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АНОТАЦІЯ 

Сердулець Ю.І. Клінічно-патогенетичні особливості та лікування 

остеоартрозу, поєднаного з цукровим діабетом типу 2, у хворих з ожирінням та 

артеріальною гіпертензією. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.02 «Внутрішні хвороби» (222 – Медицина). Підготовка 

здійснювалася в ВДНЗ України «Буковинський державний медичний 

університет», Чернівці, 2019. Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Івано-

Франківськ, 2019. 

Дисертація присвячена удосконаленню діагностики та підвищенню 

ефективності лікування остеоартрозу, поєднаного з артеріальною гіпертензією 

(АГ), абдомінальним ожирінням (АО) та цукровим діабетом  типу 2 (ЦД 2),на 

підставі вивчення клінічно-патогенетичних особливостей перебігу зазначеної 

патології та обгрунтування лікування із застосуванням статинів і L–аргініну.  

Дослідження проведено у 116 хворих (26 хворих на ОА, 21 хворий на ОА 

з АГ, 41 хворий на ОА з АГ, АО, 28 хворих на ОА, АГ, АО та ЦД 2). 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в доповненні наукових 

даних щодо клінічно-патогенетичних особливостей перебігу ОА в поєднанні з 

ЦД 2, АО, АГ, у тому числі, з урахуванням поліморфізму генів IL-10 

(rs1800872) та MATN3 (rs77245812). З’ясовано, шо поліморбідний перебіг 

остеоартрозу із ЦД 2, АО та АГ характеризується більшою частотою та 

інтенсивністю суглобового болю, тяжчим ураженням кульшових суглобів та їх 

поєднанням із ураженням колінних суглобів, погіршенням функціональної 

спроможності з переважанням у більшої частки пацієнтів ІІ і ІІІ ступенів 

функціональної недостатності суглобів у порівнянні з ізольованим 

остеоартрозом. 
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Новими є результати щодо відсутності залежності частоти основних 

клінічних симптомів, сумарного інтегрального альгофункціонального індексу 

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

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

остеоартрозу. 

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

АО та АГ супроводжується найбільш вираженими оксидативним стресом, 

збільшенням протеолітичної активності плазми крові та неферментативного 

фібринолізу, прогресуванням атерогенної дисліпідемії, активуванням 

системного запалення. Встановлено взаємозв’язок підвищення вмісту 

інтерлейкіну 18 у сироватці крові з оксидативним стресом та фібринолітичною 

активністю плазми крові. Встановлено, що промотор гена MATN3 (rs77245812) 

та гена IL-10 (rs1800872) асоціює із підвищенням концентрації малонового 

діальдегіду плазми і еритроцитів та зниженням активності 

глутатіонпероксидази, а високий вміст прозапального інтерлейкіну-18 та 

низький рівень матриліну 3, особливо у носіїв СТ генотипу, асоціює із 

поліморфним сайтом гена MATN3 (rs77245812). Наявність мутаційного А алеля 

гена IL-10 (rs1800872) у генотипі чи СС генотипу гена MATN3 (rs77245812) 

підвищують ризик загальної гіперхолестеролемії у обстеженій популяції 

мешканців Північної Буковини у 2,09-9,29 раза, а також збільшують 

ймовірність високої концентрації прозапального інтерлейкіну-18 та низького 

вмісту позаклітинного матриксного протеїну 3 у 3 рази.  

Доведена ефективність застосування у комплексному лікуванні хворих із 

остеоартрозом у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, ожирінням та 

артеріальною гіпертензією аторвастатину у комбінації з L-аргініном, що 

сприяло покращенню клінічного перебігу зазначеної поліморбідної патології, 

зменшенню інтенсивності оксидативного стресу, хронічного запального проце-

су та ліпідного спектру крові. Пріоритетними є дані щодо ефективності 

комплексного лікування остеоартрозу залежно від поліморфізму гена IL-10 (C-

592A). 
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Встановлено, що перебіг ОА характеризувався болем під час активних та 

пасивних рухів вранці, або після значного перенавантаження, супроводжувався 

обмеженням амплітуди рухів у суглобах, їх деформацією. Аналіз оцінки 

функціонального стану суглобів за індексом WOMAC засвідчив, що у хворих 

на ОА, АГ із ОЖ та ЦД типу 2 (ІІІ і IV групи) підвищувався рівень болю, 

погіршувалась рухливість із значним порушенням повсякденної діяльності у 1,2 

і 1,46 раза частіше, ніж у пацієнтів із ізольованим перебігом ОА (р<0,005). 

Частота основних клінічних симптомів, сумарного інтегрального 

альгофункціонального індексу Лекена та індексу WOMAC у хворих на ОА не 

залежала від поліморфних варіантів генів IL-10 (C-592A) та MATN3 (C908T).  

Стадія ОА не асоціювала з частотою ураження певних груп суглобів, 

частотою появи коморбідної та мультиморбідної патології (ЦД 2 типу, ОЖ та 

АГ). Однак, серед гомозиготних носіїв основного С алеля гена MATN3 за І 

стадії ОА частіше траплялися особи із гонартрозом на 13,23 % (р<0,00), 

нормальною масою тіла – на 7,89 % і 10,52 % (2=9,20; p=0,01), нормальним 

АТ – на 38,15 % (2=6,08; р=0,014). За ОА ІІ і ІІІ стадій переважали хворі із 

коксартрозом на 21,43 % (р=0,019), АО – на 43,76 % і 53,13 % (2=8,98; 

p=0,011), АГ 1 і 2 ступенів – на 31,25 % (p<0,001). Аналогічна ситуація 

спостерігалася і в носіїв СС генотипу гена IL-10, коли за І стадії ОА домінували 

особи із нормальною масою тіла, а за ІІ і ІІІ стадій – пацієнти із ОЖ на 56,25 % і 

68,75 % (2=7,23; p=0,027).  

Вірогідних відмінностей у розподілі хворих на ОА з урахуванням 

рентгенологічної стадії ОА, ступенів тяжкості функціональних порушень 

суглобів (СФПС), груп уражених суглобів (гонартроз, коксартроз, дрібні 

суглоби), а також маси тіла, ступенів АО, рівня АТ і наявності ЦД 2-го типу 

залежно від генотипів аналізованих генів IL-10 (rs1800872) та MATN3 

(rs77245812) не встановлено. 

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

10 (rs1800872) не є додатковими чинниками ризику появи ОА в обстеженій 

популяції мешканців Північної Буковини. Популяційний та расовий аналіз 
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засвідчив, що відносна частота поліморфних варіантів досліджуваних генів IL-

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

значимо не відрізнялась і відповідала такій для європеоїдних популяцій.  

Перебіг ОА із ЦД2, АО та АГ супроводжувався підвищенням вмісту 

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

ГП – в 1,25 раза і ГТ – в 1,9 раза на тлі зниження вмісту ГВ – в 1,9 раза  

(р<0,001). Водночас за наявності зазначеної поліморбідності спостерігалося 

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

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

раза) та активацією системного запалення із підвищенням показників ІЛ-18 (на 

15 %) та СРБ (у 6,3 раза, р<0,001). Виявили помірної сили позитивні зв’язки 

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

Встановили сильний позитивний зв'язок між показниками протеолітичної 

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

(r=0,63; p<0,05), ІЛ-18 та ФФА (r=0,75; р<0,05), ІЛ-18 та ГТ (r=0,53; р<0,05). 

Отримані дані вказують на взаємну залежність протеолітичної, 

колагенолітичної активності від процесів пероксидації, особливо у ІV групі 

пацієнтів. У хворих ІІІ групи спостерігали сильний позитивний зв'язок між ІЛ-

10 та НФА (r=0,78; р<0,05). Дисбаланс між активністю процесів оксидативного 

стресу (за зростанням малонового діальдегіду плазми і еритроцитів) та 

антиоксидантного захисту (зменшення рівня ВГ, зростання активності ГП) у 

хворих на ОА асоціює із поліморфними сайтами генів MATN3 (rs77245812) 

(F=58,24; p<0,001 і F=3,17; p=0,046) та IL-10 (rs1800872) (F=73,60; p<0,001 і 

F=4,06; p=0,021). Зростання прооксидантної агресії на тлі нижчої спроможності 

ферментів системи АОЗ встановили у носіїв СТ генотипу гена MATN3 (за МДА 

еритроцитів – на 9,78 % (рСС=0,006) і ВГ – на 29,51 % (рСС=0,014), відповідно) і 

АА генотипу гена IL-10 за МДА плазми – на 25,15 %  (рCC=0,044).  

Зміни імуно-запальної відповіді організму та метаболізму у хрящовій 

тканині хворих на ОА характеризуються високою продукцією прозапального 

IL-18 у сироватці, особливо у хворих ІІІ та IV груп – на 31% та на 15,3% 
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відповідно (р<0,05) із вірогідною міжгруповою різницею. Тоді як концентрація 

протизапального ІЛ-10 та матриліну 3 у пацієнтів І, ІІ і ІІІ груп була достовірно 

нижче групи контролю – у 1,44-1,88 раза (p<0,05). А у IV групі навпаки, 

показники ІЛ-10 та матриліну 3 були вищими, ніж у хворих І-ІІІ груп – у 1,27-

1,65 раза  відповідно (р<0,05).  

Загальне зростання вмісту прозапального IL-18 не мало залежності від 

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

супроводжувалось нижчим вмістом протизапального цитокіну IL-10 і 

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

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

% відповідно), що загалом віддзеркалює патологічні особливості дисрегуляції 

досліджуваних патогенетичних ланок дегенеративно-деструктивних уражень 

суглобів. Однак, однофакторний дисперсійний аналіз підтвердив асоціацію 

промотора гена IL-10 (rs1800872) тільки із протизапальним IL-10 (F=78,42; 

p<0,001). Із поліморфним сайтом гена MATN3 (rs77245812) асоціює високий 

вміст прозапального IL-18 (F=8,45; p=0,005) та низький рівень позаклітинного 

білка активності хондроцитів MATN3 (F=7,79; p=0,007), особливо у носіїв СТ 

генотипу, в яких його концентрація у сироватці крові була найнижчою в 

обстеженій популяції (р=0,042). 

Зазначені зміни можуть бути віддзеркаленням системних метаболічних 

порушень, оксидативного стресу і системного запалення низьких градацій не 

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

загалом зумовлено і генетично. 

Основні показники ліпідного спектру крові у хворих на ОА засвідчили 

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

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

– ендогенної гіперліпідемії ІV типу (гіпертригліцеридемія): ЗХС вище 

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

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

нижче норми у (54,05 %) пацієнтів.  
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Однофакторний дисперсійний аналіз підтвердив асоціацію поліморфного 

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

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

зростанням КА (F=25,12; p<0,001), без чіткої залежності за генотипами вище 

зазначеного гена. Тоді, як промотор гена IL-10 (rs1800872) асоціює з 

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

p=0,037), ХС ЛПНЩ (F=7,55%; p=0,001), ХС ЛПДНЩ (F=8,78; p<0,001) і 

зниженим рівнем ХС ЛПВЩ (F=12,78; p<0,001), особливо у носіїв мутаційного 

А алеля (особливо АА генотипу), де концентрація ХС ЛПДНЩ та КА вищі на 

13,82-54,90 % (р<0,05), а ХС ЛПВЩ навпаки нижчий – на 14,08 % (р=0,031), 

ніж в осіб із СС генотипом гена IL-10.  

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

підвищує ризик загальної гіперхолестеролемії в обстеженій популяції 

мешканців Північної Буковини у 3,37 раза (OR=42,43; p<0,001) та високого КА 

в 2,35 раза (OR=4,93; p=0,004), а також зростає ймовірність зниження вмісту в 

сироватці позаклітинного матриксного протеїну MATN3 у 3,09 раза (OR=4,33; 

p=0,03). Натомість основний С алель гена IL-10 є протективним щодо зниження 

активності ГТ (OR=0,12; p<0,001). 

За наявності СС генотипу гена MATN3 (rs77245812) збільшується ризик 

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

ХС ЛПДНЩ, розрахункового показника КА, зниження вмісту ХС ЛПВЩ 

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

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

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

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

Після призначення комплексного лікування упродовж 3-х місяців 

проаналізували динаміку клінічного перебігу ОА, показників пероксидації 

ліпідів, глутатіонової ланки, протиоксидантного захисту, ІЛ-18, ІЛ-10, 

матриліну 3 та ліпідограми. Застосування у комплексному лікуванні хворих на 

ОА у поєднанні з ЦД2, АО та АГ аторвастатину у комбінації з L-аргініном 
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сприяло достовірному зменшенню частки пацієнтів з болем під час активних та 

пасивних рухів (на 23 – у ІІ групі, на 24 % - у IV групі), з відчуттям скутості (на 

16 % і 38 % відповідно), з припухлістю суглобів (на 15 % і 12 % відповідно). 

Відсоток хворих із обмеженням рухів у суглобах зменшився на 62 % (у ІІ групі) 

та на 53 % (у IV групі). Аналіз результатів показників оцінки функціонального 

стану суглобів за індексом WOMAC після лікування виявив достовірне 

зниження інтенсивності больових відчуттів у 1,24, 1,2, 1,3 та 1,4 раза 

(відповідно у пацієнтів І, ІІ,  ІІІ та ІV груп) на тлі покращання функціональної 

спроможності суглобів.  

Водночас призначення запропонованого лікувального комплексу 

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

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

%). Спостерігалося також вірогідне зниження вмісту ЗХС, ТГ, КА, ХС ЛПНЩ, 

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

Ефективність терапії оцінювали також з урахуванням поліморфізму гена 

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

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

поліморфних варіантів гена MATN3 (C908T) не проводили у зв'язку з 

відсутністю гомозигот за мутаційним алелем та низьким коефіцієнтом 

фактичної гетерозиготності (Н0).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

концентрація прозапального ІЛ-18 у хворих зменшувалась у носіїв СС-генотипу 
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гена IL-10 (C-592A) на 20,4 %, СА генотипу – на 15,7 %, АА генотипу – 13,9 %. 

А вміст протизапального ІЛ-10 навпаки зростав – на 13,2 %, 17,8 % і 23,1 %, 

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

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

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

у хрящовій тканині за використання зазначеного способу лікування. 

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

додаткове призначення до базисного лікування аторвастатину і L-аргініну є 

більш ефективним щодо позитивної динаміки клінічної симптоматики, корекції 

порушень ліпідного обміну, антиоксидантного захисту, зменшення системної 

запальної реакції, покращання метаболізму хряща. Враховуючи 

фармакогенетичну респонденцію, є потреба в корекції доз і тривалості прийому 

препаратів (аторвастатину і L-аргініну) у носіїв CC генотипу гена IL-10. 

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

артеріальна гіпертензія, коморбідність, поліморбідність, поліморфізм генів IL-

10 (C-592A), MATN3 (C908T), статини, L-аргінін. 
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The thesis is devoted to the improvement of diagnostics and increase of 

efficiency of therapy of osteoarthrosis combined with arterial hypertension (AH), 

abdominal obesity (AO) and type 2 diabetes mellitus (DM 2), on the basis of study of 

clinical and pathogenetic characteristics of this pathology and the substantiation of 

therapy with the use of statins and L-arginine.  
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The study was conducted in 116 patients (26 patients with OA, 21 patients with 

OA with AH, 41 patients with OA with AH and, AO, 28 patients with OA, AH, AO 

and DM 2). 

The scientific novelty of the results obtained is the addition of scientific data 

on the clinical and pathogenetic characteristics of the course of OA in conjunction 

with DM 2, AO, AH, including, taking into account the polymorphism of genes IL-10 

(rs1800872) and MATN3 (rs77245812). It has been determined that the multimorbid 

course of osteoarthrosis with DM 2, AO and AH is characterized by a higher 

frequency and intensity of joint pain, a heavier lesion of hip joints and their 

combination with knee injury, a deterioration of functional capacity with a 

predominance of a greater proportion of patients in II and III degrees of functional 

failure joints compared with isolated osteoarthritis.  

The new results are the lack of dependence of the frequency of major clinical 

symptoms, the total integral algofunctional index of Leken and the WOMAC index 

from polymorphic variants of IL-10 (C-592A) and MATN3 (C908T) genes, which in 

turn are not an additional risk factor for osteoarthrosis . 

Scientific data have been supplemented that the course of OA in its 

combination with DM2, AO and AH is accompanied by the most pronounced 

oxidative stress, increased proteolytic activity of plasma and non-enzymatic 

fibrinolysis, progression of atherogenic dyslipidemia, and activation of systemic 

inflammation. The correlation between increasing the content of interleukin 18 in 

blood serum with oxidative stress and fibrinolytic activity of blood plasma has been 

established. It was found that the promoter of the gene MATN3 (rs77245812) and the 

gene IL-10 (rs1800872) associates with an increase in the concentration of 

malondialdehyde of plasma and erythrocytes and a decrease in the activity of 

glutathione peroxidase, and a high content of proinflammatory interleukin-18 and a 

low level of matrilin 3, especially in carriers of the CT genotype, associates with the 

polymorphic site of the MATN3 gene (rs77245812). The presence of the mutational 

A allele of the IL-10 gene (rs1800872) in the genotype or CC genotype of the 

MATN3 gene (rs77245812) increases the risk of general hypercholesterolemia in the 
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surveyed population of Northern Bukovina at 2.09-9.29 times, and also increases the 

probability of a high concentration of proinflammatory interleukin-18 and a low 

content of extracellular matrix protein 3 three times.  

The efficacy of the application in the complex therapy of patients with 

osteoarthrosis in combination with type 2 diabetes, obesity and arterial hypertension 

of atorvastatin in combination with L-arginine has been proved, which contributed to 

the improvement of the clinical course of the indicated polymorbid disease, the 

reduction of the intensity of oxidative stress, chronic inflammatory process and the 

lipid blood spectrum. Priority is given to the effectiveness of complex therapy of 

osteoarthritis, depending on the polymorphism of the IL-10 gene (C-592A).  

It was established that the course of OA was characterized by pain during 

active and passive movements in the morning, or after significant overload, 

accompanied by restriction of the amplitude of movements in the joints, their 

deformation. An analysis of the assessment of the functional state of joints according 

to the WOMAC index showed that in patients with OA, hypertension, AO and type 2 

diabetes (groups III and IV) the level of pain increased, mobility worsened with a 

significantly decreased daily activities in 1,2 and 1,46 times more often, than in 

patients with isolated course of OA (p <0.005). The frequency of major clinical 

symptoms, the total integral algofunctional index of Leken and the WOMAC index in 

patients with OA did not depend on polymorphic variants of IL-10 (C-592A) and 

MATN3 (C908T) genes.  

Stage of OA was not associated with the frequency of failure in certain groups 

of joints, the incidence of comorbid and multimorbid pathologies (type 2 diabetes, 

AO and AH). However, among the homozygous carriers of the main C allele of the 

MATN3 gene, at stage I of OA, individuals with gonarthrosis occurred more often, 

by 13.23% (p <0.00), with normal body weight - by 7.89% and 10.52% (2 = 9.20; p 

= 0.01), with normal blood pressure - by 38.15% (2 = 6.08; p = 0.014). In OA II and 

III stages, patients with coxarthrosis prevailed by 21.43% (p = 0.019), AO - by 

43.76% and 53.13% (2 = 8.98; p = 0.011), AH 1 and 2 degrees - by 31.25% (p 

<0.001). A similar situation was also observed in carriers of the CC genotype of the 
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IL-10 gene, when persons with normal body weight dominated in stage I OA, while 

patients with abdominal obesity at stage II and stage III were 56.25% and 68.75% (2 

= 7 , 23; p = 0.027).  

Significant differences in the distribution of patients with OA, taking into 

account the X-ray stage of OA, the severity of functional disorders of the joints 

(CFDJ), groups of affected joints (gonarthrosis, coxarthrosis, small joints), as well as 

body mass, degree of AO, blood pressure and the presence of type 2 diabetes in 

dependence on the genotypes of the analyzed genes IL-10 (rs1800872) and MATN3 

(rs77245812) were not established. 

We found that the polymorphic variants of the MATN3 (rs77245812) and IL-

10 (rs1800872) genes are not additional risk factors for the development of OA in the 

surveyed population of Northern Bukovina. Population and racial analysis showed 

that the relative frequency of the polymorphic variants of the studied IL-10 

(rs1800872) and MATN3 (rs77245812) genes between patients and healthy ones was 

not statistically significant and corresponded to this for Caucasoids.  

The course of OA with DM2, AO and AH was accompanied by an increase in 

the content of MDA in plasma and in erythrocytes by 1.2-1.5 times (p <0.001), by an 

increase in the activity of GP - by 1.25 times and GT - by 1.9 times against the 

background of GO content decrease - by 1.9 times (p <0.001). At the same time, in 

the presence of this polymorbidity, a decrease in PFA (2.2 times) was observed with 

a simultaneous increase in NPA (1.4 times), lysis of azoalbumin (2.5 times), and lysis 

of azocasein (2.4 times) , azocol lysis (1.9 times) and activation of systemic 

inflammation with an increase in IL-18 (by 15%) and CRP (6.3 times, p <0.001). 

Positive links of moderate strength were found between CRP and IL-18 (r = 0.52; p 

<0.05), CRP and MDA plasma (r = 0.49; p <0.05). A strong positive relationship was 

established between the indices of plasma proteolytic activity with collagen lysis and 

SFA (r = 0.86; p <0.05), between GT and SFA (r = 0.63; p <0.05), IL 18 and FFA (r 

= 0.75; p <0.05), IL-18 and GT (r = 0.53; p <0.05). The data obtained indicate the 

interdependence of proteolytic, collagenolytic activity on peroxidation processes, 

especially in group IV patients. In patients of group III, a strong positive relationship 
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was observed between IL-10 and NFA (r = 0.78; p <0.05). An imbalance between the 

activity of oxidative stress processes (ascending malonic dialdehyde of plasma and 

erythrocytes) and antioxidant protection (lowering HG levels, increased GP activity) 

in OA patients is associated with the polymorphic sites of the MATN3 genes 

(rs77245812) (F = 58.24; p <0.001 and F = 3.17; p = 0.046) and IL-10 (rs1800872) 

(F = 73.60; p <0.001 and F = 4.06; p = 0.021). The growth of prooxidant aggression 

against the background of the low ability of enzymes of the AOD system was 

established in carriers of the CT genotype of the MATN3 gene (by MDA of 

erythrocytes - by 9.78% (PCC = 0.006) and SH - by 29.51% (PCC = 0.014), 

respectively) and AA genotype of the IL-10 gene for plasma MDA by 25.15% (pCC 

= 0.044). 

Changes in the immune-inflammatory response of the body and metabolism in 

the cartilage tissue of patients with OA are characterized by high production of pro-

inflammatory IL-18 in serum, especially in patients of groups III and IV - by 31% 

and 15.3%, respectively (p <0.05) with probable intergroup difference. While the 

concentration of anti-inflammatory IL-10 and matriline 3 in patients of groups I, II 

and III was significantly lower in the control group - 1.44-1.88 times (p <0.05). And 

in the IV group, on the contrary, the indicators of IL-10 and matriline 3 were higher 

than in patients of groups I-III - 1.27-1.65 times (p <0.05).  

The overall increase in the content of pro-inflammatory IL-18 did not depend 

on the polymorphic variants of the IL-10 and MATN3 genes (by 38.46-42.86%; p 

<0.01) and was accompanied by a low content of the anti-inflammatory cytokine IL-

10 and extracellular matrix protein matrilin 3 (MATN3), especially in carriers of the 

unfavorable minor A allele of the IL-10 gene (rs1800872) (by 26.15% and 43.07%, 

respectively), which generally reflects the pathological features of the dysregulation 

of the pathogenetic links of the degenerative-destructive lesions of the joints under 

study. However, single-factor analysis of variance confirmed the associations of the 

IL-10 gene promoter (rs1800872) only with anti-inflammatory IL-10 (F = 78.42; p 

<0.001). A high content of pro-inflammatory IL-18 (F = 8.45; p = 0.005) and a low 

level of extracellular protein activity of chondrocytes MATN3 (F = 7.79; p = 0.007) 
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are associated with the polymorphic site of the gene MATN3 (rs77245812), 

especially in carriers of CT genotype, in which its serum concentration was the 

lowest in the examined population (p = 0.042). 

These changes can be a reflection of systemic metabolic disorders, oxidative 

stress and systemic inflammation of low gradations not only in the joints, but also in 

adipose tissue, periarticular tissues, which is generally caused genetically. 

The main indicators of blood lipid spectrum in patients with OA showed the 

presence of dyslipidemia in the majority of the surveyed (56.76%) in mixed 

atherogenic IIb, type (D. Fredrickson), almost every third (27.03%) had endogenous 

hyperlipidemia type IV (hypertriglyceridemia): total cholesterol is higher than the 

population norm in 2/3 of patients (63.51%), TG and LDL cholesterol - in 74.32% of 

individuals, cholesterol VLDL and CA - every second (56.76%), and HDL 

cholesterol below normal in (54.05%) patients.  

One-way ANOVA confirmed the associations of the polymorphic MATN3 

gene site (rs77245812) with a decrease in HDL cholesterol levels (F = 14.97; p 

<0.001), an increase in the concentration of VLDL cholesterol (F = 10.54; p = 0.002) 

and an increase in CA (F = 25,12; p <0,001), without a clear relationship with the 

genotypes above the specified gene. Then, as the promoter of the IL-10 gene 

(rs1800872) is associated with an increased content of total cholesterol (F = 20.94; p 

<0.001), it is somewhat less with TG (F = 3.46; p = 0.037), LDL cholesterol (F = 7 , 

55%; p = 0.001), VLDL cholesterol (F = 8.78; p <0.001) and low levels of HDL 

cholesterol cholesterol (F = 12.78; p <0.001), especially in carriers of the mutational 

A allele (especially AA genotype) where the concentration of cholesterol VLDL and 

CA is higher by 13.82-54.90% (p <0.05), and the HDL cholesterol is vice versa lower 

- by 14.08% (p = 0.031) than in persons with CC genotype IL10.  

The presence of the mutational A allele of the gene IL-10 (rs1800872) in the 

genotype increases the risk of general hypercholesterolemia in the surveyed 

population of the inhabitants of Northern Bukovina by 3.37 times (OR = 42.43; p 

<0.001) and high CA in 2.35 times (OR = 4.93; p = 0.004), as well as the probability 

of decreasing the serum content of extracellular matrix protein MATN3 increased by 
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3.09 times (OR = 4.33; p = 0.03). Instead, the main C allele of the IL-10 gene is 

protective against the decrease in GT activity (OR = 0,12; p <0,001).  

After the appointment of complex therapy for 3 months, we analyzed the 

dynamics of the clinical course of OA, indicators of POL, glutathione link, 

antioxidant protection, IL-18, IL-10, matrilin 3 and lipidograms. The use of 

atorvastatin in combination with L-arginine in the combined therapy of patients with 

OA in combination with DM2, AO and hypertension contributed to a significant 

decrease in the proportion of patients with pain during active and passive movements 

(23% in group II, 24% in group IV) , with a feeling of stiffness (by 16% and 38%, 

respectively), with swelling of the joints (by 15% and 12%, respectively). The 

percentage of patients with restricted movement in the joints decreased by 62% (in 

group II) and by 53% (in group IV). Analysis of the results of the indicators for 

assessing the functional state of the joints by the WOMAC index after treatment 

revealed a significant decrease in the intensity of pain by 1.24, 1.2, 1.3 and 1.4 times 

(respectively in patients of groups I, II, III and IV) against the background 

improvement of the functional ability of the joints.  

At the same time, the appointment of the proposed therapeutic complex led to a 

decrease in the content of MDA (1.2-1.7 times), IL-18 (1.25-1.36 times), CRP (3.3-

3.6 times), an increase in the level of VH (1.6 times) and IL-10 (by 48.8% and 9.6%). 

There was also a significant decrease in the content of cholesterol, TG, CA, LDL 

cholesterol, cholesterol VLDL (1.2-1.7 times), especially in patients of groups II and 

IV. 

The effectiveness of the therapy was also assessed taking into account the 

interleukin 10 gene polymorphism (IL-10, C-592A) in 74 patients with OA: with the 

CC-genotype - 39 persons, with the CA-genotype - 28 persons, with the AA-

genotype - 7 persons. The analysis of the dependence of polymorphic variants of the 

MATN3 gene (C908T) was not carried out due to the absence of homozygotes for 

mutation alleles and a low coefficient of actual heterozygosity (H0). 

 Taking into account the polymorphic variants of the IL-10 gene (C-592A), a 

decrease in TG in carriers of the CA genotype, genotype IL-10 (C-592A) was 
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established by 25.7%; % (p = 0.003) and the AA genotype — by 60.2% (p = 0.0002). 

But indicators of HDL cholesterol in the group of carriers of the AA genotype had 

only a tendency to increase (only by 6.2%). Under the influence of treatment, a 

significant decrease in the activity of indicators of oxidative stress was found (more 

effective in carriers of the C-allele of the IL-10 gene (C592A) against the background 

of an unreliable increase in antioxidant protection, did not depend on the polymorphic 

variants of the IL-10 gene (rs1800872). In turn, the concentration of pro-

inflammatory IL-18 in patients decreased in carriers of the CC genotype of the IL-10 

gene (C-592A) by 20.4%, CA genotype by 15.7%, AA genotype - 13.9%. And the 

content of anti-inflammatory IL 10 is vice versa increased by 13.2%, 17.8% and 

23.1%, respectively. With respect to matriline 3, in CC carriers of the genotype, the 

indices increased by 4.5%, genotype CA - by 15.6%, and AA genotype - by 11.6% (p 

<0.05). Such a positive trend may indicate an increase in protein expression in 

cartilage tissue using this method of treatment. 

Thus, we found that with OA in combination with DM2, AO and AH, 

additional prescription to the basis therapy of atorvastatin and L-arginine is more 

effective in positive dynamics of clinical symptoms, correction of lipid metabolism 

disorders, antioxidant protection, reduction of the systemic inflammatory response, 

improvement cartilage metabolism. Considering the pharmacogenetic responses, 

there is a need for dose adjustment and the duration of dosing (atorvastatin and L-

arginine) in carriers of the CC genotype of the IL-10 gene. 

Key words: osteoarthrosis, diabetes mellitus 2, obesity, arterial hypertension, 

comorbidity, multi-morbidity, polymorphism of IL-10 (C-592A), MATN3 (C908T) 

genes, statins, L-arginine. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Остеоартроз (ОА) є серйозною медичною та 

соціальною проблемою у світі, що зумовлено його значною поширеністю, 

високим ризиком обмежень функції опорно-рухового апарату, інвалідизуючими 

порушеннями працездатності та вагомим зниженням якості життя пацієнтів. За 

даними ВООЗ, близько 4 % населення планети страждає на захворювання 

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

даними Європейської Антиревматичної Ліги (EULAR, 2018), поширеність 

остеартриту в Європі коливається від 4,2 до 22,6 % випадків [140]. Зазначені 

показники мають досить чітку вікову залежність: серед пацієнтів 45-64 років 

ОА трапляється у 30 % випадків, у осіб старше 65 років – у 63-85 % випадків [4, 

261]. У США, відповідно до аналізу Американського Коледжу Ревматології 

(ACR, 2017), понад 20 млн дорослих мають діагноз ОА, серед них 80 % у віці 

понад 65 років [222]. В Україні ОА трапляється у понад 223 тисяч осіб, а 

поширеність недуги становить 1289009 (3448,2 на 100 тисяч населення) [38].   

Одними із суттєвих чинників розвитку і прогресування ОА є жіноча стать 

та метаболічний синдром (МС) із його кардіометаболічними кластерами: 

ожирінням (ОЖ), дисліпідемією, артеріальною гіпертензією (АГ), порушенням 

толерантності до глюкози, чи цукровим діабетом типу 2 (ЦД 2) [28, 58, 108]. У 

чисельних популяційних дослідженнях продемонстровано зв’язок ОЖ (за 

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

колінних суглобів, тяжкість якого наростає із підвищенням ІМТ [123, 258, 291]. 

Доведено спільність патогенетичних механізмів у розвитку і прогресуванні ОА 

і МС через хронічне системне запалення [142, 274]. Патологічний процес за ОА 

супроводжується ремоделюванням кісток та хрящів, утворенням остеофітів, 

локальними і системними метаболічно-запальними змінами, порушенням  

оксидантно-протиоксидантного гомеостазу. Однак, незважаючи на чисельні 

дослідження, клінічно-патогенетичні особливості розвитку ОА з позиції 
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метаболічно-запальних чинників, протеолітичної активності, антиоксидантного 

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

Необхідно зауважити, що тяжкість клінічного перебігу ОА, швидкість 

прогресування, чи формування ускладнень певною мірою детермінуються і 

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

асоційованих зі структурними та метаболічними змінами: гени, що кодують 

олігомерний екстрацелюлярний матриксний протеїн хряща (COL2A2 і 

COL9A1, матрилін 3 - MATN3), агрекан (AGC), передачу Wnt сигналів у 

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

хондрогенезу (GDF5), метаболізм хряща і запалення (SMAD3, ASPN, TGF-β, 

DIO2, VDR, IL-10, IL-18, IL-6), тощо [160, 173]. Однак, залишається низка 

нез'ясованих питань щодо ролі генів MATN3 та інтерлейкіну 10 (IL-10) у 

розвитку ОА за поєднання із АГ, ОЖ та ЦД 2 типу, їх опосередкованого впливу 

на системні метаболічні та запальні процеси, асоціацію з тяжкістю перебігу ОА, 

діагностичним пошуком, фармакогенетичної відповіді на лікування.  

Окрім того, потребує вдосконалення лікування таких хворих з 

урахуванням коморбідних станів, порушень окисно-відновних процесів, 

фібринолізу, дисліпідемій, системних запальних змін, генетичних предиктів з 

метою контролю прогресування ОА, покращання якості життя, профілактики 

ускладнень.  

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

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідницької роботи 

кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб Вищого державного 

навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет" 

"Молекулярно-генетичні та клініко-патогенетичні особливості поєднаної 

патології внутрішніх органів, роль інфекційних, метаболічних чинників у її 

розвитку, диференційовані підходи до лікування" (номер державної реєстрації 

0117U00235). Дисертант є виконавцем фрагменту роботи. 

Мета дослідження – удосконалення діагностики та підвищення 

ефективності лікування остеоартрозу, поєднаного з цукровим діабетом типу 2, 
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ожирінням та артеріальною гіпертензією, на підставі вивчення клінічно-

патогенетичних особливостей перебігу зазначеної патології та обгрунтування 

лікування із застосуванням статинів і L–аргініну. 

У зв’язку з цим було поставлено такі завдання: 

1. Вивчити клінічно-функціональні особливості перебігу остеоартрозу, 

поєднаного з цукровим діабетом типу 2, ожирінням та артеріальною 

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

та MATN3 (rs77245812). 

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

протеолітичної та фібринолітичної активностей плазми крові та ліпідного 

спектру крові при остеоартрозі, поєднаному з цукровим діабетом типу 2, 

ожирінням та артеріальною гіпертензією. 

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

С-реактивного білка (СРБ)) та ремоделювання суглобового хряща (матриліну-3) 

при остеоартрозі, поєднаному з цукровим діабетом типу 2, ожирінням та 

артеріальною гіпертензією. 

4. Здійснити дослідження інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів, 

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

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

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

(rs77245812). 

5. Патогенетично обгрунтувати та дослідити ефективність застосування 

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

цукровим діабетом типу 2, ожирінням та артеріальною гіпертензією. 

6. Оцінити ефективність комплексного лікування остеоартрозу з 

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

Об’єкт дослідження: клінічно-патогенетичні особливості поєднаного 

перебігу остеоартрозу, цукрового діабету типу 2, ожиріння та артеріальної 

гіпертензії, ефективність терапії. 
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Предмет дослідження: клінічні прояви остеоартрозу за його поєднання з 

цукровим діабетом типу 2, ожирінням та артеріальною, поліморфізм генів 

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

гомеостазу, протеолітичної та фібринолітичної активностей плазми крові, 

вуглеводного обміну та ліпідного спектру крові, субклінічного запалення, 

ремоделювання суглобового хряща, критерії ефективності лікування. 

Методи дослідження: загальноклінічні (скарги, анамнез життя, анамнез 

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

стегон), лабораторні (вміст малонового діальдегіду (МДА), відновленого 

глутатіону (ВГ), активності глутатіон-S-трансферази (ГSТ), 

глутатіонпероксидази (ГП), протеолітична (лізис високомолекулярних та 

низькомолекулярних білків і колагену) та фібринолітична (сумарна (СФА), 

ферментативна (ФФА) та неферментативна (НФА)) активності плазми крові, 

глюкоза, глікозильований гемоглобін, ліпідний профіль), імуноферментні 

(інтерлейкін (ІЛ)-18, ІЛ-10, матрилін-3 (MATN3), С-реактивний протеїн, С-

пептид, імунореактивний інсулін, індекс HOMA); молекулярно-генетичні – 

полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) для визначення поліморфізму генів 

матриліну-3 (MATN3, C908T) та інтерлейкіну-10 (IL-10, C592A); 

інструментальні (ЕКГ, ЕхоКГ, рентгенографія суглобів); епідеміологічні, 

статистично-аналітичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Доповнено наукові дані щодо 

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

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

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

2, АО та АГ характеризується більшою частотою та інтенсивністю суглобового 

болю, тяжчим ураженням кульшових суглобів та їх поєднанням із ураженням 

колінних суглобів, погіршенням функціональної спроможності з переважанням 

у більшої частки пацієнтів ІІ і ІІІ ступенів функціональної недостатності 

суглобів у порівнянні з ізольованим остеоартрозом.  
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Новими є результати щодо відсутності залежності частоти основних 

клінічних симптомів, сумарного інтегрального альгофункціонального індексу 

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

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

остеоартрозу. 

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

АО та АГ супроводжується найбільш вираженими оксидативним стресом, 

збільшенням протеолітичної активності плазми крові та неферментативного 

фібринолізу, прогресуванням атерогенної дисліпідемії, активуванням 

системного запалення. Встановлено взаємозв’язок підвищення вмісту 

інтерлейкіну 18 у сироватці крові з оксидативним стресом та фібринолітичною 

активністю плазми крові. Встановлено, що промотор гена MATN3 (rs77245812) 

та гена IL-10 (rs1800872) асоціює із підвищенням концентрації малонового 

діальдегіду плазми і еритроцитів та зниженням активності 

глутатіонпероксидази, а високий вміст прозапального інтерлейкіну-18 та 

низький рівень матриліну 3, особливо у носіїв СТ генотипу, асоціює із 

поліморфним сайтом гена MATN3 (rs77245812). Наявність мутаційного А алеля 

гена IL-10 (rs1800872) у генотипі чи СС генотипу гена MATN3 (rs77245812) 

підвищують ризик загальної гіперхолестеролемії у обстеженій популяції 

мешканців Північної Буковини у 2,09-9,29 раза, а також збільшують 

ймовірність високої концентрації прозапального інтерлейкіну-18 та низького 

вмісту позаклітинного матриксного протеїну 3 у 3 рази.  

Доведена ефективність застосування у комплексному лікуванні хворих із 

остеоартрозом у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, ожирінням та 

артеріальною гіпертензією аторвастатину у комбінації з L-аргініном, що 

сприяло покращанню клінічного перебігу зазначеної поліморбідної патології, 

зменшенню інтенсивності оксидативного стресу, хронічного запального 

процесу та ліпідного спектру крові. Пріоритетними є дані щодо ефективності 

комплексного лікування остеоартрозу залежно від поліморфізму гена IL-10 (C-

592A). 
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Впровадження результатів дослідження. Результати дисертаційної 

роботи впроваджено в практику ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня» 

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

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

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

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

кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб Вищого державного 

навчального закладу України «Буковинський державний медичний 

університет» (затв. 06.07.2018 р.), кафедри внутрішньої медицини та 

ендокринології ДВНЗ «Харківський національний медичний університет» (затв. 

01.02.2018 р.), що засвідчують відповідні акти впровадження.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

роботою. Особистий внесок автора в отриманні наукових результатів є 

основним і полягає у самостійному проведенні патентно-інформаційного 

пошуку, виборі методів дослідження, підборі контингенту хворих та їх поділу 

на групи дослідження, виконанні клінічних спостережень та лабораторно-

діагностичних обстежень, всіх етапів аналітичної та статистичної обробки 

матеріалу, узагальненні отриманих результатів, веденні первинної 

документації. Деякі етапи дослідження здобувач проводила сумісно зі 

співавторами, що відображено у наукових працях. Постановку наукового 

завдання, формулювання мети роботи і висновків здійснено автором разом із 

науковим керівником. 

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

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

співавторам наукових праць, здобувач не використовувала у дисертації. 

Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення та 

висновки дисертації оприлюднені на наукових форумах різних рівнів: щорічних 

підсумкових наукових конференціях професорсько-викладацького персоналу 

Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний 

медичний університет» (м. Чернівці, 2015-2017); науково-практичній 
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конференції "Метаболічний синдром: мультидисциплінарний підхід (м. 

Чернівці, 2016); науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Дефіцит вітаміну Д та йоду: вплив на здоров’я та старіння людини» (м. 

Чернівці, 2016); IV, V міжнародному медико-фармацевтичному конгресі 

студентів і молодих учених «Інновації та перспективи сучасної медицини», 

BIMCO 2017, 2018 (м. Чернівці, 2017, 2018); ХХІ, ХХІІ Міжнародний медичний 

конгрес студентів та молодих вчених, присвячений 60-річчю Тернопільського 

державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України (м. 

Тернопіль 2017, 2018); науково-практичній конференції «Щорічні терапевтичні 

читання. Профілактика неінфекційних захворювань – пріоритет сучасної науки 

та практики» (м. Харків, 2017); 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 16 наукових праць, у 

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

закордонному виданні, що входить до наукометричної бази Scopus; одна – у 

закордонному виданні, одна стаття оглядового характеру та 8 тез доповідей у 

матеріалах наукових форумів; отримано 1 раціоналізаторську пропозицію. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена 

українською мовою на 229 сторінках машинописного тексту (основний текст 

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

огляду літератури, матеріалів та методів дослідження, 3 розділів власних 

досліджень), аналізу і узагальнення результатів дослідження, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних літературних джерел, що 

містить 291 найменувань (110 кирилицею та 181 латиницею). Роботу 

ілюстровано 46 таблицями та 9 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСТЕОАРТРОЗУ 

У ПОЄДНАННІ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТИПУ 2, 

АБДОМІНАЛЬНИМ ОЖИРІННЯМ ТА АРТЕРІАЛЬНОЮ 

ГІПЕРТЕНЗІЄЮ З УРАХУВАННЯМ ГЕНЕТИЧНИХ ПРЕДИКТОРІВ. 

СПОСОБИ ЛІКУВАННЯ  

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Роль порушень оксидантно-протиоксидантного гомеостазу, 

протеїназо-інгібіторної системи крові, цитокінової регуляції та ліпідного 

обміну  при остеоартрозі, поєднаному з цукровим діабетом типу 2, 

ожирінням та артеріальною гіпертензією 

 

Остеоартроз – це гетерогенна група захворювань різної етіології, але з 

подібними біологічними, морфологічними й клінічними проявами і наслідками, 

в основі яких лежить ураження всіх компонентів суглоба, насамперед хряща, а 

також субхондральної кістки, синовіальної оболонки, зв'язок, капсули і 

периартикулярних м'язів [27, 38, 111].  

Патогенез ОА пов'язують із поєднанням множинних чинників 

(генетичних, біомеханічних, епігенетичних, біомеханічних, метаболічних 

тощо), які призводять до розвитку персистуючого запалення всіх структур 

суглоба, залучення в патологічний процес клітин імунної системи, жирової 

тканини, їх медіаторів і формування різноманітних за фенотипом та 

етіопатогенезом клінічних варіантів захворювання [16].  

Важливу роль у розвитку ОА відіграють не тільки порушення 

морфофункціонального стану суглобів, а й метаболічні розлади, які 

зумовлюють виникнення та прогресування системного патологічного процесу 

[48]. Близько половини пацієнтів із ОА мають додатково п’ять і більше 

супутніх захворювань [7, 220]. ОА часто патогенетично пов'язаний із 

складовими МС: інсулінорезистентністю (ІР), ЦД 2, ОЖ, гіперліпідемією, АГ та 
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ішемічною хворобою серця (ІХС) [94, 98, 104, 122]. Усі компоненти МС 

призводять до прогресування та погіршання перебігу захворювання і 

зумовлюють складнощі в його лікуванні [125, 126, 147]. Існують паралелi мiж 

ожирінням, серцевo-судиннoю патологією та наявнiстю OА, зoкрема, з 

ураженням суглобів кистей рук та нижнiх кiнцiвoк. Частота поєднання АГ й ОА 

у хворих з ожирінням складає від 53 % до 78 %. У хворих на ОА у поєднанні з 

МС неодноразово виявляли істотні порушення ліпідного обміну [60, 61, 130, 

132]. 

Згідно з даними інформаційного центру Medical Research Council’s 

Epidemiology Resource Centre Southampton University (Англія), ризик ОА 

колінних суглобів прогресивно збільшується з підвищенням ІМТ [94, 95, 205]. 

Цей висновок зроблено на основі аналізу впливу ІМТ на тяжкість ОА колінних 

суглобів у 525 чоловіків і жінок у віці 45 років і старші: у людей із ІМТ>30 

кг/м2 ризик розвитку ОА колінних суглобів був у 4 рази вищим, ніж в осіб із 

ІМТ<25 кг/м2. За високого ступеня ожиріння (ІМТ 36 кг/м2 і більше) ризик ОА 

колінних суглобів у 14 разів вищий, ніж у людей, що мають нормальний ІМТ. 

Крім того, ожиріння пов’язане як із симптоматичним ОА, так і з ОА без 

клінічних проявів, але з рентгенологічними змінами [39]. 

Отже, ОА може бути пов'язаний із МС або з акумуляцією метаболічних 

порушень при інших захворюваннях. Певну нішу у розвитку і прогресуванні як 

ОА, так і МС, відіграє хронічне запалення низького ступеня, що робить його 

загальною ознакою для обох захворювань.  

До патогенезу та прогресування ОА призводить також оксидативний 

стрес (ОС) [95]. У нормі вiдпoвiдь клiтин на рeактoгeннi фoрми киcню (РФК) 

залeжить вiд їх вiднoвлювальнoгo пoтeнцiалу. РФК кoнтрoлюють клiтинні 

функцiї шляхом бeзпoceрeдньoго рeгулювання фактoрів транcкрипцiї та 

окиснювальної мoдифiкації циcтeїнoвих залишків мoлeкул (NF-kB, AP-1, Sp-1, 

C-Myb, р53, egr-1, HIF-1α) з наступною рeалiзацією вiдпoвiді прозапальних 

цитокінів та активуванням системи протеолітичних кіназ, які причетні до змiн 

фeнoтипу та cинтeтичнoгo прoфiлю хoндрoцитiв [59, 119, 133, 150].  
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При ОА oкcидативний cтрec cпричиняє дeградацiю як клітинного, так і 

міжклітинного компонентів хряща. Утворюються вiльнoрадикальні мoдифiкацiї 

бiлкiв матрикcу, з’являються внутрiшньoмолекулярні та мiжмoлeкулярні 

кoвалeнтні пoпeрeчні зв’язки [80, 125, 137, 142]. Цe cтабiлiзує агрeгати 

прoтeїнiв, зoкрeма, фiбрину, i рoбить їх cтiйкiшими дo утилiзацiї. Фoрмуються 

внутрiшньocуглoбoві з’єднання і перебудовується структура судинної стінки, 

призводячи, у кінцевому наслідку, до порушень мікроциркуляції [144, 158]. У 

вiдпoвiдь на кoливання рiвнів кисню, хoндрoцити у хрящi прoдукують 

анoмальнi рiвнi РФК, основними з яких є cупeрoкcид-анioн та монооксид 

нітрогену (NO), які забезпечують пiдвищeння рівня пeрoкcинiтриту, пероксиду 

водню (Н2O2), мiєлoпeрoкcидази і гiпoхлoриcтoї киcлoти. У приcутнocтi залiза 

та Н2O2, хoндрoцити вивiльняють гідроксил радикали, рeагують з 

нeнаcичeними жирними киcлoтами мeмбран та iнiцiюють ланцюгoву рeакцiю, 

прoдукуючи радикали з тривалим чаcoм icнування [170, 173, 179]. Вільні 

радикали, завдяки впливу на прoцеси внутрiшньoклiтиннoгo сигналізування, 

мoдулюють скoрoчення/дилатацiю, рiст клiтин, апoптoз/анoйкiс, мiграцiю, 

запалення та фiбрoз.  

Продукти пероксидації регулюють гoмеoстаз внутрiшньoклiтиннoгo 

вмiсту кальцію і схильність гладкої мускулатури до стійкого скорочення, 

зумовлюють  пошкодження ендотелію судин, вазоспазм і підвищення 

загального периферійного опору, що спричиняє підвищення АТ у хворих на ОА 

і зменшує антигіпертензивний ефект гіпотензивних препаратів [93, 104, 179, 

184]. Відбувається це завдяки пригніченню кальцiй-АТФ-ази 

саркoплазматичнoгo ретикулуму, активації пoтoку кальцiю через кальцiєвi 

канали. При цьому збiльшується внутрiшньoклiтинний вмiст кальцію і 

пoсилюється тoнус судин та їх скoрoтливiсть [144, 150].   

Низкою досліджень підтверджено наявність гіпокальціємії і 

гіперкальціурії у хворих на АГ, які більш виражені при поєднанні з ОА. Ці 

зміни вважаються одним із механізмів розвитку і прогресування обох 

захворювань. Так, при ОА вони є чинником зміни щільності шару 
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субхондральної кістки, субхондрального остеопорозу, який негативно 

позначається на метаболічному статусі хрящової тканини.  

