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пароскопических операций с применением кар-
боксиперитонеума, лучшим вариантом является 
эндовидеолапароскопическая холелитотомия с 
использованием механического фиксатора пе-
редней брюшной стенки – зонтичного лапаро-
лифтинга.  

2. В консервативном лечении больных с хо-
лангитом наиболее целесообразной является 
комплексная терапия лечебным питанием, ме-
дикаментозными препаратами с последующим 
этапным включением физиотерапии и природ-
ных лечебных средств в условиях курорта или 
некурортной обстановке. 

3. С целью улучшения качества лечения 
больных патология холедоха как и его билиар-
ной системы требует дальнейшего всесторонне-
го изучения. 
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Реферат 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ХВОРОБ ХОЛЕДОХА У ПАЦІЄНТІВ З ПОЄДНАНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ 
Дудченко М.О., Третяк Н.Г., Новак О.В., Лаптєва О.И., Петренко В.П. 
Ключові слова: холедохолітіаз, ендовідеолапароскопічна холецистектомія, холангіт. 

Дослідження проведено на 38 хворих холедохолітіазом (26 чол) і хронічним холангітом (12 чол). 
Серед оперованих хворих з приводу жовчокам’яної хвороби з холедохолітіазом 19 пацієнтів мали 
ожиріння (4 чол), цукровий діабет (3 чол), гіпертонію (5 чол), ІХС (5 чол), серцеву недостатність (2 
чол). В результаті проведеної ендовідеолапароскопічної холецистектомії з холангіолітотомією і вико-
ристанням зонтичного лапароліфта 88,5% хворих закінчили курс лікування в стаціонарі з оцінкою доб-
ре і 11,5% - задовільно. Із значним покращенням закінчили лікування протягом 7,6±2,8 днів 12 пацієн-
тів хронічним холангітом з поєднаними захворюваннями. 

Summary 
EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF CHOLEDOCH DISEASES IN PATIENTS WITH CONCOMITANT DISEASES 
Dudchenko M.A., Tretyak N.G., Novak O.V., Lapteva O.I., Petrenko V.A. 
Keywords: choledocholithiasis, endovideolaparoscopic cholecystectomy, cholangitis. 

The research was carried out on 38 patients with choledocholithiasis (n =26) and chronic cholangitis 
(n=12.). Among the 19 persons who were operated on for cholelithiasis 4 patients were obese, 3 patients 
had diabetes mellitus, 5 patients had hypertension, 5 patients had ischemic heart disease and 2 patients had 
heart failure. As a result of laparoscopic cholecystectomy with cholangiolithotomy and application of umbrella 
laparolift technique 88.5% of the patients completed the course of treatment at the hospital with “good” mark 
and 11.5% with “satisfactory” mark. 12 patients with chronic cholangitis and concomitant diseases showed 
substantial improvement of their condition during 7,6 ± 2,8 days of the treatment. 
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ПЛЕЙОТРОПНІ ЕФЕКТИ СТАТИНІВ: АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ У ПАЦІЄНТІВ З ОСТЕОАРТРИТОМ  
ТА МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ 
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна 
В статті представлені результати вивчення плейотропних ефектів розувастатину у хворих 
на остеоартрит у поєднанні з метаболічним синдром. Доведено, що включення розувастатину 
до комплексної терапії хворих на остеоартрит у поєднанні з метаболічним синдромом дозво-
ляє підвищити ефективність лікувальних комплексів за рахунок регресії дисліпідемії, підтвер-
дженням чого було зменшення товщини комплексу інтима-медіа та зростання ендотелій зале-
жної вазодилатації, пригнічення активності системного запалення та інсулінорезистетності. 
Ключові слова: остеоартроз, метаболічний синдром, цитокіни, інсулінорезистентність, розувастатин.  

Стаття є частиною НДР «Розробка методів профілактики та лікування хвороб, які походять із метаболічного синдрому, пре-
паратами що стимулюють рецептори, активуючи проліферацію пероксисом (PPAR-γ) шляхом удосконалення критеріїв діагнос-
тики» (№ 0107U001555). Самофінансування. 

