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Обзор литературы, посвященный анализу 
данных относительно влияния веществ высших 
грибов Ganoderma lucidum и Cordyceps sinensis 
на опухолевые плетки. Главными веществами 
гриба Ganoderma lucidum, которые проявляют 
опухолевое действие, являются липидные ком-
поненты, в частности тритерпеноиды и стеролы. 
Что же касается гриба Cordyceps sinensis, то 
действующими веществами в его составе явля-
ются кордицепин и кордицепиновая кислота. Их 
противоопухолевый эффект реализуется за счет 
разнообразных механизмов, таких как индукция 
апоптоза, ингибирование пролиферации вслед-
ствие влияния на определенные сигнальные пу-
ти опухолевой клетки, антиоксидантная актив-
ность и др.. Поэтому липидные вещества выс-
ших грибов могут бать перспективными тера-
певтическими средствами в лечении злокачест-
венных новообразований. 

 
Summary 

THE ANTITUMOUR ACTION OF THE MUSHROOMS’ GANODERMA 
LUCIDUM AND CORDYCEPS SINENSIS CHEMICAL SUBSTANCES AT 

THEIR APPLICATION IN VIVO AND IN VITRO 
Dovgiy R.S., Makarenko A.N., Rudyk M. P. 
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Review of scientific literature devoted to data 
analysis of the influence of higher mushrooms’ 
Ganoderma lucidum and Cordyceps sinensis com-
ponents on tumor cells. The main anticancer com-
ponents of Ganoderma lucidum are lipid compo-
nents, in particular triterpenoids and sterols. Cordy-
cepin and cordycepic acid are the main antitumour 
substances of Cordyceps sinensis.  Their antitu-
mour effect realizes due to various mechanisms, 
such as induction of apoptosis, inhibition of prolif-
eration as a result of influence on the signaling 
pathways of tumour cells, antioxidative activity. 
Therefore lipid components could be perspective 
agents in the treatment of malignant tumours. 
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В статті представлено аналіз літератури 
про патогенетичні взаємозв’язки між остео-
артрозом та ожирінням. Отримані наукові 
дані дозволяють оцінювати роль ожиріння як 
фактору ризику остеоартрозу та інших 
хронічних станів. 
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Стаття є частиною запланованої дисертаційної роботи 
на тему: «Особливості клінічного перебігу та лікування ста-
більної стенокардії, поєднаної з остеоартрозом у осіб з над-
мірною масою тіла та ожирінням», що є фрагментом НДР 
кафедри внутрішньої медицини з доглядом за хворими 
«Роль запалення в патогенезі коронарних і некоронарних за-
хворювань серця та розробка методів патогенетичної тера-
пії» № держреєстрації 0107U004808 