Прoгресивний рoзвитoк атерoсклерoтичнoгo звуження судин поглиблює 

iшемiєподiбнi стани на рiвнi синoвiальнo-хрящoвoгo кoмплексу i пoтенцiює 

пoдальший рoзвитoк деградацiї та блoкування репарацiї на рiвнi тканин 

суглoбiв [63, 65, 133, 142].  

При диcбаланcі у cиcтeмi антиoкcидантів-прooкcидантів пeрвиннi 

прoдукти вiльнoрадикальнoгo oкиcлeння лiпiдiв визначають мoжливicть 

мiгрувати з мicця бeзпoceрeдньoгo утвoрeння дo екстрацелюлярного матриксу 

хрящів i там рeалiзoвувати cвoю дiю. Так, малoнoвий альдeгiд зумoвлює 

oкcидацiю вoлoкoн кoлагeну, пoрушeння бioхiмiчних та бioфiзичних 

влаcтивocтeй, рoбить їх cхильними дo дeградацiї, рeагує із залишками лiзину та 

гicтидину, утвoрюючи cтабiльнi пoхiднi (альдeгiднe oкиcнeння) [6, 46, 51].  

Низькi рiвнi суперoксиддисмутази суттєвo зменшують вмiст як 

супероксиду, перoксинiтриту, так i вазoрелаксанту NO. Зменшення 

бioдoступнoстi монооксиду нітрогену та збiльшення прoдукцiї перoксинiтритiв 

у цілому негативно позначається на перебігу ожиріння, ЦД 2 при 

кардіоваскулярних ризиках, які, насамперед, стосуються АГ у поєднанні з ОА 

[56, 57, 64, 125, 130]. Тобто, асoцiйoване з оксидативним стресом пoшкoдження 

визначає пoрушення тoнусу та структурне ремoделювання судин при ОА у 

поєднанні з кардіоваскулярною патологією, особливо при АГ, ОЖ та ЦД. 

Отже, інтенсифікація пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) та білків 

призводить до порушення мікроциркуляції, вивільнення прозапальних 

цитокінів, структури колагену, що сприяє прогресуванню дегенеративного 

процесу в суглобових тканинах за поєднання ОА та МС. 

Є кілька механізмів, за допомогою яких мікроциркуляторні порушення 

можуть сприяти розвитку ОА. Дистальні відділи кісток особливо сприйнятливі 

до мікросудинних ушкоджень. АГ, підвищення згортання крові, утворення 

мікроемболів спільно із венозною оклюзією можуть спричиняти ішемію 

субхондральної кістки і пошкодження хряща [137, 144, 150].  
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Доведено, що при ОА субхондральна кістка знаходиться в стані 

гіперкоагуляції, гіпофібринолізу та тромбозу, що призводить до венозного 

стазу і гіпертензії, виникнення тромбозів та вогнищевих ішемічних некрозів 

кістки. Завдяки ангіогенезу у місці з’єднання суглобового гіалінового хряща та 

суміжної субхондральної кістки у хворих на ОА зменшується товщина 

субхондральної кістки, що сприяє розвитку аномального біомеханічного 

навантаження та посилює дегенеративно-запальні зміни хряща. 

Встановлено, що у хворих на ОА, асоційований із МС, спостерігаються 

порушення стану ендотелію та його функцій – зниження антитромбогенної 

активності судинної стінки, підвищення ригідності артерій та зменшення 

дилататорного резерву [38, 150, 151, 155]. Інтегральні реологічні властивості 

сироватки крові хворих на остеоартроз залежать від наявності всіх складових 

метаболічного синдрому (насамперед, від параметрів інсулінемії, тяжкості 

інсулінорезистентності, індексу маси тіла, гіперурикемії, типу гіперліпідемії, 

характеру АГ і периферійного судинного опору [77, 80, 82]. 

Активнicть протеаз кoнтрoлюєтьcя прирoдними iнгiбiтoрами, якi 

пригнічують фiбринoлiз i прoтeoлiз, прoтe їх баланc при OА (у тому числі, при 

поєднанні з АГ, ожирінням, ЦД типу 2) пoрушeний у бiк пeрeважання 

активнocтi фібринолізу. Із пoзицiї мoлeкулярних взаємодій, OА 

характeризуєтьcя прoтeoлiтичною атакою, спрямованою на eкcтрацeлюлярний 

матрикc i клiтинний кoмпoнeнт хряща [156, 158, 163]. При мiкрocкoпiї ceрeд 

зруйнoваних вoлoкoн кoлагeну виявляють залишки зруйнoваних клітин (їх 

лiзocoми), пoлiмoрфнoядeрнi лейкоцити, якi прoникають у зoну уражeння iз 

cинoвiальнoї рідини і є дoдаткoвими джeрeлами прoтeoлiтичних фeрмeнтiв 

ширoкoгo cпeктра активнocтi при OА [16, 20]. 

Рoль активатoрiв плазмiнoгeну у патогeнeзi OА підкреслюється багатьма 

досдідниками. У нoрмi гoлoвним джeрeлoм плазмiну є cудиннe руcлo 

(утвoрeння тканиннoгo активатoра плазмiнoгeну з пoмiрнoю активнicтю 

вiдбуваєтьcя за рахунoк eндoтeлioцитiв). У хворих на ОА із супутнім 

ожирінням спостерігали порушення у системі гемостазу, які проявляються 
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підвищенням концентрації в плазмі крові фібриногену, розчинних фібрин-

мономерних комплексів із збільшенням фібринолітичної активності [62, 65, 

122, 137]. В артритичних тканинах cпocтeрiгається значна цитoкiн-

oпoceрeдкoвана активнicть урoкiназнoгo активатoра плазмiнoгeну.  

Наразi вiдoмo, щo плазмiн має значну активнicть при OА. Крiм каcкаду 

прoтeoлiтичних фeрмeнтiв, вiн активує латeнтнi фoрми фактoрiв ангioгeнeзу та 

рocту [141, 144]. Урoкiназний активатoр плазмiнoгeну активує адгезію клітин, 

збiльшуючи афiннicть дo вiтрoнeктину та iнтeгринiв, прoлiфeрацiю 

cинoвiоцитів, набуття ними iнвазивних влаcтивocтeй. Фiбрин i фiбринoгeн є в 

надлишку у запалeних cуглoбах. Культивування фiбрoблаcтiв у їх приcутнocтi 

призвoдить дo eкcпрeciї мoлeкул адгeзiї, прoдукцiї IЛ-8 i ФНП-α. Тoбтo, 

дeпoзити фiбрину мoжуть cпричиняти хемотаксис нейтрофілів та затримку 

лiмфoцитiв вceрeдинi cуглoбiв, а також у віддалених від осередків місцях 

(завдяки дії мoлeкул адгeзiї) [145, 146, 163].  

Висловлюються гіпотези, що при цьому може виникати нестабільність 

атеросклеротичних бляшок при патології серцево-судинної системи, яка є 

одним із механізмів розвитку і прогресування метаболічного синдрому (МС). 

Саме це стає одним із чинників розвитку гострих коронарних явищ у пацієнтів 

із поєднаним перебігом ОА, АГ, ожирінням та ЦД типу 2. 

Відомо, що єдиним енергетичним субстратом для хондроцитів є 

анаеробно метаболізована глюкоза [60]. Наявність гіперглікемії (як основного 

симптому МС) призводить до активації поліолового шляху метаболізму 

глюкози та неферментативного глікозилювання білків, що зумовлює 

пошкодження м’язів та периартикулярних тканин. Гіперглікемія і ОА 

взаємодіють як на локальному, так і на системному рівнях. Локальні ефекти 

окиснювального стресу і глікозилювання кінцевих продуктів підсилюють 

ураження хрящової тканини, а накопичення токсичних продуктів гліколізу 

може спричиняти прогресування ОА [142, 179]. Дослідження виявили 

асоціацію ЦД із ОА суглобів кистей у людей віком 55-62 років, причому вища 

частота ОА суглобів кистей була відзначена в підгрупі пацієнтів із надмірною 
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масою тіла, ЦД і АГ [95, 260, 283]. Відтак, ЦД типу 2 ускладнює деструктивні 

процеси в тканинах колінних суглобів. При цьому вдвічі частіше виявляється 

III стадія ОА (р = 0.001) [30, 31], а ОА часто патогенетично пов'язаний з IP, ЦД 

2, ОЖ, гіперліпідемією, АГ та ІХС [24, 65].  

ОА з МС завдає величезних медико-соціальних збитків навіть економічно 

розвиненим країнам [173], причому наявність МС прискорює темпи 

прогресування суглобової патології [22]. Вивчення клініко-патогенетичних 

взаємовпливів на перебіг ОА і МС стало дуже актуальною і вагомою медичною 

проблемою [27, 111]. 

У патогенезі таких ознак, як остеофітоз, остеокістоз, остеоузурація, 

остеопороз, субхондральний склероз, ураження менісків, розвиток кіст Бейкера 

й ентезопатій, бере участь ІР, на що вказують показники адсорбційно-

глікемічного інтегрального коефіцієнта, глікемічного коефіцієнта міжфазної 

активності, модуля в’язкоеластичності та зміни статичного поверхневого натягу 

та фазового кута тензіограм [22]. Інтегральні реологічні властивості сироватки 

крові хворих на ОА залежать від  наявності всіх складових МС (у першу чергу, 

від параметрів інсулінемії, тяжкості ІР, індексу маси тіла, урикемії, ліпідемії, 

типу гіперліпідемії, характеру АГ і периферійного судинного опору).  

Наявність супутньої ІР у хворих на ОА сприяє зростанню рівня 

біомаркерів руйнування хрящової тканин: агрекану – продукту деградації 

матриксу хряща, антитіл до колагену ІІ. Запускається каскад катаболічних 

процесів за участі агрекіназ, колагеназ, металопротеїназ, синтетази оксида 

азоту, циклооксигенази-2 і руйнування хрящового матриксу, зумовлене дією 

ІЛ-1β, фактора некрозу пухлин-α (ФНП-α). Прогресування призводить до 

активації гуморального та клітинного імунітету, деяких епітопів продуктів 

деграції хрящового матриксу, що сприяє персистенції запалення суглобового 

хряща та синовіальної тканини [59,144]. 

Водночас із зростанням катаболічних процесів відбувається зниження й 

анаболізму хряща, пов’язане із зменшенням синтезу хондроцитами агрекану, 

колагенів, гіалуронової кислоти тощо. Цим змінам сприяють цитокіни та 
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адипокіни. Так показано, що високий рівень ІЛ-18 у сироватці крові призводить 

до зниження синтезу агрекану [173].  

Відомо, що одним із основних біологічних ефектів цитокінів є 

забезпечення адекватної імунної відповіді шляхом взаємозв'язку між 

неспецифічними захисними реакціями і специфічним імунітетом. При ОА 

цитокіни були виділені із синовіальної тканини і хондроцитів в процесі 

руйнування хряща і субхондральної кістки, порушення метаболізму якої 

відіграє важливе значення в ініціації та прогресуванні деструктивних змін в 

хрящі [30]. Не виключається, що жирові тіла Гоффа (жирова тканина в ділянці 

крилоподібних складок колінного суглоба) також можуть бути джерелом 

продукції прозапальних цитокінів.  

На клітинні компоненти хрящової тканини, синовіальну оболонку і 

субхондральну кістку різноспрямовано діють чотири класи цитокінів: 

деструктивні (IL-1β, IL-17, IL-18, TNF-α, лейкемічний інгібуючий фактор, 

онкостатин М), регуляторні (IL-6, IL-8), пригнічувальні (IL-4, IL-10, IL-13, 

антагоніст рецепторів IL-1, інтерферон-γ), анаболічні фактори росту 

(інсуліноподібний фактор росту, трансформуючий фактор росту), рецептори 

кістково морфогенетичного білка (KMBs) і хрящового морфогенетичного білка 

(XMBs-cartilage-derived morphogenetic proteins), а також фібробластні фактори 

росту (чинники ФФР-2, 4, 8) [86]. 

Більшість цитокінів, за винятком IL-1 та IL-4, діють переважно місцево, 

тому концентрація цитокінів у синовіальній рідині вища, ніж у сироватці крові 

[30, 86]. Але у випадку неспроможності місцевих захисних реакцій, цитокіни 

потрапляють в циркуляторне русло, а їхня дія проявляється на системному рівні 

[144]. IL-1β і TNF-α вважаються головними медіаторами деструкції суглобових 

хрящів. Механізм їх дії багатокомпонентний: під впливом IL-1β і TNF-α 

запускається лізосомний механізм клітинного пошкодження з руйнуванням 

колагену і протегліканів суглобового хряща завдяки матриксним протеїназам 

(МП), при цьому знижується експресія тканинного інгібітора металопротеїнази. 
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IL-1β і TNF-α можуть викликати пошкодження ДНК і індукувати апоптоз 

хондроцитів, активувати гіперпродукцію оксиду азоту і перекисних радикалів. 

Отже, TNF-α, так само як і ІЛ-1β, вважається одним з ключових 

запальних цитокінів, що беруть участь в патофізіологічних процесах при ОА. 

TNF-α впливає на блокування синтезу хондроцитами протеогліканів, білків, що 

зв'язують протеоглікани, і колагену II типу [144, 275]. Унаслідок порушення 

рівноваги між катаболічними й анаболічними процесами самі хондроцити 

починають продукувати «неповноцінні» низькомолекулярні білки матриксу 

хряща, що призводить до зниження його амортизаційних властивостей і 

деградації. 

Важливу роль у патогенезі ОА відіграє також родина трансформуючих 

факторів росту, зокрема трансформуючий фактор росту β (transforming growth 

factor β, ТФР-β), що активно продукуються остеобластами й хондроцитами. Він 

моделює (регулює) синтез макромолекул міжклітинної речовини хряща. З 

одного боку, ТФР-β має анаболічний ефект і постає одним із найпотужніших 

стимуляторів синтезу макромолекул гіалінового хряща, з іншого — гальмує їх 

деградацію [20, 21]. Встановлено, що саме ТФР-β відіграє певну роль на всіх 

етапах хондрогенезу, мезенхімальної конденсації, проліферації хондроцитів і, 

нарешті, в остаточній диференціації хондроцитів.  

На ранніх етапах диференціювання хондроцитів ТФР-β, ймовірно, 

справляє стимулюючий вплив. У подальшому він гальмує термінальне 

диференціювання хондроцитів, тим самим стабілізуючи фенотип 

прегіпертрофічних хондроцитів. А це означає зменшення продукції 

металопротеїназ (ММП) та збільшення пулу змінених/гіпертрофованих 

хондроцитів. Ці ефекти здійснюються через різні сигнальні шляхи, втім 

найважливішим є сигнальний шлях Smad 2/3 та Smad 1/5/8 [59, 141, 144]. 

Тобто, ТФР-β є одним із чинників, який запускає процес локального 

ремоделювання хрящової тканини.  

Одними із таких чинників вважаються інсуліноподібний фактор росту 

(ІФР), кісткові морфометричні протеїни (КМП) та цитокіни, які продукуються 
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остеобластами в субхондральній кістці. Вони можуть впливати на продукцію 

колагенази та інших протеолітичних ферментів у хрящі, що сприяє 

ремоделюванню/деградації хрящового матриксу.  

Отже, на ранній або розгорнутій стадії патогенензу ОА інтенсифікується 

процес ремоделювання кісткової тканини в субхондральній кістці. Повторне 

навантаження призводить до локальних мікропереломів та/чи появи дисбалансу 

системи ІФР/ІФР-зв'язувальний білок (як наслідок аномальної відповіді 

остеобластів субхондральної кістки), що зумовлює її склероз [38, 150].  

Анаболічна активність ІФР-системи, яка сприяє росту клітин 

субхондральної кістки й формуванню кісткового матриксу, в субхондральній 

кістці хворих на ОА підвищена. Локальна активація системи активатор 

плазміногену (АП) / плазмін (місцевий регулятор ІФР-системи) у суглобовому 

хрящі зумовлює в ньому локальні зміни. У хворих на ОА ІФР-1 в остеобластах 

може інгібувати ремоделювання кісткової тканини та призводити до 

субхондрального склерозу (завдяки порушенню регуляції АП плазміном за 

типом позитивного зворотного зв’язку). Відтак, у кістковій та хрящовій тканині 

локальна індукція ІФР-1 і протеаз призводить, з одного боку, до ушкодження 

хряща, а з іншого - до потовщення субхондральної кістки, формування 

субхондрального склерозу. 

Прозапальні цитокіни також викликають синовіальний ангіогенез і 

сприяють подальшій продукції медіаторів запалення синовіальними клітинами - 

так замикається «circulus vitiosus» [30, 31]. Вплив на хондроцит аномальних 

позаклітинних стимулів (прозапальні синовіальні цитокіни, матричні зміни, 

паракринні й аутокринні фактори) індукує безліч аномальних клітинних 

відповідей, призводячи до змін катаболізму, анаболізму, апоптозу і клітинного 

фенотипу. Це стосується клітин які диференціюються, гіпертрофованих 

хондроцитів і клітин - попередників хондроцитів. 

У патогенезі МС значення має не тільки ІР, а й жирова тканина, яка є не 

лише депо енергії, а й ендокринним органом. Вона синтезує низку біологічно 
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активних речовин - адипокінів, які беруть активну участь у багатьох видах 

обміну речовин.  

Останнім часом приділяється велика увага вивченню впливу адипокінів 

на виникнення та перебіг серцево-судинної та ревматичної патології, 

злоякісних новоутворень тощо [30, 51].  Дані літератури свідчать, що 

адипонектин, лептин і вісфатин можуть впливати як на великі суглоби, так і на 

суглоби кистей. Зазначені адипокіни беруть участь у регуляції метаболізму 

глюкози й адипоцитів, а також імунної та запальної відповідей при 

метаболічному синдромі [89, 100]. Підвищення їх рівня в сироватці крові є 

предиктором рентгенологічного прогресування ОА суглобів кистей рук [175, 

189]. 

Жирова тканина містить макрофаги, що утворюють короноподібну 

структуру навколо гіпертрофованих адипоцитів. На відміну від «худої» жирової 

тканини, при ожирінні жирова тканина містить, насамперед, прозапальні 

макрофаги. Крім того, «огрядна» жирова тканина багата на дендритні клітини, 

Т-клітини і В-клітини, нейтрофіли й адипоцити. При ожирінні зростає 

продукція й вивільнення саме прозапальних цитокінів і адипокінів - лептину, 

резистину, ліпокаліну-2, RBP4, IL-6, IL-18, TNF-α, моноцитарного 

хемоатрактантного білка 1 (МСР-1), NAMPT, CXCL5, що супроводжується 

виникненням низькоінтенсивного системного запалення. Значення при цьому 

набуває гіперекспресія ферменту циклооксигенази 2, що індукує синтез 

простагландинів, які беруть участь у розвитку запалення хондроцитів 

[21,37,46,56]. 

Джерелом адипокінів є також й власна жирова тканина суглобів, зокрема 

інфрапателярна жирова тканина (ІПЖТ) колінного суглоба. Завдяки своєму 

розташуванню ІПЖТ, може, відігравати важливу роль у місцевому запаленні 

колінних суглобів. Сьогодні відомі принаймні 3 цитокіни, що продукуються 

водночас жировою тканиною й ІПЖТ: ІЛ-6, ФНП-a та судинний 

ендотеліальний фактор росту VEGF [6,56]. Підтвердженням цьому може бути 

наявність асоціації високого рівня деяких адипокінів (ІЛ-1, ІЛ-4, ІЛ-6, лептину) 
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з прогресуванням ураження суглобового хряща при ОА [66, 78, 119]. Отже, 

надлишкова маса тіла є фактором ризику не тільки розвитку, але і 

прогресування ОА, оскільки існує взаємозв'язок ОА з метаболічними змінами, 

що відбуваються при ожирінні.  

За поєднаного перебігу ОА з метаболічним синдромом спостерігається 

підвищена циркуляція системних запальних маркерів (СРБ, ІЛ-1β і ФНП-α) 

[118, 121]. Окрім того, лептин, що продукується макрофагами жирової тканини, 

є медіатором метаболічних порушень при ОА. Лептин може сприяти синтезу 

матриксних металопротеїназ (МПП) (колагенази, стромелізину, желатинази, 

мембранних протеїназ і металоеластази), що спричиняють пошкодження хряща 

при ОА, причому ступінь підвищення активності цих ферментів, зазвичай, 

корелює зі ступенем пошкодження хрящової тканини. Лептин підсилює синтез 

прозапальних медіаторів (ІЛ-6, ІЛ-8 і простагландин Е2) у хрящі при ОА. 

Встановлено, що ожиріння часто збільшує ризик прогресування 

рентгенологічних змін у колінних суглобах. За даними мета-аналізу  зростання 

ІМТ на кожні 5 одиниць призводить до збільшення ризику розвитку ОА 

колінних суглобів на 35 % [126, 147, 188, 273]. 

Отже, наявність МС при ОА колінних суглобів асоційована з більшою 

інтенсивністю больового синдрому, гіршою рухливістю і якістю життя за 

даними індекса Лекена і опитувальника EuroQol-5D [28]. При МС 

спостерігаються вищі рівні інсуліну та лептину, більш виражене прогресування 

ураження суглобів, ніж за ізольованого ОА, при співставному індексі маси тіла. 

Таке може засвідчувати про негативну роль ІР та адипокінів у метаболізмі 

суглобового хряща при остеоартрозі з МС. 

У прогресуванні хронічного низькоінтенсивного запалення важливою є 

участь ММП та СРБ. Прозапальний стан імунної системи ілюструє збільшення 

вмісту СРБ поряд із ІЛ-1. Встановлено, що МПП відіграють важливу роль в 

ремоделюванні судин і в зниженні еластичності артерій. МПП-3 асоційована з 

ліпідвмісними структурами атеросклеротичних бляшок.  
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Ремоделювання судин, спричинене гіперліпідемією, ІР та хронічним 

системним запальним процесом, призводить до порушення кровопостачання 

субхондральної кістки і кінцевих відділів трубчатих кісток. ММП та агрекінази 

руйнують колаген II типу і агрекан, відбувається заміщення їх колагеном I, III і 

X типу і декоріном. На цьому етапі ОА клінічно маніфестує. Суглобовий хрящ 

повільно ерозується, що істотно підвищує навантаження на субхондральну 

кістку і призводить до утворення великої кількості мікропереломів 

субхондральної кістки. Компенсаторно розвивається склероз субхондральної 

кістки, підвищується жорсткість кісткової тканини, що, в свою чергу, сприяє 

подальшому руйнуванню хрящової тканини. При цьому блокада ІЛ-1 

ефективно запобігає деструкції суглобового хряща, а блокада ФНП-α є 

позитивним моментом, оскільки при цьому зменшується запалення в тканинах 

суглоба.  

Цитокіни сприяють продукції вільних радикалів, активують СРБ, 

макрофагоподібні синовіоцити і лейкоцити, які інфільтрують синовіальну 

оболонку суглоба, хрящову тканину суглоба і здійснюють резорбцію 

позаклітинного матриксу хондроцитами з подальшим виникненням деструкції 

хряща. За ожиріння та ЦД 2 це підвищує навантаження на субхондральну 

кістку, та сприяє виникненню переломів. [117, 129]. Прискорюється втрата 

мінерального компонента кістки і знижується мінеральна щільність кісткової 

тканини (МЩКТ), деградація хрящової тканини і прогресування уражень 

суглобів стають більш вираженими [148, 149].  

Порушення ліпідного обміну можуть призводити до розвитку 

дистрофічних змін в судинній стінці і суглобовому хрящі, прогресування АГ, 

ОА та інших складових метаболічного синдрому [158, 165]. Вони можуть 

обтяжувати перебіг та зменшувати якість життя пацієнтів. В умовах 

дисліпідемії окислені ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) знижують 

активність ендотеліальної NO-синтази (еNOS) і біодоступність NO [57, 131]. У 

відповідь на шкідливу дію надлишкових ліпідів крові ендотелій реагує 

підвищеним синтезом вазоконстрикторів і недостатнім синтезом 
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вазодилататорів. На мембрані ендотеліоцитів з'являються молекули адгезії, що 

забезпечують проникнення в судинну стінку Т-лімфоцитів і макрофагів [220, 

263], тобто, підтримують хронічне локальне запалення і сприяють 

прогресуванню ОА. 

ХС ЛПНЩ призводить до підвищення синтезу кавеоліна-1, який інгібує 

синтез NO шляхом інактивації ендотеліальної NOS (еNOS). Дефіцит еNOS 

формує утворення вільних радикалів. Відтак, ЛПНЩ та їх окислені форми 

активують каскад патофізіологічних реакцій на клітинному рівні з подальшим 

ураженням органів-мішеней і розвитком серцево-судинних ускладнень за 

коморбідності перебігу [268, 279].  

Між рівнями ХС ЛПНЩ і величинами приросту діаметра плечової артерії 

(ПА) на тлі АГ встановлено кореляційний зв'язок помірної сили (r=0543; р 

<0,05). Ангіотензин II є основним антагоністом NO і не тільки пригнічує його 

синтез, але і перетворює вже синтезований NO в токсичний пероксинітрит, що 

руйнує ендотеліоцити і окисляє ЛПНЩ, які стають шкідливими для організму. 

Ангіотензин II також підвищує експресію на ендотеліоцитах рецепторів до 

ЛПНЩ і поглинання ЛПНЩ ендотеліоцитами [67, 125]. 

Ці процеси активують хронічне імунне запалення і сприяють розвитку і 

прогресуванню цілого ряду системних патологій (АГ, атеросклерозу, ІХС, 

включаючи інфаркт міокарда, мозкових інсультів). Під впливом окислених 

ЛПНЩ посилюється адгезія лейкоцитів до ендотелію, індукується синтез ІЛ-1 

моноцитами, експресія великого числа ростових факторів, цитокінів, TNF-α 

[254, 255, 256],  що  також сприяє підвищенню АТ, порушенню мікроциркуляції 

(в тому числі у суглобах). Окислені ЛПНЩ стимулюють мінералізацію 

судинної стінки, індукують експресію клітинами судинного ендотелію 

моноцитарного хемотаксичного фактора і макрофагального 

колонієстимулювального фактора, які, в свою чергу, є стимуляторами 

диференціювання й дозрівання остеокластів. Окислені ЛПНЩ потенційно 

можуть стимулювати опосередковану остеокластами резорбцію кісткової 
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тканини і розвиток остеопорозу та водночас сприяти ектопічній кальцифікації 

судинної стінки [20, 21]. 

Отже, патогенез ОА пов'язують із поєднанням множинних чинників 

(біомеханічних, епігенетичних, біомеханічних, метаболічних та ін.), які 

призводять до розвитку персистуючого запалення всіх структур суглоба, 

залучення в патологічний процес клітин імунної системи, жирової тканини, їх 

медіаторів і формування різноманітних за фенотипом та етіопатогенезом 

клінічних варіантів захворювання. Компоненти же МС призводять до 

прогресування та погіршання перебігу захворювання, зумовлюючи складнощі в 

лікуванні.  

 

1.2 Молекулярно-генетичні аспекти розвитку остеоартрозу, 

зокрема за його коморбідності з цукровим діабетом типу 2, ожирінням та 

артеріальною гіпертензією  

 

Необхідно зауважити, що морфогенез та функціонування структур хряща 

генетично детерміновані [132, 167, 210, 265], тому вивчення молекулярно-

генетичних особливостей ОА (у тому числі, за МС) є важливим як з наукової, 

так і з клінічної точки зору [20, 27].  

Гени, котрі потенційно опосередковано впливають на функціональний 

стан та морфологію сполучної тканини і хряща умовно поділяють на дві групи 

– на структурні і ті, що впливають на метаболізм: структурні гени, котрі 

кодують в основному білки матрикса сполучної тканини (переважно 

однойменні структурні білки) – COL2A2 і COL9A1; COMP (Cartilage oligomeric 

matrix protein) – гени, що кодують олігомерний екстрацелюлярний матриксний 

протеїн хряща, який виконує функцію зв’язування полімерних колагенових 

волокон у міжклітинному просторі сполучної тканини; MATN3 – матрилін 3; 

AGC (aggrecan gene) – гени, що кодують аггрекан і асоціюють із ОА; FRZB 

(secreted frizzled-related protein 3 gene) – ген, що кодує здатність зрілого білку 

протидіяти передачі Wnt сигналів у хондроцитах, впливаючи на метаболізм у 
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них; GDF5 – гени-регулятори експресії генів ініціаторів остео- і хондрогенезу; 

SMAD3 – ті, що регулюють активність TGF-β; ASPN (asporin gene) – регулюють 

метаболізм хряща через зв’язування з TGF-β; DVWA – гени, що кодують білок 

міжклітинного матриксу взаємодії з тубуліном і виконують зв’язуючі функції; 

DIO2 – гени, що асоціюють із регуляцією тиреоїдних гормонів; VDR (vitamin D 

receptor gene) – обміном вітаміну D в організмі, тощо [92, 263, 279].  

Відомо про зв'язок між рівнем гіалуронової кислоти та прогресуванням 

ОА, однак відсутні дані про генетичну зумовленість даного процесу. Тяжкість 

ОА також залежить від об’єму синовіальної рідини, рівня вітаміну D, міцності 

кістки (її мінералізації), щільності та еластичності суглобового хряща, 

неналежних вісьових навантажень на суглоб, тощо [134, 144, 189, 218]. 

Важливим компонентом при розвитку хрящів та окостеніння є матрилін 

3. Як білок-адаптор матрилін-3 зв’язується з колагеном 9, щоб утворити 

волокнисту мережу навколо клітин. Вважається, що матрилін-3 бере участь у 

розвитку остеоартрозу, оскільки він безпосередньо або опосередковано 

взаємодіє із трансформуючим фактором росту бета (TФР-β) та кістковим 

морфогенетичним білком 2 (ВМР2). Водночас встановлено, що поліморфізми 

та мутації в генах TФР-β, кісткового морфогенетичного білку (ВМР), фактора 

диференціювання росту - 5 (GDF5), FRZB3 та матриліну 3 (MATN3) призводять 

до раннього формування остеоартрозу. 

Серед механізмів, що лежать в основі формування запальних і 

дегенеративних змін у хворих на ОА, важлива роль належить епігеномним 

змінам регуляції експресії генів. Вони зумовлені порушенням метилювання 

ДНК, ацетилювання гістонів, функції мікроРНК, виявленим в клітинах різного 

гістогенезу: хондроцитах, синовіоцитах, адипоцитах, макрофагах, лімфоцитах і 

ін. [101, 119, 263, 279]. Так, показано, що хондроцити хворих на ОА 

характеризуються гіпометилюванням специфічних CPG сайтів у промоторах 

генів ряду металопротеїназ, супероксиддисмутази [101, 263, 279]. 

Результати вивчення генетичної зумовленості ОА часто суперечливі. 

Основними генами, які можуть спричиняти дане захворювання, є гени II, VI, IX 
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підтипів колагену і хрящового тромбоспондину, матриксних металопротеаз. 

Мутації в гені хрящового тромбоспондину (COMP) призводять до розвитку 

ахондроплазій різного ступеня, а також до генералізації ОА. Допускається, що 

у мишей дефект гена COL6A1 є причиною порушення просторової структури 

даного білка і раннього розвитку ОА [59, 145, 227, 271]. Мутації в гені COL9A1 

супроводжувалися розвитком ОА кінцівок без вираженої ахондроплазії і 

спондилоепіфізарної дисплазії у мишей. Доведено зв'язок не лише мутацій, але 

й змін експресії генів COL2A1 і ACAN з важкістю дегенеративних уражень 

хряща [155, 263]. Мутації в гені COMP спричиняють ахондроплазію і 

псевдоепіфізарну дисплазію, що супроводжуються ураженням великих 

суглобів. ASPN, COMP, FRZB, COL2A1 - основні гени, поліморфізм яких 

відіграє роль у розвитку ОА у європеоїдів. Генетична схильність до ОА може 

бути зумовлена і вродженою активністю цитокінів.  

З’ясовано, що важкість ОА зумовлюється поліморфізмом генів IL-1 і 

може використовуватись як біомаркер для призначення патогенетичної та 

хондропротекторної терапії, адже морфогенез та функціонування структур 

хряща генетично детерміновані [147], зокрема, генами-регуляторами експресії, 

генами ініціаторами остео- та хондрогенезу (GDF5).  

При молекулярно-біологічному дослідженні були виявлені зміни в гені ІЛ-

1 (q11.2-q13), гені α-ланцюга рецептора ІЛ-4R (16p12.1), які регулюють 

диференціювання хондроцитів. Встановлено, що суб'єкти з вродженою високою 

продукцією IL-lβ у 95 % випадків мають збільшений ризик розвитку ОА. Так, 

наявність гаплотипу ІЛ 1/3-IL 1 RN знижує ризик розвитку ОА у 4 рази, а 

наявність комплексу ІЛ 1а -IL 1/3-IL 1 RN підвищує такий ризик у 4 рази [30, 

46, 95, 144]. Деякі спостереження свідчать про те, що дентин матриці білка 1 

(DMP1) може відігравати важливу роль у підтримці хондрогенного фенотипу, а 

також про його можливу участь у зміненій матриці хряща ремоделювання і 

деградації в умовах ОА [179, 220, 223]. 

До виникнення остеоартриту можуть також призводити зміни в експресії 

мікроРНК. Зокрема, мікроРНК-140В регулює експресію генів у людському 
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хрящі, яка безпосередньо кодує агреканазу ADAMTS-5, що розщеплює агрекан 

у хрящі. Ця мікроРНК вважається біологічним маркером для хрящової тканини. 

Її рівень істотно знижується при ОА [52, 124, 133].  

Серед найважливіших результатів молекулярно-генетичних досліджень 

при ОА є встановлення ролі гену NCOA3 (ядерний рецептор коактиватор 3) 

пов'язаного з кульшовими суглобами і регулюванням гена GDF5 чотирма 

факторами транскрипції. Кілька «мікрочіпів» на основі гена дослідження 

експресії були виявлені в різних тканинах суглоба -мікроРНК, які регулюють 

експресію генів у хондроцитах (мікроРНК-125, мікроРНК-127b, мікроРНК-21, 

мікроРНК-148а) [59, 145, 271]. 

З огляду на пріоритетний напрямок розвитку сучасної медицини, 

спрямований на виявлення персоналізованих аспектів розвитку захворювань і 

ускладнень [177, 195], майбутні дослідження повинні зосередитися і на 

вивченні генетичних особливостей розвитку ОА для його розпізнавання на 

ранніх стадіях і застосування своєчасних заходів щодо його усунення [16, 132, 

167, 210].  

Показано, що появі клінічних ознак захворювання передує фенотипова 

модифікація (гіпертрофія) хондроцитів, подібна до такої в хондроцитах 

росткової пластинки при ембріональному розвитку [167, 210]. Це 

супроводжується зміною експресії нетканинноспецифічних регуляторних генів 

і синтезом відповідних білків, наприклад ростових і транскрипційних факторів: 

трансформувального фактору росту β, фактору росту фібробластів 2, факторів 

транскрипції Sox9 і Runx2, а також індикаторів апоптозної активності [65, 119, 

156]. 

Окрім того, процес розвитку ОА може регулюватися консервативною 

протеїнкіназою mTOR (mammalian target of rapamycin - мішень рапаміцину у 

ссавців). Вона служить головним регулятором клітинного росту і проліферації 

клітин ссавців, а також процесу автофагії. При цьому активація mТОR 

призводить до пригнічення процесу автофагії, при якій відбувається зворотне 

перетравлювання власних компонентів клітини через брак поживних речовин 
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або за відсутності критичних трофічних факторів. Цей процес відбувається в 

лізосомах, мембрани яких побудовані з білків сімейства ATG, і сприяє 

виживанню клітини.  

Слід зазначити, що ознаки автофагії спостерігали як у хондроцитах хряща 

при ОА, так і в клітинах крові. Однак такий тривалий стан завершується 

загибеллю клітин за механізмом апоптозу за участю каспази 3 [37, 42, 46, 55]. 

Якщо розглядати роль маркерів генетичної схильності до ОА в 

сукупності з розчинними біомаркерами можна було б визначити (у ряді 

випадків) підгрупу для виявлення молекулярної стадії ОА. Генетичні 

біомаркери можуть бути визначеними та прив’язаними до больової чутливості 

та вимог щодо анальгетиків, оскільки можуть відігравати важливу роль у 

відчутті болю [83, 86, 159, 163]. Це надало би можливості розширити 

превентивні заходи, використовуючи метод диференційного підходу, раніше 

рентгенологічних (оскільки використання МРТ дозволяють оцінити цілісність 

хряща, визначити його розміри і виявити патологічні зміни у хрящі та 

прилеглих складових частинах суглоба вже при сформованому процесі). 

Незважаючи на велику кількість досліджень зі встановлення ролі 

зазначених вище генетичних чинників у появі ОА, окремі ланки патогенезу 

залишаються мало дослідженими. Недостатньо відомостей щодо впливу 

поєднаної патології (ЦД, АО, АГ, МС) на перебіг ОА з позиції поліморфних 

варіантів генів, які асоціюють із процесами метаболізму у хрящі та окремими 

імунологічними чинниками. Тому вивчення молекулярно-генетичних аспектів 

перебігу ОА за мультимордібності із АГ, АО і ЦД дозволить покращити ранню 

діагностику недуги, прогнозування тяжкості перебігу ОА як основного 

захворювання, з урахуванням метаболічних та імунологічних предиктів, а 

також розглянути можливу залежність ефективності лікування від наявності 

окремих генетичних чинників ризику. 

Отже, проблема особливостей перебігу ОА на тлі МС (ожиріння, ЦД  

типу 2, АГ) є актуальною, тому вивчення загальних патогенетичних ланок, у 
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тому числі з урахуванням генетичних особливостей, буде сприяти підвищенню 

ефективності лікування та реабілітації таких хворих.  

 

1.3  Сучасні підходи до лікування остеоартрозу у поєднанні з 

цукровим діабетом типу 2, ожирінням та артеріальною гіпертензією 

 

З огляду на багатогранність загальних патогенетичних механізмів 

розвитку ушкоджень за умов різних проявів ожиріння, АГ, ЦД  типу 2, 

необхідною умовою є рання діагностика, розробка нових підходів до терапії 

коморбідності ОА з артеріальною гіпертензією, абдомінальним ожирінням, ЦД 

типу 2 та диференційований вибір методів лікування таких хворих [125, 131, 

163].  

Лікування ОА, в тому числі за коморбідного перебігу із артеріальною 

гіпертензією, абдомінальним ожирінням, ЦД  типу 2, залишається вкрай 

складною і невирішеною проблемою, що зумовлено їх значною поширеністю, 

високим ризиком розвитку обмежень функції опорно-рухового апарату. Це 

призводить до порушення працездатності, кардіоваскулярних подій, 

ускладнень, характерних для ЦД 2 типу, зниження якості життя пацієнтів. 

Лікування має бути комплексним, послідовним і постійним [33, 35, 38].  

Загальноприйняті схеми лікування ОА базуються на рекомендаціях, 

розроблених провідними науковими організаціями, які займаються вивченням 

всіх аспектів проблеми ОА, у тому числі лікування (з точки зору доказової 

медицини). Лікування хворого на ОА здійснюється відповідно до міжнародних 

рекомендацій, розроблених OARSI (Osteoarthritis Research Society International) 

і EULAR (European League Against Rheumatism), протоколом МОЗ України 

№263 (розділ «Ревматологія») [57, 131, 159, 174], з урахуванням віку, 

коморбідності (ожиріння, серцево-судинних захворювань), рівня інтенсивності 

болю та функціональної недостатності, наявності або відсутності ознак 

запалення, локалізації та вираженості структурних змін, для обмеження 

прогресування захворювання і поліпшення якості життя хворих [6, 83].  
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Аcоцiацiєю ревматологiв України визнано i запропоновано низку 

терапевтичних заходів, які cприяють сповiльненню прогреcування ОА, 

покращенню функцiї уражених cуглобiв та збереженню працездатноcтi 

пацієнтів і позитивно впливають на рiвень життя [57].  

Основними завданнями фармакологічного лікування ОА є ефективне 

зменшення больового синдрому, зниження активності запального процесу, 

покращення функціональної здатності суглоба і гальмування прогресування 

хвороби.  

Для досягнення анальгетичного ефекту заcтоcовують ненаркотичнi 

анальгетики (парацетамол) та нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП). У 

міжнародних рекомендаціях лікування ОА [159, 174] НПЗП зазначені як 

препарати вибору для ліквідації больового синдрому при ОА. НПЗП, як 

неселективні, так і селективні, мають виражену протизапальну і знеболюючу 

дію. Однак, у пацієнтів з ОА та метаболічними захворюваннями або високим 

ризиком їх розвитку (ожиріння, АГ, ІХС) вони можуть супроводжуватися цілим 

рядом побічних ефектів, що обтяжують перебіг кардіоваскулярної та 

гастроінтестінальної патології [106].  

Окрiм блокади ЦОГ, окремі НПЗП мають ряд влаcтивоcтей, що також 

визначають механiзм анальгезiї (центральна проопiоїдна дiя, блок аферентних 

больових cигналiв шляхом iнтерференцiї з нейромедiаторами) [107, 163]. За 

анальгезуючим ефектом НПЗП засоби теж неоднорідні: максимальний 

знеболюючий ефект притаманний диклофенаку натрію, проміжний за силою – 

iндометацину, напрокcену, iбупрофену; найслабший – кетопрофену. За cилою 

протизапальної дiї cпрямованicть НПЗП дещо відрізняється: iндометацин і 

диклофенак мають максимальну протизапальну активність, пiрокcикам, 

кетопрофен, напрокcен – помірну, iбупрофен і аcпiрин – слабшу [11, 35]. 

У лікуванні больового синдрому добре зарекомендував себе диклофенак, 

що рідше спричиняє побічні кардіоцеребральні та гастроінтестинальні впливи. 

Володіє вираженими протизапальними, протипіретичними та анальгезуючими 

властивостями. Вважається, що препаратом другої лінії є німесулід (інгібітор 
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ЦОГ-2 та інших важливих ЦОГ-незалежних ефектів), який пригнічує 

хемотаксис лейкоцитів, пригнічує продукцію прозапальних цитокінів, 

пероксидацію білків та ліпідів, попереджає апоптоз хондроцитів. Важливо, що 

фармакокінетика цього препарату не залежить від статі, віку, характеру 

харчування.  

При виборi НПЗП враховують ступінь їх хондротокcичної дiї. У 

терапевтичних дозах пiрокcикам, аcпiрин, диклофенак cуттєво не впливають на 

cинтез протеоглiканiв; ацеклофенак, толметин, тенiдап і мелокcикам їх 

продукцiю збiльшують, тодi як напрокcен, iбупрофен та iндометацин 

пригнічують її, з чаcом cприяючи прогреcуванню захворювання [11]. 

Бiльшiсть неселективних НПЗП здатнi спричиняти пiдвищення 

артеріального тиску (АТ). Навпаки, селективнi представники групи – 

рoфекoксиб, набуметoн, не викликають дoстoвiрних змiн АТ у денний час, 

прoте, спричиняють суттєве пiдвищення в нiчний час, щo призвoдить дo 

нiвелювання фiзioлoгiчнoї дoбoвoї варіації АТ [33, 71, 86]. Рoфекoксиб, 

целекoксиб зменшують гiпoтензивний ефект β-блoкатoрiв та iнгiбiтoрiв 

ангioтензинперетвoрюючого ферменту (iАПФ), а дiуретики або блoкатoри 

кальцiєвих каналiв паралельно з ними своїх властивостей не втрачають, щo 

дoзвoляє рекoмендувати їх поєднання [86, 87, 102]. У багатьох випадках НПЗП 

як симптоматичні лікарські засоби не впливають на фундаментальні 

патогенетичні механізми, що лежать в основі синтропії. 

У розвитку вiдповiдi на НПЗП cпоcтерiгаються вiдмiнноcтi, що робить 

необхiдним їх iндивiдуальний пiдбiр. Cильнi неcелективнi iнгiбiтори ЦОГ 

(пiрокcикам, iндометацин) чаcто викликають побiчнi ефекти. Таке відбувається 

завдяки тривалому заcтоcуванню i блокаді ЦОГ з наcтупним порушенням 

формування простагландинів (ПГ), що унеможливює врахування вcієї мережі 

плейотропних взаємодiй, якi при цьому змінюються [159, 163]. Оcновними 

побiчними ефектами препаратiв даних груп є розлади з боку шлунково-

кишкового тракту (гаcтрити C), порушення кровотоку й фiльтрацiї в клубочках 

нирок, затримка натрiю i рiдини, кардiоваcкулярнi уcкладнення (АГ), 
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бронхоcпаcтичнi cтани, iнтерcтицiйнi нефрити, гепатопатiї, змiни агрегацiї 

тромбоцитiв, токcичний вплив на кicтковий мозок [168, 171]. Отже, при 

коморбідності ОА з метаболічним синдромом лiкування одного із захворювань 

частo спричиняє прoгресування іншого, що підтверджується багатьма 

дослідниками [56, 58, 59]. 

Серед заходів локальної терапії слід звернути увагу на заcтоcування 

мазьових i гелевих форм НПЗП: фаcтум-гелю (кетопрофен), долгiт-крему 

(iбупрофену), дип-реліфу, долобене, диклофенаку тощо [71, 102, 107, 159]. 

Глюкокортикоїдні препарати є швидкодіючими препаратами з вираженою 

імуносупресивною, протибольовою, протизапальною дією. Протизапальний та 

імуносупресивний ефект пояснюється геномним механізмом дії (завдяки 

зв’язуванню специфічних цитоплазматичних рецепторів). Вони виникають при 

будь-якому дозуванні через 30 хвилин після утворення гормон-рецепторного 

комплексу. Значення при цьому набуває регуляторний білок ліпокортин. 

Негеномні ефекти пов’язані з підвищеними дозами глюкокортикоїдів, які 

стабілізують структуру клітинних мембран, мітохондрій, знижують 

проникність капілярного ендотелію. Важливою функцією є пригнічення 

експресії рецепторів до Fc-фрагменту імуноглобулінів. Одним із важливих 

механізмів протизапальної дії є стримання міграції лейкоцитів у вогнище 

запалення, пригнічення експресії молекул адгезії, зниження активності 

ендотеліоцитів, моноцитів/макрофагів, фібробластів. [85, 87]. Але при МС вони 

не можуть широко і тривало використовуватися, тому що сприяють 

прогресуванню порушень вуглеводного та ліпідного обмінів.  

Важливою складовою досягнення анальгезії є вплив на ангіоспазм і 

підвищення тонусу скелетної мускулатури, оскільки у спазмованих м’язах 

розвивається локальна ішемія, підвищується концентрація брадикініну, 

серотоніну, простагландинів (медіаторів болю). Тобто, біль викликає м’язовий 

спазм, больовий синдром підсилюється, що, у свою чергу, викликає больовий 

спазм. У таких випадках ефективним є призначення міорелаксантів. Це 

дозволяє у більш короткі терміни лікування знизити ризик побічної дії НПЗП, 
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інтенсивність болю, м’язовий спазм, покращити рухливість суглобів. Одним із 

препаратів цієї групи є толперизону гідрохлорид [85, 168]. 

Окрім симптом-модифікуючих препаратів (НПЗП, глюкокортикостероїди, 

анальгетики), у лікуванні ОА обов’язково використовують повільнодіючі 

препарати (symptomatic slow acting drugs for osteoarthritis - SYSADOA) [35, 50].  

Хондропротектори (повiльнодiючi cтруктурно-модифiкуючi препарати) – 

гетерогенна група заcобiв, що мicтять природнi компоненти хряща – 

глюкозаміни, хондроїтинcульфати; похiднi гiалуронової киcлоти, призначенi 

для запобiгання, уповiльнення, cтабiлiзацiї, забезпечення зворотного розвитку 

морфологiчних змiн в уражених cуглобах [113, 128].  Ефект наcтає повiльно, 

iнодi через 4-6 тижнiв пicля початку, але пicля вiдмiни зберiгаєтьcя тривала 

пicлядiя – вiд 3 до 6 мicяцiв. Існують повідомлення про позитивний ефект від 

тривалого застосування хондропротекторів щодо перебігу МС у хворих на 

ожиріння, проте вони не систематизовані і не мають підґрунтя з боку доказової 

медицини [108, 122, 173]. 

Основою ефективноcтi цих заcобiв при лікуванні ОА є регуляцiя 

метаболiзму хондроцитiв, пiдвищення їх резиcтентноcтi до дiї ферментів-

активаторів катаболізму, вiдновлення контактiв iз компонентами 

екстрацелюлярного матриксу з попередженням апоптозу, активацiя анаболiзму. 

Найбільш поширеною є комбінація глюкозаміну сульфату та хондроїтину 

сульфату. 

Хондроїтину сульфат пригнічує дію протеолітичних ферментів, істотно 

зменшує активність хондроїтинази в синовіальній рідині, бере участь у процесі 

мінералізації кістки, регулюючи кальцієвий баланс in vitro. Йому притаманна 

протизапальна активність, антитромботичний ефект, попередження 

формування фібринових тромбів в синовіальному і мікроциркуляторному руслі, 

що вимагає особливої уваги при призначенні його водночас із антиагрегантами 

та антикоагулянтами [134, 223]. У свою чергу, АГ, хронічна серцева та хронічна 

ниркова недостатність суттєво обмежують можливості застосування 
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глюкозаміну сульфату, оскільки він може потенціювати затримку рідини в 

організмі [218].  