Вступ 

Остеоартрит (ОА) в сучасній медицині набу-
ває все більш і більш зростаючу значущість як 
соціальна проблема як часта і одна з головних 
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причин захворюваності й втрати працездатності, 
особливо у другій половині життя людини. За-
хворюваність на ОА в Україні становить 607,3, 
поширення – 3172,6 на 100 тис. населення, що 
значно нижче світових показників, але це не ві-
дображає дійсного стану речей, оскільки справ-
жнє поширення ОА важко оцінити внаслідок то-
го, що пацієнти звертаються до лікаря лише за 
умов появи перших симптомів артропатії – бо-
лю, скутості, зниження функції. Розвиток ОА 
призводить також до зростанням захворюванно-
сті на легеневі та серцево-судинні захворювання 
і як наслідок – до скорочення тривалості життя у 
жінок майже на 10–12 років [1, 10]. 

В основі розвитку ІР та обтяження перебігу 
ОА лежить абдомінальне ожиріння. Перехрес-
ним дослідженням на 3583 пацієнтах доведено, 
що надмірна вага пов’язана з ОА, незалежно від 
інших метаболічних факторів. Цей зв’язок силь-
ніше у осіб з більш високим ІМТ. Диференціація 
для спільних груп показала, що надмірна вага 
пов’язана з ОА колінних суглобів. Одночасна 
наявність надмірної ваги з діабетом і гіпертонією 
сприяє зростанню ступеню активності ОА. Це 
дослідження довело значний позитивний зв’язок 
між надмірною вагою і ОА.  Дослідження  дово-
дило, що незалежно від інших метаболічних фа-
кторів, надлишкова маса тіла сприяє прогресу-
ванню OA [2, 3]. 

Важливу роль у патогенезі синдрому ІР віді-
грає активація прозапальних  цитокінів, які  зда-
тні  модулювати кардіоваскулярну функцію че-
рез низку механізмів, результатом чого є гіпер-
трофія або дилатація лівого шлуночка  серця, 
дисфункція міокарда, ендотеліальна дисфункція  
та кардіоміопатія, тому в останні роки значна 
увага  дослідників  прикута  до  з’ясування па-
тофізіологічної ролі цитокінів у патогенезі низки 
серцево-судинних захворювань, які традиційно 
не пов’язані з запаленням, зокрема хронічної 
серцевої недостатності різної етіології [5]. 

Атеросклероз на сьогодні розцінюється як 
одна із форм хронічного запалення, в основі яко-
го лежать порушення холестеринового обміну. 
Один із основоположників «запальної» теорії 
атеросклерозу, P. Libby, вважає, що запальний 
процес постійно супроводжує всі стадії розвитку 
атеросклеротичного ураження артерій [8]. 

Статини виявляють плейотропні ефекти, що 
полягають у підвищенні стабільності атероскле-
ротичних бляшок, зниження окисного стресу і 
запалення, зменшення тромбоутворення, що 
приводить до поліпшення функції ендотелію. 
Крім того, доведено позитивні ефекти статинів 
на функцію нирок, центральної нервової систе-
ми, у тому числі за рахунок зниження експресії 
прозапальних нейропептидів в гангліях нейронів. 
Плейотропний ефект статинів пов’язаний з інгі-
буванням ізопреноідів, які представляють собою 
ліпідні складові для внутрішньоклітинних сигна-
льних молекул. Неліпідні ефекти статинів: зни-
ження активності медіаторів запалення і проате-

рогенних медіаторів: інгібітора активатора плаз-
міногену 1-го типу, молекули судинної адгезії ти-
пу I (VCAM-1), білка-хемоаттрактанта моноцитів 
(MCP-1), інтерлейкіну-8, CD 40L , тканинного 
фактора, зниження міграції та проліферації гла-
дких м’язових клітин; антиоксидантні властивості 
(зниження здатності до окислення фосфоліпідів і 
ЛПНЩ); поліпшення функції ендотелію (поси-
лення залежною від ендотелію вазодилатації і 
синтезу NO); імуномодулюючі властивості (збі-
льшення кількості Т-лімфоцитів); зниження ви-
роблення фактора некрозу пухлини; підвищення 
мінералізації кістки; зменшення літогенності жо-
вчі [6-9]. Враховуючи значимість отриманих лі-
тературних даних нами вивчався вплив розувас-
татину на перебіг ОА у поєднанні з МС. 