Ожиріння і остеоартроз (ОА) - одні з най-
більш актуальних медико-соціальних проблем 
сучасного суспільства [1, 2]. Це обумовлено як їх 
надзвичайно високою поширеністю, так і висо-
кою коморбідністю з іншими станами і захворю-
ваннями, що здійснюють істотний вплив на 
якість життя і життєвий прогноз пацієнтів. Згідно 
з сучасними даними [3, 4] ожиріння є фактором 
ризику ОА і багатьох інших захворювань, 
пов’язаних з метаболічними порушеннями, а по-
рушення функції та обмеження працездатності, 
як правило, супроводжують ОА, в свою чергу 
призводять до збільшення індексу маси тіла 
(ІМТ) і індукують розвиток кардіоваскулярних 
хвороб і діабету. Відповідно до визначення 
ВООЗ під надмірною масою тіла та ожирінням 
прийнято розуміти ненормальне або надмірне 
скупчення жиру, що може призвести до пору-
шень здоров’я [5, 6]. За визначенням ВООЗ, 
«надлишкова маса» відповідає ІМТ ≥ 25, а 
«ожиріння» - ІМТ ≥ 30. ІМТ являє собою показ-
ник співвідношення маси тіла до зросту, широко 
використовуваний для класифікації станів над-
лишкової маси тіла та ожиріння у дорослого на-
селення (ІМТ = маса тіла (кг) / зріст2 (м2)). Згідно 
з даними ВООЗ, в 2005 році у всьому світі при-
близно 1,6 млрд. дорослих людей (у віці старше 
15 років) мали надлишкову масу тіла і як мінімум 
400 млн. дорослих людей страждали на ожирін-
ня. Результати вибіркових досліджень, проведе-
них в Росії, свідчать про те, що не менше 30% 
працездатного населення мають надлишкову 
масу тіла і 25% - ожиріння. За прогнозами до 
2015 року приблизно 2,3 млрд. дорослих людей 
матимуть надмірну масу тіла, а понад 700 млн. - 
страждатимуть на ожиріння. З етіологічної і па-
тогенетичної точки зору, під ожирінням мають на 
увазі хронічне гетерогенне, прогресуюче захво-
рювання, пов’язане з низкою генетичних, пове-
дінкових, зовнішньосередовищних, гормональ-
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них і неврологічних чинників, що призводять до 
порушень харчової поведінки, порушень усіх ви-
дів метаболізму і енергетичного дисбалансу. 
Численні дослідження продемонстрували, що 
ожиріння призводить до розвитку різних захво-
рювань, високої інвалідизації та зниження зага-
льної тривалості життя хворих. Ризик їх розвитку 
прогресивно зростає в міру зростання ІМТ. У 
осіб з 40% зайвої маси тіла в 2 рази вищий ри-
зик передчасної смерті в порівнянні з людьми з 
середньою масою тіла. Коло хвороб, пов’язаних 
з ожирінням, досить широке. Найбільш часто з 
ожирінням асоційовані: цукровий діабет (ЦД) 2-
го типу, артеріальна гіпертензія (АГ), дисліпіде-
мії, ішемічна хвороба серця (ІХС), серцева не-
достатність (СН), цереброваскулярні захворю-
вання (підвищений ризик інсультів), респіраторні 
захворювання (синдром апное уві сні, астма), 
холелітіаз, неалкогольний цироз печінки та ОА 
[7, 8]. 

Остеоартроз - найбільш часте і поширене за-
хворювання суглобів, асоційоване з віком, що 
призводить до розвитку функціональної недо-
статності і подальшої втрати працездатності у 
дорослих [4, 9, 10]. За існуючими прогнозами 
збільшення очікуваної тривалості життя і глоба-
льне старіння населення до 2020 року можуть 
зробити ОА четвертою за значимістю причиною 
інвалідності (ВООЗ). До 1986 року не існувало 
чіткого визначення хвороби. Більшість авторів 
вважали ОА захворюванням невідомої етіології, 
при якому спочатку вражаються суглобовий 
хрящ та субхондральна кістка, на відміну від ре-
вматоїдного артриту, де первинно відбуваються 
зміни в синовіальній мембрані. Приблизно в 
цьому ж році підкомітет з ОА Американської ко-
легії ревматологів запропонував визначати ОА 
як гетерогенну групу станів, що призводять до 
появи симптомів і ознак, які асоціюються з по-
рушенням цілісності суглобового хряща та змі-
нами в субхондральній кістці. Це визначення 
хвороби прийняте в 1994 році на робочій нараді 
«Нові перспективи вивчення ОА» і характеризує 
ОА як групу захворювань різної етіології, що 
мають однакові біологічні, морфологічні та кліні-
чні результати, при яких в патологічний процес 
залучається не тільки суглобовий хрящ, але 
весь суглоб, включаючи субхондральну кістку, 
зв’язки, капсулу, синовіальну мембрану і пери-
артикулярні м’язи [11]. Слід зазначити, що 
традиційно ОА вважався дегенеративним захво-
рюванням суглобів, проте останнім часом 
з’являється все більше даних про те, що в його 
патогенезі чималу роль відіграє запалення [12, 
13]. Саме тому в зарубіжній літературі захворю-
вання прийнято називати «остеоартритом». В 
цілому ОА характеризується вогнищевою втра-
тою суглобового хряща та центральним і крайо-
вим утворенням нової кісткової тканини. В Англії, 
Швеції та Голландії ОА кульшових суглобів III та 
IV стадії діагностують у 8,4% жінок та у 3,1% чо-
ловіків [2]. В США ОА діагностується більш, ніж у 

половини людей віком старше 65 років і прак-
тично у кожної людини старше 75 років [14]. За 
прогнозами ВООЗ, до 2020 року на ОА буде 
страждати 71% населення віком старше 65 
років. 

