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Актуальність теми дисертаційної роботи.

Ожиріння є відомим і значущим фактором ризику розвитку остеоартрозу. Зв’язок 

між надлишковою вагою та остеоартрозом не можна пояснити тільки з позицій 

підвищення механічного впливу на суглоб, що супроводжує ожиріння. Отже цей зв’язок 

припускає більш складну етіологію індукованих огрядністю форм даного захворювання.

Патогенетичні взаємозалежності ожиріння й остеоартрозу залишається повністю 

не з’ясованим. Історично склалося так, що висока частота остеоартрозу колінного 

суглоба реєструвалася саме в огрядних людей, у зв’язку з цим виникло припущення про 

суто механічний зв’язок: надмірна вага збільшує навантаження на суглоб, унаслідок 

чого він скоріше зношується. Водночас було показано, що ожиріння асоціювалося з 

остеоартрозом суглобів, що не несуть значного навантаження, наприклад зап’ястка та 

кисті [Dahaghin S., et а!., 2007]. Крім того, втрата ваги може призупинити прогресування 

остеоартрозу, зменшити прояви запалення й болю [Wluka А.Е., et al., 2013]. Це означає, 

що тільки механічним перевантаженням суглобів не може бути пояснений зв’язок між 

остеоартрозом й ожирінням. Сьогодні жирова тканина розглядається не тільки як 

пасивний акумулятор жирних кислот, але і як потужний ендокринний орган, а також 

продуцент прозапальних сигнальних молекул, наявність яких знаменує хронічне імунне 

запалення [Rosen E.D., Spiegelman В.М., 2006]. Отже, жирова тканина як ендокринний 

орган здатна продукувати субстанції з локальним (автокринним) і системним 

(ендокринним) ефектами. Найбільш відомими й добре вивченими адипокінами є лептин, 

адипонектин, резистин і вісфатин, роль яких у патогенезі остеоартриту широко 

обговорюється й вивчається. Адипокіни справляють різноспрямоване діяння на 

суглобовий хрящ. З одного боку, вони підвищують рівень прозапальних факторів, з
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іншого, — мають протизапальний потенціал. Крім того, огрядність пов’язана з 

порушеннями ліпідного обміну, що призводить до системно низького рівня ліпопротеїдів 

високої щільності (ЛПВЩ) і високого рівня вільних жирних кислот (ВЖК), тригліцеридів 

(ТГ) і окислених ліпопротеїдів низької щільності.

Отже, ожиріння асоціюється із секрецією численних цитокінів і факторів росту, 

низькорівневим запаленням і дисліпідемією, що відіграють важливу роль у розвитку 

остеоартрозу. Розуміння ролі ожиріння в розвитку остеоартрозу має декілька важливих 

клінічних наслідків. По-перше, втрата ваги у пацієнтів з ожирінням, що зменшує 

навантаження на суглоби, може суттєво знизити ризик розвитку ОА в навантажувальних 

суглобах. По-друге, дієта з низьким умістом жирів повинна бути рекомендована всім 

пацієнтам с остеоартрозом чи наявними іншими факторами ризику розвитку недуги. 

Суттєве зменшення фракції вільних жирних кислот може позитивно позначитися на 

перебігу остеоартрозу, водночас виключення цього тригерного механізму може 

зменшити ймовірність розвитку захворювання. По-третє, терапія, спрямована на 

блокаду адипокінів та цитокінів при остеоартрозі, може бути корисною стратегією, тож 

антицитокінові препарати та, можливо, інгібітори лептину з часом посядуть важливе 

місце в лікувальних схемах даного захворювання.

З огляду на все викладене вище тему дисертаційної роботи Гуменюк М.Я. можна 

визнати цілком актуальною, важливою і своєчасною.

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

Дисертація виконувалася відповідно до основного плану науково-дослідних робіт 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» і є фрагментом 

науково-дослідної роботи «Клініко-імунологічні аспекти перебігу основних захворювань 

внутрішніх органів та їх корекція» (№ державної реєстрації 0114U002040).

Дисертантка є однією із співвиконавців НДР.

Ступінь обґрунтованості, достовірність та новизна основних наукових 

положень, висновків, практичних рекомендацій.