ОА за ЦД прогресує внаслідок постійної системної запальної відповіді 

імунної системи на тлі персистування окисного стресу. Хронічне запалення 

призводить до активації кісткової резорбції, забезпечує розвиток, активність і 

виживання остеокластів. ІЛ-1β, ФНП-α конкурентно підвищують NFkβ-

активність у клітинах-мішенях, що підсилює запалення і/або кісткову 

деструкцію. Тобто, катаболізм хряща та субхондральної кістки при цьому 

робить його мішенню терапевтичної стратегії при ОА.  

Препаратом, який безпосередньо впливає на вироблення та активність ІЛ-

1, є діацереїн. Він пригнічує синтез ІЛ-1, знижує експресію рецепторів до ІЛ-1 

на поверхні хондроцитів, що сприяє зниженню чутливості клітин до дії цього 

цитокіну [65]. Діацереїн має екстрацелюлярну та інтрацелюлярну дію 

(запобігає активації неактивного ІЛ-1β та AP-1-індукованій MMП-продукції) та 

ефект «післядії» [114, 119]. Також його ефективність при ОА чітко 

продемонстрована в метааналізі Cochrane [32]. За коморбідності з ЦД типу 2 

діацереїн зменшив біль, вранішню скутість, функціональну недостатність у 

колінних, кульшових суглобах, покращив показники рівня цитокінів та рівня 

СРБ, що засвідчило зниження інтенсивності хронічного запалення. Препарат 

показав задовільну переносимість, алергічних реакцій не спостерігалося [32].  

Пригнічення процесів ранньої геометричної та структурної зміни хряща 

може затримати прогресування ОА [114]. Лікування рекомбінантним людським 

паратгормоном (терипаратидом) попереджає прогресування ОА, асоційованого 

з ранніми змінами структури хряща, що викликає надію на підвищення якості 

лікування ОА. 

Отже, на сучасному етапі найбільш ефективними є глюкозаміни та 

хондроїтинсульфат [283]. Глюкозаміни позитивно впливають на стан всіх 

структурних компонентів, а хондроїтинсульфат уповільнює дегенерацію 

суглобового хряща порівняно з плацебо. Комбінація цих двох препаратів по 

анальгетичному ефекту у пацієнтів із помірним больовим синдромом зіставна з 
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ефективністю целекоксибу (при тривалому прийомі впродовж 6 місяців). 

Водночас ефективність поліненасичених жирних кислот, неомиляємих з’єднань 

авакадо та сої, діацереїну, гіалуронової кислоти, внутрішньосуглобове введення 

гіалуронової кислоти уповільнюють швидкість дегенерації хряща порівняно з 

плацебо, але доказова база є незначною. Внутрішньосуглобове введення може 

мати хондропротекторний ефект, але не впливає на процеси резорбції кістки 

[106, 107]. Використання НПЗП, вітамінів Е, D також не дає доказового ефекту. 

У 2014 році опублікований алгоритм ведення хворих на остеоартрит 

колінних суглобів із акцентом на етапному підході, розроблений експертами 

Європейського товариства по клінічним та економічним аспектам остеопорозу 

та остеоартриту (European Society for Clinical and Economic Aspects of 

Osteoporosis and Osteoarthritis). Суть його полягає в тому, що у випадках, коли 

не допомагають немедикаментозні способи лікування (зниження маси тіла, 

лікувальна фізкультура, тощо) у зникненні болю, поліпшенні функції суглобу, 

переходять до покрокової терапії [242, 283]. Насамперед призначають 

фармакологічні засоби у вигляді монотерапії, або комбінації препаратів для 

швидшого досягнення задовільного клінічного ефекту. Рекомендуються 

парацетамол (не більше 3 г/добу) або глюкозамін та/або хондроїтинсульфат, 

можлива їхня комбінація. За недостатньої ефективності призначають місцеві 

засоби. У випадку слабкої ефективності переходять до другого кроку – 

призначають НПЗП у комбінації із симптоматичними препаратами 

уповільненої дії (глюкозаміни, хондроїтинсульфат). При цьому можна 

зменшувати дозу НПЗП. При збереженні суглобового болю рекомендується 

внутрішньосуглобове введення препаратів гіалуронової кислоти або 

глюкокортикостероїдів (за наявності випоту). Останньою фармакологічною 

спробою ліквідувати біль є третій крок – призначення коротких курсів слабких 

опіоїдів та дулоксетину як етапу підготовки до ендопротезування. 

При коморбідності перебігу ОА з АГ (у тому числі, за метаболічного 

синдрому), ефективна індивідуалізована антигіпертензивна терапія є одним із 

найважливіших чинників зниження серцево-судинного ризику. Враховується 
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ступінь АГ, наявність ураження органів-мішеней, асоційованих клінічних 

станів, факторів ризику, які можливо або неможливо модифікувати [70]. У 

більшості випадків досягти антигіпертензивного ефекту за допомогою 

монотерапії неможливо, особливо в пацієнтів із високим кардіоваскулярним 

ризиком. Тому одночасне призначення препаратів із різними механізмами  дає 

змогу впливати на різні патогенетичні ланки розвитку АГ, що підвищує 

вірогідність нормалізації рівня АТ, його добового профілю більше, ніж у 80 % 

хворих та зменшує ризик розвитку серцево-судинних ускладнень. Зменшується 

ймовірність виникнення ІХС та мозкового інсульту на 88 і 80 % відповідно [69, 

173]. Адекватна та систематична антигіпертензивна терапія при МС допомагає 

уникнути ураження органів-мішеней, поліпшити якість життя хворих на АГ та 

зберегти їх працездатність [137]. 

Для медикаментозного лікування АГ (згідно з уніфікованим клінічним 

протоколом, наказом МОЗ України № 384 від 24.05.2012 р. та рекомендаціями 

Української асоціації кардіологів) використовують антигіпертензивні 

препарати І ряду з доведеною ефективністю щодо зниження ризику розвитку 

серцево-судинних ускладнень (діуретики, ІАПФ, антагоністи кальцію, бета-

блокатори, блокатори рецепторів ангіотензину та їх комбінації) [61, 87]. 

Перевага надається дво- та трикомпонентній антигіпертензивній терапії. При 

неможливості нормалізації АТ за допомогою препаратів І ряду додатково 

призначають препарати ІІ ряду (альфа-адреноблокатори, антагоністи 

альдостерону, препарати центральної дії, агоністи імідазолінових рецепторів, 

блокатори реніну, алкалоїди раувольфії) за умови регулярного лікарського 

спостереження до досягнення цільового рівня АТ, з інтервалом у 2-3 тижні [77, 

87, 109].  

ІАПФ практично впливають на всі ланки серцево-судинного континуума: 

затримують утворення колагену в міокарді, окремі впливають антиаритмічно, 

поліпшують прогноз при ІХС, АГ [69, 229]. Залежно від тривалості дії вони 

поділяються на препарати короткої дії (каптоприл); середньої тривалості дії 

(еналаприл), довготривалої дії (квінаприл, раміприл, периндоприл) [209]. 
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Найефективнішим вважається периндоприл, механізм позитивної дії якого 

пов’язаний не лише з блокадою ренін-ангіотензин-альдостеронової системи 

(РААС) і моделюванням метаболізму брадикініну, але і з його здатністю 

попереджати ремоделювання серця, нирок, резистивних судин за рахунок 

пригнічення утворення ангіотензину II в ендотелії (вплив на тканинну РААС) із 

забезпеченням повноцінного тривалого захисту органів-мішеней [168]. 

Периндоприл має потужну «доказову базу» (дослідження PROGRESS, 

EUROPA, ASCOT-BPLA, ADVANCE) і неодноразово продемонстрував свою 

перевагу перед іншими ІАПФ щодо досягнення повноцінного контролю АТ і 

серцево-судинних катастроф (мозкового інсульту, інфаркту міокарда, раптової 

смерті) [202, 229]. Під впливом периндоприлу зростає утворення NO, що 

забезпечує більш виражену вазодилатуючу дію препарату, високу прихильність 

пацієнтів до лікування, зниження смертності від серцево-судинних подій і 

загальної смертності у всіх вікових групах хворих з АГ незалежно від рівня АТ 

і наявності метаболічних порушень [56]. 

Відомо, що терапія АГ β-адреноблокаторами покращує виживаність таких 

пацієнтів, навіть за наявності ІХС, хронічної серцевої недостатності. Вони 

знижують активацію симпатичної нервової системи і зменшують ішемізацію 

тканини міокарда [67]. Зокрема, небіволол (як один із ефективних засобів за 

МС) реалізує свою дію через феномен «зворотної сенситизації», відновлюючи 

сприйнятливість до фізіологічних сигналів симпатичної іннервації, блокуючи 

токсичну дію катехоламінів, позитивно впливаючи на ендотеліальну 

дисфункцію. [105, 106]. Метаболічну нейтральність небівололу (шо дуже 

важливо при ОА) продемонстровано в ряді клінічних досліджень у пацієнтів із 

МС і ЦД 2-го типу. Препарат не впливає на показники ЗХС і ліпопротеїнів, 

проте достовірно знижує вміст тригліцеролів (ТГ) [168]. 

Вважається, що фіксована комбінація валсартану, амлодипіну та 

гідрохлортіазиду є ефективною і безпечною для підтримуючої терапії АГ 

різного ступеня тяжкості та за супутнього перебігу з метаболічними 

захворюваннями [11, 168].  
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Визначено необхiднicть індивідуального добового монiторування АТ у 

хворих, які тривалий час вимушені вживати НПЗП, через їхню неоднакову 

фармакокiнетичну дiю i чаc наcтання пiкових значень метаболітів у кровi [12, 

108].  

Так, антагонicти ЦОГ-2 (мелокcикам, нiмеcулiд, етодолак, еторикокcиб, 

целекокcиб, рофекокcиб, флоcулiд) мають низький ризик розвитку побiчних 

ефектiв. Проте вони володіють порiвняно cлабшим знеболювальним і 

протизапальним ефектом. Вони можуть збiльшувати чаcтоту гоcтрих cерцевих 

катаcтроф і тромбоемболiчних уcкладнень (оcкiльки не впливають на 

тромбоцитарну ЦОГ-1) [23, 50, 66]. З метою поліпшення ефективності 

лікування пацієнтів із ОА та АГ (у тому числі на тлі ожиріння) проводиться 

пошук і розробка ліків iз подвiйними влаcтивоcтями, на зразок лiкоферону – 

iнгiбiтора ЦОГ-1 i 5-лiпоокcигенази (але подібні проекти перебувають на стадії 

доклінічних досліджень [11, 201]. 

Важливими складовими комплексної терапії ОА та МС вважають 

антиокcиданти (вiтамiн Е, тiотриазолiн), гомеопатичнi заcоби та лiки, якi 

покращують мiкроциркуляцiю. Вiтамiни та мiкроелементи у фармацевтичнiй 

формi попереджають прогресування АГ та зменшують ризик розвитку 

ускладнень, пом’якшують перебіг ОА, обмежуючи формування вiльних 

радикалiв та окисних радикалів, і паралельно є корисними для корекції 

порушень при коморбідній патології. Відома ефективнicть низки 

фiтофармакологiчних препаратів [168]. Проте, станом на сьогодні, 

антиокcидантну і метаболічну терапію вважають кориcною для лiкування і 

запобiгання cтруктурних змiн органів-мішеней, але не для полегшення 

симптомів [41]. Отже, пошук нових терапевтичних заcобiв, якi б поєднували 

влаcтивоcтi протизапальних, антиокcидантних лiкiв iз cинхронiзуючими та 

адаптуючими для лiкування хворих на АГ й ОА, ожиріння, ЦД доci зберiгає 

cвою актуальність і необхідність у подальшому вивченні. 

Заcтоcування омега-3-ПНЖК змiнює продукцiю ейкозаноїдiв i здатне 

пригнiчувати перебiг хронiчних запальних та аутоiмунних захворювань [202]. 
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Значна роль омега-3-ПНЖК полягає у пригнiченнi низьковираженого 

cиcтемного запалення при метаболiчному cиндромі, а також у зменшенні i 

приcкоренні розв’язки хронiчних запальних процесів [206]. При її використанні 

зменшується транcендотелiальна мiграцiї лейкоцитiв і агрегацiя тромбоцитів 

[21], пригнiчується утворення ІЛ-1β, ІЛ-6 та ФНП-α мононуклеарними 

лейкоцитами. В екcпериментах ex vivo на фонi прийому омега-3-ПНЖК 

доcтовiрно зменшуєтьcя продукцiя проcтагландинiв, зокрема Е2; тромбокcанiв 

В2, лейкотриєнiв В та Е4, активнicть циклоокcигенази-2. До того ж, 

збiльшується продукцiя резолвiнiв, якi пригнiчують екcкрецiю медiаторiв 

запалення при остеоартрозі [23, 40, 173]. 

Встановлена значна позитивна динаміка щодо суглобового синдрому, 

показників ліпідограми при використанні у комплексному лікуванні кверцетину 

та L-аргініну гідрохлориду в хворих на ОА (поєднаного з абдомінальним 

ожирінням) разом із НПЗП, хондропротекторами, фізіотерапевтичними 

методами лікування впродовж 1 місяця [83, 84]. 

Загальноприйняті схеми лікування ЦД типу 2 базуються на 

рекомендаціях, розроблених провідними науковими організаціями, які 

займаються вивченням всіх аспектів проблеми ЦД типу 2, у тому числі 

лікування (з точки зору доказової медицини). Лікування хворого на ЦД типу 2 

повинно проводитись згідно з уніфікованим клінічним протоколом, наказом 

МОЗ України № 1118 від 21.12.2012 р. «Уніфікований клінічний протокол 

спеціалізованої медичної допомоги: ЦД 2-типу». У клінічній практиці добре 

себе зарекомендував метформін, що підвищує периферичну чутливість до 

ендогенного інсуліну, не впливаючи на його секрецію, володіє протективним 

кардіоваскулярним ефектом, який пов'язаний з позитивним впливом не тільки 

на стан ІР, ліпідний обмін, але і на ендотеліальну функцію, судинну 

реактивність, систему гемостазу (зменшує гіперкоагуляцію та гіперактивність 

тромбоцитів) [122].  

За потреби лікування ожиріння частіше за все використовуються 

препарати для тривалої терапії (орлістат, лоркасерин, комбінація 
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фентермін/тoпирамат (OsymaR) та налтрексон/бупропіон (ContraveR) [122,170]. 

Ці препарати значно зменшують масу тіла (на 8-10 %) упродовж 20-28 тижнів 

(відносно плацебо). До другої групи відносяться симпатоміметики 

короткотривалої дії, які призначаються впродовж 12 тижнів (диетилпропіон, 

фентремін, бензфетамін, фендиметразин).  

Дисліпідемія за ОА у поєднанні з АГ, ОЖ, ЦД 2 є одним із основних 

факторів ризику ураження органів-мішеней. Частота порушень ліпідного 

обміну (гіперхолестеринемія, підвищення ХС ЛПНЩ, гіпертригліцеридемія і 

зниження ХС ЛПВЩ) при цьому сягає 80 % [41, 183].  

За відсутності протипоказань після уточнення характеру ДЛ та ступеня 

ризику розвитку кардіоваскулярних ускладнень, пацієнтам високого і дуже 

високого ризику призначаються статини у стандартних дозах [69, 229]. 

На теперішній час статини активно використовуються в терапії 

атеросклеротичного процесу серед хворих із гіпертригліцеридемією, 

гіперхолестеринемією та високим ризиком кардіоваскулярних катастроф. 

Застосування статинів для лікування АГ із порушенням ліпідного обміну при 

МС дає змогу використовувати їх плейотропні ефекти та загальні механізми, 

які лежать в основі патогенезу як ожиріння, ЦД 2 типу, ІХС, так і АГ.  

Отримано дані про вплив статинів не тільки на показники ліпідного 

спектра крові, але і на зменшення болю та запалення у суглобах при ОА, що 

розширює терапевтичні «горизонти» за поєднання із захворюваннями 

метаболічного генезу.   

Зокрема, аторвастатин, окрім ліпідознижувального ефекту пригнічує 

процес хронічного системного (асептичного імунного) запалення (за рахунок 

зниження виділення активованими макрофагами прозапальних цитокінів), а 

також пригнічує здатність до тромбоутворення на локальному та системному 

рівнях, збільшує судинорозширювальний резерв артерій [8, 9, 12, 15]. Механізм 

аторвастатину при цьому полягає у пригніченні інтенсивності хронічного 

системного запалення завдяки зменшенню продукції фарнезилу і 

геранілпірофосфату, що утворюються в процесі метаболізму мевалонату. 
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Подавляючи синтез даних молекул, статини впливають на біологічну функцію 

майже 100 протеїнів [37, 110]. При цьому зменшується активність ферментів, 

які беруть участь у проходженні сигналу від Т-клітинного рецептора, CD28-

костимуляторного рецептора та рецептора ІЛ-2, що засвідчує їх протизапальну 

дію [114]. Крім того, відзначено позитивний вплив статинів на функціональний 

стан ендотелію, мікроциркуляцію, гемокоагуляцію [65]. Такий факт 

підтверджує необхідність включення статинів у терапію пацієнтів із МС [19, 

81]. Встановлено, що інтенсивність болю у спокої серед пацієнтів, які 

отримували аторвастатин, через 3, 6, 12 місяців була достовірно нижчою, ніж у 

пацієнтів, яким аторвастатин не призначався.  

У літературі є інформація про ефективність використання статинів щодо 

суглобового синдрому у хворих на ревматоїдний артрит. Зокрема, призначення 

симвастатину сприяло зниженню активності артриту, вираженості 

проліферативних процесів, покращенню якості життя [16, 68, 1]. 

Фібрати (деривати фіброєвої кислоти) також можуть призводити до 

зниження рівнів деяких маркерів запалення (СРБ, ІЛ-6 та фібриноген), що 

зумовлює їх призначення у пацієнтів з ОА та синовітом і супутньою патологією 

з боку серцево-судинної системи [57]. Отримані результати показали 

позитивний вплив комплексної терапії на артрологічний статус, активність 

запалення, показники ліпідного обміну у хворих на ОА із синовітом та 

дисліпідемією.  

Відзначено достовірне (на 33 %) зниження рівня ТГ; тенденцію до 

нормалізації показників не лише ХС ЛПВЩ і ТГ, а і всіх показників 

ліпідограми: рівень ЗХС знизився на 16,3 %; ХС ЛПНЩ - на 20,2 %; ХС 

ЛПДНЩ - на 19,4 %; підвищився рівень ХС ЛПВЩ на 12,4 %, індекс 

атерогенності знизився на 35,5 %. У третини пацієнтів встановлено позитивну 

динаміку щодо показників запального процесу [95, 116].  

Доведена ефективність комплексної терапії з використанням фенофібрату 

у дозі 250 мг щоденно 1 раз на добу впродовж 1 місяця у хворих на ОА із 

синовітом та дисліпідемією [35, 71].  
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Відзначено також поліпшення показників індекса ВАШ у спокої, а також 

при русі (індекс Lequesne і показники WOMAC) під впливом статинів, що 

дозволило зробити висновок про доцільність їх застосування у комплексному 

лікуванні ОА з ознаками МС [77]. 

Порушення функції ендотелію відіграє неабияку роль у патогенезі 

остеоартрозу, оскільки погіршує внутрішньокісткову гемодинаміку в 

субхондральній кістковій тканині, що сприяє дистрофічним змінам у 

суглобовому хрящі і прогресуванню ОА [124,165]. Порушення  ліпідного 

обміну стають загальними патогенетичними механізмами для МС та ОА [67, 

171]. Патогенетично виправданим є призначення статинів у комбінації з ІАПФ. 

При цьому статини впливають на стан кісткової тканини, інтенсивність 

больового синдрому, хронічного системного запалення, суглобового синдрому 

та на ефективність протигіпертензивної терапії. [19, 42, 43].  

Слід відзначити також позитивний ефект аторвастатину щодо корекції 

порушень кальцієвого обміну завдяки його гіпокальціуричної та 

антирезорбтивної дії [12, 15, 37, 53]. Для більш вираженого гіполіпідемічного 

ефекту стосовно зменшення гіпертригліцеролемії поряд із статинами 

призначається також полікозанол [19, 42]. 

Призначення статинів за коморбідного перебігу ОА з МС сприяє 

попередженню розвитку ліпотоксичності, прогресуванню ендотеліальної 

дисфункції та хронічного системного запалення як у судинній стінці, так і в 

суглобовому хрящі та субхондральній кістці. 

Отже, поєднаний перебіг ОА з ЦД 2, ожирінням та АГ супроводжується 

рядом загальних механізмів прогресування цих захворювань, а саме: хронічним 

системним генералізованим імунологічим запаленням (у тому числі, в жировій 

тканині), інсулінорезистентністю, дисліпідемією, ендотеліальною дисфункцією, 

генетичими змінами регуляції як загальних процесів, так і порушень на 

місцевому рівні (особливо за ожиріння), вивчення яких є актуальним і 

доцільним із точки зору призупинення прогресування зазначеної поліморбідної 
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патології, профілактики інвалідизації та підвищення якості життя таких 

пацієнтів.  

Враховуючи це, важливим є пошук ефективних методів лікування з 

використанням лікарських засобів, які регулюють і корегують дисліпідемію, 

покращують вуглеводний обмін (зокрема, підвищують чутливість тканин до 

інсуліну) та функціональний стан ендотелію, зменшують прооксидантний 

потенціал крові, інтенсивність хронічного системного запалення.  

З огляду на зазначене вище, перспективним при ОА у поєднанні з ЦД2, 

ожирінням та АГ є застосування в комплексному лікуванні аторвастатину [66, 

106, 109] та L–аргініну, що виявляє вазодилятуючий, антиоксидантний і 

ліпідкорегуючий ефекти. 

Отже, лікування ОА у поєднанні з компонентами МС повинно бути 

персоніфікованим та диференційованим з урахуванням тяжкості перебігу ОА, 

вікових особливостей пацієнтів, характеру біохімічних та імунологічних змін, 

перебігу супутньої патології та побічної дії медикаментознтих засобів. 

 

Матеріали, які наведені у розділі 1, відображені в наступних публікаціях 

автора: 

1. Федів ОІ, Сердулець ЮІ, Гавриш ЛО. Патогенетичні особливості 

розвитку та прогресування остеоартрозу, поєднаного з цукровим діабетом типу 

2, у хворих з ожирінням та артеріальною гіпертензією. Клінічна та 

експериментальна патологія. 2017;16(2):103-9. doi: 10.24061/1727-

4338.XVI.2.60.2017.21. 

https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVI.2.60.2017.21
https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVI.2.60.2017.21
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Клінічна характеристика обстежених, вимоги біоетики 

 

Для вирішення поставлених у роботі завдань було обстежено 116 

пацієнтів, які перебували на лікуванні у ревматологічному відділенні ОКУ 

«Чернівецька обласна клінічна лікарня» упродовж 2015-2017 р.р. При 

виконанні роботи керувалися загальноприйнятими світовими та вітчизняними 

нормативно-правовими директивними документами: основними стандартами 

GCP (Good Clinical Practice, Належна клінічна практика, 1996) [112]; 

Конвенцією Ради Європи про права людини та біомедицину (від 04.04.1997) 

[125]; оcновними принципами Гельcинcької декларацiї щодо бiометричних 

доcлiджень (1974), адаптованої на ХХХХI Мiжнароднiй Аcамблеї в Гонконзi 

(1989), в яких людина виcтупає об’єктом, а також «Етичних принципiв 

медичних наукових доcлiджень iз залученням людcьких cуб’єктiв», прийнятих 

52-ю Аcамблеєю Вcеcвiтньої медичної аcоцiацiї (2000). [202]; Наказами МОЗ 

України від 01.11.2000 р. № 281, від 13.02.2006 р. № 66 та від 23.09.2009 р. № 

690, протоколом МОЗ України № 263 (розділ «Ревматологія»), Наказом МОЗ 

України від 24.05.2012р. № 384, Наказом МОЗ України від 21.12.2012р. № 1118. 

Карта досліджень та формуляр інформованої згоди пацієнта схвалені 

комісією з питань біомедичної етики ВДНЗ України «Буковинський державний 

медичний університет» МОЗ України. 

Критерiєм включення в доcлiдження cтала наявнicть ОА, АГ, АО, ЦД 2, 

отримання iнформованої згоди на учаcть.  

Критерiї виключення: хворі з ознаками декомпенсації легеневого серця; 

хворі на туберкульоз, бронхоектатичну хворобу; хворі з онкологічними 

захворюваннями; хворі, які перенесли гострий інфаркт міокарда впродовж 

останніх 3 місяців або нещодавно госпіталізовані з приводу застійної серцевої 

недостатності; особи, що перенесли гостре інфекційне захворювання, 
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загострення/декомпенсацію хронічного захворювання, або оперативне 

втручання впродовж останніх 4-х тижнів; особи, що зловживали наркотиками в 

анамнезі; резиcтентну до лiкування АГ з CАТ≥200 мм.рт.cт чи ДАТ≥100 

мм.рт.cт (незважаючи на терапiю); запланована коронарну реваcкуляризацiю чи 

iнше велике хiрургiчне втручання за перiод cпоcтереження; непереноcимicть 

cтатинiв, алергiя на риб'ячий жир; відмова хворого брати участь у дослідженні. 

З урахуванням скарг, анамнезу, об'єктивного статусу, даних 

загальноклінічних та інструментальних методів обстеження були виділені таків 

клінічні групи динамічного спостереження: 

І група – 26 хворих на ОА; 

ІІ група – 21 хворий на ОА у поєднанні з АГ; 

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

ІV група – 28 хворих на ОА у поєднанні з АГ, АО та ЦД типу 2; 

V група – 25 практично здорових осіб, у яких на момент обcтеження не 

було загоcтрень хронiчних захворювань органiв дихання чи травного каналу, 

cерцево-cудинної cиcтеми, що мали б клiнiчнi прояви, а також, якi не мали 

гоcтрих інфекційних захворювань, включаючи реcпiраторнi, за оcтаннi 3 мicяцi. 

Оcоби, що ввiйшли до групи контролю, були зicтавними з пацiєнтами iнших 

груп за вiком та cтаттю. 

Середній вік пацієнтів становив (58,60±8,25 року), а тривалість 

захворювання складала 5-32 роки (15,52±6,25 року). Серед обстежених хворих 

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

«жінки:чоловіки» становив 3,6:1, що не вирізняється від середнього 

популяційного. 

При розподілі хворих на групи за віком (рис. 2.1, 2.2) були прийняті якісні 

вікові періоди, рекомендовані комітетом експертів Всесвітньої організації 

охорони здоров’я (ВООЗ) [126, 129, 233]: молодий вік (25-44 роки), середній вік 

(44-60 років), похилий вік (60-75 років), старечий (75-90 років). 

При цьому, у І групі було 2 хворих віком 25-44 роки, 15 хворих віком 44-

60 років, 8 хворих віком 60-75 років та 1 хворий старечого віку; у ІІ групі - 14 
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хворих віком 44-60 років, 5 хворих віком 60-75 років та 2 хворих старечого 

віку, у ІІІ групі - 3 хворих віком 25-44 роки, 28 хворих віком 44-60 років, 9 

хворих віком 60-75 років та 1 хворий старечого віку; у ІV групі - 1 хворий віком 

25-44 роки, 8 хворих віком 44-60 років, 7 хворих віком 60-75 років та 1 хворий 

старечого віку (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1 Розподіл хворих за віком та статтю  

(за показником n –– абсолютна кількість хворих) 

 

Пацієнтів молодого віку було 5,2 % від загальної кількості обстежених, 

причому чоловічої статі – 33,3 % , жіночої  - 66,7 %. У дослідженні переважали 

пацієнти середнього та похилого віку (62,1 % та 28,4 % відповідно), 

спостерігали аналогічний статевий розподіл. Так, серед обстежених середнього 

віку осіб жіночої статі було 63,8 % (46 осіб), чоловічої – 36,2 % (26 осіб). У 

групі осіб похилого віку жінки та чоловіки становили 84,85 та 15,2 %, 

відповідно. Решту обстежених (4,3 %) складали особи старечого віку (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2 Розподіл хворих за віком та статтю  

(% - відносна кількість хворих у досліджуваних групах) 

 

Найбiльш чаcтими факторами, якi, на думку хворих, зумовили 

виникнення та прогреcування захворювання, були: фiзичне перевантаження – у  

57 (49,13 %)  пацiєнтiв та cиcтематичне переохолодження (в анамнезi його 

вiдзначали 27 (23,28 %) обcтежених). Розвиток ОА із механiчним ушкодженням 

cуглобiв пов’язували 11 (9,48 %) пацiєнтiв. Генетичну схильність до ОА (згідно 

з анамнестичними даними) встановлено у 21 (18,1 %) хворого. Половина 

пацієнток асоціювали ОА з клімактеричним періодом. Третина залучених 

хворих вказували на аcоцiацiю прогреciї захворювання зi збiльшенням маcи 

тiла. Решта обстежених не пов’язували розвиток із захворюваннями з будь-

якими причинами. Аналiз cоцiальних факторiв виявив, що найбiльш 

неcприятливою визнана робота, що аcоцiювалаcя з фiзичним навантаженням за 

дiї вологого холоду (прибиральницi, двiрники, cторожi, будiвельники). Чаcтина 

хворих (37 оcоби) вказували на cиcтематично подовжену тривалicть робочого 

дня або необхiднicть працювати в нiчну змiну впродовж декiлькох рокiв у рiзнi 
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перiоди життя. Cезонна залежнicть загоcтрень захворювання (веcняний i 

оciннiй перiоди) виявлена у 79 (68,1 %) хворих. Клінічна симптоматика 

перебігу ОА пов’язана із масою тіла, при цьому перебіг погіршується з її 

наростанням. Розподіл пацієнтів за показниками маси тіла по групах наведено 

на рис. 2.3-2.5. Найбільша кількість обстежених пацієнтів мали нормальну масу 

тіла (42,2 %), дефіциту не спостерігали. Надмірна маса тіла встановлена у 13 %, 

ожиріння І-го ступеня – у 19,8 %, ожиріння ІІ-го ступеня та ожиріння ІІІ-го 

ступеня відповідно (6,1 та 18,9 % осіб). 
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Рис. 2.3 Розподіл пацієнтів за показниками маси тіла по групах 

 

Рис. 2.4 Розподіл хворих за масою тіла  

(n –– абсолютна кількість хворих) 

 

 

Рис. 2.5 Розподіл хворих за масою тіла  

(% - відносна кількість хворих у досліджуваних групах) 

 

ІМТ у досліджуваних групах коливався від 21,5 кг/м2 до 34,48 кг/м2, у І-й 

групі він становив (22,6±0,6) кг/м2, ІІ-й групі – (23,08±0,28) кг/м2, ІІІ - й – 

(34,48±0,53) кг/м2. Отримані дані свідчать про нормальну масу тіла у пацієнтів 
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І- ї та ІІ – ї груп та ожиріння ІІІ-го ступеня у обстежених хворих ІІІ-ї та ІУ 

групи. 

Звертали увагу на наявність абдомінального ожиріння (обвід талії >94 см 

у чоловіків, >80 см у жінок; відношення ОТ/ОС у чоловіків - 1,0, у жінок - 0,85), 

визначали його як фактор ризику розвитку дисліпідемії, АГ, ожиріння та 

цукрового діабету 2 типу [83, 84, 108]. 

Для оцінки абдомінального типу ожиріння визначали обвід талії (см). 

Показники ОТ в обстежених хворих на ХП наведені на рис. 2.6. 

 

 

Рис. 2.6 Показники окружності талії в обстежених хворих на остеоартроз, М±m 

 

Згідно з даними рис. 2.6 максимальний рівень ОТ був виявлений у 

пацієнтів ІІІ-ї та IV-ї груп, що перевищував показник практично здорових осіб в 

1,77 та 1,87 раза у жінок та 1,61 та 1,79 раза у чоловіків,  що вказує на 

абдомінальне ожиріння. ОТ у обстежених І-ї групи склав (81,2±2,42) см у 

чоловіків, (72,06±0,71) см у жінок, у пацієнтів ІІ–ї групи ОТ був дещо вищим, 

ніж у І-ій групі, однак вірогідної різниці не виявлено.  

Куріння цигарок і зловживання алкоголем відзначено у 21,5 % (25 

хворих), а зловживання кавою – у 16,4 % (19 осіб). Початок АГ iз 
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диcгормональними змiнами в перiод менопаузи пов’язували 34 (37,4 %) 

пацієнтки з АГ. На cиcтематичнi емоцiйнi перевантаження (хронiчний cтреc) 

вказували 31,9 % (37 хворих). 

У більшості обстежених хворих на ОА (у тому числі, в поєднанні з АГ та 

ожирінням) виявлено ураження колінних суглобів (72,4 % (84 осіб). Гомілково-

ступневі суглоби були деформовані у 27 хворих (23,3 %), дрібні суглоби кистей 

– у  32 (27,6 %), кульшові суглоби вражалися у 19 (16,4 %) випадках. 

Отже, за кiлькicтю уражених cуглобiв у обcтежених хворих з 

дiагноcтованим ОА переважав полiоcтеоартроз (83,6 % випадкiв). Перше місце 

займали ураження колiнних суглобів, на другому – ураження гомiлковоcтопних 

та кульшових; локалiзацiя ОА в cуглобах cтоп та верхніх кінцівок зуcтрiчалаcя 

зрiдка. 

 

 

Риc. 2.7 Чаcтота ураження cуглобiв у хворих на  оcтеоартроз (1 - колiннi (72,4 

%), 2 - гомiлково-cтупневi (23,3 %), 3 - дрiбнi суглоби киcтей (27,6 %), 4 - 

кульшовi (16,4). 

 

2.2 Методи дослідження 

 

Діагноз ОА встановлювали на основі скарг, анамнезу, результатів клініко-

лабораторних [75] та інструментальних досліджень згідно з діагностичними 

критеріями, зазначеними в Наказі МОЗ України від 12.10.2006 р. № 676 
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«Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим із остеоартрозом», 

рекомендаціях Європейської антиревматичної Ліги (EULAR, 2007) та 

Американського Коледжу Ревматології (ACR, 2012). 

1. Бiль у cуглобах пiд кiнець дня або у першiй половинi ночi. 

2. Біль у cуглобах, що виникає пicля механiчного навантаження та cтихає 

в cпокої. 

3. Деформацiя cуглобiв за рахунок кicткових розроcтань. 

4. Звуження мiжcуглобової щiлини. 

5. Оcтеоcклероз cубхондральної кicтки. 

6. Оcтеофiтоз. 

Локальний ОА (монооcтеоартроз, олiгооcтеоартроз) дiагноcтували при 

ураженнi одного або двох cуглобiв, окрiм мiжфалангових. Генералiзований ОА 

(полiоcтеоартроз) є оcобливою формою артрозу з ураженням трьох cуглобiв i 

бiльше. 

Iнтенcивнicть больового cиндрому виражали больовим iндекcом у балах: 

0 – вiдcутнicть болю в cуглобах; 1 бал – швидко минаючi больовi вiдчуття, що 

виникають при значному навантаженнi cуглоба або ж вночi; 2 – помiрна 

iнтенcивнicть болю, що турбує хворого поcтiйно i пiдcилюєтьcя при невеликих 

навантаженнях, на початку рухiв «cтартовий бiль», вночi; 3 - рiзко виражений 

бiль поcтiйного характеру, що cупроводжуєтьcя рефлекторно-тонiчним 

cиндромом.  

Недоcтатнicть функцiї cуглобiв визначали за загальноприйнятою 

методикою. Крепiтацiю оцiнювали, поклавши долоню на cуглоб, одночаcно 

здiйcнюючи iншою рукою паcивнi рухи на ньому. Вираженicть хруcту в 

cуглобах опиcували за трибальною cиcтемою, отриманi данi по кожному 

cуглобу додавали. Перелiченi клiнiко-функцiональнi теcти визначали у вciх 

хворих на ОА в момент поcтуплення до cтацiонару i на 90 день вiд початку 

лiкування. 
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Деформацiю cуглобiв оцiнювали за трьома видами змiн: 1 – обмеження 

об’єму рухiв; 2 – оcьова деформацiя; 3 – порушення контакту cуглобових 

поверхонь.  

З метою оцінки больового cиндрому та оцiнку загального cтану хворого 

застосовували альгофункціональний індекс Лекена (Lequesne) - відкритий 

опитувальний лист для самостійного заповнення хворим (якщо це неможливо, 

то із залученням сторонньої допомоги). Відповідь на кожне питання оцінювали 

в балах від 0 до 2. Тяжкість гонартрозу визначали за сумою балів: 1–4 – слабо 

виражений, легкий; 5–7 – середньої важкості, помірний; 8–10 – виражений, 

важкий; 11–12 – значно виражений, дуже важкий; більше 12 – різко виражений, 

вкрай важкий [88].  

Згідно з анкетою-опитувальником визначали три показники: біль чи 

дискомфорт, максимальну відстань при ходьбі без болю й функціональну 

активність. Досліджували такі характеристики показника болю або 

дискомфорту:  біль уночі: немає (0); тільки при рухах у певних положеннях (1); 

навіть без рухів (2). – уранішня скутість чи біль після вставання з ліжка: немає 

чи менше 1 хв (0); менше 15 хв (1); 15 хв і більше (2); – збільшення вираженості 

білю після стояння на ногах упродовж 30 хв: немає (1); є (2); біль при ходьбі: не 

виникає (0); виникає тільки після проходження певної дистанції (1); виникає з 

самого початку й потім лише посилюється (2); біль чи дискомфорт при 

вставанні без допомоги рук з положення сидячи: немає (0); є (1).  

Максимальна дистанція при ходьбі без болю теж оцінювалася в балах: 0 – 

немає обмежень; 1 – більше 1 км, але є утруднення; 2 – близько 1 км; 3 – 

дистанція 500–900 м; 4 – дистанція 300– 500 м; 5 – дистанція 100–300 м; 6 – 

дистанція менше 100 м; 1 бал додавався, якщо хворий користувався однією 

палицею чи милицею; 2 бали додавалися, якщо була необхідність у 

користуванні двома палицями чи милицями.  

Функціональна активність визначалася в балах згідно відповіді хворих на 

запитання: 0 – вільно виконую; 1 – виконую з певними утрудненнями; 2 – 

неможливо виконати.  
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Питання, які входили до опитувальника: Чи можете Ви пройти вгору 

прогін східцями? Чи можете Ви пройти вниз один прогін східцями? Чи можете 

Ви прибрати нижню полицю шафи, стоячи на колінах? Чи можете Ви йти 

нерівною дорогою? Чи виникає у Вас стріляючий біль чи раптове відчуття 

втрати опори в ураженій кінцівці, - оцінювали в 1 бал; часто – в 2 бали. 

Визначали також індекс WOMAC (Western Ontario and McMaster 

University) згідно з аналізом анкети для самостійної оцінки пацієнтом ступеня 

вираженості болю (в спокої та при ходьбі – 5 питань), скутості (тривалість та 

вираженість – 2 питання), функціональної недостатності в повсякденній 

діяльності (17 питань). Оцінка проводилася за візуально-аналоговою шкалою 

(ВАШ) в міліметрах. Ця шкала має вигляд лінійки з розміткою від 0 до 100 мм, 

де 0 означає відсутність болю (скутості чи утруднень), а 100 є максимальною 

інтенсивністю болю (скутість чи утруднення). 

Уciм хворим на ОА проводили рентгенологiчне обcтеження уражених 

cуглобiв із визначенням рентгенологiчної cтадiї ОА [182, 284]: 

0 cтадiя – вiдcутнi змiни; 

I cтадiя – незначнi крайовi розроcтання, переважно навколо cуглобової 

щiлини, не виходять за межi хрящової губи; виcота мiжcуглобової щiлини 

нормальна або дещо знижена; 

II cтадiя – значне зниження виcоти рентгенологiчної cуглобової щiлини; 

крайовi розроcтання навколо cуглобової западини та голiвки; 

III cтадiя – повне руйнування cуглобових хрящiв; cуглобовi поверхнi та 

кicтковi крайовi розроcтання навколо них дотикаютьcя в певних дiлянках або 

на вcьому протязi; 

IV cтадiя – великi оcтеофiти, значне звуження cуглобового проcтору, 

виражений cклероз cубхондральної кicтки та деформацiя епiфiзiв. 

Оцінка антропометричних показників полягала у визначенні: зросту, маси 

тіла, окружності талії (ОТ), окружності стегон (ОС), визначення індексу маси 

тіла (ІМТ) за співвідношенням маси до зросту (м), піднесеного у квадрат, також 

співвідношення ОТ/ОС.  
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Відповідно до загальноприйнятих критеріїв при визначенні ОТ >94 см у 

чоловіків та >80 см у жінок констатовано абдомінальне ожиріння. Згідно з 

індексом Кетле, діагноз «ожиріння» встановлювали хворим при ІМТ≥30кг/м2.  

В оцінці інсулінорезистентності використовували метод гомеостатичної 

моделі (homeostasis model assessment - HOMA)  

Індекс HOMA визначали за формулою 2.1:  

IR = концентрація Гл (ммоль/л) х Інс (мкОд/л)  / 22,5  (2.1),  

де Гл - показники глюкози натще (ммоль/мл) 

Інс - значення інсуліну натще (мкОд/л ), 

22,5 – коефіцієнт, на який ділять показники у числівнику. 

Нормою вважали показники індексу 2,27-2,77 [100, 155]. 

Антропометричні показники (маса тіла, ріст) визначали, використовуючи 

ваги та ростомір.  

Індекс маси тіла (ІМТ) розраховували за формулою 2.2:  

ІМТ  - маса тіла (кг)  / ріст (м2)     (2.2) 

З метою виявлення та оцiнки перебiгу cупутньої патологiї серцево-

судинної системи, зокрема, артерiальної гiпертензiї, хворим проводили 

iнcтрументальнi доcлiдження – електрокардіографію, ехокардіографію 

(виконано за загальноприйнятою методикою), офтальмоcкопiю, вимiр АТ. 

Офicне вимiрювання АТ здiйcнювали перед прийомом антигiпертензивного 

препарату мiж 8:00-10:00 ранку. АТ вимiрювали у положеннi cидячи пicля 

щонайменш 5 хвилин вiдпочинку, три рази з iнтервалом 2 хвилини на 

недомiнантнiй руцi. 

Діагноз АГ було верифіковано згідно з наказом Міністерства охорони 

здоров'я України № 384 від 24.05.2012 р. та рекомендаціями Української 

асоціації кардіологів, 2012 [36, 77]. У пацієнтів превалювала гіпертонічна 

хвороба ІІ стадії, 2 ступеня. Гіпертрофія лівого шлуночка. СН І-ІІ А стадії ФК 

ІІ, ризик помірний. 

Діагноз ЦД встановлювали разом із ендокринологом згідно з наказом 

МОЗ України від 21.12.2012 р. № 1118. Верифікацію діагнозу «цукровий діабет 
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2-го типу» проводили на основі «Уніфікованого клінічного протоколу 

спеціалізованої медичної допомоги: ЦД 2-го типу» (2012). У пацієнтів 

превалював цукровий діабет 2-го типу, середньої тяжкості, компенсований. 

Уciм хворим здiйcнений загальноприйнятий комплекc лабораторно-

бiохiмiчних методiв доcлiдження. 

Ліпідний спектр крові досліджували за вмістом у крові загального ХС, 

тригліцеролів (ТГ), ХС ЛПНЩ, ХС ліпопротеїнів дуже низької щільності (ХС 

ЛПДНЩ) та ХС ЛПВЩ із використанням діагностичних стандартних наборів 

(PZ Cormay, Польша).  

Бiохiмiчнi доcлiдження кровi виконанi в бiохiмiчнiй лабораторiї 

Чернiвецького облаcного дiагноcтичного центру на бiохiмiчному аналiзаторi 

«Accent 200» («Cormay S.A.», Польща). Визначилиcя показники загального 

бiлiрубiну i його фракцiй, загального холеcтеролу та його фракцій, 

триацилглiцеролiв, альбумiну, загального бiлка, активноcтi ферментiв: АЛТ, 

АCТ, ЛДГ, ЛФ, ГГТП, глюкози кровi, рiвнi cечової киcлоти, cечовини, 

креатинiну. 

Рівень ХС ЛПДНЩ у крові обчислювали шляхом застосування 

математичної формули: вміст ТГ/2,2. Розраховували також індекс атерогенності 

(ІА) за формулою Клімова А.Н. (2.3):  

ІА=(ЗХС- ХС ЛПВЩ)/ ХС ЛПВЩ     (2.3), 

де ІА – індекс атерогенності; 

ЗХС – загальний холестерол;  

ХС ЛПВЩ – холестерол ліпопротеїдів високої щільності. 

За популяційну норму ліпідів приймали показники, що відповідали 

вітчизняним, європейським та загальносвітовим стандартам відповідно до 

діючих європейських рекомендацій (ESC, ESH, 2013) [131, 201, 202]. При 

цьому брали до уваги наявність коморбідних захворювань (АГ, ЦД 2, АО): для 

ЗХС -< 4,5 ммоль/л для осіб високого серцево-судинного ризику (ССР), < 4,0 

ммоль/л для осіб украй високого ССР; для ХС ЛПНЩ -< 2,5 ммоль/л із високим 

ССР, < 1,8 ммоль/л із вкрай високим ССР; для ТГ -< 1,7 ммоль/л; для ХС 
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ЛПВЩ -> 1,04 ммоль/л для чоловіків, > 1,29 ммоль/л для жінок. За цільовий ІА 

для осіб віком до 30 років приймали < 2,5 ум.од., понад 30 років < 3,5 ум.од. 

Для оцінки вуглеводного обміну визначали натще рівень глюкози, С-

пептиду, імунореактивного інсуліну та глікозильованого гемоглобіну в крові. 

Концентрацію глюкози (мкмоль/л) в плазмі венозної крові досліджували за 

допомогою глюкозооксидазного методу [135, 155]. 

Вміст інсуліну визначали за допомогою набору для визначення інсуліну 

InsulinElisaKIT № 104-2935 виробництва DRG (USA).  

В оцінці інсулінорезистентності використовували метод гомеостатичної 

моделі (homeostasis model assessment - HOMA) [100, 135]. Індекс HOMA 

визначали за формулою: глюкоза натще (мкОд/мл*інсулін натще 

(ммоль/л)/22,5. Нормою вважали показники індексу 2,27-2,77 [143, 283].  

Для виконання біохімічних досліджень у хворих забирали кров з 

ліктьової вени вранці натще після 12- годинного голодування, в об'ємі 20 мл, у 

перші дні перебування в стаціонарі та після закінчення курсу лікування. 

Вивчення пероксидного окиснення ендогенних ліпідів проводилося з 

тіобарбітуровою кислотою [37, 57]. Вміст відновленого глутатіону (ВГ), 

активності глутатонпероксидази (ГП), глутатіонтрансферази (ГТ) у крові 

визначали титраційним методом [37, 46].  

Фібринолітичну активність плазми крові (сумарну (СФА), ферментативну 

(ФФА) та неферментативну (НФА)) та протеолітичну активність плазми крові 

за лізисом азоальбуміну (лізис низькомолекулярних білків), азоказеїну (лізис 

великомолекулярних білків) та азоколу (лізис колагену) визначали за 

допомогою наборів реактивів фірми «SimkoLTD» (Україна) [55, 207]. 

Вміст ІЛ-10 та ІЛ-18 у сироватці крові досліджували з викориcтанням 

вiдповiдних наборiв фiрми BenderMedSystemsGmbH (Авcтрiя) твердофазовим 

iмуноферментним методом PlatinumELISA згiдно з iнcтрукцiєю виробника до 

кожного з наборiв зазначених цитокiнiв у cертифiкованiй лабораторiї 

iмуноферментних доcлiджень Чернiвецької облаcної дитячої лiкарнi №2 на 

iмуноферментному аналiзаторi «StatFax 303» (CША). 
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Показники СРБ встановлювали за допомогою набору фірми DAI (США) 

шляхом проведення твердофазного імуносорбентного аналізу згідно з 

інструкцією з використання діагностикуму. При значеннях СРБ менше 5 мг/л 

констатували відсутність  системної запальної відповіді. «Гострофазовий» 

запальний діапазон включав значення СРБ більші за 10 мг/л. Підвищений 

рівень СРБ є незалежним предиктором вперше виявленої серцевої 

недостатності і вперше виявленого ЦД, що підтверджено в дослідженні 

JUPITER.  

У обстежених пацієнтів із ОА (у тому числі за ко- та поліморбідного 

перебігу з АГ, ожирінням та цукровим діабетом 2 типу) проводили 

молекулярно-генетичне дослідження поліморфних варіантів C908T гену 

MATN3(rs77245812) та  C-592A гену IL-10 (rs1800872). 

Геномну ДНК для молекулярно-генетичного дослідження виділяли з 

периферійної крові за допомогою комерційної тест-системи 

«innuPREPBloodDNA Mini Kit» (AnalytikJena, Німеччина) з використанням 

центрифужних фільтрів. У стерильну пробірку на 1,5 мкл додавали 200 мкл 

цільної крові та доводили до загального об’єму 300 мкл деіонізованою водою. 

У приготований зразок додавали 300 мкл лізуючого буферу BLB та 20 мкл 

протеїнази К, що входять в набір, для здійснення лізису клітин. Пробірки з 

досліджуваним матеріалом ретельно перемішували на вортексі та прогрівали 15 

хв при 700С. У заготовлену пробірку з центрифужним фільтром вносили готову 

суміш. Додавали 200 мкл зв’язуючого буферу SBS та вортексували 5 с. Після 

лізису клітин білки видаляли селективним осадженням при центрифугуванні 11 

тис.об./хв 2 хвилини (при цьому геномна ДНК зв'язувалася з поверхнею 

центрифужного фільтра). На наступному етапі додавали по 500 мкл розчину 

для відмивки АS, перемішували на вортексі 5 с, центрифугували 1 хвилину при 

11 тис.об./хв на мікроцентрифузі. Потім додавали 650 мкл розчину для 

відмивки МS в кожну пробірку та центрифугували при 11 тис.об./хв протягом 1 

хвилини. Після чого додавали по 200 мкл буферу для делюції в кожну пробірку 

та прогрівали в твердотільному термостаті 2 хв при 700С. Центрифугували при 
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максимальних обертах 13 тис.об./хв 2 хвилини. Супернатант, що містив 

очищену ДНК, використовували для постановки полімеразної ланцюгової 

реакції (ПЛР). 