ОА поділяють на первинний (або 
ідіопатичний) і вторинний (пов’язаний з іншими 
станами). Первинний ОА може бути локальним 
(локалізуватися в одному суглобі) і 
генералізованим (три суглоби і більше). Чіткого 
взаємозв’язку між клінічними симптомами і 
рентгенологічними даними не простежується. 
Так, наприклад, встановлено, що люди у віці від 
65 до 93 років в 33% випадків мають 
рентгенологічні ознаки ОА, але тільки у 9,5% з 
них є його клінічні прояви [15]. При цьому у низки 
пацієнтів з характерним для ОА больовим син-
дромом не виявляються або виявляються 
мінімальні рентгенологічні зміни. Для встанов-
лення діагнозу та оцінки прогресування ОА най-
більш широко використовується класифікація 
(критерії) Kellgren та Lawrence. Більшість 
епідеміологічних досліджень спирається на 
рентгенологічні прояви ОА та тривалість больо-
вого синдрому в суглобі. За даними різних 
дослідників [14], частота виявлення ОА при 
аутопсії значно вища в порівнянні з його 
клінічними проявами. Вона коливається від 48 
до 65%. В цілому етіологія ОА є багатофактор-
ною та включає як узагальнені конституційні фа-
ктори (похилий вік, стать, ожиріння, спадковість, 
стан репродуктивної функції), так і механічні фа-
ктори. Думка про те, що ОА є групою захворю-
вань, що розрізняються, зокрема, по уражених 
суглобах, але мають ознаки загального патоло-
гічного процесу, який призводить до суглобової 
недостатності, виникла в більшій мірі внаслідок 
аналізу факторів ризику при різних локалізаціях 
хвороби. Остеоартроз колінних суглобів частіше 
зустрічається у жінок, на нього частіше страж-
дають чорношкірі американці. Даному захворю-
ванню зазвичай передує травматичне пошко-
дження суглобів. Локальні механічні фактори ві-
діграють велику роль у прогресуванні ОА колін-
них суглобів. Вальгусна або варусна 
деформація значно збільшує ризик прогресії 
тібіофеморального ОА. Удари (пошкодження) 
суглобів значно підвищують ризик ОА. Ретро-
спективний аналіз показує, що ушкодження ко-
лінних суглобів в дитячому або юнацькому віці 
значно збільшують ризик ОА коліна у віці 65 ро-
ків [15]. При ОА кульшових суглобів немає від-
мінностей за статтю, він рідко діагностується у 
азіатів, наявні часті вроджені дефекти розвитку. 
Ризик розвитку ОА у людей з вродженими вада-
ми опорно-рухового апарату підвищений в 7,7 
рази. ОА суглобів кистей являє собою гетеро-
генне, гендернозалежне захворювання, яке час-
тіше зустрічається у жінок віком старше 50 років 
[16]. У літній популяції рентгенологічні ознаки ОА 
кистей зустрічаються в 80% випадків. Генетичні 
чинники підвищують ризик розвитку первинного 
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ОА кистей. Так, Stecher (1941) припустив, що 
утворення геберденівських вузликів - вроджена 
аутосомно статевоопосередована риса ОА, 
оскільки, за його даними, геберденівськи вузли-
ки у жінок виявлялися в 10 разів частіше, ніж у 
чоловіків. При цьому у матерів і сестер хворих, 
геберденівські вузлики виявлялися відповідно у 
2 та 3 рази частіше, ніж у жінок того ж віку в 
популяції. Частота розвитку ОА в сім’ях хворих, 
що страждають на ОА, в 2 рази вище, ніж в 
популяції.  

