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Аннотация
Изучен липидный спектр сы-

воротки крови 52 больных с кокс-
артрозом, в том числе, 29 – в соче-
тании с ожирением. Полученные 
результаты свидетельствуют, что 
связь между ожирением и кок-
сартрозом выходит за пределы 
чрезмерной механической на-
грузки на тазобедренный сустав. 
Аномальный липидный профиль 
сыворотки крови следует счи-
тать значимым звеном, фактором, 
определяющим направленность 
функциональных расстройств та-
зобедренного сустава и усилива-
ющим их выраженность.

Ключевые слова: коксартроз, 
ожирение, липидный метаболизм. 

Annotation
Studied lipid spectrum of blood 

serum of 52 patients with coxarthro-
sis, including, 29 – in conjunction 
with obesity. The obtained results 
show that the relationship between 
obesity and osteoarthritis beyond 
excessive mechanical load on the 
hip joint. Abnormal lipid profile of 
blood serum should be considered an 
important link,  factor in determining 
the direction of functional disorders 
of the hip joint and increase their se-
verity.

Key words: osteoarthritis of the 
hip joint, obesity, lipid metabolism.

Постановка проблеми. Ана-
ліз останніх досліджень і пу-
блікацій. В Україні щорічно ре-
єструють до 350 тис. випадків 
первинних захворювань суглобів 
у дорослих, з яких понад 60 % 
припадає на осіб працездатного 
віку, а близько 11 % хворих з де-
генеративно-дистрофічними за-
хворюваннями  суглобів залиша-
ються інвалідами [4].

За даними  Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я  (ВООЗ), 
причиною непрацездатності у 
10% населення є остеоартрит 
(ОА),  і в найближчі 10-15 років 
він стане четвертою основною 
причиною інвалідності жінок і 
восьмою – чоловіків [10].

Серед усіх форм ОА більше 
40% становлять коксартрози, які  
в загальній структурі патології 
суглобів стабільно займають дру-
ге місце за частотою захворю-
ваності і перше – за термінами 
тимчасової і стійкої непрацез-
датності [3]. Тривалий і повільно 
прогресуючий перебіг коксартро-
зу, наявність постійного хроніч-
ного больового синдрому значно 
знижує якість життя пацієнтів, а  
питома вага  інвалідів унаслідок 
цього захворювання складає в 
числі непрацездатних від хвороб 
суглобів 20-30 %  [3, 4, 7].

За сучасними уявленнями 
основою розвитку та прогресу-

вання коксартрозу визнана дегра-
дація хряща внаслідок  зниження 
метаболічної активності хондро-
цитів та зменшення їх кількості   
[1, 2, 3, 5].

Основним механізмом форму-
вання ОА є саме метаболічні по-
рушення в хондроцитах і матрик-
сі хряща в результаті запальних 
каскадів на молекулярному рівні 
[1, 2, 12, 13, 18].  

Схильність до ОА залежить від 
впливу асоціації різних факторів 
ризику. У розвитку коксартрозу 
істотна роль відводиться метабо-
лічним, біомеханічним, травма-
тичним чинникам [1, 3, 8].   Се-
ред метаболічних факторів певна 
увага приділяється надлишковій 
масі тіла та ожирінню [6, 14, 16, 
18].     Однак  досі питання щодо 
ролі ожиріння у прогресуванні 
коксартрозу залишається диску-
табельним, а результати різних 
дослідників – суперечливими [11, 
16, 17, 18].   

Переважна частина дослідни-
ків розглядає ожиріння як фактор 
механічного перенавантаження у 
суглобних з’єднань. При цьому 
майже не враховується роль ліпі-
дів, як найважливіших учасників 
метаболічних процесів, порушен-
ня яких знаходиться як в осно-
ві ожиріння, так і остеоартриту. 
Тому визначення особливостей 
ліпідного обміну при поєднанні  
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цих захворювань має суттєве зна-
чення.

Мета дослідження: визначи-
ти особливості ліпідного профі-
лю сироватки крові у хворих на 
коксартроз в поєднанні з ожирін-
ням.