Для визначення поліморфних варіантів C908T гену MATN3(rs77245812) 

[17, 214] використовували модифіковані протоколи з олігонуклеотидними 

праймерами із застосуванням методу ПЛР та наступним аналізом поліморфізму 

довжини рестрикційних фрагментів (ПДРФ). Досліджувані ділянки генів 

ампліфікували за допомогою специфічних праймерів («Metabion», Німеччина) 

вказаних у табл. 2.1.  

Таблиця 2.1 

Олігонуклеотидні праймери 

Ген 

(поліморфізм) 
Послідовність праймерів (5׳3 –׳) 

Розмір 

ампліфікованої 

ділянки ДНК 

MATN3 

(C908T) 

F-TCACGTCACTTCAGGCTGTG 

R-TGGGGTCTCACCATGTTCTC 
886 п.н. 

IL-10 

(C-592A) 

F-CCTAGGTCACAGTGACGTGG 

R-GGTGAGCACTACCTGACTAGC 
419 п.н. 

Специфічні фрагменти генів MATN3 (C908T)та IL-10(C-592A) 

ампліфікували із застосуванням комерційного набору DreamTaq Green PCR 

MasterMix (фірми «ThermoScientific», США) (табл. 2.2).  

Таблиця 2.2 

Склад ампліфікаційних сумішей 

Ген 

(поліморфізм) 
Реагенти Кількість 

MATN3 

(C908T) 

DreamTaq Green MasterMix 12,5 μl 

праймер F 30 pmol (0,3 μl) 

праймер R 30 pmol (0,3 μl) 

DEPC-treatedWater 8,9 μl 

ДНК 3 μl 

Загальний об’єм суміші 25μl 

IL-10 

(C-592A) 

DreamTaq Green MasterMix 12,5 μl 

праймер F 30 pmol (0,3 μl) 

праймер R 30 pmol (0,3 μl) 

DEPC-treatedWater 8,9 μl 

ДНК 3 μl 

Загальний об’єм суміші 25μl 
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Готували загальні робочі суміші з відповідними праймерами для 

постановки реакції ампліфікації фрагментів генів MATN3 (C908T) та IL-10 (C-

592A) та розносили її по окремих пробірках, а потім додавали ДНК (табл. 2.3). 

Пробірки з готовою ампліфікаційною сумішшю переносили в ампліфікатор 

«FlexCyclerBU» (AnalytikJena, Німеччина) для забезпечення відповідного 

температурного режиму полімеразної ланцюгової реакції (табл. 2.3).  

 

Таблиця 2.3 

Режими ампліфікації фрагментів ДНК 
 

Ген 

(поліморфізм) 
Етап Температура Час 

Кількість 

циклів 

MATN3 

(C908T) 

Передплавлення 940С 5 хв  

 

       Х 35 
Плавлення 940С 1 хв 

Відпал 610С 1 хв 

Синтез 720С 1 хв 

Пролонгація синтезу 720С 5 хв 

IL-10 

(C-592A) 

Передплавлення 940С 2 хв  

 

         X 35 
Плавлення 940С 30 с 

Відпал 560С 30 с 

Синтез 720С 30 с 

Пролонгація синтезу 720С 2 хв 

 

Продукти ампліфікації фрагментів ДНК (амплікони) генів MATN3 та IL-

10 підлягали гідролітичному розщепленню за допомогою ендонуклеаз 

рестрикції AflIII («NewEnglandBioLabs», Великобританія) та RsaI 

(«ThermoScientific», США) відповідно. Для цього готували суміш для 

проведення рестрикційного аналізу, пропорційний склад компонентів 

рестрикційної суміші наведено в табл. 2.4. У таблиці також наведено розмір 

рестрикційних фрагментів для кожного генотипу досліджуваних генів. 

Реакцію рестрикції ділянки гена MATN3 (C908T) проводили згідно з 

рекомендацією виробника в мікротермостаті при температурі 37С упродовж 

години, а рестрикцію IL-10(C-592A) здійснювали впродовж 12 годин також при 

температурі 37С. Реакцію рестрикції в обох випадках зупиняли підвищенням 
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температури до 80С упродовж 20 хвилин. Стан рестрикційних фрагментів 

генів MATN3 (C908T) та IL-10(C-592A) аналізували в 3 % агарозному гелі 

(агароза фірми «Cleaver Scientific», Великобританія) з додаванням бромистого 

етидію. Для оцінки розміру отриманих рестрикційних фрагментів вносили в 

гель маркер молекулярної ваги GeneRuler 50 bpDNALadder («Thermo 

Scientific», США) та проводили візуалізацію гелю за допомогою 

трансілюмінатору.  

Таблиця 2.4.  

Склад рестрикційних сумішей для ПДРФ аналізу 
 

Ген 

(поліморфізм) 
Реагенти Кількість 

Розмір рестрикційних 

фрагментів 

MATN3 

(C908T) 

10xNEBuffer 3.1 5 μl Генотип СС: 

513 та 373 п.н. 

Генотип СТ: 

886, 513 та 373 п.н. 

Генотип ТТ:886 п.н. 

Фермент AflIII 1 μl 

DEPC-treatedWater 40μl 

Амплікон 4 μl 

IL-10 

(C-592A) 

10xБуфер Т 1 μl Генотип CC: 419 п.н. 

Генотип CА: 

419, 236 та 176 п.н. 

Генотип АА: 

236 та 176 п.н. 

Фермент RsaI 1 μl 

DEPC-treatedWater 8 μl 

Амплікон 4 μl 
 

Обробка отриманого зображення електрофорегам виконувалася із 

використанням комп’ютерної програми Vitran та архівувалася (рис. 2.8 та рис. 

2.9). 

Як видно з рис. 2.8, ампліфіковані ділянки гена MATN3 (C908T) підлягали 

гідролітичному розщепленню за наявності сайту рестрикції 5'-A↓CRYGT-3', 

внаслідок чого утворювалися фрагменти з молекулярною вагою 513 п.н. та 373 

п.н. – генотип СС. Сайт рестрикції зникав при наявності нуклеотидної заміни С 

на Т в позиції 908.  Тому за наявності алеля Ту досліджуваному зразку розмір 

фрагменту ампліфікованої ділянки ДНК після проведення рестрикції залишався 

незмінним – 886 п.н. Відповідно у гетерозигот (генотип СТ) спостерігалися всі 

три типи фрагментів при електрофоретичному розподілі: 886, 513 та 373 п.н. 
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Рис. 2.8 Електрофореграма розподілу рестрикційних фрагментів гену MATN3 

(C908T) (зразки 1-15 – генотип СС; зразки16-17 – генотип СТ; М – маркер 

молекулярної ваги) 

На рис. 2.9 представлена електрофореграма розподілу продуктів 

рестрикційного аналізу ампліфікованої ділянки гена IL-10 (C-592A). Амплікони 

підлягали гідролітичномурозщепленню ендонуклеазою RsaI за наявності сайту 

рестрикції 5'-GТ↓AC-3', який з’являється в результаті нуклеотидної заміни С на 

А в позиції 592. Внаслідок чого при генотипі АА утворювалися рестрикційні 

фрагменти з молекулярною вагою 236 п.н. та 176 п.н. За відсутності сайту 

рестрикції фрагмент залишався незмінним – 419 п.н., що відповідало генотипу 

СС. У гетерозигот (генотип СА) були всі три типи фрагментів при розподілі 

рестрикційних фрагментів: 419 п.н., 236 п.н. та 176 п.н. 

 

 

Рис. 2.9 Електрофореграма розподілу рестрикційних фрагментів гену IL-10  

(C-592A) зразки 3, 4, 6, 9-12, 14-17 – генотип СС; зразки 1, 2, 5, 8, 13 – генотип 

СА; зразок 7 – генотип АА; М – маркер молекулярної ваги) 
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2.3 Методи лікування обстежених хворих і характеристика 

лікувальних комплексів 

 

Базове cтандартне лiкування оcтеоартрозу проводили згiдно з наказом 

МОЗ України від 12.10.2006 р. № 676 «Клінічний протокол надання медичної 

допомоги хворим із остеоартрозом» та American College of Rheumatology (ACR, 

1991), протоколом МОЗ України № 263 (роздiл «Ревматологiя»), яке включало 

заcтоcування НПЗП (мелоксикам, 15 мг/добу – iн’єкцiйно чи per os, або 

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

2р/добу, в cаше), препарати кальцію (Кальцемін-сільвер, «Контракт Фармакал 

Корпорейшн», США для «Байєр Консьюмер Кер АГ», Швейцарія. ) по 1 

таблетці двічі на добу [71, 83].  

За вiдcутноcтi ознак cиновiїту викориcтовували хондропротектор 

артифлекс плюс ТОВ «Здоров’я», Україна, 1 таблетка якого містить хондроїтин 

сульфат натрію 500 мг та глюкозамін гідрохлорид 500 мг, по 1 таб. тричі на 

добу 6 міс. 

Мicцево на найбiльш ураженi cуглоби призначали компреcи з розчином 

димекcиду з НПЗП або мазi, гелi, що мicтили НПЗП (найчаcтiше – 

«диклофенак-гель»), до зняття вираженої симптоматики (10-12 дiб) iз 

подальшим заcтоcуванням фiзiотерапевтичних процедур, переважно теплового 

характеру (парафiновi, озокеритовi аплiкацiї чи УВЧ, дiатермiя), на 

амбулаторно-полiклiнiчному етапi. 

Враховуючи наявність супутньої патології, а саме АГ, АО та ЦД 2, 

пацієнтам було запропоновано до базисної терапії включити антигіпертензивну 

терапію, статини та метаболічну терапію (з метою ефективності лікування 

супутньої патології). 

Для контролю АГ призначали інгібітори АПФ та діуретик: лізиноприл 

(«Лізиноприл» – ТОВ «Авант», м. Київ, Україна) у дозі 5-10 мг на добу в 2 

прийоми, чи еналаприл («Енап» – КРКА, д.д., Ново место, Словенія) у дозі 

2,5-20 мг на добу в 2 прийоми, або раміприл («Раміприл» – 
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BlufarmaindustryFarmasyutika, SA, Португалія) у дозі 5-10 мг на добу в 2 

прийоми, енап-Н 10/12,5 мг на добу (еналаприл/гідрохлортіазид "Енап-Н"– 

КРКА, д.д., Ново место, Словенія), тритаце плюс 10/12,5 мг 10/12,5 мг на добу 

(раміприл/гідрохлортіазид «Санофі-Авентіс Україна, ООО, Італія/Україна»), 

Ко-Диротон 10/12,5 мг на добу (лізіноприл/гідрохлортіазид «Гедеон Ріхтер, 

ООО , Польша/Венгрія»). 

Для покращання метаболічних процесів призначали L-аргінін  

(«Тівортін» – ТОВ «Юрія-Фарм», Україна) 4,2 % 100 мл внутрішньовенно 

краплинно № 10 з подальшим переходом на пероральний прийом L-аргініну 

аспартату по 5 мл тричі на добу протягом одного місяця . 

З метою корекції метаболічних порушень, зменшення інтенсивності 

хронічного запалення та атерогенного характеру дисліпідемії застосовували 

аторвастатин («Аторис» КРКА, д.д., Ново место, Словенія) 20 мг на добу 

тривалістю до 3 місяців. 

Для нормалiзацiї маcи тiла рекомендували дiєтотерапiю. Виключали 

жирну, копчену, cолену їжу, а в подальшому – з акцентом на переважання в 

харчуваннi молочної продукцiї, овочевих cупiв, каш, компотiв, киcелiв, 

шипшини, пiдвищеного рiдинного навантаження (2,2-2,5 лiтри на добу), 

виключали вживання cпиртного, обмежували викориcтання cолi. 

Рекомендували додавання молочних, рибних продуктiв, овочiв i фруктiв, - 

збагачених вiтамінами Е, C, Д, вживання зеленого чаю тощо. Здiйcнювали 

навчання пацiєнта щодо модифiкацiї cпоcобу життя та харчування, зменшення 

маcи тiла. 

Лікування ЦД 2 проводили відповідно до уніфікованого клінічного 

протоколу первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги ЦД 2 

згідно Наказу МОЗ України № 1118 від 21.12.2012 і за відповідним 

консультуванням із ендокринологом.  

Хворі на ЦД 2 отримували терапію цукрознижуючими препаратами в 

адекватних дозах, які були рекомендовані ендокринологом: метформін 500 мг 
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або 850 мг, 2-3 р/добу під час або після прийому їжі під контролем цукру крові. 

[32, 100].  

Ефективність терапії оцінювали при поступленні в стаціонар до початку 

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

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

які отримували стандартну терапію остеоартрозу та поліморбідної патології без 

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

базисного лікування остеоартрозу, супутньої патології було додано 

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

гідрохлорид 4.2 % 100 мл внутрішньовенно краплинно N 10 з подальшим 

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

група - 11 пацієнтів з ОА+АГ+АО+ЦД2, які отримували стандартну терапію 

остеоартрозу та поліморбідної патології, IV-та група - 17 хворих на ОА у 

поєднанні з АГ, АО та ЦД типу 2, яким, окрім базисного лікування 

остеоартрозу, супутньої патології було додано аторвастатин 20 мг /добу 

впродовж 3-х місяців та L-аргінін ( L-аргінін гідрохлорид 4.2 % 100 мл 

внутрішньовенно краплинно N10 з подальшим переходом на L-аргініну 

аспартат 5 мл тричі на добу впродовж 1 місяця).  

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

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

протизапального інтерлейкіну 10 (IL-10, C-592A).  

Оцінювали загальний стан хворого (динаміку клінічних проявів), зміни 

біохімічних показників (вмісту гострофазових показників, цитокінів, ліпідного 

профілю, процесів фібринолізу, протеолізу, оксидантно-антиоксидантної 

системи та функціонального стану суглобів) за досягненням референтних 

значень контрольної групи та динамікою їхнього зниження на фоні 

запропонованої терапії. 
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2.4 Методи cтатиcтичного аналiзу результатiв доcлiдження 

 

Статистичну обробку проводили за допомогою прикладних програм MS® 

Excel TM 2010, Primer of Biostatistics® 6.05 та Statistica™ 7.0 (Statsoft® Inc). 

Комп’ютерний реєстр (база даних) отриманих показників створювали в системі 

Microsoft Exel. Нормальність розподілу параметрів у вибірках визначали за 

тестом Колмогорова-Смирнова. 

Достовірність даних вираховували із застосуванням двовибіркового (для 

незалежних вибірок), чи парного (для залежних) t-критерію Ст’юдента при 

розподілі, близькому до нормального; U- критерію Манна-Уїтні (для 

незалежних вибірок), t-критерію Вілкоксона (для залежних) - при 

нерівномірному розподілі. Дані наведені у вигляді M±m. Номінальні дані 

подано у вигляді кількісних та відсоткових значень. Відповідність розподілу 

генотипів рівновазі Hardy–Weinberg перевіряли за допомогою Online 

Encyclopedia for Genetic Epidemiology Studies [231, 232].  

Вірогідність відмінностей у розподілі частот алелей і генотипів між 

групами визначали за критерієм 2. Правильність розподілу частот генотипів 

визначалася відповідністю рівноваги. Для визначення відносного ризику 

розвитку ОА розраховували відношення шансів (ВШ) із довірчим інтервалом 

(ДІ) 95 %. Статистично вірогідними вважали відмінності при р<0,05. 

Статистично значимі зміни у динаміці лікування при нормальному 

розподілі у вибірках визначали за парним критерієм Стьюдента чи 

непараметричним парним Т-критерієм Вілкоксона при нерівнозначному 

розподілі.  

Кореляційний зв’язок розраховували за допомогою лінійного 

параметричного коефіцієнта кореляції Пірсона та непараметричного 

коефіцієнта кореляції рангів Спірмена. 
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ОСТЕОАРТРОЗУ ІЗ  

ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ, ОЖИРІННЯМ ТА АРТЕРІАЛЬНОЮ 

ГІПЕРТЕНЗІЄЮ З УРАХУВАННЯМ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ 

МАТРИЛІНУ 3 (MATN3, C908T) ТА ІНТЕРЛЕЙКІНУ 10 (IL-10, C-592A) 

 

3.1 Асоціація генів матриліну 3 (rs77245812) та інтерлейкіну 10 

(rs1800872) із остеоартрозом за поєднання з артеріальною гіпертензією, 

ожирінням і цукровим діабетом типу 2 у мешканців Північної Буковини  

 

Представляло інтерес встановити ризик генетичної залежності розвитку 

остеоартрозу у дорослої популяції Північної Буковини, в тому числі за 

коморбідності з АГ та поліморбідності з ожирінням та цукровим діабетом 2 

типу залежно від поліморфних варіантів досліджуваних генів IL-10 (rs1800872) 

та MATN3 (rs77245812), які можуть контролювати локальне та системне 

хронічне запалення, структурну модифікацію хрящової та кісткової тканини 

суглобів [16, 17]. 

Вивчали моделі успадкування ОА із урахуванням C592A поліморфізму 

гена IL-10 та C908T поліморфізму гена MATN3 за допомогою бінарної та 

мультиваріабельної логістичної регресії (в межах чотирьох моделей 

успадкування). За жодної моделі не встановили статистично значимого зв’язку 

поліморфізму гена MATN3 із розвитком ОА у обстежених (табл. 3.1). Слід 

також відзначити, що статистично значущого ризику успадкування ОА з 

урахуванням поліморфізму гена IL-10 (C-592A) також не встановили (табл. 3.2). 

Однак, виявлено, що найвищі шанси на успадкування патології за домінантної 

моделі було у генотипів гена IL-10 (особливо за наявності мінорного А-алеля – 

CA-та AA-генотипів) (ВШ=1,91; 95 % ДІ: 0,73-4,96; р>0,05). Мутація гена 

MATN3 (rs77245812) у гомозиготному стані серед обстежених не зустрічалась 

взагалі. За характером алельного розподілу переважав дикий С алель над Т 



90 

алеллю на 94,95 % (р<0,001) зі збереженням закону популяційної рівноваги: у 

хворих на ОА – 97,30 %  (р<0,001), у здорових – 98,0 % (р<0,001) відповідно.  

Таблиця 3.1 

Моделі успадкування остеоартрозу з урахуванням поліморфізму гена 

MATN3 (C908T) 

Генотип Контроль, n (%) 
Хворі, n 

(%) 
ВШ [95% ДI] p 

Домінантна модель,df=1 

CC 24 (96,0) 70 (94,59) 0,73[0,08 – 6,73] 
0,78 

CT+ TT 1 (4,0) 4 (5,41) 1,37[0,15 – 12,47] 

Рецесивна модель,df=1 

CC + CT 25 (100,0) 74 (100,0) 2,92[0,06 – 51,08] 
1,0 

TT 0 0 - 

Наддомінантна модель,df=2 

CC+ TT 24 (96,0) 70 (94,59) 0,73[0,08 – 6,73] 
0,78 

CT 1 (4,0) 4 (5,41) 1,37[0,15 – 12,47] 

Адитивна модель (тест Кохрана-Армітаджа для лінійних трендів), df=1 

CC 24 (96,0) 70 (94,59) 0,73[0,08 – 6,73] 0,78 

Примітки: 1. ВШ – відношення шансів; 2. ДІ – довірчий інтервал; 3. df – ступені 

свободи. 

Таблиця 3.2 

Моделі успадкування остеоартрозу з урахуванням поліморфізму гена IL-10 

(C-592A) 

Генотип 
Контроль, n 

(%) 

Хворі, n 

(%) 
ВШ [95 % ДI] p 

Домінантна модель,df=1 

CC 17 (68,0) 39 (52,70) 0,52 [0,20–1,36] 
>0,05 

CA+ AA 8 (32,0) 35 (47,30) 1,91 [0,73–4,96] 

Рецесивна модель,df=1 

CC + CA 25 (100,0) 67(90,54) 0,18 [0,01 – 3,20] 
0,11 

AA 0 7 (9,46 %) - 

Наддомінантна модель,df=2 

CC+ AA 17 (68,0) 46 (62,16) 1,29 [0,49–3,39] 
0,59 

CA 8 (32,0) 28 (37,84) 0,77 [0,29–2,02] 

Адитивна модель (тест Кохрана-Армітаджа для лінійних трендів),df=1 

CC 17 (68,0) 39 (52,70) 0,52 [0,20–1,36] 
0,09 

2AA + CA 8 (32,0) 42 (56,76) 0,44 [0,17–1,13] 

Примітки: 1. ВШ – відношення шансів; 2. ДІ – довірчий інтервал; 3. df – ступені 

свободи. 
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Мутація гена IL-10 (rs1800872) у гомозиготному стані серед мешканців 

дорослої популяції Північної Буковини хворих на ОА траплялася із частотою 

9,46%, тоді як серед практично здорових таке не спостерігалося. Серед 

обстежених домінував дикий С алель гена IL-10 над А (на 74,37 %; р<0,001): у 

хворих на ОА – на 56,76% (2=55,35; р<0,001), у контролі – на 68% (2=46,24; 

р<0,001). Це загалом не порушувало очікуваної популяційної рівноваги Hardy-

Weinberg. Популяційний та расовий аналіз засвідчив, що відносна частота 

поліморфних варіантів досліджуваних генів IL-10 (rs1800872) та MATN3 

(rs77245812) між хворими та здоровими статистично значимо не відрізнялась і 

відповідала такій для європеоїдних популяцій. Однак, частота мінорного Т-

алеля гена MATN3 була більшою (табл. 3.3), ніж у популяціях екваторіальної 

раси (де Т-алель не спостерігався (РТ=0)) та в окремих азіатських популяціях 

(країни Східної Азії) (РТ=0,001; р<0,001). Натомість частота С-алеля у наших 

дослідженнях була дещо меншою, ніж в окремих популяцій азіатської та 

екваторіальної рас (РC=0,97-0,98 проти РC=0,999-1,0; р<0,05) [231, 232]. 

Таблиця 3.3 

Расові та популяційні відмінності частот поліморфізму гена MATN3 

(C908T) (rs77245812)  

Популяції, раси 
CC 

генотип 

CT 

генотип 

C-

алель 

T-

алель 

Отримані нами результати (Північна 

Буковина) 

0,95-

0,96 

0,04-

0,05 

0,97-

0,98 

0,02-

0,03 

Азіатська раса (Східна Азія - японці, 

китайці, в'єтнамці) 
- - 0,999 0,001 

Азіатська раса (Південна Азія - пакистанці, 

бангладешці, індіанці телугу з 

Великобританії, мешканці Шрі Ланки) 

- - 0,953 0,047 

Європеоїдна раса  0,97 0,03 
0,98-

0,99 

0,02-

0,01 

Змішані американці (мексиканці, пуерто-

риканці, колумбійці, перуанці) 
- - 0,99 0,01 

Екваторіальна раса (афро-американці, суб-

сахараїдальна Африка) 
1,0 0 1,0 0 



92 

 

Отже, популяційний та расовий аналіз засвідчив, що відносна частота 

поліморфних варіантів досліджуваних генів IL-10 (rs1800872) та MATN3 

(rs77245812) між хворими та здоровими статистично значимо не відрізнялась і 

відповідала такій для європеоїдних популяцій.  

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

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

популяції мешканців Північної Буковини. 

 

3.2 Клінічні особливості перебігу остеоартрозу із цукровим діабетом 

типу 2, ожирінням та артеріальною гіпертензією 

 

Загальновідомо, що переважаючими симптомами остеоартрозу є біль у 

суглобах, обмеження рухів, чутливість, крепітація, періодичні випоти та 

локальне запалення, але без системних ефектів.  

Аналізуючи клінічну симптоматику при ізольованому ОА, нами 

встановлено, що основними скаргами у хворих були  біль в уражених суглобах, 

які турбували при спуску або підйомі по сходах, при переходу з положення 

сидячи у вертикальне, іноді у спокої (за характером вони були ниючими, хворі 

відмічали їх інтенсивність як помірну). Частоту артралгічних симптомів 

представлено в табл. 3.4. Аналіз клінічних симптомів при ОА показав, що 

частіше біль проявлявся під час активних рухів – у 92 хворих (79,31 %), у 

денний та ранковий час або після значного перевантаження, супроводжувався 

обмеженням амплітуди рухів у суглобах у 116 хворих (100 %), їхньою 

деформацією за рахунок проліферативних змін. Згiдно з опитуванням та 

обстеженням, у пацієнтів із ОА у поєднанні з ЦД2, АГ та ожирінням (28 

хворих) больовий cиндром у cпокої турбував 8 (28,57%) пацієнтів, при 

вcтаваннi з положення cидячи – 12 (42,86 %), при пасивних рухах – 8 (28,57 %) 

та при пальпації − 7 (25 %). У 28 (100 %) пацієнтів рухи в суглобах були 

обмеженими. Підсилення болю, що виникає при cходженнi cходами відзначило 
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28 (100 %) хворих. На бiль при ходi рiвною мiсцевістю скаржилися 20 (71,43 %) 

осіб.  

Таблиця 3.4 

Чаcтота артралгiчних cимптомiв у хворих із ОА у поєднанні з АГ,  

ожирінням та цукровим діабетом типу 2 

Артралгiчнi 

симптоми 

Вcього 

хворих  

n = 116 

І група 

ОА, n=26 

ІІ група, 

ОА+АГ, 

n=21 

ІІІ група 

ОА+АГ+ 

АО, n=41 

IV група 

ОА+АГ+АО

+ ЦД2, n=28 

Абc

.  

к-ть 

% 

Абc

.  

к-ть 

% 
Абc.  

к-ть 
% 

Абc

.  

к-ть 

 % 

Абc

.  

к-ть 

% 

Бiль без 

навантаження 
24 

20,6

9 
4 

15,3

8 
4 19,05 8 

19,5

1 
8 28,57 

Бiль при 

активних 

рухах 

62 
53,4

5 
20 

76,9

2 
10 47,62 20 

48,7

8 
12 42,86 

Бiль при 

паcивних 

рухах 

30 
25,8

6 
2 7,69 7 33,33 13 

24,3

9 
8 28,57 

Болючicть 

при пальпації 
16 

13,7

9 
0 0,00 1 4,76 7 

17,0

7 
7 25,0 

Вiдчуття 

скутості 
44 

37,9

3 
2 7,69 5 23,81 20 

48,7

8 
28 100,0 

Обмеження 

рухiв у 

cуглобах 

116 
100,

0 
26 

100,

0 
21 100,0 41 

100,

0 
28 100,0 

Внутрiшньоc

углобова 

крепітація 

81 
69,8

3 
2 7,69 21 100,0 41 

100,

0 
28 100,0 

Припухлicть 38 
32,7

6 
0 0,00 5 23,81 20 

48,7

8 
13 46,43 

Деформацiї 116 
100,

0 
26 

100,

0 
21 100,0 41 

100,

0 
28 100,0 

 

Аналізували частоту основних клінічних симптомів, сумарного 

інтегрального альгофункціонального індексу Лекена та індексу WOMAC у  

групі хворих на ОА, залежно генотипів IL-10 (C-592A ) та MATN3 (C908T), які 

включали оцінку болю при ходьбі по рівній поверхні та сходами, в положенні 
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сидячи, стоячи, лежачи, вночі, скутість (як ранкову, так і упродовж дня) та 

обмеження повсякденної діяльності.  

Проводили аналіз складових симптоматики остеоартрозу за даними 

опитувальника WOMAC: больового синдрому, скутості суглобів та утруднення 

повсякденної функціональної активності, у хворих з АГ, ОЖ та у поєднанні з 

ЦД 2 типу порівняно з пацієнтами з ізольованим ОА (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Результати оцінки функціонального стану суглобів за індексом WOMAC у 

хворих на ОА, що поєднується з АГ, ОА, ДЛ та ЦД типу 2 

Показники, 

од. вимірювання, 

мм 

Групи обстежених хворих 

І група 

ОА, n=26 

ІІ група, 

ОА+АГ, 

n=21 

ІІІ група 

ОА+АГ+АО, 

n=41 

IV група 

ОА+АГ+АО+ЦД2, 

n=28 

WOMAC,  

біль, мм 

205,1±18,1 

 

226,5±19,9 

 

249,5±26,3 

 

283,5±11,3 

р1 

WOMAC , 

скутість, мм 

50,5±5,3 

 

59,8±3,67 

 

87,7±4,2 

р1/р2 

107,4±5,9 

р1/р2 

WOMAC, 

функціональна 

недостатність, мм 

754,2±26,8 

 

814,4±25,9 

 

906,9±22,7 

р1/р2 

1091,6±12,3 

р1/р2/р3 

Примітки: р1 - достовірно по відношенню до показників І групи (p<0,05); р2 - 

достовірно по відношенню до показників ІІ групи (p<0,05); р3 - достовірно по 

відношенню до показників ІІІ групи (p<0,05).  

 

Проведений аналіз результатів оцінки функціонального стану суглобів за 

індексом WOMAC засвідчив, що всі обстежені пацієнти скаржились на біль, 

пов'язаний із фізичним навантаженням (116 осіб), порушенням рухливості та  

повсякденної діяльності, які достовірно підсилювалися із підвищенням стадії 

ОА (у 61 пацієнта) та за приєднання коморбідної патології (у 79 пацієнтів). Для  

пацієнтів з ОА, ЦД типу 2, ОЖ та АГ підвищувалась інтенсивність болю (у 17 

осіб), особливо, був характерним ранішній біль, порушення рухливості із 

значним порушенням повсякденної діяльності.  

Аналіз результатів також засвідчив достовірне збільшення всіх 

показників у пацієнтів ІІІ та ІV груп. Так, встановлено підсилення больових 
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відчуттів у пацієнтів ІІІ групи в 1,22 раза, а в ІV групі в 1,38 раза (р<0,05) 

порівняно з ізольованим ОА. 

Погіршення функціональної спроможності у хворих ІІІ і ІV групи було 

більш вираженим порівняно з ізольованим перебігом ОА (в 1,2 рази та в 1,46 

раза відповідно). Відтак, у хворих за поліморбідності з ЦД 2 типу цей показник 

був достовірно (p<0,05) підвищеним порівняно з такими у обстежених всіх 

груп.  

Рентгенологічну стадію визначали за індивідуальними рентгенологічними 

ознаками (остеофіти, звуження суглобів, субхондральний склероз та 

субхондральні кісти). І рентгенологічна стадія ОА траплялася у 55 осіб (47,41 

%), серед яких функціональна недостатність суглобів (ФНС) І виявлена у 37 

жінок (67,27 %) та у 15 чоловіків (32,73 %), ФНС ІІ - у двох жінок та одного 

чоловіка, що склало в сумі 3,63 % від кількості хворих із рентгенологічною 

стадією І. ІІ рентгенологічна стадія ОА спостерігалася в 58 хворих (50 %), у т.ч. 

34 особи (58,62 %) - пацієнти з ФНС ІІ, 24 особи (41,38 %) – пацієнти з ФНС І. 

Серед них співвідношення жінок та чоловіків складало 31 (91,17 %) і 3 (8,82  %) 

та 18 (75,0  %) і 6 (25,0 %) відповідно. ІІІ рентгенологічна стадія ОА виявлена 

тільки у трьох жінок із ФНС ІІІ. Хворих із IV рентгенологічною стадією в 

дослідження не включали. 

Проведено також оцінку частоти окремих клінічних симптомів у хворих 

на ОА залежно від поліморфних варіантів гена MATN3 (C908T), яку наведено в 

табл. 3.6. Оцінка окремих симптомів ОА показала відсутність вірогідної різниці 

у відносній частоті їх появи залежно від поліморфних варіантів аналізованного 

гена. 

Клінічну симптоматику у хворих на ОА з урахуванням поліморфних 

варіантів гена IL-10 (C-592A) наведено в табл. 3.7. Частота основних клінічних 

симптомів, сумарного інтегрального індексу WOMAC також не залежала від 

генотипів гена IL-10. 
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Таблиця 3.6 

Клінічна симптоматика у хворих на остеоартроз залежно від поліморфних 

варіантів гена MATN3 (C908T) 

Клінічні симптоми 

Генотипи гена MATN3, 

n(%) 2; р 
СС, n=70 СT, n=4 

Індекс 

WOMAC 

Біль у суглобах,n=74 70 (100,0) 4 (100,0) р>0,05 

Скутість у суглобах, 

n=25 
23 (32,86) 2 (50,0) 2<1,0;р>0,05 

2; р 2<1,0; р>0,05 - 

Утруднення 

повсякденної 

функціональної 

активності, n=26 

24 (34,29) 2 (50,0) 2<1,0;р>0,05 

2; р 2<1,0; р>0,05 - 

 

Таблиця 3.7 

Клінічна симптоматика у хворих на остеоартроз залежно від 

поліморфних варіантів гена IL-10 (C-592A) 

Клінічні симптоми 
Генотипи гена IL-10, n (%) 2; 

р СС, n=39 СА, n=28 АА, n=7 

Ін
д

ек
с 

W
O

M
A

C
 

Біль у суглобах, n=74  39 (100,0) 28 (100,0) 7 (100,0) 
р>0

,05 

2; р 2=32,15; р<0,001 - 

Скутість у суглобах, 

n=25 
13 (33,33) 8 (28,57) 4 (57,14) 

2=

2,05; 

р>0,05 

2; р 2=7,32; р=0,032  

Утруднення 

повсякденної 

функціональної 

активності, n=26  

14 (35,90) 8 (28,57) 4 (57,14) 
2=

2,03; 

р>0,05 

2; р 2=8,76; р=0,012 - 

 

Аналіз клінічної симптоматики остеоартрозу залежно від поліморфізму 

генів MATN3 (C908T) та IL-10 (C-592A) встановив, що всі гомозиготи по 

мутаційному А алелю гена IL-10 (rs1800872) комбінувались із СС генотипом 

гена MATN3 (rs77245812) (СС MATN3/ АА IL-10, n=7). Носійство СТ генотипу 
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(n=4) гена MATN3 (rs77245812) поєднувалось у їх власників із сприятливим СС 

генотипом (n=39) гена IL-10 (rs1800872). Таке спостерігали у трьох осіб (СТ 

MATN3/ СС IL-10, n=3) і у одного із СА генотипом гена IL-10(СТ MATN3/ САIL-

10, n=1). Решта – були носіями «дикого» С алеля гена IL-10 у поєднанні із СС 

генотипом гена MATN3 (СC MATN3 / CA IL-10 і CC MATN3 / CC IL-10, n=63).  

Тобто, отримані результати свідчать про відсутність зв'язку поліморфізму 

генів MATN3 (C908T) та IL-10 (C-592A) та клінічних проявів ОА: інтенсивний 

больовий синдром, скутість у суглобах, утруднення повсякденної 

функціональної активності. 

Оскільки для визначення працездатності, якості життя пацієнтів значення 

має локалізація уражень суглобів, тяжкість перебігу остеоартрозу, було 

досліджено залежність груп уражених суглобів від ступеня функціональних 

порушень (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Розподіл хворих на остеоартроз, поєднаний з АГ, ожирінням та цукровим 

діабетом типу 2 залежно від групи уражених суглобів та від ступеня 

функціональної недостатності суглобів 

Групи хворих 

Ступінь ФНС,  

n=116 (%) 
Групи уражених суглобів, n (%) 

І  

n=76 

(%) 

ІІ  

n=37 

(%) 

ІІІ 

n=3 

(%) 

ГА, 

n=76 

(%) 

КА, 

n=3 

(%) 

ГА+КА 

n=18 

(%) 

ГА+ 

ДС, 

n=12(%) 

ДС, 

n=7(%) 

І група 

ОА, n=26 (%) 

24 

(92,3) 

2 

(7,7) 
0 

23 

(88,5) 
0 0 0 

3  

(11,5) 

ІІ група, 

ОА+АГ, 

n=21 (%) 

18 

(85,7) 

4 

(23,8) 
0 

16 

(76,2) 
0 0 

4  

(19) 

1  

(4,8) 

ІІІ група 

ОА+АГ+АО, 

n=41 (%) 

25 

(61,0) 

16 

(39,0) 
0 

26 

(63,4) 

1 

(2,4) 

7  

(17,2) 

6  

(14,6) 

1 

(2,4) 

IV група 

ОА+АГ+ 

АО+ЦД2, 

n=28 (%) 

9 

(32,1) 

12 

(53,6) 

7 

(14,3) 

12 

(42,85) 

2 

(7,14) 

11 

(39,28) 

2 

(7,14) 

1  

(3,57) 

Примітка: ОА - остеоартроз, АГ - артеріальна гіпертензія, АО - 

абдомінальне ожиріння, ЦД – цукровий діабет, ФНС – функціональна 

недостатність суглобів, ГА – гонартроз, КА – коксартроз, ДС – дрібні суглоби 



98 

 

У групі з ізольованим ОА 88,5 % уражень стосувалися колінного суглоба,  

переважав І ступінь функціональних порушень. При поєднанні ОА з АГ 

уражалися колінні (76,2 %) та кульшові суглоби (19 %), превалював І ступінь 

функціональних порушень. У ІІІ групі (ОА+АГ+АО) поряд з ураженнями 

колінних суглобів (63,4 %) траплялися ураження кульшових у 17,2 % та 

колінних і дрібних суглобів (14,6 %), функціональні порушення І та ІІ ступеня 

реєструвалися майже порівну. За наявності поєднаного перебігу із цукровим 

діабетом (ОА+АГ+АО+ЦД 2 типу) переважали ураження колінних та 

кульшових суглобів (у 39,3% пацієнтів) із ФНС ІІ  у 53,6 % випадків. 

Серед хворих на гонартроз відносно частіше реєстрували носіїв С-алеля 

гена IL-10 на 44,12 % і 29,42 % відповідно, ніж у таких із АА генотипом 

(2=30,88; р<0,001) (табл. 3.9).  

Таблиця 3.9 

Розподіл поліморфних варіантів генів MATN3 (C908T) та IL-10 (C-592A) 

залежно від групи уражених суглобів у хворих на остеоартроз 

Досліджувані гени, 

n (%) 

Групи уражених суглобів, n=74 (%) 

2 

р 
Гонартроз,  

n=68 (%) 

Коксартроз, 

n=14 (%) 

Дрібні 

суглоби, 

n=11 (%) 

MATN3 

(C908T),  

n (%) 

СС, n=70 65 (95,59) 13 (92,86) 11 (100,0) 
2<1,0 

р>0,05 
СТ, 

n=4 
3 (6,12) 1 (7,14) 0 

2 

Р 

2 =113,06 

р<0,001 

2 =20,57 

р<0,001 
- - 

IL-10  

(C-592A),  

n (%) 

СС, n=39 36 (52,94) 8(57,14) 5 (45,45) 
2<1,0 

р>0,05 

СА, 

n=28 
26 (38,24) 6 (42,86) 5 (45,45) 

2<1,0 

р>0,05 

АА, n=7 6 (8,82) 0 1(9,09) 
2<1,0 

р>0,05 

2 

Р 

2 =30,88 

р<0,001 

2<1,0 

р>0,05 

2 =4,36 

р>0,05 
- 
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Було проведено аналіз ступенів функціональної недостатності суглобів 

залежно від генотипів MATN3 (C908T) та IL-10 (C-592A) (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Розподіл поліморфних варіантів генів MATN3 (C908T) та IL-10 (C-592A) 

залежно від ступеня функціональних порушень суглобів у хворих на 

остеоартроз 

Досліджувані гени, n (%) 

ФНС, n=74 (%) 

2р І ступінь, 

n=49 (%) 

ІІ ступінь, 

n=24 (%) 

ІІІ ступінь, 

n=1 (%) 

MATN3(C908T), 

n (%) 

СС, n=70 47 (95,92) 22 (91,67) 1 (100,0) 2<1,0 

р>0,05 СТ,n=4 2 (4,08) 2 (8,33) 0 

2  

Р 

2 =82,65 

р<0,001 

2 =33,33 

р<0,001 
- - 

IL-10 

(C-592A),  

n (%) 

СС, n=39 26 (53,06) 13 (54,17) 0 
2<1,0 

р>0,05 

СА, n=28 20 (40,82) 8 (33,33) 0 
2<1,0 

р>0,05 

АА, n=7 3 (6,12) 3 (12,5) 1 (100,0) 
2 =10,47 

р=0,005 

2 

Р 

2 =26,14 

р<0,001 

2 =9,37 

р=0,009 
- - 

Примітка. СФПС - ступінь функціональних порушень суглобів. 

 

Встановлено, що у хворих із ФНС І і ІІ переважали носії С алеля гена 

MATN3 і С алеля гена IL-10 (р<0,001). За наявності ФНС ІІІ ступеня був тільки 

один пацієнт із несприятливим мінорним А алелем у гомозиготному стані гена 

IL-10 (АА-генотип) та СС-генотипом гена MATN3, тяжким клінічним 

перебігом ОА кульшових, колінних та окремих дрібних суглобів. При цьому 

деякі суглоби деформовані з ознаками хронічних запальних явищ, наявним 

вираженим больовим синдромом.  

Відомо, що ген та експресія білка MATN3 і активність хронічного 

імунного низькоінтенсивного запалення корелює зі ступенем пошкодження 

тканин при ОА. Вважається, що регулювання експресії MATN3 необхідне для 

підтримки мікросередовища позаклітинного матриксу хряща. Тому інтерес 

викликало вивчення взаємозв’язку між поліморфними варіантами генів MATN3 
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(C908T) та IL-10 (C-592A) в обстежених залежно від стадії ОА. Результати 

наведені в табл. 3.11. 

Таблиця 3.11  

Розподіл поліморфних варіантів генів MATN3 (C908T) та IL-10 (C-592A)у 

обстежених залежно від стадії остеоартрозу 

Досліджувані гени, n (%) 

Стадії остеоартрозу, n=74 (%) 

2р І стадія, 

n=39 (%) 

ІІ стадія, 

n=34 (%) 

ІІІ стадія, 

n=1 (%) 

MATN3(C908T), 

n (%) 

СС, n=70 38 (97,43) 31 (91,18) 1 (100,0) 
2=1,45р>0,05 

СТ,n=4 1 (2,56) 3 (8,82) 0 

2  

Р 

2 =70,21 

р<0,001 

2 =46,12 

р<0,001 
- - 

IL-10 

(C-592A), n (%) 

СС, n=39 23 (58,97) 16 (47,06) 0 2=1,04р>0,05 

СА, n=28 13 (33,33) 15 (44,12) 0 2<1,0 р>0,05 

АА, n=7 3 (7,69) 3 (8,82) 1 (100,0) 
2 =9,73 

р=0,008 

2 

Р 

2 =23,08 

р<0,001 

2 =13,85 

р<0,001 
- - 

 

Дослідження взаємозв’язку між поліморфними варіантами генів MATN3 

(C908T) та IL-10 (C-592A) в обстежених залежно від стадії ОА засвідчив, що  

серед осіб із СТ генотипом гена MATN3 (C908T) та А алелем гена IL-10 (C-

592A) відносно частіше траплявся ОА ІІ і ІІІ стадій, ніж І стадії (на 50 % та 8,58 

% відповідно (р>0,05)). Окрім того, було встановлено, що за наявності СС-

генотипу зростала ймовірність появи І стадії ОА. Ризик ОА ІІ і ІІІ стадій 

підвищувався в 3,34 раза [OR=3,56; 95 % CI OR: 0,35-35,95; р>0,05] за CT-

генотипу. Утім, вірогідних відмінностей у розподілі хворих на ОА з 

урахуванням стадії залежно від генотипів аналізованих генів не встановлено.  

Було проведено також визначення тяжкості перебігу ОА, в тому числі, у 

хворих із ЦД 2 типу, ОЖ та АГ (табл.3.12). Аналіз показників за індексом 

Лекене показав, що легкий перебіг ОА у всіх обстежених групах хворих не 

спостерігався. Помірний ОА виявлений у 76,9 % пацієнтів І групи, 47,6 % 

пацієнтів ІІ групи та 12,2 % пацієнтів ІІІ групи. Важкий ОА спостерігався у 15,4 

% хворих І групи, 33,3 % хворих ІІ групи, 43,9 % хворих ІІІ групи та 23,5 % 
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хворих ІV групи. Вкрай важкий перебіг спостерігали тільки у пацієнтів ІІІ (19,5 

%) та ІV (71,4 %) груп. 

Таблиця 3.12 

Розподіл хворих на остеоартроз згідно з показниками індексу Лекене 

Індекс Лекена в 

балах 

Групи обстежених хворих 

І група 

ОА, 

n=26 

ІІ група, 

ОА+АГ, 

n=21 

ІІІ група 

ОА+АГ+АО, 

n=41 

IV група 

ОА+АГ+АО+ЦД2, 

n=28 

Легкий ОА 

(1-4) 
- - - - 

Помірний ОА 

(5-7) 

20 

(76,9%) 

10 

(47,6%) 

5 

(12,2%) 
- 

Важкий ОА 

(8-10) 

4 

(15,4%) 

7  

(33,3%) 

18 

(43,9%) 

4 

(14,3%) 

Дуже важкий ОА 

(11-13) 

2  

(7,7%) 

4 

(19,1%) 

10 

(24.4%) 

4 

(14,3%) 

Вкрай важкий ОА 

(14 і >) 
- - 

8 

(19,5%) 

20 

(71,4%) 

Примітка: ОА - остеоартроз, АГ - артеріальна гіпертензія, АО - абдомінальне 

ожиріння, ЦД - цукровий діабет 

 

Стосовно генотипів гена MATN3 (C908T) та IL-10, то показники індексу 

Лекена (≤7 см – низька-помірна тяжкість порушення функції суглобу, ≥8 – 

виражена) засвідчили паритетний стан у частоті виникнення симптомів з 

урахуванням генотипів гена MATN3 (C908T) (р>0,05) (табл.3.13). 

Таблиця 3.13 

Клінічна симптоматика у хворих на остеоартроз залежно від поліморфних 

варіантів гена MATN3 (C908T) за індексом Лекене 

Клінічні симптоми 
Генотипи гена MATN3, n (%) 

2; р 
СС, n=70 СT, n=4 

Індекс Лекена, n  
≤7, n=40 39 (55,71) 1 (25,0) 2<1,0; 

р>0,05 ≥8, n=34 31 (44,29) 3 (75,0) 

2; р 2=1,83; р>0,05 р>0,05 - 

 

Не встановлено також достовірної залежності тяжкості перебігу ОА від 

генотипів гена IL-10 (табл. 3.14).  
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Таблиця 3.14 

Клінічна симптоматика у хворих на остеоартроз залежно від поліморфних 

варіантів гена IL-10 (C-592A) за індексом Лекене 

Клінічні симптоми 

Генотипи гена IL-10, n (%) 

2; р 
СС, n=39 

СА, 

n=28 
АА, n=7 

Індекс Лекена, 

n  

≤7, 

n=40 
23 (58,97) 14 (50,0) 

3 

(42,86) 2=4,69; 

р>0,05 ≥8, 

n=34 
16 (41,03) 14 (50,0) 

4 

(57,14) 

2; р 
2=2,51 

р>0,05 
р>0,05 р>0,05 

- 

- 

 

Оскільки  маса тіла є інтеграційним показником порушень обміну 

вуглеводів і жирів, атерогенної дисліпідемії, гіперурекемії, ІР, 

мікроальбумінурії, а також вважається фактором ризику АГ, ожиріння та ЦД 2 

та підвищує ризик розвитку ІХС та смертності, у всіх хворих досліджувались 

показники ІМТ (табл. 3.15). 

Як засвідчують дані таблиці 3.15, при ізольованому ОА у пацієнтів маса 

тіла не виходила за межі прийнятої за норму. За наявності коморбідного 

перебігу з АГ у всіх пацієнтів відмічена надлишкова маса тіла. Щодо поєднання 

ОА+АГ+ожиріння, то ожиріння І ступеня встановлено у 73,2 % випадків, ІІ 

ступеня - у 26,8 % випадків, а за наявності ЦД 2 типу переважало ожиріння ІІ-

ІІІ ступеня (60,7 % випадків). Отримані дані можуть засвідчувати, що при 

поліморбідності ОА із АГ, АО та ЦД 2 типу наростає значення ступеня 

ожиріння для клінічного перебігу цих захворювань, особливо щодо 

симптоматики ОА.  

Аналіз клінічних симптомів ОА залежно від показників маси тіла (в тому 

числі і при ожирінні) показав, що частіше біль проявлявся при активних та 

пасивних рухах (у 70,69 %), у ранішний час або після значного навантаження (у 

100 %), супроводжувався обмеженням амплітуди рухів у суглобах, їхньою 

деформацією за рахунок проліферативних змін.  
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Вивчали також залежність маси тіла, стадії ОА з урахуванням варіантів 

генів MATN3 (C908T) та IL-10 (C-592A). Результати  наведено в табл. 3.16.  