Ожиріння є одним з найбільш серйозних фак-
торів ризику розвитку і прогресування ОА [7, 17]. 
У першу чергу це відноситься до первинного ОА 
колінних суглобів, при якому виявлена чітка 
залежність між рівнем ІМТ та ризиком розвитку 
ОА. Численні дослідження (Фремінгемське, Чін-
дфорське, Балтиморське) [18-20], а також дослі-
дження, проведені в інших країнах [21, 22], про-
демонстрували тісний взаємозв’язок між ожирін-
ням (ІМТ> 30) і наявністю рентгенографічних 
ознак ОА колінних суглобів. Згідно з даними ін-
формаційного центру Medical Research Council's 
Epidemiology Resource Centre Southampton 
University (Англія), ризик ОА колінних суглобів 
прогресивно збільшується з підвищенням ІМТ 
[23]. Даний висновок зроблено на основі аналізу 
впливу ІМТ на тяжкість ОА колінних суглобів у 
525 чоловіків і жінок віком 45 років і старше: у 
людей з ІМТ> 30 кг/м2 ризик розвитку ОА колін-
них суглобів був у 4 рази вище, ніж в осіб з ІМТ 
25 кг/м2. У людей з високим ступенем ожиріння 
(ІМТ 36 кг/м2 і більше), ризик ОА колінних сугло-
бів був в 14 разів вище, ніж у людей, які мають 
нормальний ІМТ. Крім того, ожиріння було 
пов’язано як з симптоматичним ОА, так і з ОА 
без клінічних проявів, але з рентгенологічними 
змінами. Подвійне контрольоване дослідження 
F. Cicuttini [24] показало, що збільшення маси ті-
ла на кожний кілограм збільшує ризик появи ре-
нтгенологічних ознак ОА колінних і карпометака-
рпальних суглобів. D. Hart и T. Spector [25] в до-
слідженні, що включало 1000 жінок, встановили 
відносний ризик розвитку одностороннього та 
двостороннього ОА колінних суглобів (за даними 
рентгенологічного дослідження) в залежності від 
ІМТ: 6,2 для ІМТ <23,4 кг/м2 та 18 для ІМТ> 26,4 
кг/м2. При порівнянні ІМТ <23,4 кг/м2 з ІМТ 23,4-
26,4 кг/м2 відносний ризик ОА був збільшений 
для коліна в 2,9 рази, для карпометакарпальних 
суглобів - в 1,7 рази і для проксимальних між-
фалангових суглобів - в 1,2 рази. M. Davis та 
співавт. [26], обстеживши близько 4000 чоловік 
віком від 45 до 74 років (включаючи рентгеног-
рафію суглобів), встановили, що ожиріння асо-
ціюється як з двостороннім, так і одностороннім 
ОА колінних суглобів, але більш чітко - з білате-
ральним. L. Sharma і співавт. [27] показали, що 
ІМТ позитивно корелює з більшою важкістю по-
шкодження медіальної тібіофеморальної області 
у пацієнтів з варусним порушенням осі нижньої 
кінцівки, але не у випадку вальгусного або нор-

