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Проблема остеоартриіу (ОА) останнім часом набула особли
вого значення та актуальності, що зумовлено значною поширеністю 
захворювання, швидким розвитком функціональних порушень та інва- 
лідизацією осіб різного віку. Серед ревматичних захворювань ОА 
посідає перше місце у світі, а в країнах Європи -  друге після ішемічної 
хвороби серця і цереброваскулярних захворювань. За даними деяких 
авторів, артрози різної локалізації мають неоднаковий генез. Біомеха
нічна теорія зводить роль ожиріння в патогенезі ОА до хронічного 
перенавантаження суглобів унаслідок надмірної маси тіла Характер 
порушень метаболізму при хронічному перевантаженні ліпідами й 
ожирінні визначається не тільки зростанням вмісту ліпідів у крові 
внаслідок їх надмірного надходження в організм, але й комплексом 
активних реакцій метаболічної природи, серед яких щювіцка р о »  
належить інсулінорезистентності (ІР). Надлишкове надходження ліпі
дів із подальшим розвитком ожиріння та ІР супроводжується глобаль
ними змінами гомеостазу з порушенням метаболізму ліпідів, вуглево
дів, розвитком дислішдемії та гіперглікемії, дисфункції ендотелію з 
ремоделюванням судинної стінки й активації в ній запалення.

Мета дослідження -  оцінка впливу розувастатину на показни
ки інсулінорезистентності у хворих на остеоартрит з метаболічним 
синдромом (МС).

Під спостереженням знаходилось 36 хворих з остеоартригом у 
поєднанні з МС (рівень глюкози в крові < 7 ммоль/л), яким разом з 
патогенетичною терапією призначали розувастатин у дозі 10 мг протя
гом б місяців. Контрольну групи склали 22 особи з проявами остеоарт- 
риту з МС, які отримали патогенетичну терапію, що включала хондро- 
протектори, нестероїдш протизапальні засоби, фізіотерапію. Діагноз 
ОА встановлювали за діагностичними критеріями (Коваленко В.М., 
Шуба Н.М., 2004), МС -  у відповідності до рекомендацій ЮБ (2003). 
Клінічне обстеження опорно-рухового апарату включало визначення 
показників візуально-аналогової шкали (ВАШ), індексів Ьефіеапе та
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\VOMAC. Для оцінки ІР визначали вміст дентину, С-пептиду та індек
су НОМА2%.

Через б місяців лікування встановлена достатня клінічна ефек
тивність базисної патогенетичної терапії, що підтверджується вірогід
ним зменшенням індексу ВАШ у 1,6 рази, Ьедиеапе та \VOMAC у 1,5 
рази відповідно (р<0,05). Подібна динаміка встановлена в П трупі хво
рих, яким додатково призначався розувастатин, у яких показники 
ВАШ були у 2,6 рази нижчими, індексу Ьефіеше у 1,6 рази, \VOMAC 
у 1,8 рази (р<0,05).

За результатами дослідження визначено, що у хворих на МС з 
наявністю ОА на тлі прийому розувастатину встановлено зниження 
концентрації лепгину у 1,5 рази (р<0,05). У хворих І групи через 6 
місяців спостереження вірогідно були нижчими показники вмісту С- 
пептиду у 1,3 рази порівняно з контрольною групою, що мало пози
тивне вплив при визначенні ступеня ІР (р<0,05). Так, у хворих цієї 
групи показник НОМА%В зріс у 1,3 рази на фоні зростання 
НОМА2%8 у 1,5 рази і відповідно зниження НОМА2 Ш у 1,8 рази 
(р<0,05). У хворих, які отримували традиційну патогенетичну терапію 
відзначалась тенденція до погіршення показників ІР.

Була встановлена позитивна динаміка суглобових індексів у 
хворих, яким додатково призначався розувастатин, що визначалось 
зменшенням показників ВАШ у 1,4 рази, індексу І^иеяпе у 1,7 рази, 
\VOMAC у 1,9 рази ніж у хворих, які отримували патогенетнчну тера
пію (р<0,05).

Аналіз розвитку побічних ефектів комплексної терапії виявив, 
що серед хворих П групи, які отримували розувастатин, у 3 спостері
галось зростання активності АЛТ та АСТ більше, ніж у 3 рази, у 
зв’язку була зменшсіи доза розувастатину та призначена гепатопроте- 
кторна терапія.

Таким чином, призначення розувасгапну на фоні базисної те
рапії сприяє вірогідному пригніченню показників інсулінорезистент- 
ності, що обумовлено плейотропними ефектами стагнну, клінічним 
еквівалентом чого є зменшення симптомів остеоартриту.
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