Мета дослідження 

Вивчення плейотропних ефектів розуваста-
тину при застосуванні у хворих на ОА із супутнім 
МС. 

Матеріали і методи дослідження 
У дослідження були включені 45 хворих зі 

встановленим  відповідно до клініко-
рентгенологічних критеріїв (Коваленко В.Н., Шу-
ба Н.М., 2004) діагнозом ОА, 10 чоловіків  і 35 
жінок (середній вік 58,6±8,7 роки), тривалість за-
хворювання - 6,3±2,6 роки. Критерії виключення 
з дослідження: підписана інформована згода 
щодо участі в дослідженні,  чоловіки та жінки ві-
ком від 40 років, наявність клінічних проявів ОА 
(больовий синдром в суглобах, деформація суг-
лобів за рахунок кісткових розростань), наяв-
ність рентгенологічних критеріїв ОА на підставі 
класифікаційних критеріїв I. Kellgren і I. Lawerens 
(1957); критерії МС відповідали рекомендаціям  
ІDF (2005). 

Хворим призначали розувастатин в дозі 5-10 
мг на добу протягом 6 місяців сумісно з патоге-
нетичною терапією ОА (селективні нестероїдні 
протизапальні засоби, хондропротектори,  фізіо-
лікування). У міру необхідності всі пацієнти 
отримували гіпотензивну терапію та інші засоби 
симптоматичного лікування. 

Клінічне обстеження опорно-рухового апара-
ту включало визначення суглобового індексу Рі-
чі, оцінку кількості припухлих (дефігурованих) су-
глобів, вираженості болю за 10-сантиметровою 
візуальною аналоговою шкалою (ВАШ), індексу 
Lequesne, який включав оцінку болю у спокої і 
при ходьбі, максимально пройдену відстань та 
повсякденну активність (M.G.Lequesne, 1997) та 
індекс WOMAC (Western Ontario and McMaster 
University) (Коваленко В.Н., Борткевич О.П., 
2003). 

Для кількісного визначення рівня лептину, 
адипонектину, С-пептиду використовували 
твердофазовий ферментнозв’язаний імуносор-
бентний аналіз (метод ELISA). Рівень ІР та фун-
кцію β-клітин підшлункової залози  розраховува-
ли за моделлю НОМА 2 з використанням рівня 
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С-пептиду та глюкози за допомогою програми 
НОМА 2 Calculator версії 2.2.2., яка є високочут-
ливим і достовірним сучасним методом визна-
чення ІР. Оцінюючи показники системного запа-
лення визначали вміст вміст ФНП-α, ІЛ-1β за до-
помогою твердофазного методу імунофермент-
ного аналізу (ТОВ «Цитокін» - Санкт-Петербург). 
Задля оцінки ефективності лікувальних комплек-
сів визначали показники ліпідного обміну: три-
гліцеридів (ТГ), загального холестерину (ЗХС), 
холестерину ліпопротеїдів низької та дуже низь-
кої щільності (ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ) за допо-
могою автоматичного біохімічного фотометра-
аналізатора та відповідних формул. Для вияв-
лення ознак атеросклеротичного ураження су-
дин всім хворим проведено ультразвукове до-
слідження сонних артерій, яке виконувалось на 
апараті Mindray DP 6600 в положенні пацієнта 
лежачи на спині в трьох площинах – двох поздо-
вжніх (передній і задній) і поперечній. Потов-
щенням вважали збільшення товщини інтими-
медії (ТІМ) від 0,8 до 1,3 мм, більше 1,3 мм вва-
жали за атеросклеротичні бляшки. Вивчали ен-
дотелій-залежну (ЕЗВД) і ендотелій-незалежну 
вазодилятацію (ЕНВД) плечової артерії в умовах 
реактивної гіперемії, викликаної манжеточною 
оклюзією плечової артерії.  