Таблиця 3.15 

Розподіл  хворих на остеоартроз з урахуванням маси тіла, артеріальної 

гіпертензії, цукрового діабету 2 типу  

Групи хворих 

Маса тіла, n=116 (%) 
Ступені підвищення 

АТ, n=116 (%) 

ЦД 2 

типу, 

n=17 

(%) 

Нор-

мальн

а МТ, 

n=26 

Надмі

рна 

МТ,  

n=21 

ОЖ  

І сту-

пеня, 

n=41 

ОЖ  

ІІ і ІІІ 

сту-

пенів, 

n=28 

Нор-

маль-

ний 

АТ, 

n=26 

(%) 

АГ 1 

сту-

пеня, 

n=34 

(%) 

АГ 2 

ступе

ня, 

n=45  

(%) 

І група 

ОА,  

n=26 (%) 

26 

(100) 
0 0 0 

26 

(100) 
0 0 0 

ІІ група, 

ОА+АГ, 

n=21 (%) 

0 
21 

(100) 
0 0 0 

18 

(85,7

) 

3 

(14,3) 
 

ІІІ група 

ОА+АГ+АО, 

n=41 (%) 

0  
30 

(73,2) 

11 

(26,8) 
0 

16 

(39) 

25 

(61) 
0 

IV група 

ОА+АГ+АО+ 

ЦД2, 

n=28 (%) 

0 0 
11 

(39,3) 

17 

(60,7) 
0 

2 

(7,14

) 

26 

(92,9) 

28 

(100) 

Примітка: ОА - остеоартроз, АГ - артеріальна гіпертензія, АО - 

абдомінальне ожиріння, ЦД - цукровий діабет, МТ - маса тіла, ОЖ - ожиріння, 

АТ - артеріальний тиск 

 

Встановлено, що серед носіїв СС генотипу гена MATN3 за І стадії ОА 

вірогідно частіше траплялися особи із нормальною МТ, ніж із надмірною та 

ОЖ (на 7,89 % і 10,52 % відповідно (2=9,20; p=0,01)). Натомість, у пацієнтів із 

тим же СС генотипом гена MATN3, але з ОА ІІ і ІІІ стадій  частіше виявляли 

хворих на ОА із ОЖ (на 43,76 % і 53,13 % (2=8,98; p=0,011)).  

Аналогічну ситуацію спостерігали і у носіїв СС генотипу гена IL-10, коли 

за І стадії ОА домінували особи із нормальною МТ, а за ІІ і ІІІ стадій – пацієнти 

із ОЖ (на 56,25 % і 68,75 % (2=7,23; p=0,027)). З урахуванням решти генотипів 
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аналізованих генів статистично значимих відмінностей в розподілі пацієнтів за 

МТ і стадією ОА не встановили. 

Аналіз особливостей змін АТ у хворих на ОА залежно від кількості 

поєднаних захворювань показало, що в ІІ групі домінували хворі, у яких 

спостерігалася АГ І ступеня (у 85,70 %), у ІІІ групі превалювали показники, які 

свідчили про ІІ ступінь АГ (у 61,0 %), і в ІV групі артеріальний тиск був 

підвищеним у 100 %. Це засвідчувало про необхідність обов’язкової щоденної 

корекції  артеріального тиску у таких пацієнтів. 

Таблиця 3.16 

Асоціація поліморфних варіантів генів MATN3 (C908T) та IL-10 (C-592A) зі 

стадією остеоартрозу та масою тіла 

Досліджувані гени, 

n (%) 

Стадія 

остео-

артрозу 

Маса тіла, n=74 (%) 

2 р Нормальна 

МТ, n=23 

Надмірна 

МТ, n=17 
ОЖ, n=34 

MATN3 

(C908T), 

n (%) 

СС,  

n=70 (%) 

І ст, n=38 15 (39,47) 12 (31,58) 11 (28,95) 
2=9,20 

р=0,01 

II, ІІІ ст, 

n=32 
7 (21,87) 4 (12,5) 21 (65,63) 

2=8,98 

р=0,011 

СТ, 

n=4 (%) 

І ст, n=1 0 1 (100,0) 0 - 

II, ІІІ ст,  

n=3 
1 (33,33) 0 2 (66,67) 

2=1,02 

p>0,05 

2 р 
2=2,50 

p>0,05 

2=6,69 

р=0,035 

2=9,90 

р=0,007 
- 

IL-10 

(C592A) 

n (%) 

СС,  

n=39 (%) 

І ст, n=23 10 (43,48) 6 (26,09) 7 (30,43) 
2=3,54 

p>0,05 

II, ІІІ ст, 

n=16 
3 (18,75) 1 (6,25) 12 (75,0) 

2=7,23 

р=0,027 

СА,  

n=28 (%) 

І ст, n=13 4 (30,77) 6 (46,15) 3 (23,08) 
2=5,48 

р=0,064 

II, ІІІ ст, 

n=15 
3 (20,0) 3 (20,0) 9 (60,0) 

2=1,62 

p>0,05 

АА,  

n=7 (%) 

І ст, n=3 1 (33,33) 1 (33,33) 1 (33,33) p>0,05 

II, ІІІ ст, 

n=4 
2 (50,0) 0 2 (50,0) p>0,05 

 2 р 
2=4,32 

p>0,05 

2=6,53 

p>0,05 

2=11,82 

р=0,01 
- 

Примітка. МТ – маса тіла; ОЖ – ожиріння. 

 



105 

Рівні артеріального тиску (АТ) за АГ, а також наявність коморбідного ЦД 

2-го типу не залежали від поліморфних варіантів генів MATN3 (C908T) та IL-10 

(C-592A) (табл. 3.17).  

Таблиця 3.17 

Асоціація поліморфних варіантів генів MATN3 (C908T) та IL-10 (C-592A) зі 

стадією остеоартрозу та артеріальною гіпертензією 

Досліджувані гени, 

n (%) 

Стадія 

остеоартрозу 

Нормальний 

АТ, n=16 

АГ 1 і 2 

ступенів, n=58 
2 р 

MATN3 

(C908T),  

n (%) 

СС,  

n=70 

(%) 

І ст, n=38 13 (34,21) 25 (65,79) 
2=7,58 

р=0,006 

II, ІІІ ст, 

n=32 
3 (9,37) 29 (90,63) 

2=42,25 

p<0,001 

СТ, 

n=4 (%) 

І ст, n=1 0 1 (100,0) - 

II, ІІІ ст, n=3 0 3 (100,0) - 

2 р 
2=12,5 

р<0,001 

2=7,49 

р=0,075 
- 

IL-10 

(C-592A),  

n (%) 

СС, 

n=39(%) 

І ст, n=23 6 (26,09) 17 (73,91) 
2=1,81 

р>0,05 

II, ІІІ ст, n=16 1 (6,25) 15 (93,75) 
2=1,81 

р>0,05 

СА, 

n=28(%) 

І ст, n=13 5 (38,46) 8 (61,54) 
2=1,57 

р>0,05 

II, ІІІ ст, n=15 2 (13,33) 13 (86,67) 
2<1,0 

p>0,05 

АА,  

n=7 (%) 

І ст, n=3 2 (66,67) 1 (33,33) 
2=1,49 

р>0,05 

II, ІІІ ст, n=4 0 4 (100,0) - 

2  р 
2=8,47 

р=0,076 

2=9,98 

р=0,024 
- 

Примітка. АТ – артеріальний тиск; АГ – артеріальна гіпертензія. 

 

Серед хворих на ОА із АГ 2-го ступеня та супутнім ЦД 2 відносно 

частіше спостерігалися носії основного С-алеля гена IL-10, ніж особи із АА 

генотипом: на 41,66 % і 16,67 % (2=14,25; р=0,007) та на 52,95 % і 11,77 % 

(2=11,82; р=0,003) відповідно.  
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Отже, як засвідчили результати дослідження поліморфних варіантів гена 

MATN3 та ІЛ-10, стадія ОА достовірно не асоціює із частотою ураження 

певних груп суглобів, частотою появи коморбідної патології (ОЖ, ЦД2 та АГ). 

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

вірогідно частіше траплялися особи із гонартрозом (на 13,23 % (р<0,001)), 

нормальною масою тіла – на 7,89 % і 10,52 % (2=9,20; p=0,01), нормальним 

АТ (на 38,15 % (2=6,08; р=0,014) відповідно). При ОА ІІ і ІІІ стадії переважали 

хворі із коксартрозом  (на 21,43 % (р=0,019)), ОЖ  (на 43,76 % і 53,13 % 

(2=8,98; p=0,011)),  АГ 1 і 2 ступенів (на 31,25 % (p<0,001)).  

Аналогічна ситуація спостерігалася і у носіїв СС генотипу гена IL-10: за І 

стадії ОА домінували особи із гонартрозом (на 11,76 % (р=0,049)), нормальною 

масою тіла (на 17,39 % і 13,05 %), а за ІІ і ІІІ стадією – пацієнти із ожирінням 

(на 56,25 % і 68,75 % (2=7,23; p=0,027)). Суттєвих залежностей стадії ОА та 

рівнів АТ за поліморфними варіантами гена  IL-10 не встановлено.  

Отже, вірогідні відмінності у розподілі хворих на ОА з урахуванням 

рентгенологічної стадії ОА, ступенів тяжкості функціональних порушень 

суглобів (СФПС), груп уражених суглобів (гонартроз, коксартроз, дрібні 

суглоби), а також маси тіла, ступенів ожиріння (ОЖ), рівня АТ і наявності 

коморбідного ЦД 2-го типу достовірно встановлено тільки для окремих носіїв 

генотипів аналізованих генів IL-10 (rs1800872) та MATN3 (rs77245812).   

Резюме. Поліморбідний перебіг остеоартрозу із цукровим діабетом типу 2, 

ожирінням та артеріальною гіпертензією характеризується більшою частотою 

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

інтенсивністю (в 1,4 раза) суглобового болю, тяжчим ураженням кульшових 

суглобів та їх поєднанням із ураженням колінних суглобів у 64,8 % хворих, 

погіршенням функціональної спроможності (в 1,45 раза) з переважанням у 

більшої частки (76,5 %) пацієнтів ІІ і ІІІ ступенів функціональної недостатності 

суглобів у порівнянні з ізольованим остеоартрозом.  

Так, за індексом WOMAC встановлено, що всі обстежені пацієнти 

скаржились на біль, пов'язаний із фізичним навантаженням, порушенням 
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рухливості та повсякденної діяльності, які достовірно посилювались із 

підвищенням стадії ОА та за приєднання коморбідної патології, особливо для  

пацієнтів з ОА, ЦД типу 2 типу, ожирінням та АГ. Спостерігався зв'язок 

поліморфізму генів MATN3 (C908T) та IL-10 (C-592A) між такими клінічними 

проявами, як інтенсивний больовий синдром, скутість у суглобах, утруднення 

повсякденної функціональної активності, але результати не мали достовірності, 

засвідчуючи тільки тенденцію. 

Аналізуючи клінічні прояви ОА із ЦД 2 типу, ожирінням та АГ відмічено 

переважання носіїв С алеля гена MATN3 і С алеля гена IL-10 (р<0,001) у хворих 

на ОА із І і ІІ СФПС та І і ІІ Rö-стадіями. Гонартроз відносно частіше 

зустрічався у носіїв С-алеля гена IL-10 (ніж у таких із АА генотипом) на 44,12 

% (2=30,88; р<0,001). Серед осіб із СТ генотипом гена MATN3 (C908T) та А 

алелем гена IL-10 (C-592A) відносно частіше реєструвався ОА ІІ і ІІІ стадій, ніж 

І стадії (на 50 % та 8,58 % відповідно (р>0,05)).  

У розподілі хворих на ОА з урахуванням рентгенологічної стадії, 

ступенів тяжкості функціональних порушень суглобів, маси тіла, ступенів 

ожиріння, рівня АТ і наявності коморбідного ЦД 2 залежно від генотипів 

аналізованих генів IL-10 (rs1800872) та MATN3 (rs77245812) вірогідних 

відмінностей не встановлено. Натомість, у гомозиготних носіїв основного С 

алеля гена MATN3 за І стадії ОА вірогідно частіше траплялися особи із 

гонартрозом на 13,23 % (р<0,001), нормальною МТ – на 7,89 % і 10,52 % 

(2=9,20; p=0,01), нормальним АТ – на 38,15 % (2=6,08; р=0,014) відповідно.  

При ОА ІІ і ІІІ стадії  переважали хворі із коксартрозом – на 21,43 % (р=0,019), 

ОЖ – на 43,76 % і 53,13 % (2=8,98; p=0,011), АГ 1 і 2 ступенів – на 31,25 % 

(p<0,001). Аналогічна ситуація спостерігалася і у носіїв СС генотипу гена IL-

10: за І стадії ОА домінували особи із гонартрозом на 11,76 % (р=0,049), 

нормальною МТ на 17,39 % і 13,05 %, а за ІІ і ІІІ стадіями – пацієнти із ОЖ на 

56,25 % і 68,75 % (2=7,23; p=0,027). Суттєвої залежності стадії ОА та рівнів 

АТ за поліморфними варіантами гена IL-10 не встановлено. 
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Отже, частота основних клінічних симптомів, сумарного інтегрального 

альгофункціонального індексу Лекена та індексу WOMAC не залежать від 

поліморфних варіантів генів IL-10 (C-592A) та MATN3 (C908T), які, у свою 

чергу, не є додатковими чинниками ризику появи остеоартрозу. 
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РОЗДІЛ 4 

ОКСИДАНТНО-ПРОТИОКСИДАНТНИЙ ГОМЕОСТАЗ, 

ПРОТЕОЛІТИЧНА ТА ФІБРИНОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ, 

ЦИТОКІНОВИЙ СТАТУС,  ВУГЛЕВОДНИЙ, ЛІПІДНИЙ ОБМІН У 

ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТИПУ 2, 

ОЖИРІННЯМ ТА АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ, В ТОМУ ЧИСЛІ З 

УРАХУВАННЯМ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ  

MATN3 (rs77245812) ТА IL-10 (rs1800872) 

 

4.1 Інтенсивність процесів пероксидації ліпідів та протиоксидантної 

активності, фібринолізу та протеолізу у хворих на остеоартроз із цукровим 

діабетом 2 типу, ожирінням та артеріальною гіпертензією 

 

Інтенсифікації процесів вільнорадикального окиснення ліпідів надається 

великого значення, оскільки цей процес відіграє важливу роль у виникненні та 

рецидивуванні багатьох захворювань. Низка досліджень вказує на причетність 

оксидативного стресу (ОС) до розвитку та прогресування ОА.  

Відомо, що ОС є порушенням рівноваги між прооксидантними й 

антиоксидантними системами в клітинах і тканинах [86] і призводить до 

вивільнення прозапальних цитокінів, порушення мікроциркуляції, структури 

колагену, сприяє прогресуванню дегенеративного процесу в суглобових 

тканинах. Продукти пероксидації зумовлюють пошкодження ендотелію судин, 

вазоспазм і підвищення загального периферійного опору, що може спричинити 

підвищення АТ у хворих на ОА і зменшити антигіпертензивний ефект 

гіпотензивних препаратів [154, 201]. Визначення ролі цих систем за 

коморбідного перебігу є актуальним [18]. 

Тому метою даного етапу дослідження стало вивчення інтенсивності 

процесів пероксидації ліпідів (ПОЛ), протиоксидантного захисту (за даними 

показників глутатіонової ланки захисту), протеолітичної та фібринолітичної 

активності плазми крові (як ланок хронічної запальної реакції). 
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Показники вмісту малонового діальдегіду в плазмі крові та еритроцитах, 

відновленого глутатіону (ВГ), активність глутатіонпероксидази (ГП), глутатіон-

S-трансферази (ГSТ) крові наведено в табл. 4.1 

Таблиця 4.1 

Показники оксидантно-протиоксидантного гомеостазу у хворих на 

остеоартроз, що поєднується з АГ, ожирінням і ЦД типу 2, M±m 

Показники 
Конт-

роль 

Групи обстежених хворих 

І група 

ОА, 

n=26 

ІІ група,  

ОА+АГ, 

n=21 

ІІІ група 

ОА+АГ+АО, 

n=41 

IV група 

ОА+АГ+АО

+ЦД2, n=28 

МДА 

плазми, 

мкмоль/л 

3,36± 

0,22 

 

 

3,85±0,19 

 

 

 

4,61±0,17 

p<0,001 

р1=0,004 

 

4,83±0,19 

p<0,001 

р1<0,001 

 

5,09±0,21 

p<0,001 

р1<0,001 

р2=0,084 

МДА 

еритроцитів, 

мкмоль/л 

9,43± 

0,11 

 

 

 

9,51±0,13 

 

 

 

 

9,65±0,15 

 

 

 

 

10,57±0,21 

p<0,001 

р1<0,001 

р2<0,001 

 

11,61±0,19 

p<0,001 

р1<0,001 

р2<0,001 

р3<0,001 

ВГ,  

ммоль/л 

0,74± 

0,05 

 

 

0,61±0,04 

р=0,047 

 

 

0,59±0,03 

p=0,014 

 

 

0,44±0,02 

p<0,001 

р1<0,001 

р2<0,001 

0,39±0,02 

p<0,001 

р1<0,001 

р2<0,001 

ГП,  

нмоль ВГ/ 

хв*г 

гемоглобіну 

215,61± 

16,20 

 

225,1±7,3

6 

p>0,05 

 

241,73±21,74 

 

 

258,95±11,21 

p=0,031 

р1=0,014 

271,21±9,67 

p=0,005 

р1<0,001 

ГТ,  

нмоль ВГ/ 

хв*г 

гемоглобіну 

80,96± 

7,56 

 

125,77± 

11,29 

р=0,001 

132,39±8,51 

p<0,001 

 

146,81±12,59 

p<0,001 

 

154,75±10,7

1 

p<0,001 

 

Примітки: 1. МДА – малоновий діальдегід; 2. р – вірогідність різниць 

показників із групою контролю; р1 – вірогідність різниць показників із І 

групою; р2 – вірогідність різниць показників із ІІ групою; р3 – вірогідність 

різниць показників із ІІІ групою;  
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Згідно з отриманими результатами, показники МДА плазми крові та МДА 

еритроцитів достовірно (p<0,001) підвищувалися порівняно з показниками ПЗО 

у групах ІІ (на 37,2% і 2,3% відповідно), ІІІ (на 43,75% і 12,1% відповідно) та IV 

(на 51,5% і 23,1% відповідно). Водночас виявлено істотне зниження показників 

ВГ на 17,6%; 20,2%; 40,5%; 47,3% відповідно в І, ІІ, ІІІ, та IV групах. Відтак, на 

тлі посиленої пероксидації ліпідів спостерігали компенсаторне зростання 

активностей ГП та ГТ у хворих І групи (в 1,04 раза (р>0,05) та в 1,55 раза 

(р=0,001) відповідно), ІІ групи (в 1,12 раза (р>0,05) та в 1,64 раза (р<0,001) 

відповідно), ІІІ групи (в 1,2 раза (р=0,031) та в 1,81 раза (р<0,001) відповідно), 

ІV групи (в 1,25 раза (р=0,005) та в 1,9 раза (р<0,001) відповідно). Встановлені 

кореляційні зв’язки між МДА плазми та ГТ (r=-0,52, p<0,05), ГТ та ХС ЛПНЩ 

(r=-0,54, p<0,05). 

Отже, у хворих на ізольований ОА та за його коморбідності з АГ, 

ожирінням, ЦД 2 інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів збільшується, 

що спричиняє активацію компенсаторних механізмів глутатіонової ланки 

антиоксидантного захисту із виснаженням синтезу відновленого глутатіону, що 

свідчить про порушення оксидантно-протиоксидантного гомеостазу, особливо 

у пацієнтів ІІІ та ІV груп. 

Завданням наступного етапу дослідження стало дослідження показників 

фібринолітичної активності плазми крові у хворих на ОА з ожирінням, АГ, ЦД 

2 типу. Фібринолітичний потенціал оцінювали за показниками сумарної 

фібринолітичної активності (СФА), ферментативної фібринолітичної 

активності (ФФА) та неферментативної фібринолітичної активності (НФА) 

плазми крові. (табл. 4.2). 

Аналіз результатів засвідчив, що показники СФА у пацієнтів ІІ, ІІІ та ІV 

груп знижувалися (на 13,6%, 19,9 та 23,7% відповідно) порівняно з 

показниками ПЗО. Зниження  показника у хворих на ізольований ОА було 

невірогідним. 
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Виявлені зміни супроводжувалися вірогідним зростанням неензиматичної 

фібринолітичної активності в 1,2 раза (у хворих І та ІІ груп), в 1,25 раза у 

хворих ІІІ групи, в 1,4 раза – у хворих ІV групи.  

Таблиця 4.2 

Фібринолітична активність плазми крові хворих на остеоартроз, що 

поєднується з АГ, ожирінням та ЦД типу 2, M±m 

Показники 
Конт-

роль 

Групи обстежених хворих 

І група 

ОА, 

n=26 

ІІ група, 

ОА+АГ, 

n=21 

ІІІ група 

ОА+АГ+АО, 

n=41 

IV група 

ОА+АГ+ 

АО+ЦД2, n=28 

СФА, 

Е440/мл/год 

1,93±0,09 

 

1,72±0,07 

 

1,70±0,06 

p=0,039 

1,61±0,03 

p=0,014 

1,56±0,05 

p<0,001 

НФА, 

Е440/мл/год 

0,72±0,01 

 

 

 

 

0,85±0,02 

р<0,001 

 

 

 

0,86±0,03 

p<0,001 

 

 

 

0,9±0,01 

p<0,001 

 

 

 

1,02±0,04 

p<0,001 

р1<0,001 

р2<0,001 

р3<0,05 

ФФА, 

Е440/мл/год 

1,21±0,02 

 

 

 

 

0,87±0,04 

р<0,001 

 

 

 

0,84±0,04 

p<0,001 

 

 

 

0,71±0,06 

p<0,001 

р1<0,05 

 

 

0,54±0,01 

p<0,001 

р1<0,001 

р2<0,001 

р3=0,007 

Примітки: р – вірогідність різниць показників із групою контролю; р1 – 

вірогідність різниць показників із І групою; р2 – вірогідність різниць показників 

із ІІ групою; р3 – вірогідність різниць показників із ІІІ групою 

  

Показники ФФА достовірно знижувалися у пацієнтів всіх груп (р<0,001) 

із максимальним зниженням у осіб ІV групи (в 2,24 раза). 

Отже, у хворих на ОА із АГ, ОЖ та ЦД 2 СФА може знижуватися за 

рахунок пригнічення ФФА, а порушення структури сумарного фібринолізу 

пов’язуватися з підвищенням НФА (внаслідок гіпоксії та ацидозу, що 

супроводжують ці захворювання).  

Кореляційний аналіз показників фібринолітичної активності засвідчив 

середньої сили зв'язок у хворих ІV групи між показниками НФА та ІМТ (r=0,49, 

р<0,05), НФА та вмістом малонового діальдегіду (r=0,58 р<0,05). 
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Відомо, що протеолітичні ферменти, порушення їх метаболізму є не 

тільки причиною виникнення ОА. Вони також визначають активність ОА та 

його прогресування, спричиняють порушення функції суглобів [33,142,167]. 

Тому наступним завданням було визначення показників протеолітичної 

активності плазми крові (за лізисом азоказеїну, азоальбуміну та азоколу) у 

хворих на ізольований ОА, при поєднанні ОА з артеріальною гіпертензією, ОА 

з АГ та ожирінням та у хворих із ОА, АГ, ОЖ та ЦД 2 типу (табл. 4.3).  

Таблиця 4.3 

Протеолітична активність плазми крові у хворих на остеоартроз, що 

поєднується з АГ, ОА, та ЦД 2 типу, M±m 

Показники Контроль 

Групи обстежених хворих 

І група 

ОА, 

 n=26 

 

ІІ група, 

ОА+АГ, 

n=21 

 

ІІІ група 

ОА+АГ+ 

АО, 

n=41 

IV група 

ОА+АГ+АО

+ЦД2, 

n=28 

Лізис 

азоальбуміну 

Е440/мл/год 

1,21±0,07 1,69±0,07 

р<0,001 

 

2,24±0,13 

p<0,001 

р1<0,001 

 

 

2,62±0,21 

p<0,001 

р1<0,001 

 

3,06±0,13 

p<0,001 

р1<0,001 

р2<0,001 

Лізис 

азоказеїну 

Е440/мл/год 

1,64±0,10 2,37±0,13 

р<0,001 

 

 

3,05±0,16 

p<0,001 

р1=0,002 

 

 

3,12±0,19 

p<0,001 

р1=0,002 

 

3,95±0,21 

p<0,001 

р1<0,001 

р2<0,001 

р3=0,005 

Лізис колагену, 

Е440/мл/год 

0,75±0,03 0,98±0,06 

р=0,001 

 

1,14±0,06 

p<0,001 

 

 

1,20±0,08 

p<0,001 

р1=0,031 

 

1,41±0,05 

p<0,001 

р1<0,001 

р2=0,001 

р3=0,031 

Примітки:  р – вірогідність різниць показників із групою контролю; р1 – 

вірогідність різниць показників із І групою; р2 – вірогідність різниць показників 

із ІІ групою; р3 – вірогідність різниць показників із ІІІ групою 
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Аналіз показників протеолітичної активності плазми крові встановив 

підвищення протеолізу низькомолекулярних білків (лізису азоальбуміну) в 

пацієнтів першої групи – в 1,40 раза (р<0,001), другої групи - в 1,85 раза 

(р<0,001), третьої групи – в 2,16 раза (р<0,001), четвертої групи – 2,53 раза 

(р<0,001). Подібних змін зазнавала інтенсивність протеолітичної деструкції 

високомолекулярних протеїнів (лізису азоказеїну), яка була вищою за контроль 

відповідно в 1,45 раза; в 1,86 раза; в 1,9 раза та в 2,4 раза (р<0,05). Високими 

були також і показники колагенолітичної активності в ІІ, ІІІ та ІV групах 

(p<0,001). При цьому у хворих на ОА у поєднанні з АГ, ожирінням та ЦД 2 

зазначені показники вірогідно перевищували такі в інших групах пацієнтів. 

 

4.2 Рівні інтерлейкіну-18, інтерлейкіну-10 та матриліну 3 у крові 

хворих на остеоартроз за поєднання із цукровим діабетом 2 типу, 

ожирінням та  артеріальною гіпертензією 

 

Роль цитокінової ланки у розвитку та прогресуванні системного 

хронічного запалення при ізольованому перебігу ОА, а також за його поєднання 

з АГ, ожирінням та ЦД 2 є надзвичайно важливою. Тому метою даного етапу 

дослідження стало встановлення значення ІЛ-10, ІЛ-18 та матриліну 3 у 

клінічному перебігу ОА у поєднанні з АГ, ОЖ, ЦД типу 2. 

Згідно з отриманими результатами, вміст ІЛ-18 у сироватці крові 

вірогідно підвищувався тільки у хворих ІІІ та IV груп - на 31% та на 15,3% 

відповідно. Можливо це пов’язане з активністю низькоінтенсивного запалення 

не тільки у суглобах, але й у жировій тканині (за абдомінального ожиріння), а 

можливо зумовлюється генетично. При цьому міжгрупової різниці (між ІІІ і ІV 

групами) зазначеного показника не виявлено. Однак вміст ІЛ-18 у пацієнтів з 

ОА у поєднанні з АГ, ожирінням та ЦД 2 вірогідно відрізнявся від такого в І та 

ІІ групах. 
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Оскільки прозапальні та протизапальні цитокіни повинні  врівноважувати 

імунний баланс, інтерес викликало порівняння показників вмісту ІЛ-10 у всіх 

групах пацієнтів. 

Аналіз результатів показав, що у пацієнтів І і ІІ груп знижувалися 

показники ІЛ-10 відносно таких у практично здорових (у І групі - в 1,66 раза, у 

ІІ групі – в 1,88 раза, у ІІІ групі – в 1,44 раза). У ІІІ групі відмічена тенденція до 

підвищення цих показників відносно таких у пацієнтів І та ІІ груп (р1>0,05; 

р2>0,05 відповідно). В IV групі показники вмісту ІЛ-10 у сироватці крові 

істотно перевищували такі в І, ІІ та ІІІ групах (в 1,46; 1,65 та 1,27 разу 

відповідно).  

Таблиця 4.4  

Вміст інтерлейкіну-18, інтерлейкіну-10, С-реакивного білка та матриліну 3 

у сироватці крові хворих на остеоартроз, що поєднується з АГ, ожирінням 

та ЦД типу 2,M±m 

Показник

и 
Контроль 

Групи обстежених хворих 

І група 

ОА, 

n=26 

ІІ група, 

ОА+АГ, 

n=21 

ІІІ група 

ОА+АГ+А

О, n=41 

IV група 

ОА+АГ+АО+

ЦД2, 

n=28 

ІЛ-18, 

пг/мл 

180,91±15,45 

 

 

 

183,3±7,21 

 

 

 

193,3±5,61 

 

 

 

237,01±4,38 

p<0,001 

р1<0,001 

р2<0,001 

208,67±11,62 

р1=0,008 

р2=0,042, 

 

ІЛ-10, 

пг/мл 

14,14±2,12 

 

 

8,53±1,29 

р=0,027 

 

7,54±1,61 

p=0,017 

 

9,85±2,46 

р1>0,05 

 

12,44±1,07 

р1=0,02 

р2=0,016 

MATN3, 

нг/мл 

43,54±11,27 

 

 

 

27,77±6,25 

 

 

 

25,3±1,33 

 

 

 

33,25±7,92 

 

 

 

55,56±3,69 

р1<0,001 

р2<0,001 

р3=0,013 

С-РБ, 

мг/мл 

5,2±0,19 

 

 

 

6,8±0,2І 

р<0,001 

 

 

 

7,77±0,48 

р<0,001 

 

 

 

20,0±1,0 

р<0,001 

р1<0,001 

р2<0,001 

 

32,7±1,2 

р<0,001 

р1<0,001 

р2<0,001 

р3<0,001 

Примітки: 1. ІЛ-18 - інтерлейкін 18, ІЛ-10 - інтелейкін10, MATN3- 

матрилін-3. 2. р – вірогідність різниць показників із групою контролю; р1 – 
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вірогідність різниць показників із І групою; р2 – вірогідність різниць показників 

із ІІ групою; р3 – вірогідність різниць показників із ІІІ групою 

  

Дослідження показників матриліну 3 показало зниження його вмісту в 

сироватці крові в І, ІІ групах (у 1,56 раза та в 1,72 раза) у порівнянні із 

показниками ПЗО. Стосовно показників у пацієнтів ІІІ групи, то вони 

підвищувалися порівняно із показниками І групи в 1,2 раза, з показниками ІІ 

групи – в 1,31 раза. А в ІV групі виявлена тенденція до підвищення рівня 

матриліну 3 порівняно з показниками ПЗО. 

Отже, згідно з аналізом показників матриліну 3 в крові його рівень у 

пацієнтів І, ІІ та ІІІ груп мав тенденцію до  зниження порівняно з показниками 

практично здорових (р>0,05). У пацієнтів ІІІ групи він зберігав нижчі 

показники відносно ПЗО, але вони також мали тенденцію до  підвищення 

порівняно з такими в ІІ групі. В IV групі показники матриліну 3 достовірно 

підвищувалися порівняно з І, ІІ та ІІІ групами. 

Вміст СРБ у сироватці крові вірогідно збільшувався у порівнянні з ПЗО в 

1,3 раза (І група), в 1,5 раза (ІІ група), в 3,85 раза (ІІІ група), в 6,3 раза (ІV 

група). 

Виявлені помірної сили позитивні зв’язки між між СРБ та ІЛ-18 (r=0,52; 

p<0,05), СРБ та МДА пл. (r=0,49; р<0,05). Слабкий позитивний зв’язок 

виявлений між СРБ та ІЛ-10 (r=0,29, р<0,05). Кореляційний аналіз виявив тісну 

функціональну залежність між СРБ та цитокіновою мережею, що підтверджує 

спільність участі СРБ та цитокінів у механізмах розвитку та прогресування 

запалення. У осіб ІІІ групи встановлено сильний позитивний зв'язок між ІЛ18 

та ФФА (r=0,75, р<0,05), ІЛ-10 та НФА (r=0,78, р<0,05), значний - між ІЛ-18 та 

ГТ (r=0,53, р<0,05). 

Отже, аналіз результатів засвідчив, що для хворих на ОА у поєднанні з 

артеріальною гіпертензією, ожирінням та цукровим діабетом типу 2 

характерним  є істотне порушення  процесів імунного хронічного запалення з 

напруженням компенсаторних можливостей та активацією дегенеративних змін 

хрящової, кісткової тканини й міжклітинної матриці в суглобах [122, 142, 158]. 
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4.3 Показники вуглеводного обміну та ліпідного спектру крові у 

хворих на остеоартроз за поєднання із цукровим діабетом 2 типу, 

ожирінням та артеріальною гіпертензією 

 

Остеоартроз патогенетично пов'язаний із складовими МС (ІР, ЦД типу 2, 

ОЖ, гіперліпідемією, АГ та ІХС [101, 105, 137, 183]. Відомо, що наявність 

супутньої ІР у хворих на ОА сприяє зростанню біомаркерів руйнування 

хрящової тканини, хрящового матриксу, що сприяє персистенції запалення 

суглобового хряща та синовіальної тканини. З цією метою нами вивчено стан 

вуглеводного обміну за вмістом ІРІ, С-пептиду, глікозильованого гемоглобіну 

(НвА1С) та глюкози в крові обстежених хворих (табл. 4.5). 

Було встановлено, що показники глюкози натще достовірно 

підвищувались у хворих ІІІ та IV групи порівняно із групою пацієнтів із 

ізольованим остеоартрозом (І група) (р1<0,05, р1<0,001 відповідно). Щодо 

показників глікованого гемоглобіну, то вони засвідчили подібну залежність. 

Індекс HOMA, який вказує на інсулінорезистентність, був достовірно 

підвищеним у хворих за коморбідного перебігу, найвищим виявився показник у 

IV групі хворих (р3<0,001).  

Розвитку дистрофічних змін в судинній стінці і суглобовому хрящі, 

прогресуванню ОА, АГ, ОЖ і ЦД 2 типу можуть сприяти порушення ліпідного 

обміну, які стають загальним патогенетичним механізмом цих захворювань [13, 

18, 226]. Тому досліджували вміст ЗХС, ТГ, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПВЩ, ХС 

ЛПДНЩ, показник коефіцієнту атерогенності (табл. 4.6). 

Як засвідчив аналіз отриманих даних, показники ЗХС, ХС ЛПНЩ та ХС 

ЛПДНЩ, КА достовірно підвищувалися в усіх групах із коморбідним та 

поліморбідним перебігом, але суттєво збільшувалися у пацієнтів ІІІ та IV груп. 

Зокрема, КА був достовірно (р<0,05) вищим у хворих на ОА з АГ, ожирінням та 

ЦД 2 типу (IV група) порівняно з І, ІІ групами та групою контролю. 
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Таблиця 4.5 

Показники вуглеводного обміну у хворих на остеоартроз,  M±m 

Показник

и 

Контрол

ь 

Групи обстежених хворих 

І група 

ОА,  

n=26 

ІІ група,  

ОА+АГ,  

n=21 

ІІІ група 

ОА+АГ+АО

, 

n=41 

IV група 

ОА+АГ+АО+ЦД2

, 

n=28 

Інсулін, 

мкОд/мл 

8,51±0,7

4 

 

 

 

 

9,31±0,3

7 

 

 

 

 

11,23±1,1

2 

p=0,047 

 

 

 

13,05±1,44  

p=0,007 

р1<0,05 

 

 

21,25±2,75 

p<0,001 

р1<0,001 

р2=0,002 

р3=0,01 

С-пептид, 

нг/мл 

2,05±0,1

6 

 

2,56±0,5

3 

 

2,68±0,27 

p<0,05 

3,08±0,17 

p<0,05 

3,27±0,34 

p=0,002 

Глюкоза, 

ммоль/л 

3,94±0,2

9 

 

 

 

 

4,54±0,2

1 

p=0,099 

 

 

 

4,95±0,24 

p=0,01 

 

 

 

5,23±0,28 

p=0,002 

р1=0,05 

 

 

8,77±0,25 

p<0,001 

р1<0,001 

р2<0,001 

р3<0,001 

НвА1С, % 

5,36±0,4

2 

 

 

 

 

5,42±0,2

6 

 

 

 

 

5,65±0,37 

 

 

 

 

6,21±0,48 

 

 

 

 

8,11±0,23 

p<0,001 

р1<0,001 

р2=0,002 

р3<0,001 

HOMA-IR 

1,48±0,0

7 

 

 

 

 

1,82±0,1

4 

p=0,03 

 

 

 

2,39±0,87 

 

 

 

 

3,12±0,82 

р=0,05 

 

 

 

9,95±0,34 

p<0,001 

р1<0,001 

р2<0,001 

р3<0,001 

Примітки: р – вірогідність різниць показників із групою контролю; р1 – 

вірогідність різниць показників із І групою; р2 – вірогідність різниць показників 

із ІІ групою; р3 – вірогідність різниць показників із ІІІ групою. 
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Вмicт у кровi ХС ЛПВЩ  не вiдрiзнявcя вiд такого у хворих на  ОА, ЦД 2 

типу з АГ, у межах груп виявляли недостовірнi розбіжності. Меншi значення 

ХС ЛПВЩ у хворих на ОА з ожирінням cтатиcтично були підтверджені 

порівняно з І, ІІ групами та групою контролю. 

Таблиця  4.6 

Вміст ліпідних фракцій у крові хворих на остеоартроз, що поєднується з 

АГ, ожирінням та ЦД типу 2,  M±m 

Показники 
Контрол

ь 

Групи обстежених хворих 

І група 

ОА,  

n=26 

ІІ група,  

ОА+АГ, 

n=21 

ІІІ група 

ОА+АГ+АО, 

n=41 

IV група 

ОА+АГ+АО+ЦД2, 

n=28 

ЗХС, 

ммоль/л 

4,56±0,33 

 

5,55±0,20  

p=0,01 

5,78±0,44 

p=0,03 

5,8±0,18 

P=0,002 

6,22±0,32 

p<0,001 

ТГ, 

ммоль/л 

0,83±0,15 

 

 

1,27±0,11 

p=0,020 

 

1,31±0,48 

 

 

1,47±0,31 

 

 

1,70±0,18 

p<0,001 

р1<0,05 

ХС 

ЛПНЩ, 

ммоль/л 

2,83±0,24 

 

 

3,02±0,37 

 

 

3,27±0,35 

 

 

3,69±0,17 

p<0,05 

 

3,87±0,17 

p=0,001 

р1<0,05 

ХС 

ЛПВЩ, 

ммоль/л 

1,46±0,13 

 

 

 

1.44±0,11 

 

 

 

1,39±0,08 

 

 

   

1,23±0,09 

 

 

 

1,16±0,06 

p=0,04 

р1<0,05 

р2<0,05 

ХС 

ЛПДНЩ, 

ммоль/л 

0,47±0,06 

 

 

 

0,46±0,09 

 

 

 

0,45±0,03 

 

 

 

0,63±0,11 

 

 

 

0,76±0,07 

p=0,003 

р1<0,05 

р2<0,001 

КА, у.о. 

2,23±0,35 

 

 

 

2,55±0,14 

 

 

 

2,72±0,10 

 

 

 

2,98±0,12  

p=0,047 

р1=0,022 

 

3,15±0,17 

p=0,023 

р1=0,008 

р2=0,036 

Примітки: 1. ЗХС – загальний холестерол; ХС ЛПВЩ / ЛПНЩ /ЛПДНЩ 

– холестеролліпопротеїнів високої / низької / дуже низької щільності; ТГ – 

триацилгліцероли; КА – коефіцієнт атерогенності. 

2. р – вірогідність різниць показників із групою контролю; р1 – 

вірогідність різниць показників із І групою; р2 – вірогідність різниць показників 

із ІІ групою; р3 – вірогідність різниць показників із ІІІ групою 
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Результати кореляційного аналізу свідчать про позитивний сильний 

кореляційний зв'язок у осіб I групи між показниками ІМТ та ЗХС (r=0,81, 

р<0,05), вмістом глюкози та ЗХС (r=0,93, р<0,05), матриліном 3 та КА (r=0,90, 

р<0,05) значний - між ІМТ та ХС ЛПВЩ (r=0,66, р<0,05). Це може бути 

зумовлене прогресуванням атеросклеротичних процесів у хворих з ОА за 

наявності ожиріння та цукрового діабету типу 2 незалежно від тривалості 

лікування. Причиною може бути субкомпенсовано перебігаюче хронічне 

низькоінтенсивне системне запалення, яке уражає суглоби на локальному рівні.  

Підвищення показників ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, КА та достовірне 

зниження ХС ЛПВЩ підтверджує розвиток і персистування атерогенної 

дисліпідемії при ОА з АГ, та з ожирінням і ЦД 2 типу [13, 59, 154, 283]. Цей 

факт вказує на необхідність постійного контролю за перебігом поєднаних 

захворювань і призначення гіполіпідемічної терапії таким хворим, яка мала б і 

протизапальне спрямування. 

У свою чергу, виявлені кореляційні зв’язки між деякими показниками 

ліпідного обміну засвідчують, що порушення у холестериновому обміні тісно 

пов’язані з хронічним генералізованим низькоінтенсивним запаленням 

імунного ґенезу. Кореляційний аналіз між показниками хронічного системного 

запалення (СРБ, ІЛ-18) ((r=0,52) показав вплив цих процесів і на деструкцію 

хрящової тканини.  

 

4.4 Оксидативний стрес, вміст інтерлейкіну-18, інтерлейкіну-10, 

матриліну 3 у сироватці крові, ліпідний спектр крові при остеоартрозі з 

урахуванням алельного стану генів MATN3 (rs77245812) та IL-10 

(rs1800872) 

 

Тривалі дисметаболічні зміни за ОА як локальні (в суглобі і 

навколосуглобовій тканині), так і системні, зумовлені накопиченням в організмі 

токсичних продуктів метаболізму і супроводжуються оксидативним стресом. 
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Метою дослідження було вивчити залежність показників МДА плазми та 

еритроцитів, глутатіонової ланки антиоксидантного захисту, показників 

цитокінового каскаду (ІЛ-18, ІЛ-10) залежно від генотипів гену MATN3 

(C908T) та  IL-10 (C-592A) у хворих на ОА, в тому числі за поєднаного перебігу 

з ЦД 2 типу, ожирінням та артеріальною гіпертензією. 

Малоновий діальдегід (МДА) плазми як маркер оксидативного стресу 

перевищував показник верхнього квартиля контрольної групи у 16 хворих на 

ОА, серед яких 15 осіб були носіями СС генотипу гена MATN3 (C908T), що 

було відносно менше, ніж таких із нормальним значенням МДА, на 57,14% 

(р<0,001) (табл. 4.7).  

Таблиця 4.7 

Рівень малонового діальдегіду в плазмі крові та еритроцитах та стан 

глутатіонової ланки антиоксидантного захисту в хворих на остеоартроз 

залежно від поліморфних варіантів гена MATN3 (C908T) 

Показник Зміни показників, n 

Генотипи гена 

MATN3, n(%) 2р 

СС, n=70 СТ,n=4 

МДА плазми 

В межах норми, n=58 55 (78,57) 3 (75,0) 
2<1,0 

р>0,05 Вище норми, n=16 
15 

(21,43) 

1 

(25,0) 

2; р 
2=45,71 

p<0,001 

2<1,0 

р>0,05 
- 

МДА еритроцитів 
В межах норми, n=42 40 (57,14) 2 (50,0) 2<1,0 

р>0,05 Вище норми, n=32 30 (42,86) 2 (50,0) 

2; р 
2=2,86 

p>0,05 
р>0,05 - 

Вміст ВГ 
В межах норми, n=50 49 (70,0) 1 (25,0) 2<1,0 

р>0,05 Нижче норми, n=24 21 (30,0) 3 (75,0) 

2; р 
2=22,4 

р<0,001 
р>0,05 - 

Активність 

глутатіонпероксидази 

В межах норми, n=55 51 (72,86) 4 (100,0) 2<1,0 

р>0,05 Нижче норми, n=19 19 (27,14) 0 

2; р 
2=29,26 

р<0,001 
- - 

Активність 

глутатіон-S-

В межах норми, n=64 60 (85,71) 4 (100,0) 2<1,0 

р>0,05 Нижче норми, n=10 10 (14,29) 0 
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трансферази 

2; р 
2=71,43 

р<0,001 
-  

Примітка. МДА – малоновий діальдегід; ВГ – відновлений глутатіон. 

 

Антиоксидантний захист (АОЗ) за вмістом відновленого глутатіону (ВГ), 

активностями глутатіонпероксидази (ГП) та глутатіон-S-трансферази (ГТ) 

коливався в межах норми у переважної більшості хворих на ОА із СС 

генотипом гена MATN3: за ВГ – 70% проти 30% (р<0,001), за ГП – 72,86% проти 

27,14% (р<0,001), за ГТ – 85,71% проти 14,29% (р<0,001) відповідно. 

Відносна частота осіб із високою активністю оксидативного стресу за 

рівнем МДА плазми вірогідно переважала за наявності у хворих на ОА 

несприятливого АА генотипу гена IL-10 (табл. 4.8), ніж у таких із С алелем: 

57,14% проти 17,91% (2=6,11; р=0,047) із компенсаторним підвищенням у цих 

осіб активності системи АОЗ за ВГ та ГSТ – на 71,42% (р=0,015).  

Серед носіїв дикого С алеля гена IL-10 навпаки переважали особи із 

нормальними показниками маркера оксидації плазми МДА – на 69,24% 

(2=37,38; p<0,001) і 57,14% (2=18,29; p<0,001) відповідно, а також із 

нормальною активністю антиоксидантного захисту: за ГП та ГSТ – на 58,98% і 

42,86% (p<0,001) та 79,48% і 64,28% (p<0,001), а за ВГ для носіїв СА генотипу – 

на 42,86% (p<0,001) (табл. 4.8). 

За наявності несприятливого АА генотипу гена IL-10 у хворих на ОА 

рівень МДА плазми вірогідно переважав у порівнянні з такими з С алелем 

(57,14% проти 17,91% (2=6,11; р=0,047). Показники ВГ та ГТ при цьому мали 

тенденцію до підвищення  (р=0,015),  що можна розцінювати  як прояв процесів 

компенсації (табл. 4.8). 

Серед носіїв дикого С алеля гена IL-10 навпаки переважали особи із 

нормальними показниками МДА плазми (на 69,24% (2=37,38; p<0,001) і 

57,14% (2=18,29; p<0,001) відповідно), а також із нормальною активністю  

антиоксидантного захисту (за ГП та ГSТ – на 58,98% і 42,86% (p<0,001) та 
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79,48% і 64,28% (p<0,001)), а для носіїв СА генотипу за показниками ВГ (на 

42,86% (p<0,001)) (табл. 4.9). 

Активність оксидативного стресу та антиоксидантного захисту залежно 

від генотипів гена IL-10 (C-592A) наведено в таблиці 4.10. Високий вміст МДА 

плазми спостерігали у носіїв АА генотипу, який перевищував такий у контролі 

та у власників основного гомозиготного С алеля на 22,92% (р=0,051) і 25,15% 

(рCC=0,044). Вірогідне зниження активності глутатіонової  ланки АОЗ у хворих 

на ОА за показниками ВГ та компенсаторне зростання за ГSТ не мало чіткої 

залежності за наявності поліморфних варіантів гена IL-10 (rs1800872). 

Однофакторний дисперсійний аналіз підтвердив асоціацію промотора 

гена IL-10 (rs1800872) із підвищенням показників МДА плазми (F=73,60, 

p<0,001) і МДА еритроцитів (F=7,94, p<0,001) та зниженням активності  ВГ 

(F=4,06, p=0,021) (табл. 4.10). 

Таблиця 4.8 

Вміст малонового діальдегіду в плазмі крові та еритроцитах, стан 

глутатіонової ланки антиоксидантного захисту в хворих на остеоартроз  

з урахуванням генотипів гена MATN3 (C908T), M±m 

Показники Контроль 
Генотипи гена MATN3 

СС, n=70 СT, n=4 

МДА плазми, 

мкмоль/л 
3,36±0,22 3,56±0,31 3,88±0,16р<0,05 

МДА еритроцитів, 

мкмоль/л 
9,43±0,11 9,61±0,24  

10,55±0,23 р=0,004; 

рСС=0,006 

Відновлений 

глутатіон, ммоль/л 
0,74±0,05 

0,61±0,04 

р=0,047 

0,43±0,02 

р<0,001  

рСС=0,014  

Глутатіонпероксидаза, 

нмоль ВГ/хв*г 

гемоглобіну 

215,61±16,20 234,65±24,43 241,83±35,84 
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Глутатіон-S-

трансфераза,  нмоль 

ВГ/хв*г гемоглобіну 

80,96±7,56 
133,39±12,59 

р=0,007 

129,77±10,29  

р=0,006 

Примітки: 1. МДА – малоновий діальдегід; ВГ – відновлений глутатіон. 2. 

р – вірогідність різниць показників із групою контролю; рСС – вірогідність 

різниць показників із носіями СС-генотипу гена MATN3.   