мального розташування осі кінцівки. Проспекти-
вні дослідження [28, 29] показали, що підвищена 
маса тіла сприяє прогресії рентгенологічних 
проявів ОА колінних суглобів, при цьому вплив 
високого ІМТ на захворюваність ОА більше, ніж 
на прогресування ОА [13, 14]. D. Felson і співавт. 
[30] відзначили чіткий зв’язок між збільшенням 
ІМТ та прогресуванням ОА колінних суглобів у 
пацієнтів з помірними порушеннями механічної 
осі кінцівки. Існує також зв’язок ожиріння не тіль-
ки з ризиком ОА колінних суглобів. Як показали 
численні дослідження, при ожирінні підвищуєть-
ся ризик розвитку ОА суглобів кистей, кульшових 
суглобів, а також іншої патології скелетно-
м’язової системи. В огляді M. Magliano [3] підсу-
мовані публікації на тему «ожиріння і артрити - 
ОА та РА» в англомовних електронних інтернет-
базах даних Medline, даних PubMed, EMBASE і 
Cochrane Library. В огляді J. Adamson та співавт. 
[31] серед 858 шотландців у віці 58 років вияв-
лена висока поширеність болю в колінних, тазо-
стегнових суглобах, суглобах кистей, спині і шиї, 
причому частота болю в колінних і кульшових 
суглобах була в 2 рази вища у осіб з ожирінням. 
В огляді L. Busija та співавт. [32], який включав 
7800 австралійців, у людей з підвищеною масою 
тіла в 2 рази частіше діагностувався ОА, ніж в 
осіб, що мали нормальний ІМТ (групи були порі-
внянні за віком і соціально-економічним стату-
сом). За даними Італійського Національного 
Огляду Здоров'я за 1999-2000 роки [8], у жінок з 
ожирінням II-III ступеня значно частіше зустріча-
лися ОА та болі у спині, ніж у жінок з нормаль-
ною масою тіла (ОR 2,48 проти 0,64, ОR 2,06 
проти 0,57 відповідно). Вірогідність розвитку ту-
нельного синдрому кисті в осіб з підвищеною 
масою тіла в 2 рази вища, ніж у людей із серед-
ньою масою тіла, при цьому у жінок тунельний 
синдром розвивався в 3 рази частіше, ніж у чо-
ловіків [33]. У дослідженні «випадок-контроль» 
[34], яке охопило 311 пацієнтів, що лікувалися з 
приводу синдрому здавлення обертальної ман-
жети плеча, було встановлено, що ризик розвит-
ку даного синдрому у людей з підвищеною ма-
сою тіла вище на 25%, при помірному ожирінні – 
на 80-120% і на 300% вище у осіб з ІМТ> 35 
кг/м2. У данському дослідженні [35], що включа-
ло 29 424 близнюків, встановлено взаємозв’язок 
між хронічним та рецидивуючим болем у спині 
та ожирінням.  