Оцінка результатів обстеження проводилась 
на первинному етапі при поступленні хворих в 
стаціонар та через 6 місяців під час амбулатор-
ного візиту пацієнтів. При статистичному аналізі 
даних застосовували пакет програм Statistica 6.0 
з використанням стандартних методів обробки 
інформації.  

Результати та їх обговорення 
 Через 6 місяців спостереження у хворих, 

яким додатково призначався розувастатин, клі-
нічні показники ВАШ були у 2,3 рази нижчими, 
індексу Lequesne у 1,9 рази, WOMAC у 1,6 рази 
порівняно з відповідними результатами обсте-
ження до лікування (р<0,05). При аналізі показ-
ників больового синдрому та функціонального 
стану хворих за анкетою WOMAC (біль у спокої 
та при навантаженні, утруднена рухливість, об-
меження в щоденній діяльності) відмічено до-
стовірне зниження всіх показників після курсу лі-
кування від початку дослідження (табл.1). Слід 
зазначити, що при призначенні розувастатину 
пацієнти зменшили дозу прийому нестероїдних 
протизапальних засобів, що сприяло зменшен-
ню частоти розвитку побічних ефектів протиза-
пальної терапії. 

Табл. 1. Динаміка клініко-лабораторних показників у хворих 
на ОА у поєднанні з МС під впливом комплексного лікування (M±m) 

Показник До лікування Через 6 міс. терапії 
ВАШ, см 5,19±0,75 2,21±0,19* 

Індекс Lequesne, бали 
13,42±3,04 7,12±1,22* 

Індекс WOMAC 52,2±5,8 32,7±2,8* 
ЗХС, ммоль/л 7,92±0,42 6,14±0,31* 

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 0,94±0,03 1,20±0,02* 

ТГ, ммоль/л 1,95±0,02 1,37±0,05* 

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 5,82±0,36 4,06±0,25* 

ХС ЛПДНЩ, ммоль/л 1,48±0,04 1,03±0,08 * 

Індекс атероген. 7,42±0,32 4,12±0,17* 

Лептин, нг/мл 15,72±2,08 7,28±1,82* 

Адипонектин, нг/мл 5,98±1,27 9,62±1,18* 

С-пептид, нг/мл 4,07±0,22 1,28±0,11* 

HOMA2 IR 3,44±0,12 1,06±0,11* 

Примітка. * - р<0,05 між показниками до лікування та після лікування. 

При аналізі вмісту проатерогенних ліпопроте-
їнів нами встановлено, що концентрація ЗХС 
знизилась у 1,6 рази, ТГ у 1,5 рази, ХС ЛПНЩ та 
ХС ЛПДНЩ у 1,9 та 2,01 рази відповідно, що під-
тверджує гіполіпідемічний ефект розувастатину. 
Виражена позитивна динаміка встановлена у 
пацієнтів, яким призначали розувастатин, який 
безпосередньо сприяє зтоншенню судинної стін-
ки. Так, через 6 міс. лікування у хворих ТІМ зме-
ншилась у 1,12 рази, ТІМ біфуркції ЗСА у 1,02 
рази на фоні вірогідного зростання ЕЗВД та 
ЕНВД у 1,8 та 2,1 рази відповідно. Таким чином, 
призначення розувастатину сприяє регресії по-
казників ураження судин та проатерогенних лі-

попротеїдів, що зумовлено його плейотропними 
ефектами. 