Таблиця 4.9 

Рівень малонового діальдегіду в плазмі крові та еритроцитах та стан 

глутатіонової ланки антиоксидантного захисту в хворих на остеоартроз 

залежно від поліморфних варіантів гена IL-10 (C-592A) 

Показник 
Зміни 

показників, n 

Генотипи гена IL-10, n (%) 

2р СС, 

n=39 

СА, 

n=28 
АА, n=7 

МДА плазми 

В межах норми, 

n=58 

33 

(84,62) 

22 

(78,57) 
3 (42,86) 

2=6,11 

р=0,047 Вище 

норми,n=16 
6 (15,38) 6 (21,43) 4 (57,14) 

2; р 
2=37,38 

p<0,001 

2=18,29 

р<0,001 
р>0,05 - 

МДА еритроцитів 

В межах норми, 

n=42 

23 

(58,97) 
14 (50,0) 5 (71,43) 

2=1,21 

р>0,05 Вище норми, 

n=32 

16 

(41,03) 
14 (50,0) 2 (28,57) 

2; р 
2=2,51 

р>0,05 
р>0,05 р>0,05 - 

Активність ВГ 

В межах норми, 

n=50 

23 

(58,97) 

21 

(71,43) 
6 (85,71) 

2=3,07 

р>0,05 Нижче норми, 

n=24 

16 

(41,03) 
7 (28,57) 1 (14,29) 

2; р 
2=2,51 

р>0,05 

2=14,0 

р<0,001 
p=0,015 - 

Активність 

глутатіонпероксидази 

В межах норми, 

n=55 

31 

(79,49) 

20 

(71,43) 
4 (57,14) 

2=1,75 

р>0,05 Нижче норми, 

n=19 
8 (20,51) 8 (28,57) 3 (42,86) 

2; р 2=27,13 2=10,29 р>0,05 - 
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р<0,001 р<0,001 

Активність 

глутатіон-S-

трансферази 

В межах норми, n=64 
35 

(89,74) 

23 

(82,14) 
6 (85,71) 2<1,0; 

р>0,05 
Нижче норми, n=10 4 (10,26) 5 (17,86) 1 (14,29) 

2; р 
2=49,28 

р<0,001 

2=23,14 

р<0,001 
p=0,015 - 

 

Таблиця 4.10 

Вміст малонового діальдегіду в плазмі крові та еритроцитах3, стан 

глутатіонової ланки антиоксидантного захисту в хворих на остеоартроз  

з урахуванням генотипів гена IL-10 (C-592A), M±m 

Показники Контроль 
Генотипи гена IL-10у хворих 

СС, n=39 СА, n=28 АА, n=7 

МДА 

плазми, 

мкмоль/л 

3,36±0,22 3,30±0,21 3,72±0,11 
4,13±0,34р=0,051; 

рCC=0,044 

МДА 

еритроцитів, 

мкмоль/л 

9,43±0,11 9,53±0,19 10,09±1,07 9,12±0,62  

ВГ,  

ммоль/л 
0,74±0,05 

0,59±0,10 

р<0,001 

0,63±0,08 

р=0,005 
0,69±0,10 

ГП, нмоль 

ВГ/хв*г 

гемоглобіну 

215,61±16,20 255,68±13,65 249,91±21,40 248,90±18,75 

ГSТ, нмоль 

ВГ/хв*г 

гемоглобіну 

80,96±7,56 
129,39±10,25 

р=0,006 

135,54±25,90 

р=0,048 

146,0±12,34 

р=0,004 

Примітки: 1. МДА – малоновий діальдегід; ВГ – відновлений глутатіон; 

ГП – глутатіон пероксидаза; ГSТ – глутатіон-S-трансфераза. 2. р – вірогідність 

різниць показників із групою контролю; рСС – вірогідність різниць показників із 

носіями СС-генотипу; рСА – вірогідність різниць показників із носіями СА-

генотипу.  

 

Для вивчення залежності вмісту окремих цитокінів і позаклітинного 

матриксного білка матриліну 3 (MATN3), що експресується в хрящовій тканині, 

від C908T поліморфізму гена MATN3 і C-592A поліморфізму гена IL-10 провели 
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аналіз вмісту у сироватці IL-18, IL-10та MATN3 у хворих на ОА та контрольній 

групі.  

За збільшення продукції цитокінів приймали перевищення верхнього 

квартиля контрольної групи для прозапального IL-18 - >196,36 пг/мл та 

зниження для протизапального IL-10 більше нижчого квартиля контрольної 

групи –<12,02пг/мл, а для MATN3 – <32,27 нг/мл, відповідно. 

Рівні продукції цитокінів і матриліну 3 у хворих на ОА залежно від 

поліморфних варіантів гена MATN3 (C908T) наведено в таблиці 4.11.  

Таблиця 4.11 

Рівні інтерлейкіну-10, інтерлейкіну-18 та матриліну 3 у сироватці крові 

при остеоартрозі залежно від поліморфних варіантів гена MATN3 (C908T) 

Показник  Рівні продукції, n 

Генотипи гена MATN3, n 

(%) 2р 

СС, n=70 СТ,n=4 

IL-10 
В межах норми, n=25  25 (35,71) 0 2<1,0 

р>0,05 Нижче норми, n=49 45 (64,29) 4 (100,0) 

2; р 
2=11,43 

р=0,001 
- - 

IL-18 
В межах норми, n=22   21 (30,0) 1 (25,0) 2<1,0 

р>0,05 Вищенорми, n=52 49 (70,0) 3 (75,0) 

2; р 
2=22,4 

р<0,001 

2<1,0 

р>0,05 
- 

MATN3 
В межах норми, n=50   46 (65,71) 4 (100,0) 2<1,0 

р>0,05 Нижче норми, n=24 24 (34,29) 0 

2; р 
2=13,83 

р<0,001 
- - 

Примітка. IL – інтерлейкін; MATN3 – матрилін. 
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Серед носіїв СС генотипу гена MATN3 переважали особи із рівнем IL-10 в 

крові нижче норми на 28,58% (р=0,001), вмістом IL-18 вище норми – на 40,0% 

(р<0,001), та нормальною продукцією MATN3 – на 31,42% (р<0,001), 

відповідно.  

Статистично значимих відмінностей між генотипами аналізованого гена 

за рівнями синтезу вище означених протеїнів не встановили. 

У носіїв несприятливого мінорного А алеля гена IL-10 (rs1800872) 

відносна частота осіб із низьким умістом IL-10 у сироватці перевищувала таку у 

гомозиготних власників основного С алеля, а кількість пацієнтів із нормальним 

рівнем IL-10 навпаки була меншою на 26,15% (80% проти 53,85%; 2=5,64; 

р=0,017), відповідно (табл. 4.12).  

Таблиця 4.12 

Рівні інтерлейкіну-10, інтерлейкіну-18 та матриліну 3 у сироватці крові 

при остеоартрозі залежно від поліморфних варіантів гена IL-10 (C-592A) 

Показник Рівні продукції, n 

Генотипи гена IL-10, n (%) 

2р 
СС, n=39 СА, n=28 

АА, n=7 

найгірша 

клініка 

IL-10 
В межах норми, n=25 18 (46,15) 6 (21,43) 1 (14,29) 2=5,77 

р=0,056 Нижче норми, n=49 21 (53,85) 22 (78,57) 6 (85,71) 

2; р 
2<1,0 

р>0,05 

2=16,07 

р<0,001 

2=4,57 

р=0,033 
- 

IL-18 
В межах норми, n=22 12 (30,77) 8 (28,57) 2 (28,57) 2<1,0 

р>0,05 Вище норми, n=52 27 (69,23) 20 (71,43) 5 (71,43) 

2; р 
2=10,05 

р=0,002 

2=8,64 

р=0,003 

2=1,43 

р>0,05 
- 

MATN3 
В межах норми, n=50 28 (71,79) 20 (71,43) 2 (28,57) 2=5,37 

р>0,05 Нижче норми, n=24 11 (28,21) 8 (28,57) 5 (71,43) 

2; р 2=13,13 2=8,64 2=1,43 - 
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р<0,001 р=0,003 р>0,05 

Примітка. IL – інтерлейкін; MATN3 – матрилін. 

 

Аналогічну ситуацію спостерігали за рівнем продукції MATN3, але у 

гомозиготних носіїв мінорного А алеля, у яких відносна частота осіб із низьким 

вмістом протеїну MATN3 була більшою, ніж у таких із С алелем гена IL-10 на 

43,07% (р=0,033): 71,43% проти 28,36%.  

У всіх хворих на ОА домінувала висока продукція прозапального IL-18, 

незалежно від поліморфних варіантів гена IL-10, – на 38,46% (р=0,002) і 42,86% 

(р=0,003) відповідно. 

Концентрація прозапального цитокіну IL-18 у хворих на ОА 

перевищувала таку групи контролю на 22,08% (р=0,047), але тільки у носіїв СС 

генотипу гена MATN3 (rs77245812), із нижчим вмістом IL-10, незалежно від 

алельного стану гена, – у 1,83 (р<0,001) і 2,18 рази (р=0,018), та меншою 

концентрацією MATN3 сироватки у власників мутаційного Т алеля – у 1,89 

(р=0,025) і 2,03 рази (рСС=0,042) відповідно (табл. 4.13). Однофакторний 

дисперсійний аналіз підтвердив асоціацію промотора гена MATN3 (rs77245812) 

із прозапальним IL-18 (F=8,45, p=0,005) та позаклітинним білком активності 

хондроцитів MATN3 (F=7,79, p=0,007) (табл. 4.13). 

Таблиця 4.13 

Вміст інтерлейкіну-10, інтерлейіну-18 та матриліну 3 у сироватці крові 

хворих на остеоартроз із урахуванням генотипів гена MATN3 (C908T), M±m 

Показники Контроль 
Генотипи гена MATN3у хворих 

СС, n=70 СT, n=4 

IL-18, пг/мл 
180,91±15,45 

 

220,85±25,86 

p=0,047 

182,25±25,08 

 

IL-10, пг/мл 
14,14±2,12 

 

7,72±2,43 

p<0,001 

6,50±2,23  

p=0,018 

MATN3, нг/мл 
43,54±11,27 

 

46,79±16,91 

 

23,0±4,19 

p=0,025; pCC=0,042 

Примітка. р – вірогідність різниць показників із групою контролю; рСС – 

вірогідність різниць показників із носіями СС-генотипу гена MATN3. 
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Встановили нижчий рівень протизапального IL-10 у носіїв А алеля 

(підвищити дозу препарату) гена IL-10 (rs1800872), ніж у групі контролю та у 

хворих на ОА із СС генотипом – на 40,10% (р=0,027) і 43,42% (р=0,034) та 

34,39% (рСС=0,04) і 38,03(рСС=0,051) (табл. 4.14). Решта досліджуваних 

показників (IL-18 та MATN3) між генотипами гена IL-10 (rs1800872) не 

відрізнялись.  

Однофакторний дисперсійний аналіз підтвердив асоціацію промотора 

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

(табл.4.14). 

Вміст ліпідів у плазмі крові хворих на ОА залежно від генотипів генів 

MATN3 (C908T) і IL-10 (C-592A) наведено в табл. 4.14, 4.15. ЗХС був вище 

популяційної норми майже у 2/3 пацієнтів (63,51%; n=47), ТГ та ХС ЛПНЩ – у 

74,32% (n=55) осіб, ХС ЛПДНЩ та КА – у кожного другого (56,76%; n=42), а 

ХС ЛПВЩ навпаки був нижче норми у 54,05% пацієнтів (n=40).  

Основні показники ліпідного обміну засвідчили наявність у більшої 

половини обстежених хворих (56,76%) змішаного атерогенного ІІb типу 

дисліпідемії за D. Fredrickson, у майже кожного третього (27,03%) – наявна 

ендогенна гіперліпідемія ІV типу (гіпертригліцеридемія).  

Таблиця 4.14 

Вміст інтерлейкіну-10, інтерлейіну-18 та матриліну 3 у сироватці крові 

хворих на остеоартроз з урахуванням генотипів гена IL-10 (C-592A), M±m 

Показники Контроль 
Генотипи гена IL-10у хворих 

СС, n=39 СА, n=28 АА, n=7 

IL-18, пг/мл 180,91±15,45 219,60±54,71 217,73±83,12 181,60±41,29 

IL-10, пг/мл 

14,14±2,12 

 

 

12,91±1,70 

 

 

8,47±1,25 

р=0,027 

рCC=0,04 

8,0±1,76 

р=0,034 

рCC=0,051 

MATN3, 

нг/мл 
43,54±11,27 42,11±15,03 37,02±13,32 38,60±19,35 
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Примітка.р – вірогідність різниць показників із групою контролю; рСС – 

вірогідність різниць показників із носіями СС-генотипу; рСА – вірогідність 

різниць показників із носіями СА-генотипу. 

 

Серед носіїв СС генотипу гена MATN3 частіше спостерігали осіб із вище 

популяційної норми рівнем ЗХС – на 25,72% (р=0,003), ТГ і ХС ЛПНЩ – на 

48,58% (р<0,001) та КА – на 17,14% (р=0,043) (табл. 4.15). 

Таблиця 4.15 

Ліпідний спектр крові у хворих на остеоартроз залежно від поліморфних 

варіантів гена MATN3 (C908T) 

Показник  Рівні продукції, n 
Генотипи гена MATN3, n (%) 

2 р 
СС, n=70 СТ, n=4 

ЗХС 
В межах норми, n=27  26 (37,14) 1 (25,0) 2<1,0 

р>0,05 Вище норми, n=47 44 (62,86) 3 (75,0) 

2; р 
2=9,26 

р=0,003 

2<1,0 

р>0,05 
- 

ТГ 
В межах норми, n=19   18 (25,71) 1 (25,0) 2<1,0 

р>0,05 Вище норми, n=55 52 (74,29) 3 (75,0) 

2; р 
2=33,03 

р<0,001 

2<1,0 

р>0,05 
- 

ХС ЛПНЩ 
В межах норми, n=19   18 (25,71) 1 (25,0) 2<1,0 

р>0,05 Вище норми, n=55 52 (74,29) 3 (75,0) 

2; р 
2=33,03 

р<0,001 

2<1,0 

р>0,05 
- 

ХС ЛПВЩ 
В межах норми, n=34 31 (44,29) 3 (75,0) 2<1,0 

р>0,05 Нижче норми, n=40 39 (55,71) 1 (25,0) 

2; р 
2=1,83 

р>0,05 

2<1,0 

р>0,05 
- 

ХС ЛПДНЩ 
В межах норми, n=32  30 (42,86) 2 (50,0) 2<1,0 

р>0,05 Вище норми, n=42 40 (57,14) 2 (50,0) 

2; р 
2=2,86 

р>0,05 
р>0,05  

Коефіцієнт 

атерогенності 

В межах норми, n=32  29 (41,43) 3 (75,0) 2<1,0 

р>0,05 Вище норми, n=42 41 (58,57) 1 (25,0) 

2; р 
2=4,11 

р=0,043 
р>0,05 - 
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Примітка. ЗХС – загальний холестерол; ХС ЛПВЩ / ЛПНЩ /ЛПДНЩ – 

холестерол ліпопротеїнів високої / низької / дуже низької щільності; ТГ – 

триацилгліцероли 

 

Більшу відносну частоту осіб із ЗХС вище популяційної норми 

спостерігали серед носіїв мутаційного A алеля гена IL-10 на 56,96% і 64,1% 

(р<0,001), а у власників СС генотипу переважали такі із нормальним плазмовим 

вмістом ЗХС – на 56,96% (р<0,001) (табл. 4.15).  

За рештою показників ліпідограми залежності від поліморфних варіантів 

гена IL-10 не встановили (табл. 4.16).  

Таблиця 4.16 

Ліпідний спектр крові у хворих на остеоартроз залежно від поліморфних 

варіантів гена IL-10 (C-592A) 

Показник  Рівні продукції, n 
Генотипи гена IL-10, n (%) 

2 р 
СС, n=39 СА, n=28   АА, n=7 

ЗХС 
В межах норми, n=27  25 (64,10) 2 (7,14) 0 2=26,27 

p<0,001 Вище норми, n=47 14 (35,90) 26 (92,86) 7 (100,0) 

2; р 
2=6,21 

р=0,013 

2=41,14 

р<0,001 
- - 

ТГ 
В межах норми, n=19   7 (17,95) 10 (35,71) 2 (28,57) 2=2,73 

р>0,05 Вище норми, n=55 32 (82,05) 18 (64,29) 5 (71,43) 

2; р 
2=32,05 

р<0,001 

2=4,57 

р=0,032 

2<1,0 

р>0,05 
- 

ХС 

ЛПНЩ 

В межах норми, n=19   13 (33,33) 5 (17,86) 1 (14,29) 2=2,57 

р>0,05 Вище норми, n=55 26 (66,67) 23 (82,14) 6 (85,71) 

2; р 
2=8,67 

р<0,001 

2=23,14 

р<0,001 
р=0,015 - 

ХС 

ЛПВЩ 

В межах норми, n=34 21 (53,85) 11 (39,29) 2 (28,57) 2=2,33 

р>0,05 Нижче норми, n=40 18 (46,15) 17 (60,71) 5 (71,43) 

2; р 
2<1,0 

р>0,05 

2=20,78 

р=0,001 

2<1,0 

р>0,05 
- 

ХС 

ЛПДНЩ 

В межах норми, n=32  17 (43,59) 13 (46,43) 2 (28,57) 2<1,0 

р>0,05 Вище норми, n=42 22 (56,41) 15 (53,57) 5 (71,43) 
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2; р 
2=1,28 

р>0,05 

2<1,0 

р>0,05 

2<1,0 

р>0,05 
 

КА 
В межах норми, n=32  20 (51,28) 11 (39,29) 1 (14,29) 2=3,60 

р>0,05 Вище норми, n=42 19 (48,72) 17 (60,71) 6 (85,71) 

2; р 
2<1,0 

р>0,05 

2=2,57 

р>0,05  
р=0,015 - 

Примітка. ЗХС – загальний холестерол; ХС ЛПВЩ / ЛПНЩ /ЛПДНЩ – 

холестерол ліпопротеїнів високої / низької / дуже низької щільності; ТГ – 

триацилгліцероли; КА – коефіцієнт атерогенності. 

 

Одначе, серед носіїв С алеля гена IL-10 частіше виявляли пацієнтів із 

вмістом ТГ вище популяційної норми – на 64,10% (р<0,001) і 28,58% (р=0,032) 

та ХС ЛПНЩ – на 33,34%  і 64,28% (р<0,001) відповідно. КА перевищував 

норму частіше у осіб із АА генотипом – на 71,42% (р=0,015), а ХС ЛПВЩ був 

нижче нормальних популяційних значень частіше у власників А алеля гена IL-

10, але вірогідно тільки за CA генотипу – на 21,42% (р=0,001). 

У хворих на ОА спостерігали вищий рівень ЗХС та більший розрахований 

КА, ніж у контролі на 26,75% (р=0,032) і 21,71% (р=0,014) та 33,63% (р=0,048) 

відповідно, без чіткої залежності від поліморфних варіантів гена  MATN3 

(C908T) (табл. 4.16). За рештою показників вірогідних відмінностей не 

встановили, у тч з урахуванням генотипів вище зазначеного гена.   

Однофакторний дисперсійний аналіз підтвердив асоціацію промотора гена 

MATN3 (rs77245812) із зниженням рівня ХС ЛПВЩ (F=14,97, p<0,001), 

підвищенням концентрації ХС ЛПДНЩ (F=10,54, p=0,002) та зростанням КА 

(F=25,12, p<0,001) (табл. 4.17). 

Вміст ліпідних фракцій у хворих на ОА з урахуванням генотипів гена IL-

10 (C-592A) наведено в табл. 4.18. Рівень ЗХС був вищим у хворих на ОА 

незалежно від поліморфних варіантів гена IL-10 на 22,37-40,35% (р≤0,029-

0,008). При цьому вміст ТГ і ХС ЛПНЩ були вищими за показники групи 

контролю тільки у гомозиготних носіїв мутаційного А алеля у 2,04 рази 

(р=0,003) і на 28,27% (р=0,054). Саме у пацієнтів із АА генотипом концентрація 

ХС ЛПДНЩ та КА перевищували показники у власників С алеля і СС генотипу 
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гена IL-10 на 54,90% (рСС=0,01) і 49,06% (рСТ=0,015) та 13,82% (рСС=0,028) 

відповідно, а ХС ЛПВЩ навпаки був нижчим – на 14,08% (рСС=0,031). 

Однофакторний дисперсійний аналіз підтвердив асоціацію промотора 

гена IL-10 (rs1800872) із підвищеним вмістом ЗХС (F=20,94, p<0,001), ТГ 

(F=3,46, p=0,037), ХС ЛПНЩ (F=7,55, p=0,001), ХС ЛПДНЩ (F=8,78, p<0,001) і 

зниженням ХС ЛПВЩ (F=12,78, p<0,001) (табл. 4.18). 

 

 

Таблиця 4.17 

Ліпідний спектр крові у хворих на остеоартроз з урахуванням генотипів 

гена MATN3 (C908T), M±m 

Показники Контроль 
Генотипи гена MATN3 у хворих 

СС, n=70 СT, n=4 

ЗХС, ммоль/л 
4,56±0,33 

 

5,78±0,44  

p=0,032  

5,55±0,20  

p=0,014 

ТГ, ммоль/л 0,83±0,15 1,31±0,48  1,47±0,31  

ХС ЛПНЩ, 

ммоль/л 
2,83±0,24 3,27±0,35  3,02±0,37  

ХС ЛПВЩ, 

ммоль/л 
1,46±0,13 1,39±0,08   1,23±0,09  

ХС ЛПДНЩ, 

ммоль/л 
0,47±0,06 0,63±0,11  0,45±0,03  

КА, у.о. 
2,23±0,35 

 

2,72±0,10  

 

2,98±0,12  

p=0,048  

Примітки: 1. ЗХС – загальний холестерол; ХС ЛПВЩ / ЛПНЩ /ЛПДНЩ 

– холестерол ліпопротеїнів високої / низької / дуже низької щільності; ТГ – 

триацилгліцероли; КА – коефіцієнт атерогенності. 2. р – вірогідність різниць 

показників із групою контролю; рСС – вірогідність різниць показників із 

носіями СС-генотипу гена MATN3. 
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Ризики гіпер-, дисліпідемій (за зміною вмісту ліпідів крові) з урахуванням 

поліморфних варіантів гена MATN3 (rs77245812) у хворих на ОА  наведено в 

табл. 4.19.  

Наявність СС генотипу підвищує ризик загальної гіперхолестеролемії за 

рахунок зростання ХС ЛПНЩ і ХС ЛПДНЩ за зниження вмісту ХС ЛПВЩ та 

розрахункового показника КА у 2,09-9,29 разів [OR=4,35-33,29; OR 95%CI: 

1,35-154,7; р≤0,009]. При цьому зростання ризику гіпертриацилгліцеридемії і 

ХС ЛПНЩ не мали чіткої залежності від генотипів гена MATN3 [OR=33,29 

проти OR=34,5; р≤0,01].  

Таблиця 4.18 

Ліпідний спектр крові у хворих на остеоартроз з урахуванням генотипів гена 

IL-10 (C-592A), M±m 

Показники Контроль 
Генотипи гена IL-10 у хворих 

СС, n=39 СА, n=28   АА, n=7 

ЗХС, 

ммоль/л 
4,56±0,33 

5,58±0,31 

p=0,029 

5,78±0,29 

p=0,008 

6,40±0,41 

р=0,0085  

ТГ, ммоль/л 0,83±0,15 1,26±0,32  1,32±0,52  
1,69±0,11 

р=0,003  

ХС ЛПНЩ, 

ммоль/л 
2,83±0,24 3,35±0,16 3,23±0,32  

3,63±0,32 

р=0,054 

ХС ЛПВЩ, 

ммоль/л 
1,46±0,13 1,42±0,09   1,38±0,11  

1,22±0,07 

рСС=0,031  

ХС ЛПДНЩ, 

ммоль/л 
0,47±0,06 0,51±0,11  0,53±0,23  

0,79±0,07 

р=0,009 

рСС=0,01 

рСА=0,015 

КА, у.о. 2,23±0,35 2,75±0,13  2,78±0,71  
3,13±0,17  

р,рСС=0,028  

Примітки: 1. ЗХС – загальний холестерол; ХС ЛПВЩ / ЛПНЩ /ЛПДНЩ 

– холестерол ліпопротеїнів високої / низької / дуже низької щільності; ТГ – 
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триацилгліцероли; КА – коефіцієнт атерогенності. 2. р – вірогідність різниць 

показників із групою контролю; рСС – вірогідність різниць показників із 

носіями СС-генотипу; рСА – вірогідність різниць показників із носіями СА-

генотипу.  

 

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

обстеженій популяції загальної гіперхолестеролемії у 3,37 разу [OR=42,43; 

OR95%CI=7,96-226,1; p<0,001] та високого КА у 2,35 раза [OR=4,93; 

OR95%CI=1,61-15,07; p=0,004] (табл. 4.20). У решти хворих загалом 

спостерігали високий ризик гіпертригліцеролемії [OR=52,57 і 22,04; p<0,001], 

підвищення ХС ЛПНЩ і ХС ЛПДНЩ [OR=6,79-19,33; p≤0,001], зниження ХС 

ЛПВЩ [OR=52,57 і 22,04; p<0,001], що не мало чіткої залежності від 

поліморфних варіантів гена IL-10.  

Таблиця 4.19 

Поліморфні варіанти гена MATN3 (rs77245812)  як чинники ризику 

порушення обміну ліпідів у хворих на остеоартроз 

Генотипи гена MATN3 RelR OR 95%СІ  RR 95%СІ OR Р 

Підвищення ЗХС  

СС 2,24 4,35 1,17-4,32 1,60-11,81 0,003 

СТ 2,68 7,71 1,15-6,24 0,68-87,26 >0,05 

ТГ вище норми 

СС 9,29 33,29 2,44-35,34 7,16-154,7 <0,001 

СТ 9,37 34,5 2,21-39,76 2,35-505,8 0,01 

ХС ЛПНЩ вище 

норми 

СС 9,29 33,29 2,44-35,34 7,16-154,7 <0,001 

СТ 9,37 34,5 2,21-39,76 2,35-505,8 0,01 

ХС ЛПВЩ нижче 

норми 

СС 6,96 14,47 0,81-26,74 3,16-66,15 <0,001 

СТ 3,12 3,83 0,36-26,99 0,26-56,20 >0,05 

ХС ЛПДНЩ вище 

норми 

СС 3,57 7,0 1,42-8,97 2,17-22,54 <0,001 

СТ 3,12 5,25 0,83-11,81 0,56-48,96 >0,05 
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Коефіцієнт 

атерогенності 

вище норми 

СС 2,09 3,64 1,08-4,04 1,35-9,82 0,009 

СТ 0,89 0,86 0,15-5,46 0,08-9,69 >0,05 

Примітка. ЗХС – загальний холестерол; ТГ – триацилгліцероли; ХС 

ЛПВЩ / ЛПНЩ /ЛПДНЩ – холестерол ліпопротеїнів високої / низької / дуже 

низької щільності; RelR (relative risk) – відносний ризик; OR (Odds Ratio) – 

відношення шансів; 95%CІ RR, OR (confidence interval) – довірчий інтервал 

відношення ризиків  (RR), шансів (OR). 

 

Таблиця 4.20 

Поліморфні варіанти гена IL-10 (rs1800872) як чинники ризику порушення 

обміну ліпідів у хворих на остеоартроз 

Генотипи гена IL-10 RelR OR 95%СІ  RR 95%СІ OR Р 

Підвищення ЗХС  
СС 1,28 1,44 0,60-2,73 0,48-4,29 >0,05 

СА, АА 3,37 42,43 1,79-6,35 7,96-226,1 <0,001 

ТГ вище норми 
СС 10,26 52,57 2,69-39,07 9,99-276,6 <0,001 

СА, АА 8,21 22,04 2,13-31,71 4,43-109,7 <0,001 

ХС ЛПНЩ вище 

норми 

СС 3,33 8,0 1,48-7,53 2,45-26,16 <0,001 

СА, АА 4,14 19,33 1,86-9,20 5,18-72,12 <0,001 

ХС ЛПВЩ нижче 

норми 

СС 5,77 9,86 1,46-22,75 2,04-47,67 0,001 

СА, АА 7,86 19,46 2,03-30,41 3,93-96,33 <0,001 

ХС ЛПДНЩ 

вище норми 

СС 3,53 6,79 1,38-9,02 1,96-23,54 0,001 

СА, АА 3,57 7,0 1,39-9,17 1,98-24,72 0,001 

Коефіцієнт 

атерогенності 

вище норми 

СС 1,74 2,44 0,86-3,53 0,83-7,16 >0,05 

СА, АА 2,35 4,93 1,20-4,60 1,61-15,07 0,004 

Примітка. ЗХС – загальний холестерол; ТГ – триацилгліцероли; ХС 

ЛПВЩ / ЛПНЩ /ЛПДНЩ – холестерол ліпопротеїнів високої / низької / дуже 

низької щільності; RelR (relative risk) – відносний ризик; OR (Odds Ratio) – 

відношення шансів; 95%CІ RR, OR (confidence interval) – довірчий інтервал 

відношення ризиків  (RR), шансів (OR). 
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Резюме. Основні показники ліпідного обміну у хворих на ОА засвідчили 

наявність дисліпідемій у більшої половини обстежених (56,76%) за змішаним 

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

ендогенної гіперліпідемії ІV типу (гіпертригліцеридемія): ЗХС вище 

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

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

норми у 54,05% пацієнтів.  

Однофакторний дисперсійний аналіз підтвердив асоціацію поліморфного 

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

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

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

зазначеного гена. Промотор гена IL-10 (rs1800872) асоціює з підвищеним 

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

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

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

генотипу), де концентрація ХС ЛПДНЩ та КА вищі на 13,82-54,90% (р<0,05), 

ХС ЛПВЩ навпаки нижчий – на 14,08% (рСС=0,031), ніж у осіб із СС 

генотипом гена IL-10, відповідно.  

Зміни імуно-запальної відповіді організму та метаболізму у хрящовій 

тканині хворих на ОА характеризуються високою продукцією прозапального 

IL-18 у сироватці, що не мало залежності від поліморфних варіантів генів IL-10 

і MATN3 (на 38,46-42,86%; р<0,01), нижчим вмістом протизапального цитокіну 

IL-10 і позаклітинного матриксного білка матриліну 3 (MATN3), що 

експресується в хрящовій тканині, особливо у носіїв несприятливого мінорного 

А алеля гена IL-10 (rs1800872): за IL-10 – на 26,15; р=0,017), за білком MATN3 

– на 43,07% (р=0,033), що загалом віддзеркалює патологічні особливості 

дисрегуляції досліджуваних патогенетичних ланок дегенеративно-

деструктивних уражень суглобів. Однак, однофакторний дисперсійний аналіз 

підтвердив асоціацію промотора гена IL-10 (rs1800872) тільки із 

протизапальним IL-10 (F=78,42, p<0,001). Із поліморфним сайтом гена MATN3 
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(rs77245812) асоціює високий вміст прозапального IL-18 (F=8,45, p=0,005) та 

низький рівень позаклітинного білка активності хондроцитів MATN3 (F=7,79, 

p=0,007), особливо у носіїв СТ генотипу, де його концентрація у сироватці була 

найнижчою у обстеженій популяції (р=0,042). 

Дисбаланс між активністю процесів оксидативного стресу (за зростанням 

малонового діальдегіду плазми і еритроцитів) та антиоксидантного захисту (за 

зменшенням рівня відновленого глутатіону, активності глутатіонпероксидази) у 

хворих на ОА асоціює із поліморфними сайтами генів MATN3 (rs77245812) 

(F=58,24; p<0,001 і F=3,17; p=0,046) та IL-10 (rs1800872) (F=73,60; p<0,001 і 

F=4,06; p=0,021). Зростання прооксидантної агресії на тлі нижчої спроможності 

ферментів системи АОЗ встановили у носіїв СТ генотипу гена  MATN3 (за 

МДА еритроцитів – на 9,78% (рСС=0,006) і ВГ – на 29,51% (рСС=0,014), 

відповідно) і АА генотипу гена IL-10 за МДА плазми – на 25,15%  (рCC=0,044).  

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

підвищує ризик загальної гіперхолестеролемії у обстеженій популяції 

мешканців Північної Буковини у 3,37 разу [OR=42,43; p<0,001] та високого КА 

у 2,35 разу [OR=4,93; p=0,004], а також зростає ймовірність зниження вмісту в 

сироватці позаклітинного матриксного протеїну MATN3 у 3,09 разу [OR=4,33; 

p=0,03]. Натомість основний С алель гена IL-10 є протективним по відношенню 

до зниження маркера АОЗ – ГSТ [OR=0,12; p<0,001]. 

Присутність СС генотипу гена MATN3 (rs77245812) збільшує ризик 

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

ХС ЛПДНЩ, розрахункового показника КА, зниження вмісту ХС ЛПВЩ 

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

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

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

протективним по відношенню до зменшення ГSТ [OR=0,18; p<0,001].  

 

Матеріали, які наведені у розділі 4, відображені в наступних публікаціях 

автора: 



139 

1. Сердулець ЮІ. Зміни показників пероксидації ліпідів, глутатіонової 

ланки протиоксидантного захисту, ІЛ-18, ІЛ-10, та матриліну 3 у хворих на 

остеоартроз за поєднання з цукровим діабетом 2 типу, ожирінням, 

артеріальною гіпертензією. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 

2018(3):125-31. doi:  10.11603/1811-2471.2018.v0.i3.9222. 

2. Sydorchuk LP, Serdulets YuI, Fediv OI, Havrysh LO, Sydorchuk AR. 

Changes in lipid metabolism in osteoarthritis patients with arterial hypertension, 

obesity and type 2 diabetes mellitus depending on matrilin-3 (RS77245812) and 

interleukin-10 (RS1800872) genes polymorphism. The Pharma Innovation Journal. 

2018;7(1):506-11. 

3. Сердулець ЮІ. Вплив поліморфізму генів матриліну 3-го типу 

(RS77245812) та інтерлейкіну 10 (RS1800872) на показники цитокінового 

профілю хворих на остеоартроз за поєднання з артеріальною гіпертензією, 

ожирінням і цукровим діабетом 2-го типу. Буковинський медичний вісник. 

2018;22(1):124-32. doi: 10.24061/2413-0737.XXII.1.85.2018.18. 

4. Сердулець ЮІ, Федів ОІ. Оцінка показників ліпідного спектру крові у 

хворих на остеоатроз, поєднаний з цукровим діабетом типу 2, ожирінням та 

артеріальною гіпертензією. В: Бойчук ТМ, Іващук ОІ, Безрук ВВ, редактори. 

Матеріали 98-ї підсумк. наук. конф. професорсько-викладацького персоналу 

Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний 

медичний університет"; 2017 Лют  13, 15, 20; Чернівці. Чернівці; 2018, с. 107. 

5. Сердулець ЮІ, Федів ОІ. Показники фібринолітичної активності 

плазми крові хворих на  остеоартроз, поєднаний з цукровим діабетом типу 2, 

ожирінням та артеріальною гіпертензією. В: Бойчук ТМ, Іващук ОІ, Безрук ВВ, 

редактори. Матеріали 99-ї підсумк. наук. конф. професорсько-викладацького 

персоналу Вищого державного навчального закладу України "Буковинський 

державний медичний університет"; 2018 Лют  12, 14, 19; Чернівці. Чернівці; 

2018, с. 114. 

6. Вріщ О, Сердулець Ю, Телекі Я. Порушення вільнорадикального 

окиснення ліпідів та білків у хворих на остеоартроз, поєднаний з цукровим 

Admin/Downloads/Зміни%20показників%20пероксидації%20ліпідів,%20глутатіонової%20ланки%20протиоксидантного%20захисту,%20ІЛ-18,%20ІЛ-10,%20та%20Матриліну%203%20у%20хворих%20на%20остеоартроз%20за%20поєднання%20з%20цукровим%20діабетом%202%20типу,%20ожирінням,%20артеріальною%20гіпертензією


140 

діабетом типу 2, ожирінням та артеріальною гіпертензією. В: Матеріали ХХІ 

Міжнар. медичного конгресу студентів та молодих вчених, присвяч. 60-річчю 

Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського 

МОЗ України; 2017 Кві 24-26; Тернопіль. Тернопіль: Укрмедкнига; 2017, с. 13. 

7. Вакарюк ОВ, Сердулець ЮІ. Прояви дисліпідемії у хворих на 

остеоартроз, поєднаний з цукровим діабетом типу 2, ожирінням та 

артеріальною гіпертензією. В: Бойчук ТМ, Іващук ОІ, Безрук ВВ, редактори. 

Матеріали 98-ї підсумк. наук. конф. професорсько-викладацького персоналу 

Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний 

медичний університет"; 2017 Лют  13, 15, 20; Чернівці. Чернівці; 2018, с. 165. 

8. Сердулець ЮІ, Федів ОІ. Динаміка ліпідного обміну у хворих на 

остеоартроз у поєднанні з артеріальною гіпертензією, ожирінням і цукровим 

діабетом 2 типу з урахуванням генотипів протизапального інтерлейкіну 10 (IL-

10, C-592a). В: Фадєєнко ГД, редактор. Матеріали наук.-практ. конф. Щорічні 

терапевтичні читання. Профілактика неінфекційних захворювань – пріоритет 

сучасної науки та практики; 2018 Кві 20; Харків. Харків; 2018, с. 201. 

9. Сердулець ЮІ, Комар ТВ. Показники цитокінового профілю імунного 

статусу організму у хворих на остеоартроз у поєднанні з артеріальною 

гіпертензією, ожирінням, цукровим діабетом 2 типу. В: Матеріали ХХІІ 

Міжнар. медичного конгресу студентів та молодих вчених, присвяч. 60-річчю 

Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського 

МОЗ України; 2018 Кві 23-25; Тернопіль. Тернопіль: Укрмедкнига; 2018, с. 13. 



141 

 

РОЗДІЛ 5  

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ ЗА 

ПОЄДНАННЯ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТИПУ 2, ОЖИРІННЯМ ТА 

АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ 

 

5.1. Обгрунтування застосування статинів та L-аргініну у хворих на 

остеоартроз за його коморбідності з цукровим діабетом типу 2, ожирінням 

та артеріальною гіпертензією 

 

Остеоартроз відносять до захворювань із найвищим рівнем коморбідності, 

особливо за рахунок уражень серцево-судинної системи, та високим 

кардіоваскулярним ризиком [100, 229, 248]. 

Основними цільовими ефектами при лікуванні хворих на остеоартроз 

(ОА) є зменшення больового синдрому, запального процесу, сповільнення 

дегенерації хрящової тканини. Розкриття молекулярних механізмів деградації 

хряща та уточнення причин, що ведуть до персистуючого запалення 

безпосередньо в тканинах суглоба, стало підставою для розробки не тільки 

симптомомодифікуючих (швидкодіючих), але й структурно-модифікуючих 

(повільнодіючих) препаратів, що активно впливають на перебіг і темпи 

подальшого прогресування захворювання [30, 32], зокрема на тлі супутньої 

патології.  

Основною метою лікування ОА у поєднанні з ЦД 2 типу, ожирінням та АГ,  

є досягнення максимального зниження прогресування дегенеративних процесів у 

суглобах, зменшення ІМТ і довгострокового загального ризику серцево-судинної 

захворюваності та смертності [35, 38].   

Лікування спрямовувалося на вирішення декількох завдань одночасно: 

досягнення максимального ефекту в затриманні прогресування ОА, 

функціональної недостатності та дегенеративних процесів у суглобах 

(попередження структурного руйнування хряща і субхондральної кістки), 
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зменшення больового синдрому, індексу маси тіла, зниження довгострокового 

загального ризику серцево-судинних захворювань, їх прогресування та смертності 

[165, 172], а також підвищення якості життя пацієнтів.  

Згідно з рекомендаціями OARSI (2009), найбільше значення при лікуванні 

та попередженні прогресування ОА мають адекватні фізичні вправи і 

розвантаження суглобів, своєчасне припинення запального процесу й 

нормалізація прооксидантно-антиоксидантної рівноваги, раннє курсове 

призначення препаратів хондромодифікуючої дії (глюкозаміну сульфат і 

хондроїтину сульфату), своєчасне застосування ортопедичного та хірургічного 

лікування. 

Медикаментозна базова терапія хворих на ОА включала: 

симптомомодифікуючі (швидкодіючі) та структурно-модифікуючі 

(повільнодіючі) препарати [87, 168, 211].  

Серед симптомомодифікуючих (швидкодіючих) засобів перевагу 

надавали застосуванню таких неcтероїдних протизапальних препаратiв: 

мелоксикам – 15 мг/добу iн’єкцiйно чи peros, або дiклофенак – 150 мг на добу 

iн’єкцiйно чи peros, рiдше – нiмеcулiд – 200 мг/добу в cаше. Призначали також 

структурно-модифікуючі засоби (хондропротектори), а саме артифлекс плюс 

ТОВ «Здоров’я» (Україна), 1 таблетка якого містить 500 мг хондроїтин 

сульфату натрію та 500 мг глюкозаміну гідрохлориду, - по 1 таб. тричі на добу 

3-6 міс; препарати кальцію (Кальцемін-сільвер, «Контракт Фармакал 

Корпорейшн», США, для «Байєр Консьюмер Кер АГ», Швейцарія) - по 1 

таблетці двічі на добу.  

На амбулаторно-полiклiнiчному етапi на найбiльш уражені cуглоби 

мicцево призначали компреcи з розчином димекcиду з НПЗП чи мазi, гелi, які 

мicтили НПЗП (найчаcтiше – «диклофенак-гель») (10-12 дiб) iз подальшим 

застосуванням фiзiотерапевтичних процедур, переважно теплового характеру 

(парафiновi, озокеритові аплiкацiї, чи УВЧ, дiатермiя). 

За наявноcтi АГ призначали інгібітори АПФ у комбінації з діуретиком 

та/чи блокаторами кальцієвих каналів: енап-Н 10/12,5 мг на добу 
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(еналаприл/гідрохлортіазид "Енап-Н"– КРКА, д.д., Новоместо, Словенія), 

Тритаце плюс - 10/12,5 мг на добу (раміприл/ гідрохлортіазид «Санофі-Авентіс 

Україна, ООО, Італія/Україна»), Ко-Диротон 10/12,5 мг на добу 

(лізіноприл/гідрохлортіазид «Гедеон Ріхтер, ООО, Польша/Венгрія») або 

комбіприл-КВ 5/10 мг один раз на добу (амлодипін 5 мг, лізіноприл 10 мг; АТ 

«Київський вітамінний завод»), амлесса 4/10 мг один раз на добу (периндоприл 

терт-бутиламін 5 мг, амлодипін 5 мг КРКА; д.д., Новоместо, Словенія), Бі-

ПРЕСТАРІУМ 5/5 мг один раз на добу (периндоприл аргінін 5 мг, амлодипін 5 

мг АНФАРМ Підприємство Фармацевтичне АТ, Франція).  

Для отримання терапевтичного ефекту (поставленої мети) доцільно, поряд із 

стандартним лікуванням, призначати засоби метаболічного спрямування 

(аторвастатин та L-аргінін). Статини, окрім гіполіпідемічної активності, 

виявляють протизапальну, антипроліферативну і антиагрегантну активність, 

демонструють здібність до поліпшення еластичних властивостей ендотелію 

судин і знижують процеси гіперкоагуляції, підвищують скоротливу здатність 

міокарда лівого шлуночка і регулюють діяльність автономної нервової системи 

[15, 49, 68, 110]. 

Тому, для покращення ендотеліальної функції, метаболічних процесів, 

використовували L-аргінін ("Тівортін®" – ТОВ "Юрія-Фарм", Україна) та 

аторвастатин (“Аторис”- КРКА д.д., Ново место, Словенія ). "Тівортін®" 4,2% 

100 мл призначали внутрішньовенно краплинно № 10 з подальшим переходом 

на пероральний прийом L-аргініну аспартату по 5 мл тричі на добу протягом 

одного місяця, “Аторис” 20 мг на добу, під контролем функціональних проб 

печінки, курсом 3 місяці. 

З метою нормалізації маcи тiла рекомендували дiєтотерапiю. Виключали 

жирну, копчену, cолену їжу, а в подальшому – з акцентом на переважання в 

харчуваннi молочної продукцiї, овочевих cупiв, каш, компотiв, киcелiв, 

шипшини, підвищеного рiдинного навантаження (2,2-2,5 лiтри на добу), 

виключали вживання cпиртного, обмежували використання cолi. Радили 

додавання молочних, рибних продуктiв, овочiв i фруктів збагачених вiтамінами 
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Е, C, Д, вживання зеленого чаю тощо. Здiйcнювали навчання пацiєнтів щодо 

модифікації cпоcобу життя та харчування, зменшення маcи тiла. 

Оцінка ефективності лікування за запропонованим нами способом 

проводилася шляхом аналізу динаміки клінічної картини ОА, змін прооксидантної 

та антиоксидантної систем, рівня С-реактивного білка, змін цитокінової ланки (ІЛ-

18, ІЛ-10), матриліну 3, ліпідного спектру крові. 

Аналiз клінічної ефективноcтi комплекcного лiкування оцінювали при 

поступленні в стаціонар, до початку лікування та після 3-х місяців лікування на 

амбулаторно-поліклінічному етапі, шляхом визначення змiн локомоторного 

апарату і функцiональних теcтiв, які характеризували cтупiнь порушення рухової 

активноcтi cуглобiв, iнтенcивнicть больового й запального компонентiв і 

вираженicть cуглобового cиндрому, а також змін маси тіла, динаміки показників 

АТ у 69 пацієнтів, яких поділяли на 4 групи. У І групу ввійшли 20 пацієнтів з 

ОА+АГ+АО, які отримували стандартну терапію остеоартрозу та супутньої 

патології без аторвастатину та L-аргініну, у ІІ групу ввійшов 21 пацієнт з 

ОА+АГ+АО, які отримували, окрім базисного лікування, аторвастатин 20 

мг/добу впродовж 3 місяців та L-аргінін (L-аргініну гідрохлорид 4.2 % 100 мл 

внутрішньовенно краплинно N 10 з подальшим переходом на L-аргініну 

аспартат по 5 мл тричі на добу впродовж 1 місяця), ІІІ групу склали 11 

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

та поліморбідної патології, в ІV групу ввійшли 17 хворих на ОА+АГ+АО+ЦД2, 

яким окрім базисного лікування ОА та супутньої патології, було додано 

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

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

переходом на L-аргінін- аспартат 5 мл тричі на добу впродовж 1 місяця).  

Аналіз клінічних симптомів у пацієнтів І, ІІ груп (пацієнти з 

ОА+АГ+ОЖ) та ІІІ, IV груп (пацієнти з ОА+АГ+ОЖ+ЦД 2) після лікування 

виявив достовірне  зниження частки пацієнтів з болем під час активних та 

пасивних рухів у І групі - на 10%, у ІІ групі - на 24%, у ІІІ групі - на 13% та у IV 

групі - на 23%. Частка пацієнтів з відчуттям скутості рухів у суглобах 
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достовірно знижувалася у ІІ групі (на 16%) та у IV групі (на 38%), кількість 

хворих з припухлістю суглобів зменшилась на 15% та 12% відповідно. Згiдно з 

опитуванням та обстеженням пацієнтів у динаміці лікування, відсоток хворих із 

обмеження рухів у суглобах зменшився на 62% - у ІІ групі та на 53% - у IV 

групі, що свідчить про ефективність додавання до базисної терапії ОА у 

поєднанні з АГ, АО та ЦД2 аторвастатину та L-аргініну (таблиця 5.1). 

Таблиця 5.1 

Чаcтота артралгiчних cимптомiв у хворих із ОА у поєднанні з АГ,  

ожирінням та цукровим діабетом типу 2 в динаміці лікування 

Артралгiчнi 

симптоми 

І група 

ОА+АГ+АО, 

n=20 

ІІ група, 

ОА+АГ+АО, 

n=21 

ІІІ група 

ОА+АГ+АО+

ЦД2, n=11 

IV група 

ОА+АГ+АО+

ЦД2, n=17 

До л-

ня 

Після 

л-ня 
До л-

ня 

Після 

л-ня 
До л-

ня 

Після 

л-ня 
До л-

ня 

Після 

л-ня 

Бiль без 

навантаження 

4 

(20%) 

3 

(15%) 

4 

(19%) 

2 

(10%) 

4 

(36%) 

3 

(27%) 

4 

(24%) 

1 

(6%) 

Бiль при 

активних 

рухах 

10 

(50%) 

9 

(45%) 

10 

(48%) 

8 

(38%) 

6 

(55%) 

5 

(45%) 

6  

(35%) 

4 

(24%) 

Бiль при 

паcивних 

рухах 

6 

(30%) 

5 

(25%) 

7 

(33%) 

4 

(19%) 

4 

(36%) 

3 

(27%) 

4 

(24%) 

2 

(12%) 

Болючicть при 

пальпації 

3 

(15%) 
0 

4 

(19%) 
0 

3 

(27%) 

2 

(18%) 

4 

(24%) 

1 

(6%) 

Вiдчуття 

скутості 

10 

(50%) 

8 

(40%) 

10 

(48%) 

5 

(24%) 

11 

(100%

) 

8 

(73%) 

17 

(100%) 

6 

(35%) 

Обмеження 

рухiв у 

cуглобах 

20 

(100%

) 

14 

(70%) 

21 

(100%) 

8 

(38%) 

11 

(100%

) 

9 

(82%) 

17 

(100%) 

8 

(47%) 

Внутрiшньоcуг

лобова 

крепітація 

20 

(100%

) 

20 

(100%) 

21 

(100%) 

18 

(86%) 

11 

(100%

) 

8 

(73%) 

17 

(100%) 

6 

(35%) 

Припухлicть 
10 

(50%) 

5  

(25%) 

10 

(48%) 

2 

(10%) 

6 

(100%

) 

4 

(36%) 

7 

(41%) 

4 

(24%) 

Деформацiї 

20 

(100%

) 

20 

(100%) 

21 

(100%) 

21 

(100%) 

11 

(100%

) 

11 

(100%

) 

17 

(100%) 

17 

(100%) 
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Отже, позитивна динаміка встановлена щодо болю та поліпшення 

рухливості. Мало значення і покращення cамопочуття у нiчнi години, сон у 

більшості пацієнтів cтав cтабiльнішим. Наприкiнцi курcу лiкування хворi, які на 

початку мали пiдвищену масу тіла, констатували, що за 3 мicяцi їх маcа 

зменшилаcя в середньому на 0,5–1,5 кг.  ІМТ зменшився на 11,7 %, індекс НОМА 

зменшився у 27  пацієнтів, що склало 23,7%. 