Матеріал і методи дослід-
ження. Відповідно до мети до-
слідження обстежено 52 хворих 
на коксартроз. Вік пацієнтів коли-
вався від 31 до 65 (50,6±1,2) ро-
ків, за гендерним складом перева-
жали жінки – 67,3 %.

Всі хворі поділені на 2 групи:  
І (основна) група представлена 29 
пацієнтами у віці (49,3±1,7) років, 
в яких коксартроз поєднувався 
з ожирінням при ІМТ (32,6±0,4) 
кг/м2. Серед хворих цієї групи 
спостерігалися 7 чоловіків  у віці 
(42,7±2,9) років та 22 жінки у віці 
(51,4±1,8) років

ІІ групу (порівняння) склали 
23 пацієнти у віці (51,7±1,5) ро-
ків, з нормальною масою тіла при 
ІМТ (23,1±0,5) кг/м2. Серед хво-
рих цієї групи спостерігалися 10 
чоловіків  у віці (52,3±3,0) років 
та 12 жінок у віці (52,3±3,0) років

Індекс маси тіла (ІМТ) обчис-
лювали за формулою:

(1.1)

Оцінку трофологічного ста-
ну проводили за рекомендаціями 
ВООЗ: при ІМТ 18,5 – 24,9 кг/м2 
масу тіла  вважали  нормальною, 
а у межах від 25,0 до 29,9 кг/м2 

– надлишковою. Ожиріння І сту-
пеня визначали, якщо ІМТ дорів-
нював 30,0 -34,9 кг/м2, ожиріння 
ІІ ступеню – 35,0-39,9 кг/м2, при 
ІМТ більше 40,0 кг/м2 визначали 
морбідне ожиріння ІІІ ступеня 
[15].

Інтенсивність больового син-
дрому та ступінь функціональ-
ної здібності ОА кульшового 
суглобу визначали відповідно 
до рекомендацій Європейської 
антиревматичної ліги (EULAR) 
за альгофункціональним індек-
сом WOMAC (Western Ontario 
& McMaster Universities 

osteoarthritis index) з використан-
ням візуальної аналогової шкали 
(ВАШ)  [9].

Оцінку ліпідного спектра си-
роватки крові проводили за ви-
значенням вмісту загального 
холестерину (ХС), холестерину 
ліпопротеїнів високої щільнос-
ті (ХС ЛПВЩ),  низької (ХС 
ЛПНЩ),  та дуже низької щіль-
ності (ХС ЛПДНЩ),  триацилглі-
церидів (ТГ) з використанням на-
борів біотесту “Lachema”.

Статистична обробка резуль-
татів дослідження здійснювалась 
методами варіаційної статистики, 
з використанням стандартного 
пакету прикладних програм SPSS 

13.0 for Windows. Для статистич-
ного аналізу даних використову-
вали дескриптивну статистику. 
Порівняння середніх значень 
змінних здійснювали за допо-
могою  параметричних методів 
(t-критерію Стьюдента) за нор-
мальним розподілом ознак. Для 
порівняння розподілу часток двох 
змінних використовували χ2-тест. 
Кореляційний аналіз виконували 
за Пірсоном для даних, що вира-
жені в інтервальній шкалі та за 
Спірменом – для даних, що ви-
ражені не в інтервальних шкалах. 
Всі розрахунки виконували у про-
грамі SPSS 9.0 for Windows.

Спостереження за хворими 

)2(
)(

мзріст
кгтіламасаІМТ 

Таблиця 1
Показники індексу WOMAC в обстежених хворих

Показники 
WOMAC, бали

І група 
(n= 29)

ІІ група 
(n=23)

Р достовірність змін 
між показниками 
хворих І та ІІ груп

WOMAC-А (біль) 68,7±0,9 49,5±1,5 <0,001
WOMAC-В (скутість) 53,7±1,5 45,7±2,3 <0,01
WOMAC-С (фізична 

