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Мета роботи – дослідити вплив мілдрокарду-Н в ком-
плексній терапії остеоартрозу у хворих на цукровий діа-
бет ІІ-го типу на стан системи глутатіону та вираженість 
больового синдрому у суглобах�� 

Матеріали та методи дослідження
Результати дослідження проаналізовані на підставі 

результатів комплексного обстеження 58 хворих на ОА 
віком від 44 до 60 років (середній вік (48,8±1,4) років)�� 
Причому запально-дегенеративний процес у суглобах 
хворих перебігав у коморбідності з ЦД ІІ-го типу�� Всі 
обстежені мешкали на території Закарпатської області 
(38 осіб – у рівнинних та 20 осіб – у гірських районах)��

Діагноз ОА виставлявся у відповідності до діагнос-
тичних критеріїв, рекомендованих Асоціацією ревма-
тологів України (Altman R�� еt al��, 1991), з тривалістю 
хвороби в обстежених хворих 5-11 років�� Найбільш 
часто діагностувалися гонартроз (29 осіб – 50,0%) та 
ураження дрібних суглобів кистей (23 особи – 39,7%), 
рідше уражувалися тазостегнові суглоби (15 осіб – 
25,9%) та дрібні суглоби стоп (11 осіб – 19,0%)�� У 39 
хворих (67,2 %) до патологічного процесу було залуче-
но 2-3 суглоба�� Рентгенологічну стадію ОА визначали 
за класифікацією J��H�� Kellgren и J��S�� Lawrense (1957): 
у переважної більшості пацієнтів (43 осіб – 74,2%) 
встановлена друга стадія, у 10 пацієнтів (17,2%) – пер-
ша та у 5 пацієнтів (8,6%) – третя�� Хворих з ознаками 
синовіїту у дослідження не включали�� Інтенсивність 
болю в суглобах у спокою та при фізичному наванта-
ження (механічний) оцінювали за візуальною анало-
говою шкалою (ВАШ)�� Показник болю за ВАШ при 
фізичному навантаженні: сильний (6,1-8,0 балів) – у 
18 осіб (31,0%), помірний біль (3,1-6 балів) – у 30 осіб 
(51,7%), слабкий (до 3-х балів) – у 10 осіб (17,3%)�� На 
біль у спокої скаржилися 37 пацієнтів (63,8%), з яких 
майже половина (18 пацієнтів – 48,6%) характеризува-
ла цей біль як помірний, а решта – слабкий�� 

Всім пацієнтам проводили загальноклінічне обстежен-
ня, а також інструментальне та лабораторне дослідження�� 
Індекс маси тіла в обстежених не перевищував 29 кг/м3�� 
На момент проведення дослідження у всіх хворих ЦД був 
у компенсованій формі, яку досягали за допомогою дієти 
та пероральних цукрознижуючих засобів (метформін або 
препарат сульфонілмочевіни), що підтверджено стабіль-
ним рівнем глюкози у крові натще та глікозильованого 
гемоглобіну [6; 13]�� 

Обстежені пацієнти розподілені на дві групи (основну 
та зіставлення), які рандомізовані за віком, статтю, тяж-
кістю глікемії, рентгенологічною стадією дегенеративно-
го процесу у суглобах, тривалістю ОА та ЦД ІІ-го типу�� 
Всі хворі отримували загальноприйняту (базисну) терапію 
ОА, яка включала нестероїдні протизапальні засоби, пре-
парати, які модифікують структуру хряща, та лікувальну 
фізкультуру [4; 9; 11; 12]�� Основна група (n=26) додатко-
во до базисного лікування отримувала мілдрокард-Н по 
500 мг внутрішньовенно щодня протягом 21-26 діб�� 

В якості контролю було обстежено 15 практично здо-
рових осіб (з числа донорів), які постійно мешкають на 
території Закарпатської області�� 

Для підтвердження ефективності мілдрокарду-Н 
проводили дослідження стану системи антиоксидант-
ного захисту (АОЗ) за показниками неферментативної 
її ланки – рівень відновленого глутатіону (ВГ) та окис-
неного глутатіону (ОГ) у крові [1]�� 

Аналіз лабораторних показників та фізичного статусу 
проводили в динаміці – до початку лікування та через 3 
місяці�� 

Усі пацієнти, які були включені у дослідження, добре 
переносили лікування, проявів побічних ефектів та меди-
каментозної гіперчутливості в процесі використання лі-
карських засобів не зареєстровано у жодного хворого�� 

Статистичну обробку отриманих лабораторних да-
них проводили методами параметричної та непарамет-
ричної статистики [7]�� Результати наведено у вигляді 
(M±m), де M – середнє значення, m – похибка серед-
нього�� Для оцінки вірогідності різниці між показника-
ми використовували t-критерій Ст’юдента, значення 
Р<0,05 вважали достовірним�� 

результати дослідження та їх обговорення 
Усі обстежені хворі до початку лікування скаржи-

лися на біль у суглобах різного ступеню вираженості, 
який виникав при фізичному навантаженні і лише 31 
пацієнт (основна група – 15 осіб та група зіставлен-
ня – 16 осіб) відзначали його зменшення у спокої�� У 
хворих основної групи ступінь «механічного» болю 
за ВАШ складав у середньому (5,78±0,24) балів, у 
хворих групи зіставлення (5,89±0,31) балів (Р>0,1)�� 
У переважної більшості пацієнтів обох груп больо-
вий синдром зберігався у спокої, навіть посилювався 
у нічній період�� Так, рівень болю у спокої в основній 
групі дорівнював (3,84±0,28) балів, в групі зіставлен-
ня – (3,77±0,23) балів (Р>0,1)�� На ранкову скутість в 
уражених суглобах (більше 15-20 хвилин) скаржили-
ся 17 пацієнтів (65,4%) основної групи та 19 пацієнтів 
(59,4%) групи зіставлення, що розцінено як наявність 
запального компонента при ОА�� 

Система глутатіону є однією з найпотужніших ан-
тиоксидантних систем клітини, яка взаємодіє з віль-
ними радикалами та пригнічує процес ліпопероксида-
ції, тобто захищає клітини від респіраторного вибуху 
[1]�� Рівень ВГ у плазмі крові був знижений в обох 
групах обстежених і складав у середньому: в основ-
ній групі – (0,62±0,02) ммоль/л та групі зіставлення 
– (0,64±0,02) ммоль/л (при нормі 1,03±0,04 ммоль/л; 
P<0,01)�� Зниження вмісту ВГ у плазмі крові при ЦД 
ІІ-го типу обумовлено високою швидкістю його спо-
живання за рахунок пентозофосфатного шляху, який 
стимулюється інсуліном�� Водночас при тривалому 
запально-дегенеративному процесі у суглобах також 
спостерігається зменшення вмісту відновленої фракції 
глутатіону, що свідчить про напруження функціональ-