Аналіз результатів показників оцінки функціонального стану суглобів за 

індексом WOMAC після лікування виявив достовірне зниження всіх показників 

у всіх хворих. Так, встановлено зниження больових відчуттів у пацієнтів І, ІІ,  

ІІІ та ІV груп у 1,24, 1,2, 1,3 та 1,4 раза порівняно з відповідним показником до 

лікування (табл. 5.2). Достовірне покращення функціональної спроможності 

суглобів реєструвалося у хворих І групи – 1,24 раза, ІІ - 1,20 раза, ІІІ - в 1,16 

раза, в ІV групі – в 1,22 рази порівняно з показниками до лікування. 

Відтак, у хворих за поліморбідності з ЦД 2 типу, ці показники 

залишалися достовірно підвищеними порівняно з такими у обстежених І, ІІ та 

ІІІ  груп (p<0,05). 

У динаміці лікування офicнi трикратнi вимiри пiд чаc рутинного огляду у 

вciх пацiєнтiв не виявляли великого перевищення коливань АТ стосовно норми 

(139/89 мм рт. cт.). Проте, за даними ДМАТ, в кінці 2-го місяця спостереження 

цільовий рівень САТ і ДАТ, в основному, було досягнуто у ІІ групі пацієнтів 

(28,4%). В інших пацієнтів, які не досягли цільового рівня АТ (частіше це хворі 

ІІІ та ІV груп) він був стабільним, індивідуально для кожного.  

Проводили вивчення особливостей пероксидації ліпідів та реакції 

глутатіонової ланки протиоксидантного захисту після трьохмісячного 

лікування (Додаток А, табл. А.1). 

У хворих на ОА за наявної поліморбідної патології з ЦД 2 типу, 

ожирінням та АГ, показники МДА (пл) та МДА(ер) після лікування достовірно 

знизилися у пацієнтів ІІ та ІV груп - в 1,7 та в 1,4 раза; в 1,2 та в 1,3 раза 

відповідно. Тобто, під впливом лікування інтенсивність пероксидації ліпідів  

суттєво зменшувалася у плазмі крові пацієнтів всіх груп, окрім І групи.  
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Таблиця 5.2 

Результати оцінки функціонального стану суглобів за індексом WOMAC у 

хворих на ОА, що поєднується АГ, ОА, ДЛ та ЦД типу 2 під впливом 

лікування  

Показ-

ники, 

од. 

вимірю-

вання, 

мм 

Групи обстежених хворих 

І група 

ОА+АГ+АО, 

n=20 

ІІ група, 

ОА+АГ+АО, 

n=21 

ІІІ група 

ОА+АГ+АО+ 

ЦД2, n=11 

IV група 

ОА+АГ+АО+ 

ЦД2, n=17 

До  

л-ня 

Після 

л-ня 

До  

л-ня 

Після 

л-ня 

До  

л-ня 

Після 

л-ня 

До  

л-ня 

Після 

л-ня 

WOMAC, 

біль, мм 

205,1±

18,1 

 

165,5±

9,1 

р=0,05 

226,5±

19,9 

 

183,5

±9,3 

249,5

±26,3 

198,1±

13,2 

p; рІ 

283,5± 

11,3 

 

205,5

±5,1 

p; рІ 

WOMAC, 

скутість, 

мм 

50,5± 

5,3 

 

38,2± 

2,5 

p 

59,8± 

3,67 

 

 

34,6± 

1,3 

P 

87,7± 

4,2 

63,4± 

2,1 

p; рІ 

рІІ 

107,4± 

5,9 

 

79,8±

2,3 

p; рІ 

рІІ;рІІІ 

WOMAC, 

функціо-

нальна 

недостат-

ність, мм 

754,2±

26,8 

 

 

 

603,5±

11,4 

p 

814,4±

25,9 

 

 

 

678,5

±12,3 

p 

906,9

±22,7 

 

783,3±

11,4 

p; рІІ 

1091,6

±12,3 

892,4

±8,1 

p; рІІ 

рІІІ 

Примітки: р – вірогідність різниць до і після лікування за кожним 

показником (p<0,05); рІ – вірогідність різниць показників із показниками І 

групи після лікування (p<0,05); рІІ – вірогідність різниць показників із 

показниками ІІ групи після лікування (p<0,05); рІІІ – вірогідність різниць 

показників із показниками ІІІ групи після лікування (p<0,05). 

 

Стосовно глутатіонової ланки протиоксидантного захисту, показники 

вмісту глутатіону відновленого в крові достовірно збільшувались у хворих І, ІІ, 

ІІІ та ІV груп (в 1,4; 1,6; 1,44 та в 1,6 раза відповідно), вказуючи на достатню 

ефективність запропонованого лікування, особливо за призначення 

аторвастатину та L-аргініну. Показники активності глутатіонпероксидази 

достовірно зменшувались тільки у хворих ІІ групи (в 1,2 раза, р>0,05), а  
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показники глутатіонтрансферази достовірно зменшувались у хворих ІІ та ІV 

груп (в 1,2 та в 1,4 раза відповідно,  р<0,05).  

Відомо, що процес пероксидації ліпідів тісно пов'язаний із запаленням. 

Прогресування ОА, особливо при його поєднанні з ожирінням, АГ та ЦД 2 

типу, залежить від інтенсивності імунної відповіді на пошкодження, що 

здійснюється за участі прозапальних цитокінів та супроводжується 

збільшенням вмісту СРБ [13, 21, 36, 61]. Тому ми досліджували зміни 

показників цитокінової ланки, СРБ та матриліну 3 (як показника 

дегенеративних змін хряща) залежно від лікування запропонованим способом 

(Додаток А, табл. А.2).   

Аналіз змін показників вмісту ІЛ-18 у сироватці крові під впливом 

лікування показав загальну тенденцію до зниження, достовірно виражену в ІІ та 

ІV групах хворих (в 1,36 та в 1,25 раза відповідно, р<05). Водночас вміст ІЛ-10 

у сроватці крові під впливом лікування підвищувався на 26,3% (р>0,05) - в І 

групі, на 48,8% (р<0,05) - в ІІ групі, на 3,9% (р>0,05) - в ІІІ групі, на 9,6% 

(р>0,05) - в ІV групі.  

Поліморбідність зазначених захворювань значно обтяжує перебіг ОА, 

тому лікування не досягає позитивного результату щодо нормалізації 

механізмів цитокінової ланки хронічного запалення, є недостатнім і потребує 

подальшої корекції. 

 Вміст матриліну 3 в сироватці крові, який у хворих на ОА+АГ+АО до 

початку лікування мав тенденцію до зниження, після лікування збільшився на 

33,3% (в І групі) та на 29% (в ІІІ групі).  За наявності у таких хворих цукрового 

діабету типу 2 зазначений показник до лікування, навпаки, мав тенденцію до 

підвищення, після проведеного лікування зменшився (р>0,05) на 18,6% (в ІІІ 

групі) та на 21,7% (в ІV групі). 

Вміст СРБ достовірно зменшувався в усіх групах хворих (І група – в 3,65 

рази; ІІ група – в 3,57 рази, ІІІ група – в 1,62 раза, ІV група – в 3,26 рази). 

Міжгрупової відмінності між показниками вмісту СРБ після лікування в І і ІІ 

групах не виявлено. Водночас різниця між аналогічними показниками в ІІІ і ІV 
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групах була значимою, що свідчить про ефективність запропонованого способу 

лікування (комбінації аторвастатину та L- аргініну) щодо зменшення 

інтенсивності запального процесу при зазначеній поліморбідності, особливо за 

наявності ЦД2.  

Відомо, що системне низькоінтенсивне запалення має тісний зв'язок із 

інтенсивністю атерогенної дисліпідемії, суттєво впливає на перебіг 

захворювання (у тому числі метаболічного синдрому, ЦД 2 типу, ожиріння та 

АГ) та на лікувальний процес. Враховуючи зазначене, досліджували зміни 

показників ліпідного спектру крові у таких пацієнтів залежно від лікування 

запропонованим способом (Додаток А, табл. А.3). 

Аналіз результатів засвідчив зниження вмісту ЗХС у сироватці крові у 

всіх групах пацієнтів (у хворих І групи – на 10,9%, у ІІ групі – на 39,8%, в ІІІ – 

на 13,9%,  в ІV групі – на 44%), причому відмінності між зазначеними 

показниками після лікування в ІІ та ІV групах вірогідно відрізнялися від таких в 

І і ІІІ групах відповідно. Рівень тригліцеролів також знижувався в усіх 

досліджуваних групах, однак достовірні зміни відзначалися тільки у пацієнтів 

ІІ та ІV груп  .  

Слід відзначити також зниження показників ХС ЛПНЩ та ХС ЛПДНЩ в 

динаміці лікування (на 22,3% і на 9,8% відповідно (р>0,05) – в І групі; на 30,9% 

і на 27,7% - в ІІ групі; на 23,2% і на 21,1% - в ІІІ групі; на 34,7% і 49,4% - в ІV 

групі). При цьому вірогідними (р<0,05) були відмінності вмісту ХС ЛПДНЩ 

після лікування в ІІІ та ІV групах. 

Однак, для клініки важливим є помірне підвищення вмісту ХС ЛПВЩ 

після лікування, яке було достовірним тільки у хворих на ОА-АГ+АО+ЦД 2, які 

на тлі стандартної терапії отримували аторвастатин та L-аргінін, і вірогідно 

відрізнялося від такого в ІІІ групі (р<0,05). 

Коефіцієнт атерогенності у І групі хворих після лікування знизився на 

6,1% (p>0,05), в ІІ групі – на 13% (p>0,05), в ІІІ групі – на 11,6% (p>0,05), в ІV 

групі – на 39,3% (р<0,05).. Аналізуючи вплив запропонованого способу 

лікування на показники КА, можна зробити висновок, що найкращий 
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достовірний результат отримано у пацієнтів ІV групи у порівнянні з І, ІІ та ІІІ 

групами. 

Результати засвідчили, що найкращий гіполіпідемічний ефект 

запропонованого способу лікування встановлено у ІV групі  пацієнтів, що 

вказує на доцільність призначення аторвастатину хворим на ОА з ЦД 2 типу, 

ожирінням та АГ (з метою впливу на прогресування атерогенної дисліпідемії) і 

тівортіну (з метою впливу на ендотеліальну дисфункцію та поліпшення 

мікроциркуляції  як на локальному (суглобовому) так і системному рівнях). 

Отже, аналіз результатів підтвердив, що перебіг ОА обтяжується за 

поліморбідності з ЦД 2 типу, ожирінням та АГ, призводячи до персистування 

хронічного системного запалення, неконтрольованості пероксидації білків і 

атерогенної дисліпідемії. Застосування запропонованого способу лікування 

позитивно впливає на активацію глутатіонової ланки протиоксидантного 

захисту, перебіг хронічного запалення (за даними СРБ) та контроль атерогенної 

дисліпідемії. 

 

5.2 Ефективність комплексного лікування остеоартрозу з 

урахуванням поліморфізму генів матриліну 3 (MATN3, C908T) та 

інтерлейкіну 10 (IL-10, C592A) 

 

Ефективність терапії оцінювали також з урахуванням генотипів генів 

матріліну 3-го типу (MATN3, C908T) та протизапального інтерлейкіну 10 (IL-

10, C-592A) у 74 пацієнтів з ОА.  

Для аналізу відповіді на лікування проводили поділ обстежених на групи 

з урахуванням генотипів генів MATN3 (C908T) та IL-10 (C-592A). Однак, у 

зв’язку з відсутністю вірогідної різниці показників ліпідного обміну та вмісту 

цитокінів залежно від поліморфних варіантів гена MATN3, поділу на відповідні 

групи після лікування для зазначеного гена не проводили.  
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Хворих розподілили на групи з урахуванням поліморфних варіантів гена 

IL-10 (C-592A): пацієнти з СС-генотипом – 39 осіб, з СА-генотипом – 28 осіб та 

АА-генотипом гена IL-10 (C-592A) – 7 пацієнтів.  

Аналіз змін ліпідного спектру крові під впливом лікування у хворих на 

остеоартроз з урахуванням генотипів гена IL-10 (C-592A) наведено в табл. 5.3.  

Таблиця 5.3 

Зміни вмісту ліпідів під впливом лікування у хворих на остеоартроз з 

урахуванням генотипів гена IL-10 (C-592A), M±m 

Показн

ики 

Конт-

роль 

Генотипи гена IL-10 у хворих 

СС, n=39 СА, n=28 АА, n=7 

До  

л-ня 

Після 

 л-ня 

До  

л-ня 

Після  

л-ня 

До  

л-ня 

Після  

л-ня 

ЗХС, 

ммоль/л 

4,56± 

0,33 

 

5,58± 

0,31 

 

4,37± 

0,21 

р=0,0018 

5,78± 

0,29 

  

4,35± 

0,25 

р=0,0005 

6,40± 

0,41 

 

3,75± 

0,35 

р=0,0005 

ТГ, 

ммоль/л 

0,83± 

0,15 

 

 

 

1,26± 

0,32 

 

 

 

1,09± 

0,09 

р=0,610 

 

 

1,32± 

0,52 

 

 

 

0,98± 

0,10 

р=0,52 

 

 

1,69± 

0,11 

 

 

 

1,41± 

0,11 

р=0,078 

рСС=0,029 

рСА =0,006 

ХС 

ЛПНЩ, 

ммоль/л 

2,83± 

0,24 

 

 

 

3,35± 

0,16 

 

 

 

2,63± 

0,17 

р=0,003 

3,23± 

0,32 

 

 

 

2,69± 

0,23 

р=0,17 

 

 

3,63± 

0,32 

 

 

 

1,81± 

0,07 

р=0,0002 

рСС=0,0001 

рСА =0,001 

ХС 

ЛПВЩ, 

ммоль/л 

1,46± 

0,13 

 

1,42± 

0,09 

 

1,45± 

0,07 

р=0,79 

1,38± 

0,11 

 

1,42± 

0,07 

р=0,76 

1,22± 

0,07 

 

1,30± 

0,01 

р=0,28 

ХС 

ЛПДН

Щ, 

ммоль/л 

0,47± 

0,06 

 

 

0,51± 

0,11 

 

 

0,49± 

0,04 

р=0,86 

 

0,53± 

0,23 

 

 

0,46± 

0,06 

р=0,76 

0,79± 

0,07 

 

  

0,65± 

0,28 

р=0,63 

рСС=0,039 

КА, у.о. 

2,23± 

0,35 

 

2,75± 

0,13 

 

2,38± 

0,14 

р=0,056 

2,78± 

0,71 

 

2,39± 

0,17 

р=0,59 

3,13± 

0,17 

 

1,89± 

0,26 

р=0,002 

Примітки: 1. ЗХС – загальний холестерол; ХС ЛПВЩ / ЛПНЩ/ЛПДНЩ – 

холестеролліпопротеїнів високої / низької / дуже низької щільності; ТГ – 

триацилгліцероли; КА – коефіцієнт атерогенності. 2. р – вірогідність різниць до 

і після лікування за кожним показником та генотипом; рСС – вірогідність 

різниць показників із носіями СС-генотипу гена IL-10 (C-592A); рСА – 

вірогідність різниць показників із носіями СА-генотипу  IL-10 (C-592A). 
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Вміст ЗХС та ХС ЛПНЩ після лікування достовірно зменшився у всіх 

хворих, незалежно від генотипу гена IL-10 (C-592A), з вірогідною міжгруповою 

різницею показників із носіями АА та СА-генотипу  IL-10 (C-592A).  

Встановлено, що вміст ТГ серед носіїв АА-генотипу після лікування був 

найвищим у порівнянні з носіями СС-генотипу – на 29,3 % (рСС=0,029), на 

43,9% порівняно з носіями СА-генотипу (р=0,006).  

Вміст ЛПНЩ достовірно зменшувався за наявності  СС-генотипу в 1,27 

раза (р=0,003), АА-генотипу – в 2 рази (р=0,0002), з вірогідною міжгруповою 

різницею  показників із носіями АА та СС-генотипу (рСС=0,0001)  та СА-

генотипу (рСА =0,001) IL-10 (C-592A). Натомість показники ХС ЛПДНЩ 

змінювалися незначно з вірогідною міжгруповою різницею показників у носіїв 

АА-генотипу та СС-генотипу (рСС=0,039). Показники ХС ЛПВЩ мали 

тенденцію до зростання у всіх пацієнтів. У пацієнтів із АА-генотипом після 

лікування індекс атерогенності значно знижувався (в 1,66 раза, р=0,002). Щодо 

інших генотипів, то зміни були недостовірними. 

Результати дослідження інтенсивності пероксидації ліпідів та системи 

протиоксидантного захисту в хворих на остеоартроз із ожирінням та ЦД 2 типу 

після лікування з урахуванням генотипів гена IL-10 (C-592A) наведені в табл. 

5.4.  

У динаміці лікування спостерігали зменшення вмісту малонового 

альдегіду в еритроцитах у хворих із СС-генотипом – на 12,12 % (р=0,0001), СА-

генотипом – на 16,11 % (р=0,217) та на 7,42 % (р=0,43) - у носіїв АА-генотипу. 

На тлі зниження МА(ер) пропорційно зменшувався рівень МАпл. – на 18,28 % і 

18,85% (р<0,05), відповідно із тенденцією до зменшення у носіїв АА-генотипу – 

14,72% (р>0,05). 

При оцінці показників протиоксидантного захисту в крові після лікування 

встановили незначне зростання рівнів відновленого глутатіону (ВГ) у носіїв 

СС- генотипу гена IL-10 (C-592A) – на 9,68%, СА-генотипу – на 11,27%, АА-

генотипу – на 5,8% (р>0,05). Активність ГП в динаміці лікування, навпаки, 
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знижувалася, проте статистично незначимо – на 5,26%, 13,11% та 8,98% 

(р>0,05), відповідно.  

Таблиця 5.4 

Зміни вмісту малонового діальдегіду в плазмі крові та еритроцитах та стан 

системи глутатіону у хворих на остеоартроз під впливом  лікування з 

урахуванням генотипів гена IL-10 (C-592A), M±m 

Показн

ики 
Контроль 

Генотипи гена IL-10 у хворих 

СС, n=39 СА, n=28 АА, n=7 

до л-ня 
після л-

ня 
до л-ня 

після л-

ня 
до л-ня 

після л-

ня 

МДА 

плазми, 

мкмоль/

л 

3,36±0,2

2 

 

 

3,30± 

0,21 

 

 

2,79± 

0,13 

р=0,029 

3,72± 

0,11 

 

 

3,13± 

0,2 

р=0,02 

4,13± 

0,34 

 

3,6±0,5

1 

р=0,41 

 

МДА 

еритро-

цитів, 

мкмоль/

л 

9,43±0,1

1 

 

 

 

 

9,53± 

0,19 

 

 

 

8,5± 

0,22 

р=0,0001 

10,09± 

1,07 

 

 

 

8,69± 

0,34 

р=0,217 

9,12± 

0,62 

 

 

 

8,49± 

0,46 

р=0,43 

 

 

ВГ, 

ммоль/л 

0,74±0,0

5 

 

 

0,59± 

0,10 

 

0,65± 

0,03 

р=0,567 

0,63± 

0,08 

 

0,71± 

0,02 

р=0,336 

0,69± 

0,10 

 

0,73± 

0,39 

р=0,92 

ГП, 

нмоль 

ВГ/хв*г 

гемогло

біну 

215,61± 

16,20 

 

 

 

255,68±

13,65 

 

 

 

242,9± 

13,5 

р=0,517 

249,91±

21,40 

 

 

 

220,94± 

10,75 

р=0,23 

 

 

248,90±

18,75 

 

 

 

228,4± 

11,75 

р=0,374 

ГSТ, 

нмоль 

ВГ/хв*г 

гемогло

біну 

80,96± 

7,56 

 

 

 

129,39±

10,25 

 

 

 

110,5± 

4,5 

р=0,311 

135,54±

25,90 

 

 

 

120,5± 

6,43 

р=0,58 

146,0± 

12,34 

 

 

 

138,1± 

7,21 

р=0,59 

  

 

Примітки: 1. МДА – малоновий діальдегід; ВГ – відновлений глутатіон; ГП – 

глутатіонпероксидаза; ГSТ – глутатіон-S-трансфераза. 

2. р – вірогідність різниць до і після лікування за кожним показником та 

генотипом; рСС – вірогідність різниць показників із носіями СС-генотипу гена 

IL-10 (C-592A); рСА – вірогідність різниць показників із носіями СА-генотипу  

IL-10 (C-592A).  
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Активність глутатіон-S-трансферази також мала тенденцію до зниження 

під впливом терапії: у носіїв СС генотипу гена IL-10 (C-592A) – на 17,09%, СА 

генотипу – на 12,48%, АА  генотипу – на 5,72% (р>0,05). Отже, під впливом 

проведеного лікування встановили вірогідне зниження активності показників 

пероксидації ліпідів (ефективніше у носіїв С-алеля гена IL-10 (C-592A)) та тлі 

невірогідного зростання протиоксидантного захисту, що не мало залежності від 

поліморфних варіантів гена IL-10 (rs1800872). 

Під впливом терапії концентрація прозапального цитокіну ІЛ-18 у хворих 

на остеоартроз зменшувалась у носіїв СС-генотипу на 25,6%, СА-генотипу – на  

18,58%, АА-генотипу – на 15,37% (р>0,05). Рівень протизапального ІЛ-10, 

навпаки, збільшився на 11,69%, 18,0% та 23,08% (р>0,05), відповідно (табл. 

5.5).  

Таблиця 5.5 

Зміни вмісту інтерлейкіну-10, інтерлейкіну-18 та матриліну 3 у сироватці 

крові у хворих на остеоартроз в динаміці лікування з урахуванням 

генотипів гена IL-10 (C-592A), M±m 

Показ-

ники 

Конт-

роль 

Генотипи гена IL-10 у хворих 

СС, n=39 СА, n=28 АА, n=7 

до л-ня 
після л-

ня 
до л-ня 

після л-

ня 
до л-ня 

після л-

ня 

IL-18, 

пг/мл 

180,91± 

15,45 

219,60± 

54,71 

174,8± 

68,8 

р=0,612 

217,73

±83,12 

183,62± 

55,45 

р=0,734 

181,60±

41,29 

157,4± 

18,18 

р=0,602 

IL-10, 

пг/мл 

14,14± 

2,12 

12,91± 

1,70 

14,62± 

1,57 

р=0,98 

8,47± 

1,25 

 

10,33± 

1,47 

р=0,339 

8,0±1,76  

 

10,4± 

1,96 

р=0,381 

MATN3, 

нг/мл 

43,54± 

11,27 

42,11± 

15,03 

44,06± 

5,16 

р=0,90 

37,02± 

13,32 

42,81± 

7,95 

р=0,710 

38,60± 

19,35 

44,8± 

13,26 

р=0,796 

Примітка. р – вірогідність різниць до і після лікування за кожним показником та 

генотипом; рСС – вірогідність різниць показників із носіями СС-генотипу гена 

IL-10 (C-592A); рСА – вірогідність різниць показників із носіями СА-генотипу  

IL-10 (C-592A). 
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Під впливом лікування встановили також незначне підвищення вмісту 

позаклітинного матриксного білка матриліну 3: у носіїв СС-генотипу на 4,4%, 

СА-генотипу – на 13,5%, АА генотипу – на 13,8% (р>0,05).  

Отримана позитивна тенденція змін MATN3 під впливом лікування, на 

нашу думку, опосередковано засвідчує зростання його експресії у хрящовій 

тканині, вказує на правильність обраної терапевтичної тактики та потребує 

віддалених динамічних спостережень. 

Резюме. Підсумовуючи отримані результати, можна констатувати, що 

застосування комбінації L-аргінін  ("Тівортін ®" – ТОВ "Юрія-Фарм", Україна) 

та аторвастатин (“Аторис”- КРКА д.д., Ново место, Словенія ) є доцільним у 

лікуванні пацієнтів із ОА зі ЦД 2 типу, ожирінням та АГ. Призначення 

аторвастатину (“Аторис”  20 мг на добу, під контролем функціональних проб 

печінки, курсом 3 місяці) та L-аргініну ( "Тівортін®" 4,2% 100 мл призначали 

внутрішньовенно краплинно № 10 з подальшим переходом на пероральний 

прийом L-аргініну аспартату по 5 мл тричі на добу протягом одного місяця) в 

комплексному лікуванні таких хворих зменшує інтенсивність і тривалість 

суглобового больового синдрому, функціональну спроможність суглобів.   

За даними показника WOMAC, запропонований спосіб лікування сприяв 

поліпшенню показників в усіх досліджуваних групах, однак більш значимо в І 

та ІІ групах пацієнтів, що ще раз засвідчує потяжчення перебігу ОА за 

поліморбідності з ЦД 2 типу, ожирінням та АГ (що є складовими метаболічного 

синдрому).    

Оцінюючи динаміку показників пероксидації ліпідів і глутатіонової ланки 

протиоксидантного захисту, нами встановлено, що запропонований спосіб 

лікування сприяє контролю інтенсивності пероксидації ліпідів у таких хворих, 

про що свідчать показники відновленого глутатіону.  

Запропонований спосіб лікування зменшує інтенсивність системного 

запалення (за результатами показників СРБ), але не має достовірних 

результатів за показниками цитокінової ланки імунного захисту (на що 

вказують показники ІЛ-18, ІЛ-10).  
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Згідно змін показників матриліну-3 ми не отримали достовірних 

позитивних результатів, але прослідкували однотипність реакції ІЛ-10 та 

матриліну 3, що засвідчує залежність процесів імунного запалення від процесів, 

які відбуваються в хрящовій тканині суглобів. 

Показники ліпідограми засвідчили достатню ефективність 

гіполіпідемічного ефекту застосованого лікування у всіх пацієнтів,  але 

суттєвіше  - у пацієнтів I та IV груп  (у 1,7 та 1,3 раза відповідно). Показники 

ХС ЛПВЩ підвищувалися у пацієнтів II та IV груп (у 1,2 та 1,3 раза) і були 

достовірними (p<0,05) і значимими стосовно показників у пацієнтів, де 

лікування проводили згідно з протоколом (І). Коефіцієнт атерогенності  

достовірно знижувався у всіх хворих, але суттєвіше  - у II та  IV груп.  

Отже, результати засвідчили доцільність використання аторвастатину (з 

метою впливу на прогресування атеросклеротичних процесів) і тівортіну (з 

метою впливу на ендотеліальну дисфункцію та поліпшення мікроциркуляції), у 

тому числі на локальному рівні (у суглобах), при поєднанні ОА зі ЦД 2 типу, 

ожирінням та АГ. 

Встановлено, що під впливом проведеного лікування, інтенсивність 

пероксидації ліпідів зменшується у носіїв С-алеля гена IL-10 (C-592A), але це не 

мало залежності від поліморфних варіантів гена IL-10 (rs1800872). 

Концентрація прозапального цитокіну ІЛ-18 у хворих на остеоартроз 

зменшувалась у носіїв СС-генотипу гена IL-10 (C-592A) на 20,4%, СА генотипу 

– на 15,7%, АА генотипу – 13,9%.  Вміст протизапального ІЛ-10 навпаки зріс – 

на 13,2%, 17,8%, 23,1%. Встановлено незначне підвищення позаклітинного 

матриксного білка матриліну-3 і у носіїв СС генотипу гена IL-10 – на 4,5%, СА 

генотипу – на 15,6% та АА генотипу – на 11,6% (р>0,05), що засвідчує 

наявність позитивного лікувального ефекту за наявності СА генотипу та АА 

генотипу гена IL-10 у хворих на ОА з ЦД 2 типу, ожирінням та АГ. 

У всіх хворих із генотипом гена IL-10 (C-592A) вміст ЗХС та ХСЛПНЩ 

після лікування достовірно зменшився, однак без вірогідної міжгрупової 

різниці  показників. У процентному співвідношенні зниження показників ТГ 
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було значимим у носіїв СА-генотипу  гена IL-10 (C-592A) – на 25,7%. У 

пацієнтів із АА-генотипом після застосування комплексного лікування індекс 

атерогенності значно знижувався (на 49,7% р=0,002). Щодо інших генотипів, то 

зміни були невірогідними. 

 

Матеріали, які наведені у розділі 5 відображені у наступних публікаціях 

автора:  

1. Сердулець ЮІ. Особливості лікування метаболічних змін при 

цукровому діабеті 2 типу, ожирінні та артеріальній гіпертензії в пацієнтів з 

остеоартрозом з урахуванням генотипів гена протизапального інтерлейкіну-10 

(IL-10, C592A). Гастроентерологія. 2018;52(3):49-55. 
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РОЗДІЛ 6 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Однією із найбільш суттєвих проблем сучасної ревматології є ОА, що 

пов’язано з неухильним збільшенням частоти цього захворювання, 

недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими 

захворюваннями. Загальнi прямi i непрямi витрати на лiкування дегенеративних 

уражень опорно-рухового апарату cкладають близько 6% валового 

нацiонального продукту навіть у CША, які є одним із світових лідерів у галузі 

охорони здоров´я за якістю надання медичних послуг, i за умов збереження 

тенденцiї до збiльшення тривалоcтi життя лише нароcтатимуть [4, 17, 94, 142].  

У хворих на ОА часто трапляється абдомінальне ожиріння, що сприяє 

загостренню хронічного запального процесу у суглобах, обтяжує перебіг 

коморбідних захворювань, погіршуючи результати проведеного лікування [21, 

95, 122].  

За даними літератури, 312 млн. жителів планети страждають на ожиріння, 

що, як правило, супроводжується гіперліпідемією, яка окрім розвитку 

атеросклерозу, сприяє розвитку ЦД 2 типу [21, 36]. При поєднанні ОА з МС 

неодноразово виявляли значні порушення ліпідного обміну [61, 73, 122].  

Метаболічний синдром також щороку «молодшає», вражаючи 

щонайменш третину працездатного наcелення розвинутих країн cвiту, та 

поciдає одне з чiльних мicць cеред причин ранньої iнвалiдизацiї та смертності 

[41, 64, 212].   

Фактори ризику патологiї серцево-судинної системи – надлишкова маcа 

тiла, палiння та гiперлiпiдемiя, втілюються у розвиток i прогреcування ОА, 

згiдно з так званою атероcклеротичною гiпотезою. Науковці інформують, що 

виcокий плазмовий вмicт холеcтерину та триглiцеридiв позитивно аcоцiйовані з 

суглобовим больовим cиндромом [28, 64, 108]. Встановлено паралелi мiж 

ожирінням, серцевo-судиннoю патологією та наявнiстю OА, зoкрема, з 
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ураженням суглобів кистей рук та нижнiх кiнцiвoк. За даними різних джерел, 

частота діагностування поєднання АГ й ОА у хворих з ожирінням складає від 

53 % до 78%.  

В Українi, згiдно з епiдемiологiчними доcлiдженнями, на АГ cтраждає 

майже 13 млн. оciб, причому у 20-30 % випадкiв перебіг АГ відбувається на тлi 

ожирiння [21, 36, 61].  

Актуальність питання щодо спільних ланок патогенезу і поєднання ОА з 

ЦД 2 типу, ожирінням та АГ (як проявів метаболічного синдрому) визначається 

тим, що ця поліморбідність є економiчно збитковою для держави і хворих.  

Доведено, що чим довша тривалicть захворювань, тим чаcтiше у хворого 

дiагноcтують ОА у поєднанні з різними компонентами МС із 

взаємообтяжуючим перебiгом. Зроcтання артеріального тиску може 

cупроводжуватиcя гiпоалгезiєю. Її механiзмом є cпорiдненicть мiж виcокими 

значеннями артеріального тиску i зменшенням перцепцiї болю за рахунок 

вiдмiнноcтей у рiвнi β-ендорфiнiв (у гiпертонiкiв вiн дещо зроcтає). Оcкiльки 

при ОА бiль є протекторним i вважаєтьcя «cигналом тривоги», що cвiдчить про 

перевантаження хрящiв уражених cуглобiв, надмiрна гiпоалгезiя спричиняє 

стан, за якого хворий не здатний належно оцiнити cвiй cтан та можливоcтi i 

внаcлiдок цього cтворюються умови для подальшого механiчного 

пошкодження cуглобiв [52, 114].  

У свою чергу, прогресування ОА з ЦД 2 типу, ожирінням та АГ, є 

несприятливим і сприяє розвитку пеcимicтичного cтавлення до наcлiдкiв 

захворювань та перcпектив лiкування, породжує у хворих недбалicть до cебе i 

звертання по допомогу в запущених випадках. При цьому хворі відзначаються 

підвищеною тривожністю, високим рівень психоемоційного стресу, що 

спричиняє недостатню ефективність лікування [36, 96, 154]. 

Окрім цього, сучасними етіологічними факторами розвитку ОА вважають 

генетичні мутації, які призводять до ферментопатій, і є причиною хронічного  

рецидивуючого запалення у тканинах суглобів. Визначним, з цієї точки зору, є 

значення позаклітинного матриксу (ПКМ) хряща, де важлива роль належить 
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матриліну-3 (білку ПКМ), який бере участь у розвитку хрящів та можливих 

патологічних механізмів у розвитку та прогресуванні остеоартрозу. Він суттєво 

підсилює експресію колагену II та аггрекану, які необхідні для підтримки 

міцності на розтягування та еластичність хряща. Вагомим є той факт, що 

матрилін-3 призводить до підсилення продукції антагоністів інтерлейкінових 

рецепторів (IL-Ra) у хондроцитах. Це свідчить про його роль у пригніченні 

запальної реакції, опосередкованої IL-1β. Він знижує експресію ферментів, які 

руйнують матрикс і колаген X під час розвитку запальних процесів, зокрема 

матриксної металлопротеїнази 13 (MMP13). Крім того, залежно від 

концентрації, матрилін-3 індукує остеоартроз-асоційовані маркери у 

хондроцитах. Існуючі дані визнають критичну роль матриліну-3 у запаленні, 

деградації та утворенні матриксу при розвитку хряща та при остеоартрозі [119, 

151, 230, 279]. Встановлено, що посилена експресія гена матрилін-3 та 

відповідного білка корелюється зі ступенем пошкодження тканин у пацієнтів з 

ОА.  Ці висновки дозволяють припустити, що тісна регуляція експресії 

матриліну-3 необхідна для підтримки мікросередовища хрящового 

позаклітинного матриксу [119, 135]. 

Однак сьогодні майже відсутні роботи, в яких детально вивчаються 

патогенетичні особливості ОА, поєднаного з ожирінням та ЦД типу 2, з 

урахуванням поліморфізму генів. Тому вивчення впливу маркерів цитокінового 

каскаду, запалення, оксидативного стресу на процеси формування 

інсулінорезистентності, ліпотоксичності, атерогенної дисліпідемії, залежність 

їх від поліморфізму генів у хворих на ОА, поєднаний з ЦД типу 2, ожирінням та 

АГ є актуальним і сприятиме підвищенню ефективності лікування таких 

хворих.  

Метою нашого дослідження було підвищення ефективності лікування 

остеоартрозу, поєднаного з цукровим діабетом типу 2, у хворих з ожирінням та 

артеріально гіпертензією, на підставі отримання нових наукових даних про 

клінічно-патогенетичні особливості перебігу зазначеної патології шляхом 

диференційованого призначення статинів і L–аргініну в комплексному 
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лікуванні пацієнтів з ОА із МС. 

Для досягнення цієї мети проаналізували клініко-функціональні 

особливості перебігу ОА, поєднаного з ЦД 2 типу, ожирінням та АГ, роль 

порушень оксидантно-протиоксидантного гомеостазу, протеїназо-інгібіторної 

системи крові та ліпідного обміну, маркерів запалення (вміст інтерлейкіну-18, 

інтерлейкіну-10, С-реактивного білка в крові) та ремоделювання суглобового 

хряща (за рівнями ІЛ-18, ІЛ-10 та матриліну 3), активність пероксидації ліпідів 

та глутатіонової ланки захисту, ліпідного спектру крові у хворих на 

остеоартроз, у тому числі з урахуванням алельного стану генів IL-10 

(rs1800872) та MATN3 (rs77245812).  

Вивчили ефективність комплексного лікування із диференційованим 

застосуванням статинів та L-аргініну у хворих на ЦД 2 типу, ожиріння й АГ 

шляхом визначення їх впливу на маркери запалення, ремоделювання 

суглобового хряща з урахуванням поліморфних варіантів гена ІL-10 

(rs1800872). 

У проведеному дослідженні брали участь 116 пацієнтів, 26 з яких 

страждали на ізольований ОА (І група), 21 хворий - на ОА  у поєднанні з АГ (ІІ 

група), 41 хворий - на ОА із супутньою АГ та АО (ІІІ група) і 28 хворих на ОА 

у поєднанні з АГ, АО та ЦД 2 типу (ІV група). Обстежено також 25 практично 

здорових осіб. 

Середній вік пацієнтів становив 58,60±8,25 року, тривалість 

захворювання - від 5-ти  до 32-х років.. За віком і статтю групи порівняння 

суттєво не відрізнялися. Жінок серед обстежених хворих було 78,45 % (n=91) 

чоловіків – 21,55 % (n=25). 

Найбiльш чаcтими факторами, якi зумовили виникнення та 

прогреcування захворювання, були: фiзичне перевантаження – у 49,13% (n=57) 

пацiєнтiв та cиcтематичне переохолодження, механiчне ушкодженням cуглобiв 

пов’язували 9,48% (n=11) пацiєнтiв. Генетичну схильність до ОА встановлено у 

18,1% (n=21) хворого. Половина пацієнток асоціювали ОА з клімактеричним 

періодом. Третина залучених хворих вказували на аcоцiацiю прогреciї 
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захворювання зi збiльшенням маcи тiла. Решта обстежених не пов’язували 

розвиток захворювання з будь-якими причинами.  

Стосовно cоцiальних факторiв, то причиною ОА частіше за все була дiя 

високої вологості та холоду (прибиральницi, двiрники, cторожi, будiвельники). 

Чаcтина хворих (37 оcоби) вказували на cиcтематично подовжену тривалicть 

робочого дня, або необхiднicть працювати в нiчну змiну впродовж декiлькох 

років. Cезонна залежнicть загоcтрень захворювання (веcняний i оciннiй 

перiоди) виявлена у 79 (68,1%) хворих. На те, що ЦД 2 типу та ожиріння 

сприяли погіршенню клінічної картини ОА вказувало 67,2%  (n=39) пацієнтів. 

Слід зауважити, що поєднання ОА з ЦД 2 типу, ожирінням та АГ 

характеризувалося значним погіршенням больового синдрому в уражених 

суглобах, порівняно з ізольованим ОА. При цьому біль частіше посилювався 

при активних та пасивних рухах  (72,41% випадків) та супроводжувався 

обмеженням амплітуди рухів у суглобах, їх деформацією за рахунок 

проліферативних змін у всіх хворих, больовий cиндром у cпокої турбував 

19,51% пацієнтів, при руci – 68,29 %, при пальпації − 17,07 %. Бiль при 

вcтаваннi з положення cидячи турбував 43,90% осіб, а майже у 100 % пацієнтів 

рухи в суглобах були обмеженими. Посилення болю, що виникає при 

cходженнi по cходах, відмітили 41 хворий, на бiль при ходi по рiвнiй мiсцевості 

скаржилися 26 осіб.  

Встановлено погіршення всіх показників у  пацієнтів ІІІ та ІV груп. Так, 

зростали больові відчуття у пацієнтів ІІІ групи  в 1,02 рази, а в ІV групі  - в 1,30 

рази було більшим порівняно з ізольованим ОА.   

Погіршення функціональної неспроможності реєструвалося у хворих ІІІ 

групи в 1,2 рази, а в ІV групі – у 1,4 рази частіше порівняно з ізольованим 

перебігом ОА.  Відтак,  у хворих за поліморбідності з ЦД 2 типу ці показники 

були достовірно вищими ніж у інших обстежених (p<0,05).  

За залежністю груп уражених суглобів від ступеня функціональних 

порушень, локалізації уражень суглобів, тяжкості перебігу остеоартрозу 

виявлено, що колінні (76,2%) та кульшові суглоби (19%) із превалюванням І 
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ступеню функціональних порушень були характерними для хворих ОА з АГ (ІІ 

група). У ІІІ групі (ОА+АГ+АО) поряд з ураженнями колінних суглобів 

зустрічалися ураження кульшових, кульшових і дрібних суглобів із 

функціональними порушеннями  І та ІІ ступеня. За наявності поліморбідного 

перебігу із цукровим діабетом (ОА+ ЦД 2 типу+АО +АГ) у 58,8% випадків 

превалювали ураження колінних та кульшових суглобів із ІІ ступенем 

функціональних порушень.  

Згідно рентгенологічних даних (де стадію визначали за індивідуальними 

рентгенологічними ознаками, такими як остеофіти, звуження суглобів,  

субхондральний склероз та субхондральні кісти) остеоартроз І рентгенологічної 

стадії встановлено у 55 осіб (що склало 47,41% від загальної кількості 

обстежених), СФН І виявлено у 37 жінок (67,27%)  та у 15 (32,73%) чоловіків. ІІ 

рентгенологічну стадію встановлено у 58 осіб, що склало половину хворих, при 

цьому превалювали пацієнти з СФН ІІ  (34 особи  - це 58,62% від загальної 

кількості осіб із ІІ рентгенологічною стадією) та 24 особи (41,38%) із СФН 1. 

Серед них співвідношення жінок та чоловіків складало 31 (91,17%) і 3 (8,82%) 

та 18 (75,0%) і 6 (25,0%). Остеоартроз ІІІ рентгенологічної стадії виявлено  у 

трьох жінок із ІІІ стадією функціональної недостатності.  

Встановлено зв'язок поліморфізму генів MATN3 (C908T) та IL-10 (C-

592A) з такими клінічними проявами, як інтенсивний больовий синдром, 

скутість у суглобах,  утруднення повсякденної функціональної активності. 

Однак результати не мали достовірності, засвідчували тільки тенденцію. 

Показники індексу Лекена підтвердили паритетний стан у частоті виникнення 

симптомів з урахуванням генотипів гена MATN3 (C908T) (р>0,05). 

Аналізуючи клінічні прояви ОА із ЦД 2 типу, ожирінням та АГ, відмічено 

переважання носіїв С алеля гена MATN3(C908T)  і С алеля гена IL-10 (C-592A)  

(р<0,001) у хворих на ОА із І і ІІ СФПС та І і ІІ Rö-стадіями. Гонартроз 

відносно частіше траплявся у носіїв С-алеля гена IL-10 (C-592A) ніж у таких із 

АА генотипом на 44,12% (2=30,88; р<0,001). ОА ІІ і ІІІ стадій відносно 
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частіше відмічався в осіб із СТ генотипом гена MATN3 (C908T) та А алелем 

гена IL-10 (C-592A), ніж при І стадії (на 50% та 8,58% відповідно (р>0,05)). 

Натомість, за І стадії ОА у гомозиготних носіїв основного С алеля гена  

MATN3(C908T) вірогідно частіше траплялися особи із гонартрозом на 13,23% 

(р<0,001), нормальною МТ – на 7,89% і 10,52% (2=9,20; p=0,01), нормальним 

АТ – на 38,15% (2=6,08; р=0,014) відповідно.  При ОА ІІ і ІІІ стадії  порівняно 

з ОА І стадією переважали хворі із коксартрозом – на 21,43% (р=0,019), ОЖ – 

на 43,76% і 53,13% (2=8,98; p=0,011), АГ 1 і 2 ступенів – на 31,25% (p<0,001).  

Аналогічна ситуація спостерігалася й у носіїв СС генотипу гена IL-10 (C-

592A): за І стадії ОА домінували особи із гонартрозом на 11,76% (р=0,049), 

нормальною МТ на 17,39% і 13,05%, а за ІІ і ІІІ стадіями – пацієнти із 

ожирінням на 56,25% і 68,75% (2=7,23; p=0,027).  Суттєвої залежності стадії 

ОА та рівнів АТ за поліморфними варіантами гена  IL-10 не встановлено. 

Відкрито зв'язок гена MATN3 (rs77245812) із вищим ризиком ураження 

кульшового суглобу [OR=1,95; 95%CIOR: 0,19-20,20; р>0,05] та з порушенням 

функцій цих суглобів. При цьому майже вдвічі зростала ймовірність ОА із ІІ і 

ІІІ ступенем ФНС [OR=2,04; 95%CIOR: 0,27-15,44; р>0,05].  

При дослідженні асоціації поліморфних варіантів генів MATN3 (C908T) 

та IL-10 (C-592A) з АГ відмічено, що в осіб із І стадією ОА і нормальним АТ 

переважав СС генотип гена MATN3 (81,25% (n=13)) випадків.  Також при ІІ і ІІІ 

стадії СС генотип гена MATN3 реєструвався у 29 осіб (50,0%). За 

поліморфними варіантами гена  IL-10 не встановлено суттєвих залежностей 

стадії ОА та рівнів артеріального тиску. 

Отже, наявність супутнього ожиріння та ЦД типу 2 при ОА змінює 

клінічну картину, інтенсивність суглобового синдрому, сприяє більшій 

деструкції хряща та кісток, що підтверджують рентгенологічні стадії та ступені 

порушення функції суглобів. Аналіз клінічних проявів ОА із ЦД 2 типу, 

ожирінням та АГ вказував на деякі генетичні особливості: переважання носіїв С 

алеля гена MATN3(C908T) і С алеля гена IL-10(C-592A) (р<0,001) у хворих на 

ОА із І і ІІ СФПС та І і ІІ Rö-стадіями, при ОА ІІ і ІІІ стадій відносно частіше 
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переважав СТ генотип гена MATN3 (C908T) та А алель гена IL-10 (C-592A). 

Крім того, у носіїв С-алеля гена IL-10 (C-592A) відносно частіше траплявся 

гонартроз. 

Відомо, що у хворих на ОА наявність супутньої інсулінорезистентності 

(ІР) сприяє зростанню біомаркерів руйнування хрящової тканин: агрекану – 

продукту деградації матриксу хряща, антитіл до колагену ІІ. Ініціація запускає 

каскад катаболічних процесів за участі агрекіназ, колагеназ, металопротеїназ, 

синтетази оксида азоту, циклооксигенази-2 і руйнування хрящового матриксу, 

що зумовлюється дією цитокінів ІЛ1β та ТНФ-α. Прогресування призводить до 

активації гуморального та клітинного імунітету деяких епітопів продуктів 

деграції хрящового матриксу, що сприяє персистенції запалення суглобового 

хряща та синовіальної тканини [1, 31, 82, 122, 208, 221].  

З метою охарактеризувати стан вуглеводного обміну вивчали вміст 

імунореактивного інсуліну (ІРІ), С-пептиду, глікозильованого гемоглобіну 

(НвА1С) та глюкози в крові обстежених хворих.  

У хворих ІІІ-ї та ІУ-ї груп було встановлено підвищення рівня глюкози 

крові у 1,34 (p<0,05) і 2,23 рази (p<0,05) порівняно з показниками І-ї групи 

(p<0,001) і, навіть, порівняно з показниками в пацієнтів ІІІ групи (р3<0,001). 

Індекс HOMA, який вказує на інсулінорезистентність, був достовірно 

підвищеним у всіх групах хворих порівняно з ПЗО, вказуючи на те, що в 

пацієнтів з ізольованим ОА у ряді випадків розвивається 

інсулінорезистентність, яка є вищою за більших показників ОТ.  

За поліморбідного перебігу найвищим виявився показник достовірності  

індексу HOMA у ІУ групі хворих на ОА. Отримані дані співпадають із 

результатами 19 Європейських когорт про те, що найбільш висока гранична 

концентрація глюкози крові асоційована з ІР і вищою смертністю від серцево-

судинних подій, що також можна вважати обтяжуючим фактором та за 

поліморбідності захворювань, які вивчаються [273, 275].  

У нашому дослідженні виявлено, що рівень НвА1С у пацієнтів ІІ-ї і ІІІ-ї 

груп вірогідно вищий, ніж у І-й групі (у 1,3 раза (p<0,05) та 1,7 раза (p<0,05) 
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відповідно, що обумовлюється впливом глікотоксинів, які стимулюють 

продукцію вільних радикалів та сприяють підсиленню неконтрольованості 

оксидативного стресу, можливо, завдяки поліморбідності перебігу. Це 

підтверджує, що пероксидація ліпідів, білків, активація індуцибельної NO-

синтази в ендотелії судин і печінці, гіпоксія, створюють умови для виникнення 

ІР, тим більше, якщо в цьому процесі беруть участь адипокіни, що притаманно 

ожирінню  та ОА [59, 145, 271].  

Відповідно, поєднання ОА із ЦД 2 типу, ожирінням та АГ, потребує 

ретельного контролю гіперглікемії, яка може підсилюватися завдяки 

дисліпідемії, і впливати на стан системи «протеоліз-фібриноліз». Відомо, що 

патологічне зростання протеолітичних властивостей крові з порушенням 

фібринолітичних властивостей (пригнічення, посилення), притаманне 

численним патологічним процесам запального характеру 

(бронхолегеневої, суглобової, ниркової локалізації), атеросклеротичного 

генезу, при ендокринній патології, алергічних, онкологічних процесах. 

Зростання концентрації фібриногену та протеолітичної активності крові у 

хворих на остеоартроз за ЦД 2 типу, ожиріння та АГ може свідчити не 

тільки про розвиток гіперкоагуляційних станів, але й про важкі запально-

деструктивні процеси в уражених суглобах, особливо за тривалості 

поліморбідного перебігу. Тобто, ці явища можуть формувати як прояви ОА, 

так і кардіоваскулярні події при ЦД 2 типу, ожирінні, АГ, погіршуючи 

перебіг захворювань. 