активність) 64,9±1,1 45,5±1,1 <0,001

Таблиця 2
Особливості проявів  синдрому функціональної 

недостатності кульшового суглобу в обстежених хворих

 Ознаки синдрому 
функціональної 
недостатності 

кульшового суглобу

І група 
(n=  29)

IІІ група 
(n=23) χ2 Р

n % n %

ранкова скутість 
до 30 хвилин 5 17,2 15 65,2 10,53 0,001

ранкова скутість 
більше 60 хвилин 24 82,8 8 34,8 10,53 0,001

обмеження 
внутрішньої ротації 29 100,0 11 47,8 16,84 4,1Е-05

обмеження 
зовнішньої ротації 28 96,6 6 26,1 25,11 5,41Е-07

обмеження згинання 
суглоба 12 41,4 8 34,8 0,04 0,84

обмеження 
розгинання суглоба 21 72,4 16 69,6 0,007 0,93
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проводились на поліклінічно-ам-
булаторному етапі реабілітації на 
базі КЗ «Шоста міська клінічна 
лікарня» м. Дніпра та ДУ «Укра-
їнський державний науково-до-
слідний інститут медико-соціаль-
них проблем інвалідності» МОЗ 
України.  

Результати дослідження. 
У всіх хворих обох груп спо-
стерігався суглобовий больовий 
синдром з виразністю болю від 
незначної, що виникала лише 
після фізичного навантаження, 
до стійкої, ниючої під час звич-
ного фізичного навантаження, 
при ходьбі або підйомі по сходах 
та  не зменшувалася в спокої, що 
свідчило про наявність запально-
го компоненту. 

Разом із болем  65,5 % хворих 
І групи та 52,2 % – ІІ скаржилися  
на м’язову слабкість, особливо – 
в області чотириголового м’яза 
стегна.

При порівнянні клінічної 
симптоматики за рівнем аль-
гофункціонального індексу 
WOMAC-А встановлено, що  у 
хворих І групи інтенсивність 
болю значно перевищувала таку 

у пацієнтів ІІ групи  (р<0,001), 
(табл. 1).

Аналогічна закономірність 
спостерігалася і у відношенні 
скутості (р<0,01). Рівень фізичної 
активності у хворих І групи був 
також нижчим в 1,4 рази, ніж у ІІ 
групі (р<0,001),

Особливостями синдрому 
функціональної недостатнос-
ті у пацієнтів з ожирінням були:  
ранкова скутість більше 60 хви-
лин, що мала місце в 2,4 рази 
частіше, ніж у ІІ групі (χ2=10,53 
p=0,001), обмеження внутріш-
ньої ротації кульшового суглобу 
в 2,1 рази (χ2=16,84 p=4,1Е-05) 
до (25,0±1,05)о, зовнішньої – в 
3,7 рази (χ2=25,11 p=5,41Е-07), до 
(30,4±1,17)о, (табл.2.).

Одержані дані спонукали до 
пошуку прогностичних факторів, 
що негативно впливають  на клі-
нічні та функціональні показники 
хворих І групи. Логічно допусти-
ти, що одним з них є порушення 
ліпідного метаболізму. 

При аналізі ліпідного спек-
тру сироватки крові гіперхолес-
теролемія за наявністю ожирін-
ня спостерігалася у  переважної 

більшості хворих, з підвищенням 
рівня  ХС в 1,6 рази (р<0,05), тоді 
як у ІІ групі концентрація ХС у 
всіх хворих не виходила за межи 
референсних значень ( табл. 3.). 

При цьому концентрація  ХС 
прямо корелювала з частотою 
скарг на ранкову скутість, що 
продовжувалася більше 60 хви-
лин  (r=0,81; p=0,001), та зворот-
но – з рівнем обмеження внутріш-
ньої ротації кульшового суглобу 
(r=-0,57; p=0,001).   

Вміст ХС ЛПВЩ знижувався 
на 36,2 % (р<0,001), а в порівнянні 
з аналогічним показником хворих 
ІІ  групи – на 23,4 % (р<0,001) і 
таки випадки у І групі спостеріга-
лись в 6,9 рази частіше (χ2=27,49; 
p=1,58Е-07). Зі зниженням вмісту 
цієї фракції ХС зростала інтен-
сивність больового синдрому (r=-
0,73; p=0,001).