МС має негативний вплив на перебіг сугло-
бового синдрому при остеоартрозі, викликаючи 
більш часте ураження суглобів, особливо сугло-
бів нижніх кінцівок (у 100% випадків), провокую-
чи розвиток синовіту і підсилюючи вираженість 
больового синдрому серед пацієнтів. Тому коре-
кція активності ІР є важливим ключовим момен-
том в комплексній терапії хворих з поєднаною 
патологією. На тлі прийому розувастатину вста-
новлено вірогідне зниження концентрації лепти-
ну 1,6 рази на фоні відсутності вірогідної позити-
вної динаміки вмісту адипонектину. Через 6 міс. 
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спостереження вірогідно були нижчими показни-
ки вмісту С-пептиду у 1,3 рази порівняно з вихід-
ними даними, що мало позитивнй вплив при ви-
значенні ступеня ІР. Так, у хворих цієї групи по-
казник НОМА%В  у 1,3 рази на фоні зростання 
HOMA2 % S у 1,5 рази і відповідно зниження 
НОМА2 IR у 1,8 рази (р<0,05).  

Гіперпродукція прозапальних цитокінів (ІЛ-1β 
і ІЛ-6, ФНП-α), на нашу думку, відображає пато-
генетичну значимість порушень цитокінового 
статусу, оскільки саме ці медіатори стимулюють 
вироблення хондроцитами протеолітичних фер-
ментів, що викликають деградацію колагену та 
протеогліканів, що індукує аутоімунну відповідь 
організму, підтримує синовіальне запалення і 
веде до дегенеративних змін суглобового хря-
ща.  

Враховуючи, що ендогенне запалення, мар-
керами якого є ФНО-α, ІЛ-1, є важливою лан-
кою в патогенезі ОА та МС і атеросклерозу, на-
ми вивчений вплив розувастатину на дані показ-
ники. У хворих, яким призначали розувастатин, 
має місце більш виражена позитивна динаміка 
зменшення запальної активності, що підтвер-
джувалось зниженням вмісту ФНП-α 1,6 рази 
(89,2±6,7 пг/мл проти 142,8±7,3 пг/мл; р<0,05) та 
ІЛ-1β у 1,7 рази (74,5±5,3 пг/мл проти 126,8±4,9 
пг/мл; р<0,001). 

Висновки  

Включення розувастатину до комплексної те-
рапії хворих на ОА у поєднанні з МС дозволяє 

підвищити ефективність лікувальних комплексів 
за рахунок регресії дисліпідемії, підтвердженням 
чого було зменшення ТІМ та зростання ЕЗВД, 
пригніченню активності системного запалення та 
інсулінорезистетності. 
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Реферат 
ПЛЕЙОТРОПНЫЕ ЭФФЕКТЫ СТАТИНОВ: АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРИТОМ И 
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
Ждан В.Н., Ткаченко М.В., Гопко А.Ф.  
Ключевые слова: остеоартроз, метаболический синдром, цитокины, инсулинорезистентность, розувастатин. 

В статье представлены результаты изучения плейотропных эффектов розувастатина у больных 
остеоартритом в сочетании с метаболическим синдромом. Доказано, что включение розувастатина в 
комплексную терапию больных остеоартритом в сочетании с метаболическим синдромом позволяет 
повысить эффективность лечебных комплексов за счет регрессии дислипидемии, подтверждением 
чего было уменьшение толщины комплекса интима-медиа и рост эндотелий зависимой вазодилата-
ции, подавление активности системного воспаления и инсулинорезистетности. 

Summary 
PLEIOTROPIC EFFECTS OF STATINS: ASPECTS OF PATIENTS WITH METABOLIC OSTEOARTHRITIS AND METABOLIC 
SYNDROME 
Zhdan V.N., Tkachenko M.V., Gopko A.F. 
Key words: osteoarthritis, metabolic syndrome, cytokines, insulin resistance, rosuvastatin. 

The paper presents the results of the study pleiotropic effects of rosuvastatin in patients with osteoarthritis 
in combination with the metabolic syndrome. It is proved that the inclusion of rosuvastatin in the complex 
therapy of patients with osteoarthritis in combination with the metabolic syndrome increases the efficiency of 
treatment facilities due to the regression of dyslipidemia, was evidenced by a decrease thickness of the 
intima-media and the growth of endothelium dependent vasodilation, suppression of systemic inflammation 
and insulin resistance. 