Відомо, що в умовах надмірної активації вільнорадикальних процесів і 

ПОЛ, які спостерігаються у хворих на ОА, в тому числі за його коморбідності з 

АГ, ожирінням, ЦД 2, відбувається підсилення дестабілізаційних процесів в 

системі гемостазу. При цьому зростає гемокоагуляційний потенціал крові. Крім 

того, при ОА хронічна системна запальна реакція призводить до активації 

деструктивного впливу на біологічні мембрани формених елементів крові і 

ендотеліоцитів, що зумовлює активацію внутрішньосудинного згортання крові, 

супроводжуючись гемореологічними порушеннями на місцевому рівні, в тому 
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числі локально у суглобах. Дослідження цих явищ у крові свідчить про 

існування зростаючих з віковими проявами ОА та коморбідних захворювань 

катаболічних процесів та зниження фібринолітичних властивостей крові, що є 

однією із неспецифічних метаболічних патофізіологічних основ виникнення, 

прогресування як ОА, так і коморбідних процесів та властивих їм 

кардіоваскулярних ризиків [29, 126, 129]. 

При аналізі показників протеолітичної та фібринолітичної 

активностей плазми крові встановлено зниження показників СФА у 

пацієнтів ІІ, ІІІ та ІV груп (в 1,13, 1,19 та в 1,23 раза відповідно) порівняно з 

показниками у практично здорових осіб. Ферментативна фібринолітична 

активність плазми крові достовірно знижувалася в усіх групах  (р<0,001) із 

максимальним зниженням у осіб ІV групи (в 2,24 раза). Водночас встановлено 

достовірне (p<0,001) підвищення протеолізу низькомолекулярних білків 

(за лізисом азоальбуміну) у всіх груп обстежених хворих. У пацієнтів ІV 

групи порівняно з І групою – в 1,8 раза. Подібних змін зазнавала 

інтенсивність протеолітичної деструкції високомолекулярних протеїнів  (за 

лізисом азоказеїну), яка була вищою в ІV групі порівняно з І групою - в 1,6 

раза (р1<0,001). При дослідженні колагенолітичної активності плазми крові 

було встановлено достовірне (p<0,001) підвищення лізису азоколу в усіх 

групах, порівняно із ПЗО, причому даний показник був у 1,4 рази вищим за 

такий у І групі (р1<0,001).  

Виходячи з отриманих результатів, у хворих на ОА з ЦД 2 типу, 

ожирінням та АГ, колагенолітична та протеолітична активність істотно 

підвищуються. Крім того, отримані результати підтверджують, що наростання 

протеолізу є одним із чинників деякого зростання інтенсивності 

дегенеративних змін у суглобах, особливо за поліморбідності ОА з ЦД 2 типу, 

ожирінням та АГ, обтяжуючи клінічний перебіг, якість життя хворих.  

За інтенсифікації протеолізу перебудовується структура судинної стінки, 

призводячи, у кінцевому наслідку, до порушень мікроциркуляції [243, 248], що 

призводить до підсилення пероксидації ліпідів і білків у клітинах, які входять 
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до структури хряща. Утворюються вiльнoрадикальні мoдифiкацiї бiлкiв 

матрикcу, з’являються внутрiшньo- та мiжмoлeкулярні кoвалeнтні пoпeрeчні 

зв’язки [89]. 

Оскільки оксидативний стрес є наслідком порушення рівноваги між 

прооксидантними й антиоксидантними системами в клітинах і тканинах, його 

виникнення може бути зумовлено активуванням хронічного запального 

процесу з  вивільненням прозапальних цитокінів, порушенням мікроциркуляції, 

зміною структури колагену з подальшим прогресуванням дегенеративного 

процесу в суглобових тканинах, пошкодженням ендотелію судин, вазоспазмом і 

підвищенням загального периферійного опору, що є причиною підвищення 

артеріального тиску у хворих на ОА.  

З огляду на це, нами визначалися вміст МДА в еритроцитах та плазмі 

крові, концентрація глутатіону відновленого, активностей 

глутатіонпероксидази та глутатіонтрансферази в крові. Згідно з отриманими 

результатами у хворих на ізольований ОА за його поєднання з ЦД 2 типу, 

ожирінням та АГ, значно збільшувалася активація пероксидації ліпідів. Так, 

показники МДА плазми  достовірно підвищувалися порівняно з показниками І 

групи (особливо в ІІІ (у 1,4 раза порівняно з ПЗО) і ІV групах - в 1,3 раза 

(р1<0,001)). Показники МДА еритроцитів у ІІІ групі суттєвіше збільшувалися 

порівняно з такими ПЗО – у 3,1 раза, а в ІV групі – у 3,4 раза. Підвищення 

показників МДА еритроцитів у ІV групі порівняно з показниками у І групі 

також було достовірним, засвідчуючи тенденцію до неконтрольованості даного 

процесу, підтверджену зниженням антиоксидантного захисту за даними 

глутатіону відновленого.  

Зниження показників глутатіону відновленого також було найбільш 

вираженим у хворих ІV групи (в 1,8 раза (p<0,001) при порівнянні з ПЗО в 1,6 

раза, порівняно з показниками у І групі). Тобто, за поліморбідності ОА з ЦД 2 

типу, ожирінням та АГ відбувається виснаження процесу утворення глутатіону 

відновленого. Стосовно показників активності глутатіонпероксидази, то в ІІІ 

групі вона підвищувалась в 1,1 раза, а в ІV групі – в 1,2 раза (порівняно з ПЗО), 
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а порівняно з І групою – в 1,2 раза. Подібна тенденція простежувалася і для 

показників активності глутатіон-S-трансферази: в ІІІ групі вона підвищувалися 

в 1,7 раза, а в ІV групі – в 1,9 раза. Підвищення активності 

глутатіонтрансферази засвідчує активацію компенсаторних механізмів, при 

яких збільшується споживання глутатіон-S-трансферази за одночасної 

надмірної активації процесів ліпопероксидації та атерогенної дисліпідемії у 

хворих на ОА, АГ із ожирінням та ЦД типу 2. Отже, у хворих із поліморбідним 

перебігом ОА встановлено активацію протиоксидантного захисту із 

виснаженням процесу утворення глутатіону відновленого.  

Вивчали також особливості пероксидації ліпідів та глутатіонової ланки 

протиоксидантного захисту залежно від генотипів гена MATN3 (C908T). 

Показники відновленого глутатіону у крові всіх хворих на ОА з урахуванням 

генотипів гена MATN3 (C908T) були меншими, ніж у ПЗО, особливо у носіїв 

СТ генотипу (на 41,89% (р<0,001)), за ізольованого ОА – на 29,51% 

(рСС=0,014). У свою чергу, однофакторний дисперсійний аналіз стану 

пероксидації ліпідів та асоціації його показників із промотором гена MATN3 

(rs77245812) показав підвищення вмісту МДА плазми (F=4,16; p=0,045) та МДА 

еритроцитів (F=58,24; p<0,001) за зниження активності ГП (F=3,17; p=0,046).  

Слід зауважити, що однофакторний дисперсійний аналіз підтвердив 

також асоціацію промотора гена IL-10 (rs1800872) із підвищенням показників 

МДА плазми (F=73,60; p<0,001) і МДА еритроцитів (F=7,94; p<0,001) та 

зниженням активності ВГ (F=4,06; p=0,021). Проте вірогідне зниження 

активності глутатіонової ланки АОЗ у хворих на ОА за показниками ВГ та 

компенсаторне зростання за ГSТ не мало чіткої залежності за наявності 

поліморфних варіантів гена IL-10 (rs1800872). 

Необхідність вивчення ролі цитокінового каскаду та маркерів запалення у 

хворих на ОА із ЦД 2 типу та ожирінням зумовлюється його участю у процесі 

хронічного запалення не тільки у тканинах суглобу, а й судинах та вісцеральній 

жировій тканині, впливаючи на розвиток атерогенної дисліпідемії. При цьому 

не можна виключити впливу на стан імунної відповіді порушення рівноваги 
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між прозапальними та протизапальними цитокінами, зокрема ІЛ-18 та ІЛ-10 

[30, 86, 100, 144].  

Аналіз отриманих результатів дослідження засвідчив підвищення 

показників ІЛ-18 в усіх групах хворих, однак вірогідним (p<0,05) це зростання 

було тільки в осіб ІІІ та IV груп - у 1,31 та 1,16 раза (у ІІІ групі, в тому числі і за 

міжгруповою різницею). Можливо це пов’язане з активністю 

низькоінтенсивного запалення не тільки у суглобах, але і в жировій тканині за 

абдомінального ожиріння, та завдяки їй, біля самих суглобів, а можливо 

зумовлюється генетично.  

Порівняння показників вмісту ІЛ-10 показало їх зниження в усіх групах 

хворих (порівняно з ПЗО). У ІІІ групі відмічена тенденція до підвищення цих 

показників відносно таких у пацієнтів І та ІІ груп, вказуючи на збереження 

рівноваги у діяльності імунної ланки у даних групах пацієнтів. У IV групі 

показники протизапального ІЛ-10 значно підвищувалися навіть порівняно із 

такими в І, ІІ та ІІІ групі (в 1,46, 1,65 та 1,27 раза відповідно). Можна 

припустити, що компенсаторні механізми імунної відповіді за такого поєднання 

порушуються, викликаючи парадоксальну реакцію.  

Інтерес викликають особливості змін показників матриліну-3. 

Вважається, що концентрація матриліну-3 від 5 до 50 мкг/мл свідчить про 

збільшення рівня дегенеративних протеаз і запалення в хондроцитах, можливо, 

через механізм негативного зворотного зв'язку. Але початкове збільшення 

матриліну-3, ймовірно, ініціює механізм захисту з підвищенням рівня 

інтерлейкінових рецепторів (IL-Ra), колагену II та агрекану, обмеженням 

запального процесу та підтриманням міцності та пружності хрящових тканин 

суглобів щодо розтягування. Слід зазначити, що постійне збільшення 

розчинного білка до надфізіологічного рівня  (від 5 до 50 мкг/мл) смертельно 

небезпечно для хондроцитів [263, 279]. Проте навіть при високих 

концентраціях (50 мкг/мл) матрилін-3 функціонує як адаптивний білок для 

посилення анаболізму позаклітинного матриксу. Це означає, що інтеграція 
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матриліну-3 з матричними компонентами є важливою для підтримки хрящового 

позаклітинного матриксу. 

Дослідження показників матриліну 3 показало зниження його вмісту в 

сироватці крові в І, ІІ групах (у 1,56 раза та в 1,72 раза) у порівнянні із 

показниками ПЗО. Стосовно показників у пацієнтів ІІІ групи, то вони 

підвищувалися порівняно із показниками І групи в 1,2 раза, з показниками ІІ 

групи – в 1,31 раза. А в ІV групі виявлена тенденція до підвищення рівня 

матриліну 3 порівняно з показниками ПЗО. 

Отже, згідно з аналізом показників матриліну 3 в крові його рівень у 

пацієнтів І, ІІ та ІІІ груп мав тенденцію до  зниження порівняно з показниками 

практично здорових (р>0,05). У пацієнтів ІІІ групи він зберігав нижчі 

показники відносно ПЗО, але вони також мали тенденцію до  підвищення 

порівняно з такими в ІІ групі. В IV групі показники матриліну 3 достовірно 

підвищувалися порівняно з І, ІІ та ІІІ групами. 

Аналіз змін рівнів продукції цитокінів і матриліну-3 у хворих на ОА 

залежно від поліморфних варіантів гена MATN3 (C908T) показав, що 

статистично значимих відмінностей між генотипами аналізованого гена за 

рівнями синтезу вищеозначених протеїнів не встановлено. Натомість серед 

носіїв СС генотипу гена MATN3 переважали особи із рівнем IL-10 в крові 

нижче норми на 28,58 % (р=0,001), вмістом IL-18 вище норми – на 40,0 % 

(р<0,001), та нормальною продукцією MATN3 – на 31,42 % (р<0,001).  

З’ясовано, що в усіх хворих на ОА домінувала висока продукція 

прозапального IL-18 незалежно від поліморфних варіантів гена IL-10. 

Однофакторний дисперсійний аналіз підтвердив асоціацію промотора гена 

MATN3 (rs77245812) із прозапальним IL-18 (F=8,45; p=0,005) та позаклітинним 

білком активності хондроцитів MATN3 (F=7,79; p=0,007). У свою чергу, 

однофакторний дисперсійний аналіз підтвердив асоціацію промотора гена IL-10 

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

Порушення ліпідного обміну, який стає загальним патогенетичним 

механізмом у розвитку дистрофічних змін в судинній стінці і суглобовому 
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хрящі, прогресування ОА з ЦД 2 типу, ожирінням та АГ також сприяють 

погіршенню їхнього перебігу [16, 31, 139, 141].  

Дослідження вмісту загального холестерину, ХС ЛПНЩ та ХС ЛПДНЩ, 

коефіцієнту атерогенності, встановило достовірне підвищення в усіх групах із 

коморбідним та поліморбідним перебігом, але показники суттєво 

збільшувалися у пацієнтів ІІІ та IV груп. Згідно з аналізом результатів, 

коефіцієнт атерогенності був достовірно (р<0,05) вищим у пацієнтів всіх груп, 

але в IV групі він був значно вищим, ніж у  І групі  (за ізольованого перебігу 

ОА).  

Вмicт у кровi хворих з ОА ХС ЛПВЩ  не вiдрiзнявcя вiд такого у хворих 

на ЦД 2 типу з АГ, у межах груп виявляли недостовірнi розбіжності. 

Статиcтично підтверджені меншi значення ХС ЛПВЩ у хворих на ОА з 

ожирінням порівняно з І, ІІ та групою ПЗО. 

Показники ТГ достовірно підвищувалися в ІІ, ІІІ, та ІV групах 

обстежених  (відповідно у 1,5 раза, 1,8 та 2,04 раза порівняно з ПЗО). При 

порівнянні показників у пацієнтів із ізольованим ОА виявлено їх достовірне 

(р1>0,05) підвищення у ІІІ та ІV групах (відповідно у 1,2 та у 1,3 раза), 

засвідчуючи прогресування атерогенної дисліпідемії. 

Аналіз ризиків гіпер-, дисліпідемій (за зміною вмісту ліпідів крові) з 

урахуванням поліморфних варіантів гена MATN3 (rs77245812) у хворих на ОА 

показав, що наявність СС генотипу підвищувало ризик загальної 

гіперхолестеролемії за рахунок зростання ХС ЛПНЩ і ХСЛПДНЩ та зниження 

вмісту ХС ЛПВЩ і розрахункового показника КА у 2,09-9,29 разів [OR=4,35-

33,29; OR95%CI: 1,35-154,7; р≤0,009]. При цьому зростання ризику 

гіпертриацилгліцеридемії і ХС ЛПНЩ не мали чіткої залежності від генотипів 

гена MATN3 [OR=33,29 проти OR=34,5; р≤0,01].  

Натомість наявність мутаційного А алеля гена IL-10 (rs1800872) у 

генотипі  асоціювала з ризиком загальної гіперхолестеролемії у 3,37 раз та 

високого показника КА у 2,35 раз, а також із зростанням ймовірності зниження 

вмісту в сироватці позаклітинного матриксного протеїну MATN3 у 3,09 раза в 
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обстеженій популяції. У свою чергу, присутність СС генотипу гена MATN3 

(rs77245812) асоціювало зі збільшенням ризику загальної гіперхолестеролемії у 

2,09-9,29 раза за рахунок елевації ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, розрахункового 

показника КА та зниження вмісту ХС ЛПВЩ.  

Отже, одним із важливих механізмів розвитку ОА та його прогресування 

за наявності поліморбідності з ЦД 2 типу, ожирінням та АГ є суттєве 

порушення у системі «оксиданти-протиоксиданти» з найбільш вираженим 

дисбалансом саме в цій групі пацієнтів [17, 60, 80]. Стосовно цитокінової ланки 

імунної відповіді, то в І та ІІ групах рівновага між ІЛ-18 та ІЛ-10 зберігалася, у 

ІІІ групі цей баланс порушувався в бік активації запалення (можливо завдяки 

хронічному системному запаленню у суглобових тканинах та у жировій 

тканині). При поліморбідності в ІV групі встановлено напруження в імунній 

відповіді, на що вказує парадоксальна реакція показників, що можливо, сприяє 

формуванню компенсаторних механізмів, які спрямовані на збереження або 

формування нових механізмів пристосування та зміни подальшого клінічного 

перебігу захворювань. 

Особливістю реакції матриліну-3 було зниження його показників у 

пацієнтів із ізольованим ОА, ОА +АГ  та підвищення у групах із поліморбідним 

перебігом із ожирінням та цукровим діабетом 2 типу. Така ж закономірність 

характерна і для показників ІЛ-10. Цей факт може підтверджувати значні 

дегенеративні процеси у суглобах  ІV групи хворих.   

Не виключено, що значення при цьому можуть мати генетично-

молекулярні механізми, які активують пероксидацію ліпідів,  продукцію ІЛ-18, 

тим більше, що  ймовірність високої концентрації прозапального IL-18 та 

низького вмісту матриксного білка, активності хондроцитів MATN3 асоціювала 

з присутністю СС-генотипу гена MATN3, а це негативно по відношенню до 

хрящової тканини суглобів. Той факт, що при дослідженні впливу 

поліморфізму генів ІЛ-10 та генів MATN3, встановлено роль основного С-алеля 

гена IL-10 та СС генотипу гена MATN3 у протективній дії по відношенню до 

активації глутатіонової ланки антиоксидантного захисту (зниження показників 
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ГТ – маркера антиоксидантного захисту), також вказує на їх участь у затримці 

прогресування дегенеративних процесів хрящової тканини. 

Слід зауважити, що мутаційний А-алель гена IL-10 (rs1800872) та СС-

генотип гена MATN3 (rs77245812) асоціювали з показниками атерогенної 

дисліпідемії (із зростанням їх значень), що підвищує ризик виникнення 

кардіоваскулярних подій і вказує на доцільність використання аторвастатину та 

L-аргініну у курсовому лікуванні пацієнтів на ОА з ЦД 2 типу, ожирінням та 

АГ. 

Лікування спрямовувалося на вирішення декількох завдань одночасно: 

досягнення максимального ефекту в затриманні прогресування стадії,  

функціональної недостатності та дегенеративних процесів у суглобах 

(попередження структурного руйнування хряща і субхондральної кістки), 

зменшення больового синдрому, ІМТ, маси тіла, зниження довгострокового 

загального ризику серцево-судинних захворювань, їх прогресування та 

смертності.   

Для отримання терапевтичного ефекту доцільно водночас із стандартним 

лікуванням призначати засоби метаболічного спрямування, до яких відносять 

аторвастатин та L-аргінін. Тому, для покращення ендотеліальної функції, 

метаболічних процесів, використовували L-аргініну гідрохлорид ("Тівортін" – 

ТОВ "Юрія-Фарм", Україна) у комбінації з аторвастатином (“Аторис”- КРКА 

д.д., Ново место, Словенія ). Тівортін призначали внутрішньовенно краплинно 

№ 10 з подальшим переходом на L-аргініну аспартату по 5 мл 3 рази на добу 

впродовж 1 місяця, аторвастатин застосовували у дозуванні 20 мг 1 раз на день 

упродовж 3 місяців під контролем функціональних проб печінки.   

Оцінка ефективності лікування за запропонованим нами способом 

проводилася згідно аналізу динаміки клінічної картини ОА при ожирінні з АГ та 

ЦД 2 типу з ожирінням та артеріальною гіпертензією, аналізу змін прооксидантної 

та антиоксидантної систем,  рівня С-реактивного білка, цитокінової ланки (ІЛ-18, 

ІЛ-10), матриліну-3, стану ліпідних фракцій та показників генотипів генів 
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матриліну 3-го типу (MATN3, C908T) та протизапального інтерлейкіну 10 (IL-10, 

C-592A). 

Аналiз клiнiчної ефективноcтi комплекcного лiкування оцінювали при 

поступленні в стаціонар до початку лікування та після 3-х місяців лікування на 

амбулаторно-поліклінічному етапі шляхом визначення змiн локомоторного 

апарату і функцiональних теcтiв, що характеризували cтупiнь порушення рухової 

активноcтi cуглобiв, iнтенcивнicть больового й запального компонентiв та 

вираженicть cуглобового cиндрому, а також змін маси тіла та  динаміки 

показників АТ у 69 пацієнтів, яких поділяли на 4 групи. У І групу ввійшли 20 

пацієнтів з ОА+АГ+АО, які отримували стандартну терапію остеоартрозу та 

супутньої патології без аторвастатину та L-аргініну, у ІІ групу ввійшов 21 

пацієнт з ОА+АГ+АО, які отримували, окрім базисного лікування, 

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

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

переходом на L-аргініну аспартат по 5 мл тричі на добу впродовж 1 місяця), ІІІ 

групу склали 11 пацієнтів з ОА+АГ+АО+ЦД2, які отримували стандартну 

терапію остеоартрозу та поліморбідної патології, в ІV групу ввійшли 17 хворих 

на ОА+АГ+АО+ЦД2, яким окрім базисного лікування ОА та супутньої 

патології, було додано аторвастатин 20 мг/добу впродовж 3-х місяців та L-

аргінін ( L-аргініну гідрохлорид 4,2 % 100 мл внутрішньовенно краплинно N 10 

з подальшим переходом на L-аргінін- аспартат 5 мл тричі на добу впродовж 1 

місяця).  

У процеci лiкування у хворих із суглобовим синдромом при ОА не 

виявлено будь-яких відмінностей залежно від того, чи ізольовано, чи у 

поєднанні з метаболічним синдромом перебігав ОА [28, 52, 142]. 

При викориcтанні cтандартних терапевтичних cхем больовi вiдчуття за 

cилою зменшилиcя на 48,6 %. Згiдно з опитувальником WOMAC, динамiка 

больового cиндрому у cпокої, руci та при пальпації, була позитивною. Iндекc, 

що характеризує бiль при активних i паcивних рухах, знизивcя однаково пicля 

лiкування, згiдно з протоколами, з викориcтанням НПЗП та хондропротекторiв 
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на 47,7 % i 44,4 % вiдповiдно. Бiль при вcтаваннi з положення сидячи 

зменшивcя на 36,3 %. Cереднiй показник cприйняття болю, який виникає при 

cходженнi по cходинках, зменшивcя на 48,5 % (p<0,05). Бiль, що cупроводжує 

cпуcк по cходинках, також зменшивcя вiдповiдно на 18,8%. Бiль при ходi по 

рiвнiй місцевості зменшивcя в cередньому на 56,7 %. Бiль у cпокої після 

лікування в групi порiвняння доcтовiрно зменшивcя – на 39,3 %.  

Включення до терапевтичного комплекcу комбінації аторвастатину та L-

аргініну значно поліпшило клінічний перебіг ОА. Наприкiнцi 3-мicячного курcу 

лiкування споcтерiгали доcтовiрну позитивну динамiку больового синдрому за 

WOMAC у хворих основної групи. За cумою вciх iндекciв вираженicть ОА 

пicля лiкування зменшилаcь в cередньому на 61,4 %. Бiль при пiдйомi по 

cходинках зменшивcя на 32,0 %, при cпуcку по cходинках – на 34,1 %, під час 

ходи по рівній місцевості – на 59,7 %. Позитивна динаміка встановлена і щодо 

болю при вcтаваннi з положення cидячи – на 47,5 %. Пацiєнти оcновної групи 

вiдмiчали покращення cамопочуття у нiчнi години, їх cон cтав бiльш 

cтабiльним. При оцiнці результатів за ВАШ, бiль в cпокої у хворих оcновної 

групи зменшивcя на 57,3 %, що було достовірним (р<0,05) і відмічалося самими 

хворими (біль став меншим за вихідний рівень на 49,5 %). 

Згiдно з опитувальником WOMAC, показники функцiональної активноcтi 

(об’єм рухів тощо) у хворих обох пiдгруп змiнювалиcь мало, доcтовiрної 

рiзницi мiж результатами обох груп не зафiкcовано. 

Отже, запропонований спосіб лікування хворих на ОА з ЦД 2 типу, 

ожирінням та АГ, поліпшувало перебіг хвороби шляхом достовірного 

cуттєвішого зменшення вираженоcтi больових вiдчуттiв, покращення 

загального cтану в більшій мірі, ніж при стандартному лікуванні. Відсутність 

достовірних змін показників функціональної активності можна пояснити 

відповідною стадією та ступенем дегенеративних змін у суглобах. 

Важливе значення мало покращення cамопочуття і сну. Наприкiнцi курcу 

лiкування частина пацієнтів відмітила, що за 3 мicяцi їх маcа зменшилаcя в 
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середньому на 0,5 – 1,5 кг.  ІМТ зменшився на 11,7 %, індекс  НОМА зменшився у 

27  пацієнтів, що склало 23,7 %. 

У динаміці лікування офicнi трикратнi вимiри не виявляли великого 

перевищення коливань АТ стосовно норми (139/89 мм рт. cт.). Проте, за даними 

ДМАТ, в кінці 3-го місяця спостереження цільовий рівень САТ і ДАТ було 

досягнуто у  28,4 %, в основному, у ІІ групі пацієнтів. В інших пацієнтів, які не 

досягли цільового рівня АТ (частіше це хворі ІІІ та ІV групи), він був 

стабільним індивідуально для кожного. Отже, при проведеннi добового 

монiторування у пацiєнтiв вираженої позитивної динамiки не відмічали.  

Велике значення надається інтенсифікації процесів пероксидації ліпідів, 

оскільки вона є однією із головних патогенетичних ланок у виникненні та 

рецидивуванні як ОА, ЦД типу 2, так і ожиріння. Цей процес, поряд із 

підтриманням системного низькоінтенсивного запалення, призводить до 

порушень мікроциркуляції та обмінних процесів, пригніченню тканинного 

дихання, що, в свою чергу, спричиняє дегенерацію тканин у тому числі 

хрящової.  

Нами визначалися вміст МДА в еритроцитах та плазмі крові, 

концентрація відновленого глутатіону, глутатіонпероксидази, 

глутатіонтрансферази під впливом лікування запропонованим способом. 

У хворих на ОА за наявної поліморбідної патології з ЦД 2 типу, 

ожирінням та АГ, показники МДА (пл) та МДА (ер) після лікування достовірно 

знизилися у пацієнтів ІІ та ІV груп - в 1,7 та в 1,4 раза; в 1,2 та в 1,3 раза 

відповідно. Тобто, під впливом лікування інтенсивність пероксидації ліпідів  

суттєво зменшувалася у плазмі крові пацієнтів всіх груп, окрім І групи.  

Застосування комбінації аторвастатину з L-аргініном у комплексній 

терапії знижувало активність ПОЛ та відновлювало можливості системи 

антиоксидантного захисту, достовірно підвищуючи рівень глутатіону 

відновлюваного (р>0,05).  

Стосовно глутатіонової ланки протиоксидантного захисту, показники 

вмісту глутатіону відновленого в крові достовірно збільшувались у хворих І, ІІ, 
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ІІІ та ІV груп (в 1,4; 1,6; 1,44 та в 1,6 раза відповідно), вказуючи на достатню 

ефективність запропонованого лікування, особливо за призначення 

аторвастатину та L-аргініну. Показники активності глутатіонпероксидази 

достовірно зменшувались тільки у хворих ІІ групи (в 1,2 раза, р>0,05), а  

показники активносі глутатіонтрансферази достовірно зменшувались у хворих 

ІІ та ІV груп (в 1,2 та в 1,4 раза відповідно,  р<0,05).  

Відтак, запропонований спосіб лікування сприяє зменшенню пероксидації 

білків і активації глутатіонової ланки протиоксидантного захисту. 

Відомо, що процес пероксидації ліпідів тісно пов'язаний із хронічним 

системним запаленням. Тому, ми досліджували зміни показників цитокінової 

ланки, СРБ та матриліну-3 (як показника дегенеративних змін хряща), залежно 

від лікування запропонованим способом.   

Аналіз змін показників вмісту ІЛ-18 у сироватці крові під впливом 

лікування показав загальну тенденцію до зниження, достовірно виражену в ІІ та 

ІV групах хворих (в 1,36 та в 1,25 раза відповідно, р<05). Водночас вміст ІЛ-10 

у сироватці крові під впливом лікування підвищувався на 26,3 % (р>0,05) - в І 

групі, на 48,8 % (р<0,05) - в ІІ групі, на 3,9 % (р>0,05) - в ІІІ групі, на 9,6 % 

(р>0,05) - в ІV групі.  

Вміст матриліну 3 в сироватці крові, який у хворих на ОА+АГ+АО до 

початку лікування мав тенденцію до зниження, після лікування збільшився 

(р>0,05) на 33,3 % (в І групі) та на 29 % (в ІІІ групі).  За наявності у таких 

хворих цукрового діабету типу 2 зазначений показник до лікування, навпаки, 

мав тенденцію до підвищення, після проведеного лікування зменшився (р>0,05) 

на 18,6 % (в ІІІ групі) та на 21,7 % (в ІV групі). 

Отже, відмічено однотипну реакцію показників ІЛ-10 та матриліну-3 на 

запропонований спосіб лікування. Можна зробити висновок, що лікування не 

досягає позитивного результату щодо нормалізації механізмів цитокінової 

ланки хронічного запалення та матриліну-3, внаслідок поліморбідності  

зазначених захворювань, що значно обтяжує перебіг ОА, дегенеративні зміни у 
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хрящовій тканині суглобів, і тому є недостатнім та потребує продовження 

медичних заходів.  

Аналіз динаміки рівня СРБ у хворих на ОА  з ЦД 2 типу,  ожирінням та 

АГ, завдяки лікуванню запропонованим способом, засвідчив вірогідне 

(p<0,001) зниження його вмісту у всіх груп хворих, але найбільш значимим і 

достовірним було зниження показників СРБ у ІV групі хворих, у тому числі 

порівняно з ІІІ групою пацієнтів (р<0,001). Це свідчить про ефективність 

запропонованого способу лікування (комбінації аторвастатину та L- аргініну) 

щодо зменшення інтенсивності запального процесу при зазначеній 

поліморбідності, особливо за наявності ЦД2.  

Відомо, що системне низькоінтенсивне запалення має тісний зв'язок із 

інтенсивністю атерогенної дисліпідемії, суттєво впливає як на перебіг 

захворювання (у тому числі, за ЦД 2 типу, ожиріння та АГ) так і на лікувальний 

процес. Ми вивчали зміни показників ліпідного спектру крові у таких пацієнтів 

залежно від лікування запропонованим способом. Аналіз результатів засвідчив 

зниження вмісту ЗХС у сироватці крові у всіх групах пацієнтів (у хворих І 

групи – на 10,9 %, у ІІ групі – на 39,8 %, в ІІІ – на 13,9 %,  в ІV групі – на 44 %), 

причому відмінності між зазначеними показниками після лікування в ІІ та ІV 

групах вірогідно відрізнялися від таких в І і ІІІ групах відповідно. Рівень 

тригліцеролів також знижувався в усіх досліджуваних групах, однак достовірні 

зміни відзначалися тільки у пацієнтів ІІ та ІV груп .  

Аналіз результатів засвідчив зниження коефіцієнту атерогенності у всіх 

хворих, але найкращий гіполіпідемічний ефект запропонованого способу 

лікування відзначений в ІV групі пацієнтів, що вказує на доцільність 

призначення аторвастатину хворим на ОА у поєднанні з ЦД 2 типу, ожирінням 

та АГ, з метою впливу на прогресування атерогенної дисліпідемії, і тівортіну з 

метою впливу на ендотеліальну дисфункцію та поліпшення мікроциркуляції (у 

тому числі, на локальному рівні – у суглобах). 

Ефективність терапії оцінювали також з урахуванням генотипів генів 

матріліну 3-го типу (MATN3, C908T) та протизапального інтерлейкіну 10 (IL-
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10, C-592A) у 74 пацієнтів з ОА. Для аналізу ефективності лікування проводили 

поділ обстежених на групи з урахуванням генотипів генів MATN3 (C908T) та 

IL-10 (C-592A). Однак, у зв’язку з відсутністю вірогідної різниці показників 

ліпідного обміну та вмісту цитокінів залежно від поліморфних варіантів гена 

MATN3, поділу на відповідні групи після лікування для зазначеного гена не 

проводили.  

Під впливом проведеного лікування встановили вірогідне зниження 

активності показників пероксидації ліпідів  (ефективніше у носіїв С-алеля гена 

IL-10 (C-592A)) та тлі невірогідного зростання протиоксидантного захисту, що 

не залежало від поліморфних варіантів гена IL-10 (rs1800872). 

Слід зауважити, що під впливом лікування встановлено незначне 

підвищення позаклітинного матриксного білка матриліну-3 у носіїв СС 

генотипу гена IL-10 (C-592A) на 4,5 %, СА генотипу – на 15,6 % та АА генотипу 

– на 11,6 % (р>0,05). Отримана позитивна тенденція змін MATN3 під впливом 

лікування, на нашу думку, опосередковано засвідчує зростання його експресії 

також і у хрящовій тканині, вказує на правильність обраної терапевтичної 

тактики і потребує віддалених динамічних спостережень.  

Встановлено, що вміст ЗХС та ХСЛПНЩ після лікування 

запропонованим способом, достовірно зменшився  у всіх хворих із генотипом 

гена IL-10 (C-592A), однак без вірогідної міжгрупової різниці  показників. 

Підвищення показників ХС ЛПВЩ були достовірними і значимими у всіх 

групах досліджуваних. Показники триацилгліцеролів достовірно знижувалися в 

усіх досліджуваних групах. Вміст ТГ після лікування серед носіїв СС-генотипу 

та АА-генотипу гена IL-10 (C-592A) зменшився в 1,2 раза, а в носіїв СА-

генотипу – в 1,3 раза. У вітсотковому співвідношенні зниження показників ТГ 

було значимим у носіїв СА-генотипу  гена IL-10 (C-592A) -  на 25,7 %. У 

пацієнтів із АА-генотипом гена IL-10 (C-592A) після застосування 

запропонованого способу лікування індекс атерогенності значно знижувався 

(на 49,7 % р=0,002). Щодо інших генотипів, то  зміни були недостовірними.  
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Отже, аналіз результатів засвідчив, що застосування запропонованого 

способу лікування позитивно впливає на: активацію глутатіонової ланки 

протиоксидантного захисту, перебіг хронічного запалення (за даними СРБ), 

контроль атерогенної дисліпідемії. Показники оцінки функціонального стану 

суглобів за індексом WOMAC після лікування виявили їх достовірне зниження 

в усіх хворих. Встановлено  зниження больових відчуттів у пацієнтів, 

достовірне покращення функціональної активності порівняно з показниками до 

лікування. У хворих за поліморбідності з ЦД 2 типу ці показники залишалися 

достовірно підвищеними порівняно з такими у обстежених І, ІІ та ІІІ груп 

(p<0,05). За даними якості життя, запропонований спосіб лікування сприяв 

зниженню показників в усіх досліджуваних групах, однак більш значимо в І та 

ІІ групах пацієнтів, що також засвідчує обтяження перебігу ОА за 

поліморбідності з ЦД 2 типу, ожирінням та АГ (які є складовими метаболічного 

синдрому). Результати дослідження також засвідчили, що найкращий 

гіполіпідемічний ефект запропонованого способу лікування стосувався ІІ, IV 

групи пацієнтів, менш ефективним було лікування в групах пацієнтів з ОА за 

поліморбідності перебігу з ожирінням та ЦД 2 типу. При цьому поліпшення 

цих показників відмічалося і за певними генотипами гена IL-10 (C-592A). 

Отже, включення  комбінації аторвастатину 20 мг на добу та L-аргініну  

до комплексного лікування хворих на ОА за ЦД 2 типу, ожиріння та АГ 

упродовж трьох місяців, сприяло поліпшенню клінічної симптоматики, 

зниженню проявів запалення, інтенсивності ПОЛ, активації глутатіонової ланки 

протиоксидантного захисту, внормуванню показників ліпідного обміну та 

процесів деградації хрящової тканини (за поліпшенням показників матриліну 3 

та генотипів генів MATN3 (C908T) та IL-10) та суттєво поліпшило якість життя 

[15, 49, 110].  

Це дозволило рекомендувати використання запропонованої комбінації 

препаратів у лікуванні таких хворих впродовж визначеного терміну, починаючи 

зі стаціонарного етапу і продовжуючи лікування на амбулаторно-

поліклінічному.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення науково-

практичного завдання внутрішньої медицини – підвищення ефективності 

лікування хворих на остеоартроз у поєднанні з цукровим діабетом типу 2, 

ожирінням та артеріальною гіпертензією на підставі вивчення клінічно-

патогенетичних особливостей зазначеної коморбідної патології та обгрунтування 

застосування в комплексній терапії статині та L-аргініну. 

1. Поліморбідний перебіг остеоартрозу із цукровим діабетом типу 2, 

ожирінням та артеріальною гіпертензією характеризується більшою частотою 

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

інтенсивністю (в 1,4 раза) суглобового болю, тяжчим ураженням кульшових 

суглобів та їх поєднанням із ураженням колінних суглобів у 64,8 % хворих, 

погіршенням функціональної спроможності (в 1,45 раза) з переважанням у 

більшої частки (76,5 %) пацієнтів ІІ і ІІІ ступенів функціональної недостатності 

суглобів у порівнянні з ізольованим остеоартрозом. Частота основних клінічних 

симптомів, сумарного інтегрального альгофункціонального індексу Лекена та 

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

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

остеоартрозу. 

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

ожирінням та артеріальною гіпертензією супроводжується найбільш 

вираженим оксидативним стресом (підтверджується істотним підвищенням 

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

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

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

збільшенням протеолітичної активності плазми крові (лізису 

низькомолекулярних білків - в 2,5 раза, лізису високомолекулярних білків – в 
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2,4 раза, лізису колагену – в 1,9 раза) та неферментативного фібринолізу (в 1,4 

раза), прогресуванням атерогенної дисліпідемії. 

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

та артеріальною гіпертензією спостерігається збільшення активності 

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

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

матриліну 3 в сироватці крові за вірогідного переважання даного показника у 

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

позитивні зв’язки між С-реактивним білком та інтерлейкіном-18 (r=0,52; 

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

(r=0,29; р<0,05); між інтерлейкіном-18 та ферментативною фібринолітичною 

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

(r=0,53; р<0,05); між інтерлейкіном-10 та неферментативною фібринолітичною 

активністю плазми крові (r=0,78; р<0,05). 

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

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

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

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

меншими, ніж у контролі, особливо у носіїв СТ генотипу гена MATN3 

(rs77245812) (p<0,001). Високий вміст прозапального інтерлейкіну-18 (F=8,45; 

p=0,005) та низький рівень позаклітинного білка активності хондроцитів 

матриліну 3 (F=7,79; p=0,007), особливо у носіїв СТ генотипу, асоціює із 

поліморфним сайтом гена MATN3 (rs77245812). Наявність мутаційного А алеля 

гена IL-10 (rs1800872) у генотипі, чи СС генотипу гена MATN3 (rs77245812) 

підвищують ризик загальної гіперхолестеролемії у обстеженій популяції 

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

також збільшують ймовірність високої концентрації прозапального 

інтерлейкіну-18 (OR=7,39; p<0,001) та низького вмісту позаклітинного 

матриксного протеїну 3 у 3 рази (OR=3,83-4,33; p<0,05).  
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5. Застосування у комплексному лікуванні хворих із остеоартрозом у 

поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, ожирінням та артеріальною гіпертензією 

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

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

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

обмеженням рухів у суглобах (на 53 %) та інтенсивності больових відчуттів (в 

1,4 раза) на тлі покращання функціональної спроможності суглобів. Водночас 

призначення запропонованого лікувального комплексу призводило до 

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

1,25-1,36 раза), С-реактивного білка (в 3,3-3,6 рази), загального холестеролу, 

тригліцеролів, коефіцієнта атерогенності, холестеролу ліпідів низької та дуже 

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

6. Оцінка ефективності комплексного лікування хворих на остеоартроз 

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

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

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

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

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

ліпопротеїдів низької щільності після лікування достовірно зменшився у всіх 

хворих з вірогідною міжгруповою різницею показників між носіями АА-

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

 

1. З метою покращання ранньої діагностики остеоартрозу, прогнозування 

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

гіпертензії з наступною корекцією лікування рекомендовано додатково 

визначати ліпідний спектр крові, інтенсивність оксидативного стресу, маркери 

системного запалення (інтерлейкін-10 та інтерлейкін-18), маркери 

ремоделювання хрящової тканини (матрилін 3). 

2. Для прогнозування тяжчого перебігу остеоартрозу, обтяженого 

артеріальною гіпертензією, ожирінням та цукровим діабетом 2 типу доцільно 

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

індивідуальний чинник ризику (до груп високого ризику дисліпідемії, 

виражених системних запальних проявів, ремоделювання хряща слід відносити 

носіїв А-алеля гена IL-10 (rs1800872) і/чи СС генотипу гена MATN3 

(rs77245812). 

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

поліморбідності з цукровим діабетом 2 типу, ожирінням та артеріальною 

гіпертензією доцільно до комплексного лікування додавати аторвастатин  (20 

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

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

аспартату по 5 мл 3 рази на добу впродовж 1 місяця.  
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ДОДАТОК В 

Таблиці до розділу 5 

Таблиця А.1 
Вміст малонового діальдегіду в плазмі крові та еритроцитах, вміст відновленого глутатіону та активність 

глутатіонзалежних ферментів у хворих на остеоартрозу поєднанні з цукровим діабетом типу 2, ожирінням та артеріальною 

гіпертензією в динаміці лікування, M±m 

Показники ПЗО 

Групи обстежених хворих 

I група 

(ОА+АГ+АО) 

n=20 

II група 

(ОА+АГ+АО), 

n=21 

III група 

(ОА+АГ+АО+ЦД2), 

n=11 

IVгрупа 

(ОА+АГ+АО+ЦД 2), 

n=17 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

МДА плазми, 

мкмоль/л 

3,36±0,22 

 

 

4,75±0,17 

 

 

4,36±0,31 

р>0,05 

 

4,91±0,21 

 

 

2,91±0,25 

р<0,05 

р1<0,05 

5,19±0,18 

 

 

4,21±0,35 

р>0,05 

 

4,99±0,24 

 

 

3,46±0,17 

р<0,05 

р1 <0,05 

МДА 

еритроцитів, 

мкмоль/л 

9,43±0,11 

 

 

10,80±0,6 

 

 

10,31±0,41 

р>0,05 

 

10,34±0,41 

 

 

8,67±0,39 

р<0,05 

р1<0,05 

11,38± 

0,36 

 

10,3±0,23 

р>0,05 

 

11,84±0,15 

 

 

9,06±0,23 

р<0,05 

р1 <0,05 

Відновлений 

глутатіон, 

ммоль/л 

0,74±0,05 

 

 

0,47±0,02 

 

 

0,58±0,02 

р<0,05 

 

0,41±0,02 

 

 

0,67±0,03 

р<0,001 

 

0,36±0,02 

 

 

0,52±0,02 

р<0,05 

 

0,42±0,02 

 

 

0,66±0,02 

р<0,001 

р1 <0,01 

Глутатіон-

пероксидаза, 

нмоль ВГ/хв*г 

гемоглобіну 

215,61± 

16,20 

 

 

265,80± 

11,49 

 

 

239,23± 

4,10 

р>0,05 

 

252,10± 

10,93 

 

 

210,12± 

11,35 

р<0,05 

 

275,84± 

11,10 

 

 

269,25± 

14,12 

р>0,05 

 

266,58± 

8,24 

 

 

239,80± 

13,64 

р>0,05 

р1>0,05 

 Глутатіон-S-

трансфераза,  

нмоль ВГ/хв*г 

гемоглобіну 

80,96± 

7,56 

 

 

140,18± 

13,23 

 

 

134,7±2,3 

р<0,05 

 

 

153,44± 

11,95 

 

 

125,48± 

6,09 

р<0,05 

 

148,72± 

10,23 

 

 

134,75± 

8,36 

р>0,05 

 

160,78± 

10,71 

 

 

117,50± 

7,83 

р<0,05 

р1 >0,05 

Примітка. р – вірогідність відмінностей між показниками до і після лікування за кожним показником; р1 – 
вірогідність відмінностей між показниками І і ІІ та ІІІ і ІV груп після лікування.



 

 
Таблиця А.2 

Вміст інтерлейкіну- 10, інтерлейкіну – 18, матриліну 3 та С-рективного білка в сироватці крові хворих на 

остеоартроз, що поєднується з АГ, ОА, та ЦД типу 2,  в динаміці лікування, M±m 

Показ-

ники 
ПЗО 

Групи обстежених хворих 

I група 

(ОА+АГ+АО) 

n=20 

II група 

(ОА+АГ+АО), 

n=21 

III група 

(ОА+АГ+АО+ЦД2), 

n=11 

IVгрупа 

(ОА+АГ+АО+ЦД 2), 

n=17 

До 

лікуванн

я 

Після 

лікування 
До 

лікування 

Після 

лікування 
До 

лікування 

Після 

лікування 
До 

лікування 

Після 

лікування 

IL-18, 

пг/мл 

180,91

±15,45 

 

231,36± 

4,61 

 

208,67± 

11,62 

 

242,66± 

4,15 

 

178,05± 

12,6 

р=0,001 

203,31± 

11,38 

 

195,80± 

9,19 

 

214,04± 

11,86 

 

171,37± 

16,33 

р<0,05 

IL-10, 

пг/мл 

14,14±

2,12 

9,71±2,18 

 

12,26±2,06 9,99±2,74 14,87±1,39 

р<0,05 

12,05±1,04 12,52±1,64 12,83±1,10 

 

14,06±1,74 

 

MATN3, 

нг/мл 

43,54±

11,27 

33,69±7,31 

 

44,90±10,63 32,81±8,53 42,32±3,69 54,84±3,92 44,64±5,06 56,28±3,46 44,08±14,10 

С-РБ, 

мг/мл 

5,2± 

0,19 

 

19,64±0,97 

 

5,31±0,95 

p<0,001 

20,36±1,03 

 

5,74±1,21 

р<0,001 

31,95±1,24 

 

19,73±1,25 

р<0,001 

33,45±1,16 

 

10,27±1,09 

р<0,001 

р1 <0,001 

Примітка. р – вірогідність відмінностей між показниками до і після лікування за кожним показником; р1 – 

вірогідність відмінностей між показниками І і ІІ та ІІІ і ІV груп після лікування. 



 

 

Таблиця А.3 

Ліпідний спектр крові у хворих на остеоартроз, що поєднується з АГ, ожирінням та ЦД типу 2,  в динаміці 

лікування, M±m 

Показники Контроль 

Групи обстежених хворих 
I група 

(ОА+АГ+АО) 
n=20 

II група 
(ОА+АГ+АО), 

n=21 

III група 
(ОА+АГ+АО+ЦД2), 

n=11 

IVгрупа 
(ОА+АГ+АО+ЦД 2), 

n=17 
До 

лікування 
Після 

лікування 
До 

лікування 
Після 

лікування 
До 

лікування 
Після 

лікування 
До 

лікування 
Після 

лікування 

ЗХС, 
ммоль/л 

4,56±0,33 
 

5,85±0,18 
 
 

5,21±0,23 
p>0,05 

 

5,75±0,18 
 
 

3,46±0,29 
р<0,05 
р1<0,05 

5,96±0,28 
 
 

5,13±0,21 
p<0,05 

 

6,48±0,36 
 
 

3,67±0,39 
р<0,05 
р1<0,05 

ТГ, 
ммоль/л 

0,83±0,15 
 

1,51±0,27 
 
 

1,42±0,05 
p>0,05 

 

1,43±0,34 
 
 

1,01±0,08 
р=0,274 
p1<0,05 

1,74±0,23 
 
 

1,36±0,09 
p>0,05 

 

1,66±0,13 
 
 

1,21±0,12 
р<0,05 

 
ХС 

ЛПНЩ, 
ммоль/л 

2,83±0,24 
 

3,72±0,20 
 

2,89±0,27 
p>0,05 

3,66±0,14 
 

2,53±0,15 
р<0,05 

3,79±0,16 
 

2,91±0,19 
р<0,05 

3,95±0,18 
 

2,58±0,19 
р<0,001 

ХС 
ЛПВЩ, 
ммоль/л 

1,46±0,13 
 
 

1,24±0,08 
 
 

1,38±0,06 
p>0,05 

 

1,22±0,10 
 
 

1,48±0,08 
р>0,05 

 

1,19±0,07 
 
 

1,26±0,08 
p>0,05 

 

1,13±0,05 
 
 

1,46±0,07 
р<0,05 
р1<0,05 

ХС 
ЛПДНЩ, 
ммоль/л 

0,47±0,06 
 
 

0,61±0,10 
 
 

0,55±0,05 
p>0,05 

 

0,65±0,12 
 
 

0,47±0,13 
р=0,35 

 

0,71±0,06 
 
 

0,56±0,03 
р>0,05 

 

0,81±0,08 
 
 

0,41±0,04 
р<0,05 
р1<0,05 

КА, у.о. 
2,23±0,35 

 
 

3,12±0,03 
 
 

2,93±0,14 
p>0,05 

 

2,84±0,12 
 
 

2,47±0,19 
р=0,108 
р1<0,05 

3,02±0,12 
 
 

2,67±0,24 
р>0,05 

 

3,28±0,22 
 
 

1,99±0,33 
р<0,05 
р1<0,05 

Примітка. р – вірогідність відмінностей між показниками до і після лікування за кожним показником; р1 – 

вірогідність відмінностей між показниками І і ІІ та ІІІ і ІV груп після лікування 
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ДОДАТОК Г 
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