Достовірність та обґрунтованість результатів дисертаційного дослідження 

Гуменюк М.Я. забезпечена обстеженням статистично значущою кількістю хворих (100
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хворих на остеоартроз із супутнім ожирінням, 20 пацієнтів із остеоартрозом без 

ожиріння та 20 осіб контрольної групи), використанням адекватних методів обстеження 

пацієнтів та об’єктивною статистичною обробкою даних.

Усі використані у роботі методи досліджень загальновизнані, сучасні та 

інформативні, що дозволило здобувачці на високому науковому і методичному рівні 

виконати всі дослідження та сформулювати обґрунтовані висновки. Інформативність і 

достовірність комплексу використаних методів дослідження не викликає сумнівів та 

дозволяє повністю розв’язати поставлені здобувачкою завдання дисертаційного 

дослідження. Так, для досягнення мети та завдань дослідження використаний, окрім 

загальноклінічних рутинних методів обстеження, широкий спектр імуноферментних 

методів -  визначення рівнів ФНПа, лептину, перехресно зв’язаного С-термінального 

телопептиду колагену 1-го типу, хрящового олігомерного матриксного протеїну, що 

уможливило прицільно дослідити й уточнити стан кісткової і хрящової тканини за умов 

остеоартрозу.

Мета роботи визначена як підвищення ефективності лікування хворих на 

остеоартроз у поєднанні з абдомінальним ожирінням на підставі вивчення їхніх 

патогенетичних ланок розвитку та обґрунтування фармакологічної корекції. Задля 

реалізації мети запропоновано 5 завдань. Загалом, у дисертації представлено 

теоретичне узагальнення результатів дослідження і досягнуто вирішення наукової 

проблеми -  встановлено клініко-патогенетичні особливості перебігу остеоартрозу у 

пацієнтів із надмірною вагою тіла та також запропоновано дієві методи лікування із 

використанням кверцетину та L-аргініну як доповнення до стандартної схеми лікування 

даного захворювання. Результати дослідження дозволили констатувати та виділити 

певні клінічні особливості перебігу остеоартрозу на тлі абдомінального ожиріння: 

превалююче ураження колінних і кульшових суглобів, більш високі показники больового 

синдрому, швидке прогресування, частіші загострення синовіту, що загалом 

асоціювалося із важчим перебігом захворювання. Водночас імунологічні дослідження 

підтвердили факт більш виразної деструкції хрящової тканини та резорбції кісткової 

тканини за умов поєднання остеоартрозу та ожиріння. Маркери кістково-хрящової 

деструкції корелювали із індексом маси тіла та рентгенологічною стадією остеоартрозу. 

Доповнено наукові дані щодо ролі системного запалення у патогенезі прогресування 

остеоартрозу на тлі абдомінального ожиріння, що доведено при вивченні динаміки змін
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С-реактивного протеїну, лептину та ФНПа. Проведені дослідження та встановлені 

взаємозв’язки є новітніми, важливими та актуальними.

Таким чином, можна вважати, що наукові положення, висновки і рекомендації, які 

подані у дисертації Гуменюк М.Я., цілком достовірні та обґрунтовані, вони достатньо й 

повно віддзеркалюють поставлену мету і завдання дослідження.

Новизна наукових положень, 

що сформульовані у дисертації, їх практичне значення

Наукові положення, що винесено на захист, мають важливе значення. У 

дисертаційному дослідження Гуменюк М.Я. сформульовані патогенетичні взаємозв’язки 

між ожирінням та остеоартрозом, що послугувало підґрунтям для корекції лікувальних 

заходів. Проведений комплексний аналіз клінічних і лабораторних проявів суглобового 

синдрому залежно від градації індексу маси тіла, оцінений артрозогенний і 

прозапальний потенціали надмірної маси тіла, встановлено кореляційні залежності між 

клінічними і лабораторними показниками суглобового синдрому та індексом маси тіла. 

