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ної активності клітин проти оксидативного стресу з 
виснаженням системи АОЗ�� 

Вміст ОГ у крові хворих із коморбідною пато-
логією був підвищеним, що у середньому складало 
(0,34±0,03) ммоль/л (основна група) та (0,33±0,02) ммоль/л 
(група зіставлення), тобто кратність зростання дорівнюва-
ла 1,79-1,74 рази (при нормі (0,19±0,03) ммоль/л; Р<0,01)�� 

Для визначення антиоксидантного потенціалу системи 
глутатіону було розраховано інтегральний індекс ВГ/ОГ 
в обстежених хворих�� В основній групі його значення 
складало 1,82±0,12, а групі зіставлення – 1,83±0,09 (при 
нормі 5,42±0,31; Р<0,001)�� Отже, встановлено зменшення 
співвідношення ВГ/ОГ у хворих із ОА у коморбідності з 
ЦД ІІ-го типу, що може свідчити про скорочення ємності 
редокс-потенціалу глутатіонової системи при запально-
дегенеративних процесах у суглобах та порушенні вугле-
водного обміну у хворих на ОА у коморбідності з ЦД ІІ-го 
типу�� 

При повторному дослідженні (через 3 місяці) в обох 
групах обстежених встановлена позитивна динаміка 
клінічних проявів активності ОА, однак у хворих основ-
ної групи, які додатково отримували мілдрокард-Н, більш 
суттєво�� За результатами ВАШ, в основній групі хворих 
бальний показник «механічного» болю зменшився в 1,72 
рази і складав у середньому 3,36±0,52�� У групі зіставлен-
ня, хворі якої приймали базисну терапію ОА, рівень бо-
лю при фізичному навантаженні дорівнював (4,12±0,44) 
балів, тобто менше початкового в 1,43 рази (Р<0,05)�� Ви-
раженість болю у спокою по ВАШ в основній групі знизи-
лася в порівнянні з початковим значенням до (2,42±0,26) 
балів, тобто в 1,59 рази (Р<0,05), а в групі зіставлення – до 
(2,81±0,32) балів (в 1,16 рази; Р>0,1)�� Симптоми запален-
ня у суглобах (ранкова скутість, тривалий нічній біль) 
реєструвалися у 5 хворих (19,2%) основної групи та 11 па-
цієнтів (34,4%) групи зіставлення�� Причому пацієнти, які 
додатково до базисного лікування ОА при коморбідному 
перебігу з ЦД ІІ-го типу отримували мілдрокард-Н відмі-
чали покращення не лише фізичного стану, а й емоційно-
го, що свідчило про покращення якості життя�� Мельдоній, 
який входить до складу мілдрокарду-Н поліпшує перено-
симість до фізичних навантажень за рахунок цитозахисно-
го ефекту, що покращує якість життя хворих�� 

Після завершення лікування із включенням ци-
топротектору мілдрокарду-Н відзначалося відновлен-

ня активності АОЗ, за показниками системи глутатіо-
ну, що сприяло покращенню фізичного стану хворих 
на ОА у коморбідності з ЦД ІІ-го типу�� При повтор-
ному дослідженні було встановлено інгібування ут-
ворення ОГ на фоні зростання кількості відновленої 
фракції глутатіону�� Так, у пацієнтів основної групи на 
фоні лікування мілдрокардом-Н вміст ВГ збільшився 
в 1,52 рази (Р<0,01) відносно початкового значення, а 
рівень ОГ зменшився в 1,42 рази (Р<0,05)�� Необхідно 
відзначити, що вміст ВГ у пацієнтів із поєднаним пе-
ребігом ЦД ІІ-го типу та ОА з І-ю рентгенологічною 
стадією досягав нижньої межі норми�� 

У групі зіставлення, хворі якої лікувалися загаль-
ноприйнятими засобами, при дослідженні через 3 мі-
сяці відзначалася менш виражена динаміка показників 
системи глутатіону: рівень ВГ збільшився в 1,28 рази 
(Р<0,05) і рівень ОГ зменшився в 1,22 рази (Р>0,05), 
тобто невірогідно відрізнявся від вихідних показників 
(таблиця)��

Однак, незважаючи на покращення самопочуття, 
повного відновлення показників системи глутатіону не 
було досягнуто�� Значення інтегрального індексу ВГ/ОГ 
в основній було вище вихідного показника в 2,15 рази 
(Р<0,01), а групі зіставлення – в 1,66 рази (Р<0,01), за-
лишаючись нижче норми в 1,38 рази (Р<0,05) та 1,78 
рази (Р<0,01) (таблиця)�� 

Отже, при використанні метаболічних засобів (міл-
дрокарду-Н) у хворих на ОА у коморбідності з ЦД ІІ-го 
типу відзначалося покращання показників системи глу-
татіону, що сприяло захисту тканин від оксидативного 
стресу, а клінічно проявлялося відновленням фізичної 
активності хворих за рахунок зменшення больового 
синдрому�� 

Висновки.
1. При запально-дегенеративних процесах у суг-

лобах у хворих на цукровий діабет ІІ-го типу відбу-
ваються зсуви рівноваги в системі глутатіону – змен-
шення концентрації його відновленої форми на фоні 
збільшення рівня окисненого глутатіону. дискордант-
ні зсуви підтверджуються зменшенням інтегрального 
індексу ВГ/ОГ, що розцінено як формування оксида-
тивного стресу у тканинах і потребує використання 
метаболічно активних засобів. 

Таблиця
динаміка показників глутатіону в ході лікування (М±m)

Показник
глутатіону норма Період обстеження Основна група (n=26 ) Група зіставлення (n=32) р

ВГ,
ммоль/л 1,03±0,04 до лікування 0,62±0,02** 0,64±0,02** > 0,1

після лікування 0,94±0,04 0,82±0,05* <0,05
ОГ,

ммоль/л 0,19±0,03 до лікування 0,34±0,03* 0,33±0,02* >0,1
після лікування 0,24±0,03 0,27±0,02* >0,1

ВГ/ОГ 5,42±0,31 до лікування 1,82±0,09** 1,94±0,08** >0,05
після лікування 3,92±0,15** 3,04±0,20** <0,05

Примітка: достовірність різниці показників в групі до і після лікування при значеннях Р: * – <0,05, ** – < 0,01, *** – <0,001;
Р – достовірність різниці між показником в основній групі та в групі зіставлення 