Є достатньо даних [24, 36, 37], що свідчать 
про зв’язок ОА суглобів кистей з ожирінням. М. 
Hochberg та співавт. [38] в рамках Балтиморсь-
кого дослідження знайшли взаємозв’язок між 
метаболічними і деякими фізіологічними факто-
рами (у тому числі з віком) і ОА суглобів кистей у 
чоловіків. Цими ж дослідниками були представ-
лені дані про асоціацію ОА суглобів кистей у жі-
нок з віком, значенням індексу талія/стегно вище 
середнього і відсотковим вмістом жиру. Зв’язок 
ОА кистей з ІМТ дослідниками виявлено не було 
[39]. F. Cicuttini і співавт. [24] в дослідженні за 
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участю жінок-близнюків середнього віку вияви-
ли, що ожиріння є важливим фактором ризику 
для розвитку ОА як колінних, так і карпометака-
рпальних суглобів кистей із значним зростанням 
ризику на 9-13% при збільшенні маси тіла на ко-
жний кілограм. A. Sayer та співавт. [36] в когорт-
ному дослідженні, що включало 1467 чоловіків і 
1519 жінок, встановили, що ОА суглобів кистей у 
чоловіків асоціювався з підвищеною масою тіла 
у віці 26, 43 і 53 років і при народженні. Однак 
автори не виявили аналогічного взаємозв’язку у 
жінок. М. Grotle і співавт. [41] в 10-річному про-
спективному когортному дослідженні, що вклю-
чало 1894 людини, встановили, що ОА суглобів 
кистей і колінних суглобів як у чоловіків, так і у 
жінок мав значиму асоціацію з високим ІМТ (> 
30), але не з ОА кульшових суглобів. У опубліко-
ваному систематичному огляді Erlangga Yusuf та 
співавт. [41] проаналізовано 25 досліджень, при-
свячених ОА кистей та ожирінню. Серед них бу-
ли 2 когортних, 3 випадок-контрольованих та 20 
крос-секційних досліджень, 15 з яких віднесені 
до досліджень високої якості. Аналіз результатів 
дозволив зробити висновок про те, що існує по-
зитивний зв’язок між масою тіла, або ІМТ та ОА 
кистей. Рівень доказів виявився помірним, при-
близний коефіцієнт ризику дорівнює 1,9, у 
зв’язку з чим необхідні додаткові високоякісні ко-
гортні або плацебо-контрольовані дослідження. 
Хоча механізм, за рахунок якого ожиріння може 
підвищувати ризик розвитку ОА, залишається 
поки повністю неясним, отримані дані, що під-
тверджують важливу роль ожиріння в розвитку 
ОА суглобів кистей. Дані літератури, що відо-
бражають зв’язок між ожирінням і ОА кульшових 
суглобів, неоднозначні. Ряд дослідників виявили 
чіткий взаємозв’язок між ІМТ і ризиком ОА куль-
шових суглобів, інші - його не виявили. Так, S. 
Tepper та співавт. [42] в одномоментному по-
глибленому дослідженні в США за участю 2358 
осіб віком старше 55 років не виявили ніякого 
зв’язку між підвищеною масою тіла і типом 
розподілу жиру на тілі і стегнах. На противагу 
цьому випадок-контрольоване дослідження, 
проведене в Швеції (Е. Vingard та співавт. [43]), з 
включенням 259 чоловіків, які перенесли артро-
пластику з приводу первинного ОА стегна, пока-
зало позитивну асоціацію між важким ОА стегна 
і високим ІМТ. Дані когортного дослідження [44, 
45] підтвердили цю кореляцію. G. Flugsrud та 
співавт. в 2006 році, вивчивши дані 1,2 млн. осіб 
у віці від 18 до 67 років, обстежених на туберку-
льоз, у тому числі з дослідженням кульшових су-
глобів, виділили 28 425 осіб, які перенесли в по-
дальшому тотальну артропластику стегна з при-
воду первинного ОА. Дослідники знайшли чіткий 
зв’язок між зростом, ІМТ та артропластикою сте-
гна. Збільшення ІМТ на 5 кг/м2 збільшувало ри-
зик оперативного втручання на 66% у чоловіків і 
на 35% у жінок. У огрядних чоловіків ризик був 
більш, ніж в 8 разів вище в порівнянні з чолові-
ками з масою тіла нижче норми, тоді як у огряд-

них жінок ризик був у 5 разів більше в порівнянні 
з жінками з масою тіла нижче норми. Авторами 
встановлено важливий факт - ожиріння в моло-
дому віці є більш вагомим фактором ризику роз-
витку ОА стегна, ніж ожиріння, що розвинулось в 
старшому віці (на думку авторів, це пов’язано з 
більшою вразливістю хряща до дії факторів 
ожиріння в молодому віці). Збільшення росту на 
10 см. підвищувало ризик подальшої артропла-
стики на 17% серед чоловіків і на 46% серед 
жінок. B. Liu та співавт. [45] в проспективному ко-
гортному дослідженні, в яке були включені 490 
532 жінки Об’єднаного Королівства у віці 50-69 
років, відібрані в 1996-2001 роках, зі строком 
спостереження 2,9 року (для проведення 
первинної артропластики стегна і коліна), вста-
новили, що ризик проведення первинної артро-
пластики у жінок середнього віку пов’язаний зі 
збільшенням ІМТ та росту. За даними цих 
дослідників, 27% випадків артропластики стегна 
та 69% випадків артропластики коліна у жінок 
середнього віку у Великобританії пов’язано з 
ожирінням. У цьому клініко-епідеміологічному 
дослідженні встановлено, що репродуктивний 
анамнез і гормональні чинники впливають на 
ризик артропластики стегна і коліна при ОА у жі-
нок середнього віку, причому більшою мірою - 
коліна, ніж стегна. Ранній початок менструації 
дещо збільшує ризик артропластики стегна і ко-
ліна. Менопаузальний статус і вік розвитку ме-
нопаузи не були асоційовані з ризиком артро-
пластики стегна і коліна. Використання замісної 
гормональної терапії асоціювалося зі значним 
збільшенням частоти артропластики стегна і ко-
ліна, у той час як попереднє використання ора-
льних контрацептивів не впливало на частоту 
проведення артропластики. Y. Wang та співавт. 
[46] в проспективному когортному дослідженні, 
проведеному в Австралії, з включенням 39 023 
здорових волонтерів виявили, що ризик первин-
ної артропластики коліна і стегна при ОА 
пов’язаний з кількістю жирової маси і централь-
ним типом ожиріння. На думку авторів, даний 
взаємозв’язок передбачає загальні та біохімічні і 
метаболічні механізми, асоційовані з підвище-
ною вагою і сприяють ризику заміни суглобів, 
більш значущі для колінного суглоба, ніж стегна. 