Установлено, що у хворих на остеоартроз на тлі абдомінального ожиріння 

спостерігається зростання важкості і виразності клінічної симптоматики остеоартрозу, 

переважно при оцінці уражень колінного і кульшового суглобів. Перебіг остеоартрозу на 

тлі абдомінального ожиріння супроводжується значущою дисліпідемією, підвищенням 

концентрації прозапальних цитокінів, що мають важливу патогенетичну роль та 

посилюють деструкцію хрящової тканини та резорбцію кісткової. Доведено також 

негативний вплив та зниження чутливості до препаратів базисної дії (симптом- 

модифікуючих препаратів сповільненої дії - SYSADOA) за умов наявності супутнього 

ожиріння. На основні проведених досліджень уперше розроблено схему комплексного 

лікування пацієнтів із використанням препарату кверцетину та L-аргініну гідрохлориду, 

що уможливило підвищити дієвість комплексної терапії остеоартрозу, досягти більш 

швидкого зменшення клінічних ознак суглобового синдрому, зниження темпів деструкції 

хрящово-кісткової тканини та поліпшити якість життя цієї когорти пацієнтів.

Загалом сформульовано 5 завдань роботи, що знайшли повне розкриття в 6 

висновках та 5 практичних рекомендаціях.

Дисертаційне дослідження має конкретну практичну спрямованість, оскільки 

пропонує практикуючим ревматологам нові маркери, що дозволяють провести ранню



діагностику та визначити темпи прогресування остеоартрозу. Так, з метою ранньої 

діагностики, прогнозування перебігу і попередження прогресування остеоартрозу 

рекомендується визначення рівня хрящового олігомерного матрикспротеїну та С- 

термінального телопептиду в крові, що уможливлює тривале й адекватне моніторування 

стану кісткової і хрящової тканин, а також проведення оцінки ефектності 

медикаментозної терапії. У дисертаційному дослідженні загалом доведено реалізацію 

артрозогенного потенціалу надмірної маси тіла і абдомінального ожиріння переважно за 

рахунок прозапальних механізмів та порушення ліпідного обміну. Виявлено зв'язок між 

рівнем лептину та клінічними проявами остеоартрозу. Простежено взаємозв'язок між 

концентрацією лептину та лабораторними маркерами запального процесу. Отримані 

дані дозволяють припустити, що лептин може бути вагомим фактором, що бере участь у 

розвитку і прогресуванні остеоартрозу за умов надмірної маси тіла, зокрема при 

абдомінальному типі ожиріння. Оптимізовано тактику лікування остеоартрозу в 

поєднанні із абдомінальним ожирінням. Пацієнтам із остеоартрозом із супутнім 

абдомінальним ожирінням при больовому синдрому, за наявності дисліпідемії, задля 

зменшення активності запального процесу та відновлення хрящової і кісткової тканини, 

з метою поліпшення якості життя рекомендується комплексне застосування кверцетину 

та L-аргініну гідрохлориду.

Структура і зміст дисертації, дотриманість вимог ДАК України щодо 

оформлення дисертації

Дисертаційна робота побудована за класичною схемою, викладена грамотною 

українською мовою на 118 сторінках тексту, складається зі вступу, огляду літератури, 

матеріалів і методів, 2-х розділів власних досліджень, узагальнення і аналізу 

результатів дослідження, 6 висновків, 5 практичних рекомендацій, списку використаних 

літературних джерел, що містить 211 найменування (124 кирилицею і 87 латиною). 

Робота добре ілюстрована таблицями і рисунками (загалом, 18 таблиць і 23 рисунки). 

Оформлення дисертації відповідає всім діючим вимогам.

У вступі здобувачка чітко сформулювала мету та завдання дослідження. Так, 

метою дослідження є підвищення ефективності лікування хворих на остеоартроз у 

поєднанні з абдомінальним ожирінням на підставі вивчення їхніх патогенетичних ланок 

розвитку та обґрунтування фармакологічної корекції. Формулювання мети відповідає



рівню кандидатський дисертацій. Задля реалізації мети запропоновано 5 адекватних 

завдань. У вступі також відображено об’єкт і предмет дослідження, наукова новизна та 

практичне значення результатів, особистий внесок автора, наведені відомості щодо 

апробації матеріалів роботи та їх публікації у наукових періодичних виданнях.