Концентрація ХС ЛПНЩ змі-
нювалася неоднозначно: так, 
якщо  для пацієнтів І групи харак-
терними було зростання цього по-
казника в 1,9 рази (р<0,001), то за 
відсутністю ожиріння, навпаки, 
у чверті хворих  спостерігалася  
недостатність цієї фракції ХС зі 

Таблиця 3
Характеристика ліпідного профілю крові у обстежених хворих

Показник,од. 
виміру

Референсні 
значення характер змін

І група (n=29) ІІ група (n=22)
M±m % M±m %

ХС, ммоль/л 4,9±1,3
норма 5,10±0,5 13,8 5,10±0,1 100,0

підвищення 7,8±0,21 86,2 - 0,0
ХС ЛПВЩ, 

ммоль/л 1,49±0,12
норма 1,54±0,03 10,3 1,51±0,02 87,0

зниження 0,95±0,063 89,7 1,24±0,05* 13,0

ХС ЛПНЩ, 
ммоль/л 3,10±0,52

норма 3,13±0,32 10,3 3,29±0,08 73,9
підвищення 5,72±0,203 89,7 - 0,0
зниження - - 2,04±0,091 26,1

ХС ЛПДНЩ, 
ммоль/л 0,65±0,14

норма 0,67±0,04 27,6 0,66±0,04 100,0
підвищення 1,06±0,042 72,4 - 0,0

ТГ, ммоль/л 1,32±0,4
норма 1,27±0,01 24,1 1,35±0,05 100,0

підвищення 2,33±0,091 75,9 - 0,0

Примітки:
1. 1 – р<0,05; 2 – р<0,01; 3 – р<0,001 – рівень статистично значущої відмінності між показниками хворих 

і референсними значеннями. 
2.   * – р<0,001 –  рівень статистично значущої відмінності між показниками хворих І та ІІ груп.
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зменшенням її вмісту в 1,5 рази 
(р<0,05).

Зростання рівня ХС ЛПДНЩ 
в 1,6 рази (р<0,01) та ТГ – в 1,8 
рази (р<0,05) також відбувалося 
лише у хворих І групи. При цьо-
му концентрація ХС ЛПДНЩ 
прямо корелювала з інтенсивніс-
тю больового синдрому (r=0,68; 
p=0,001), скутістю кульшового 
суглобу за WOMAC-В (r=0,576; 
p=0,01), зовнішньою ротацією су-
глобу (r=0,52; p=0,001),  а також  
зворотно – з фізичною активністю 
за WOMAC-С (r= 0,63; p=0,001).

Отже, отримані результати в 
цілому свідчать, що дисліпідемія 
є посилюючим чинником у поси-
ленні  функціональної недостат-
ності кульшового суглоба хворих 
на коксартроз у поєднанні з ожи-
рінням.

Висновки. 
1. У переважної більшості 

хворих на коксартроз в поєднан-
ні з ожирінням спостерігаються 
розлади ліпідного метаболізму, 
для яких характерними є зрос-
тання рівня холестеролу в 1,6 
рази (р<0,05),  зниження вмісту 
холестеролу ліпопротеїнів висо-
кої щільності на 36,2 % (р<0,001), 
підвищення концентрації  лі-
попротеїнів низької в 1,9 рази 
(р<0,001) та дуже низької  щіль-
ності – в 1,6 рази (р<0,01) і триа-
цилглицеридів в 1,8 рази (р<0,05). 

2. Доведено, що зв’язок між 
ожирінням і коксартрозом вихо-
дить за межі надмірного механіч-
ного навантаження на кульшовий 
суглоб.

  3. Аномальний ліпідний про-
філь сироватки крові слід вважа-
ти значущою ланкою,  чинником,  
що визначає спрямованість функ-
ціональних розладів кульшового 
суглоба та посилюючим їх вираз-
ність. 
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