Таким чином, більшість авторів звертають 
увагу на існуючий причинно-наслідковий взає-
мозв’язок між ОА і ожирінням. Отримані в даний 
час наукові дані дозволяють оцінювати роль 
ожиріння як фактору ризику ОА та інших хроніч-
них станів набагато ширше, ніж просто вплив 
підвищеного ІМТ. Ефект збільшеного наванта-
ження на суглобовий хрящ у людей з підвище-
ною масою тіла може пояснити зростання ризику 
ОА колінних суглобів. Однак той факт, що ОА 
часто розвивається в суглобах, які не мають від-
ношення до прямого впливу підвищеної маси ті-
ла, дозволяє припустити, що є якісь інші механі-
зми, пов’язані з ожирінням, здатні змінити мета-
болізм хрящової та кісткової тканини і призвести 
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до розвитку захворювання. 
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Реферат 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ОЖИРЕНИЯ И ОСТЕОАРТРОЗА: 
КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ  
Тесленко Ю.В. 
Ключевые слова: остеоартроз, ожирение, 
кардиоваскулярный риск, факторы риска. 

В статье представлен анализ литературы о 
патогенетических взаимосвязях между остеоар-
трозом и ожирением. Полученные научные дан-
ные позволяют расценивать роль ожирения как 
фактор риска остеоартроза и других хроничес-
ких состояний. 
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Summary 
RELATIONSHIP BETWEEN OBESITY AND 
OSTEOARTHRITIS: CLINICAL PARALLELS  
Teslenko J.V. 
Key words: obesity, osteoarthrosis, cardiovascular risk, risk 
factors. 

The article highlights the analysis of scientific lit-
erature on the pathogenesis of osteoarthritis asso-
ciated with obesity. The results obtained allow us to 
evaluate obesity as a risk factor for osteoarthritis 
and other chronic conditions. 

УДК 616.316-002.2 
Трапова Х.О., Волошина Л.І. 
РОЛЬ НЕЙРОЕНДОКРИННИХ ПОРУШЕНЬ В 
РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЇ СЛИННИХ ЗАЛОЗ 
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна ака-
демія», м. Полтава 
Оскільки за останні роки відбулося збільшен-
ня запальних і дистрофічних захворювань 
слинних залоз, особливо сіаладенозу, зокрема у 
жінок при хірургічному клімаксі, очевидна 
актуальність дослідження змін слинних залоз 
при генітальній патології. Робота присвяче-
на аналізу літературних даних про 
дослідження слинних залоз та їх ролі у 
гормональній регуляції організму, про вплив 
дистресу на слинні залози жінок після 
оваріоектомій. З’ясовано, що слинні та ста-
теві залози взаємодіють як окремі ланки єди-
ної нейроендокринної системи. Тому 
морфологічні та функціональні зміни в пер-
ших призводять до перебудови інших і навпа-
ки. Але характер такої перебудови описаний 
досить суперечливо і недостатньо. Етіологія 
і патогенез сіаладенозу вивчені слабо, досить 
мала увага приділяється ролі дистресу у 
виникненні сіаладенозу. Відсутність ком-
плексного підходу до етіології сіаладенозу на 
сьогодні є досить важливою невирішеною про-
блемою, його діагностика викликає труднощі, 
не розроблена схема систематизованого об-
стеження, а існуючі методи лікування часто 
не є ефективними. Таким чином, залишаєть-
ся багато актуальних невирішених проблем, 
пов’язаних із захворюванням слинних залоз, 
зокрема сіаладенозом, які потребують пода-
льшого дослідження морфологічних та функ-
ціональних змін у cлинних залозах  при цьому 
захворюванні. Також необхідне прийняття 
єдиної термінології та нозології, створення 
схеми комплексного обстеження та етіопа-
тогенетичного лікування пацієнток. 
Ключові слова: слинна залоза,сіаладеноз, гормональна 
регуляція, дистрес, оваріоектомія, хірургічна менопауза. 