Огляд літератури, що формує перший розділ роботи, представлений як аналіз 

основних наукових публікацій за темою дисертаційної роботи з використанням 

вітчизняних і іноземних джерел із глибиною пошуку до 15 років. Наведено дані про 

взаємозв’язок остеоартрозу та абдомінального ожиріння, роль прозапальних чинників у 

формування низькорівневого запалення, притаманного остеоартрозу, акцентовано на 

значенні лептину та порушень ліпідного обміну в патогенезі метаболічного фенотипу 

остеоартрозу. Здобувачкою виокремлено дискусійні питання, що потребують 

подальшого вивчення. При написанні цього розділу здобувачка продемонструвала 

глибокі знання проблеми, вміння критично аналізувати та узагальнювати численні, іноді 

суперечливі, дані літератури.

Другий розділ («Матеріал та методи дослідження») присвячений розгорнутій 

характеристиці об’єкту, предмету та методів дослідження. Здобування залучила 

широкий спектр досліджень для досягнення поставленої мети. Використовуються 

антропометричні методи обстеження, клінічні методи із сучасною індексною оцінкою 

стану опорно-рухового апарату за індексом Lequesne та WOMAC, методики оцінки 

якості життя (опитувальник EQ-5D), лабораторні методи, що охоплювали традиційні 

рутинні та імуноферментні методики визначення в сироватці крові рівнів ФНПа, С- 

реактивного білка, хрящового олігомерного матрикспротеїну, перехресно зв’язаного С- 

термінального телопептиду колагену 1-го типу, лептину, а також методи статистичного 

аналізу. У розділі також наведена детальна характеристика обстежених хворих, 

обґрунтування критеріїв включення в дослідження, а також порівняльна характеристика 

груп пацієнтів.

Наступні розділи власних досліджень побудовані відповідно до формулювання 

завдань роботи.

«Клініко-патогенетичні особливості перебігу остеоартрозу у поєднанні з 

абдомінальним ожирінням» (Ill-й розділ) презентує результати досліджень стосовно 

механізмів негативного впливу ожиріння на перебіг остеоартрозу. Результати 

досліджень даного розділу відповідають 1, 2 і 3 задачі дослідження та, відповідно, 2,3,4 

та 5 висновкам роботи.



Оцінка антропометричних даних дозволила встановити достовірне підвищення 

індексу маси тіла (ІМТ), об’єму талії і стегон та їх співвідношення. Так, ІМТ у пацієнтів із 

абдомінальним ожирінням становив у середньому 34,5 кг/м2. Підвищення маси тіла 

накладало відбиток на клінічні симптоми остеоартрозу, так, вірогідно зростали 

показники інтенсивності больового синдрому за ВАШ, індексами Lequesne та WOMAC. 

Встановлено кореляційні зв’язки між ІМТ та індексними параметрами стану суглобів. У 

пацієнтів основної групи також частіше спостерігалися загострення реактивного 

синовіту, ураження суглобів нижніх кінців та дефігурація/деформація суглобів. Виявлені 

клінічні відмінності дисертантка пояснює не тільки зростанням навантаження на опорні 

суглоби, але й вагомими патогенетичними зрушеннями. Наступні підрозділи III розділу 

присвячені визначенню ролі гормонів жирової тканини, прозапальних цитокінів та 

маркерів деградації кісткової і хрящової тканин у механізмах прогресуючого перебігу 

остеоартрозу у поєднанні з абдомінальним ожиріння.

Перебіг остеоартрозу з абдомінальним ожирінням характеризується 

дисліпідемією із зростанням рівня загального холестерину, а також суттєвим 

збільшенням концентрації холестерину ЛПНЩ, тригліцеридів, зниженням концентрації 

холестерину ЛПВЩ. Добре відомо, що високий рівень холестерину в сироватці крові 

пов’язаний з генералізованим остеоартрозом, це доводить, що гіперхолестеринемія 

може бути системним фактором ризику для даного захворювання. Крім того, загальний 

холестерин у сироватці крові, високі рівні тригліцеридів і дисбаланс ліпопротеїдів були 

пов’язані з виникненням вогнищ жирового пошкодження кісткового мозку. Ураження 

кісткової тканини й кісткового мозку є джерелом болю при остеоартрозі й зумовлює 

прогресуючі втрати хряща. Ще один важливий висновок підкреслює значущість ліпідів у 

патогенезі ОА: хондроцити здатні накопичувати ліпіди, що позитивно корелює з тяжкістю 

захворювання. Не дарма, в дисертаційній роботі пацієнти із дисліпідемією мали вищі 

показники больового синдрому, вищу активність захворювання (за даними рівнів С- 

реактивного протеїну та ФНПа), що підтверджено кореляційними зв’язками.

Тло, що створює абдомінальне ожиріння, призводить до формування 

низькорівневого запалення при остеоартрозі, що засвідчують підвищені рівні С- 

реактивного протеїну та ФНПа. Дані показники корелюють із клінічними симптомами 

перебігу хвороби, рентгенологічною стадією та ІМТ.

Численні експериментальні моделі продемонстрували, що ненормальне 

навантаження на суглоб дійсно може змінити метаболізм клітин хряща й



субхондральної кістки, що врешті-решт призведе до деградації суглобового хряща й 

прогресування ОА. Сьогодні особлива увага приділяється впливу надмірного 

навантаження на субхондральну кістку. Експериментальні досліди також довели, що 

ненормальне навантаження на колінні суглоби мишей призводить до потовщення 

субхондральної кістки й до змін метаболічної активності остеобластів. Це 

підтверджують результати дослідження Гуменюк М.Я: спостерігається більш виражена 

деструкція хрящової тканини та значна резорбція кісткової тканини, що проявляється 

зростанням концентрації хрящового олігомерного матрикспротеїну (у 1,5 рази) та 

перехреснозв’язаного С-термінального телопептиду колагену І типу (у 1,8 разів) 

порівняно із пацієнтами без огрядності. Дані маркери кістково-хрящової резорбції 

корелюють із рентгенологічною стадією остеоартрозу, виразністю больового синдрому 

та С-реактивним протеїном.

Безсумнівно, найбільш цікавим підрозділом є вивчення ролі лептину у патогенезі 

остеоартрозу. Дисертанткою проведено визначення концентрації лептину у пацієнтів та 

встановлено цікаві клініко-патогенетичні паралелі. Відомо, що лептин підвищує 

продукцію мактриксних металопротеїназ, викликає апоптоз хондроцитів, змінює їх 

фенотип та загалом стимулює деградацію суглобового матриксу. У дисертаційній роботі 

встановлено кореційні взаємозалоежності між концентрацією лептину, ІМТ, клінічними 

особливостями перебігу остеоартрозу та маркерами системного запалення, що загалом 

доводить патогенетичну роль лептину в розвитку і прогресуванні остеоартрозу.

У IV розділі «Обґрунтування диференційованих підходів до лікування хворих на 

остеоартроз у поєднанні з абдомінальним ожирінням»» представлені результати 

комплексного лікування пацієнтів із остеоартрозом і абдомінальним ожирінням. 

Включення до традиційної протизапальної терапії кверцетину та L-аргініну гідрохлориду 

дозволяє покращити клініко-функціональний стан, а також покращити якість життя 

пацієнтів: на 10-ту і 30-ту добу лікування показники ВАШ були у 1,5 та 1,9 рази нижчими, 

індекс Lequesne - у 1,5 та 1,9 рази, WOMAC - у 1,3 та 1,5 рази порівняно з відповідними 

результатами до лікування (р<0,05). Достовірних змін зазнали також маркери 

системного запалення та кістково-хрящової деструкції. Здобувачкою уперше 

розроблена схемі комплексного лікування хворих на остеоартрозу, поєднаного із 

абдомінальним ожирінням, із використанням препарату кверцетину та L-аргініну 

гідрохлориду, що уможливило поліпшити дієвість терапії, позитивно вплинути на 

показники системного запалення та ліпідного обміну, досягти зменшення клінічних ознак



суглобового синдрому, зниження деструкції хрящової та резорбції кісткової тканини та 

поліпшення якості життя. Здобувачка рекомендує всім пацієнтам за наявності больового 

і запального синдромів, порушенні ліпідного профілю застосовувати додаткові 

лікувальні заходи у вигляді призначення кверцетину та L-аргініну гідрохлориду. 

Результати даного розділу знайшли кінцеве відображення в 6 висновку роботи, а також 

у практичних рекомендаціях.

Здобувачкою проведено узагальнення та аналіз отриманих результатів 

дослідження, сформульовано висновки і практичні рекомендації, які відповідають 

поставленій меті і задачам та логічно завершують дисертаційне дослідження.