Робота є фрагментом ініціативної теми «Вроджені та на-
буті морфо-функціональні порушення зубо-щелепної систе-
ми, органів і тканин голови та шиї, їх діагностика, хірургічне 
та консервативне лікування», № ДР 0111U006301 

Серед усіх стоматологічних захворювань 
хвороби слинних залоз зустрічаються відносно 
часто і складають від до 2,3% до 7% [13, 14]. З 

них на частку хронічного сіаладеніту і 
сіаладенозів припадає 42% - 54,4% [13]. В 
останні роки відзначається збільшення запаль-
них і дистрофічних захворювань слинних залоз, 
особливо сіаладенозу, у віковій групі 18 - 25 
років [21]. Також останнім часом до хірургів-
стоматологів почастішали звернення пацієнток 
після гістеректомії та оваріектомії з попереднім 
діагнозом «хронічний сіаладеніт». Часто-
та гістеректомії серед усіх гінекологічних 
операцій в Швеції складає 38%, в США-36%, у 
Великобританії - 25%, в Росії - 38% [20]. В 
Україні, за даними різних авторів, цей відсоток 
коливається у межах 34-37%. Середній  вік 
пацієнток складає 38-45 років. 

Етіологія і патогенез запальних і 
дистрофічних захворювань слинних залоз до 
теперішнього часу мало вивчені. Їх діагностика 
та лікування є однією з актуальних проблем 
хірургічної стоматології. Група експертів ВООЗ 
визнала актуальними дослідження впливу на 
організм емоційного стресу [12]. Емоційний 
стрес супроводжується порушенням 
функціонування нейроендокринної та 
соматовегетативної систем, підвищенням вмісту 
в крові катехоламінів, глюкокортикоїдів та ряду 
інших гормонів [1,3]. Згідно з теорією емоційного 
стресу, останній призводить до формування но-
вого стану мозку, якому притаманне порушення 
взаємодії кори та підкоркових утворень та 
зміною хімічних властивостей нейронів, які скла-
дають мозок, порушенням їх біоенергетики, 
дестабілізацією проникнення мембран, пору-
шенням їх функцій.  

Відповідь організму на такий вплив – 
активація адаптаційних можливостей. Останнім 
часом вважають, що загальний адаптаційний 
синдром вміщує чотири основні стадії: термінова 
(аварійна) адаптація, перехід термінової 
адаптації в довготривалу, довготривала 
адаптація,  виснаження [1,3]. Етап термінової 
адаптації виникає безпосередньо після початку 
дії фактору і реалізується на базі готових, тих 
що вже є в організмі, механізмів. Функціонування 
органу на цьому етапі відбувається на межі  
фізіологічних  можливостей і при дії значного 
стресорного фактору, не може забезпечити 
стабільність адаптаціоного ефекту.  При 
тривалій і/або багаторазовій дії стресорного 
фактору поступово виникає довготривала адап-
тація: котра реалізується на основі багаторазо-
вого повторення стадії термінової адаптації. 
Стресорною може бути признана тільки така 
реакція організму, коли його психологічні та 
адаптаційні властивості перенапружені. Критерії 
цього стану поки що відсутні. Тому, на певному 
етапі стресорна реакція може послужити осно-
вою ряду захворювань, таких як виразкова хво-
роба, інфаркт міокарду, міокардіодистрофія, 
ендокринні захворювання, захворювання слин-
них залоз, пошкодження пародонту, які виника-
ють внаслідок порушення нейрогуморальної 