Повнота викладення результатів дисертації в опублікованих працях

Результати дисертаційного дослідження достатньо оприлюднені. За темою 

дисертації опубліковано 12 наукових праць, серед яких 6 статей в наукових фахових 

журналах та 6 тез, опублікованих у матеріалах науково-практичних конференцій та 

конгресів. У наукових працях відтворено всі розділи дисертаційного дослідження. 

Основні положення дисертації оприлюднено на різних медичних форумах впродовж 

2013-2015 pp.

Зауваження та запитання

Принципових зауважень щодо дисертації М.Я.Гуменюк «Підвищення 

ефективності лікування хворих на остеоартроз у поєднанні з абдомінальним ожирінням 

на підставі вивчення їх патогенетичних ланок розвитку та обґрунтування 

фармакологічної корекції» немає. Робота виконана на високому науково-методичному 

рівні.

Стосовно огляду літератури, то бажано б було завершити його написання 

обґрунтуванням доцільності проведення даного дослідження. У II розділі «Матеріали і 

методи дослідження» можна цілком скоротити та спростити описання імуноферментних 

методик визначення хрящового олігомерного матрикспротеїну та перехресно зв’язаного 

С-термінального телопептиду колагену 1-го типу; детальний опис даних методик займає 

значну кількість сторінок. Зважаючи на більш відому патогенетичну роль інтерлейкіну-1 

у патогенезі остеоартрозу, напевне, доцільніше було включити в переліг методик
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визначення саме цього цитокіну. Ill розділ «Клініко-патогенетичні особливості перебігу 

остеоартрозу у поєднанні з абдомінальним ожирінням» перенасичений підрозділами 

(усього 10 підрозділів), з яких, на нашу думку, можна було б сформувати два основних 

розділи, виділити клінічні особливості перебігу остеоартрозу на тлі ожиріння та окремим 

розділом представити патогенетичні механізми. Зустрічаються також нечисленні 

граматичні помилки. Дані зауваження носять непринциповий характер та суттєвим 

чином не впливають на новизну роботи та отримані результати.

При рецензуванні даної дисертаційної роботи у нас виникли дискусійні запитання:

1) На Вашу думку, що відіграє роль у розвитку і прогресуванні остеоартрозу:

надмірна маса тіла загалом чи саме абдомінальний тип ожиріння?

2) На сьогодні дисліпідемія постає одним із чинників ризику розвитку

остеоартрозу. Прокоментуйте, будь ласка, яким чином дисліпідемія впливає на функцію 

хондроцитів та рівень больового синдрому.

3) Чи рекомендували Ви пацієнтам певні дієтичні обмеження, в чому вони

полягали та чи контролювали Ви масу тіла пацієнтів впродовж дослідження?

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам

Дисертаційна робота Гуменюк М.Я. побудована та оформлена відповідно до 

чинних вимог, висновки та практичні рекомендації є результатом адекватного, логічного 

та достовірного аналізу отриманих даних. Дисертація М.Я.Гуменюк «Підвищення 

ефективності лікування хворих на остеоартроз у поєднанні з абдомінальним ожирінням 

на підставі вивчення їх патогенетичних ланок розвитку та обґрунтування 

фармакологічної корекції» є завершеним науковим дослідженням, в якому розв’язано 

актуальне для сучасної терапевтичної науки завдання -  покращання якості діагностики і 

лікування пацієнтів із остеоартрозом на тлі супутнього абдомінального ожиріння.

Вищезазначене дозволяє констатувати, що дисертаційна робота Гуменюк Марії 

Ярославівни на тему «Підвищення ефективності лікування хворих на остеоартроз у 

поєднанні з абдомінальним ожирінням на підставі вивчення їх патогенетичних ланок 

розвитку та обґрунтування фармакологічної корекції» є завершеною науковою працею, 

вона актуальна за змістом, виконана на високому методичному рівні, відрізняється 

науковою новизною та практичною значущістю, повністю відповідає вимогам «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового
ю



співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 

р. № 567 (зі змінами та доповненнями), які стосуються дисертаційних праць на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук, а здобувач заслуговує на присудження цього 

наукового ступеня у галузі медицини за фахом 14.01.02 -  внутрішні хвороби.
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