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Актуальність проблеми зумовлена не-
ухильним зростанням захворюваності 
на ОА, особливо в останні роки через ви-
сокий травматизм серед людей молодого 
працездатного віку. При цьому показники 
захворюваності в Україні занижені в чоти-
ри рази порівняно з відповідними показ-
никами у країнах Європи, насамперед че-
рез складності діагностики захворювання, 

Успішний шлях 
від диференціальної діагностики 
до лікування остеоартрозу

Остеоартроз (ОА) на сьогодні 
займає перше місце в структурі 
захворювань опорно-рухового 
апарату і є однією з основних 
причин інвалідизації людей 
старшого віку. Серед пацієнтів 
сімейних лікарів до 95% становлять 
хворі з ОА, які скаржаться на 
біль у суглобах, і саме цей 
симптом приводить їх до лікаря. 
До ревматологів звертається лише 
75% пацієнтів з цього приводу. 
Тому саме сімейному лікарю 
потрібно провести правильну 
диференціальну діагностику 
захворювання, направити пацієнта 
на консультацію до профільного 
спеціаліста і призначити 
оптимальну терапію. 
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тому й статистичні дані 
у нас значно гірші, ніж 
у Європі. 

Такими словами 
розпочав свій виступ 
на  ІІ  Всеукраїнському 
конгресі «Мистецтво лі-
кування – від керівництва 
до практики» (1 березня 
2018 року, м. Київ) голов-
ний лікар Клініки сучас-
ної ревматології (Київ), 
кандидат медичних наук 
С. Х. Тер-Вартаньян.  

Форум проходив 
за  сприяння ВГО  «Асо-
ціація превентивної 
і  антиейджинг меди-
цини» та видавництва 
медичної періодики 
«Медікс груп»  – постій-
них організаторів акту-
альних тренінг-програм 

для практикуючих лікарів. Цьогорічний 
захід зібрав понад 700 учасників  – ліка-
рів загальної практики та спеціалістів 
з внутрішньої медицини із різних регіонів 
України, які мали змогу отримати важли-
ву інформацію з приводу особливостей 
діагностики та лікування хронічних за-
хворювань. 

Сучасне розуміння 
остеоартрозу  

та його клінічні прояви 
Доповідь С.Х. Тер-Вартаньян «Дифе-

ренціальна діагностика і патогенетична 
терапія остеоартрозу» викликала у при-
сутніх особливу увагу, адже стосувалася 
актуальних питань щодо визначення ОА, 
його перебігу, причин звернення за медич-
ною допомогою пацієнтів і сучасного під-
ходу до лікування та реабілітації пацієнтів.

Отже, ОА – це група захворювань різ-
номанітної етіології, але з однаковим бі-
ологічним, морфологічним і клінічним 
перебігом, при яких у клінічний процес 
залучається не лише суглобовий хрящ, 

Семен Христофорович 
Тер-Вартаньян

Головний лікар «Клініки 
сучасної ревматології» (Київ), 

ревматолог, к. мед. н.
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а й весь суглоб, включаючи субхондраль-
ну кістку, зв’язки, капсулу, синовіальну 
мембрану і періартикулярні м’язи, що ви-
значає ОА як органне захворювання. 

Доповідач наголосив, що саме бо-
льовий синдром при ОА є однією з най-
частіших причин звернення пацієнтів 
за медичною допомогою, а функціональні 
порушення суглобів при цьому захворю-
ванні призводять до тимчасової і стійкої 
втрати працездатності. Проте пацієнтами 
ревматолога стають і люди молодого пра-
цездатного віку, нині захворювання почи-
нається навіть у молодому та середньому 
віці, невпинно прогресує і у 75−80 річно-
му віці вже 100% людей мають ОА. При 
цьому деформуються великі суглоби (ко-
лінний, тазостегновий), залучаються суг-
лоби кисті рук , у подальшому − хребет.

Серед клінічних симптомів і ознак ОА 
можна виділити такі: біль механічного 
типу, ранкова скутість (понад 30 хвилин), 
зниження функціональних властивостей, 
крепітація, суглобова деформація тощо 
(рис. 1). 

Патологічний процес, що супрово-
джує ОА, характеризується дегенерацією 
хряща і формуванням надлишкової кіст-
кової тканини по краях суглобів. Ці змі-
ни реєструються при рентгенологічному 
дослідженні, що виявляють характерні 
для ОА ознаки – звуження суглобової щі-
лини, остеофітоз, субхондральний скле-
роз, утворення кіст і  нерівних кісткових 
контурів. 

Тож, на думку автора, важливо ви-
явити захворювання на ранній стадії 
і  контролювати його перебіг у динамі-
ці. Тому своєчасне призначення хво-
рому рентгенологічного обстеження, 
проведення ультразвукової діагностики 
в  динаміці дає змогу оцінити цілісність 
хряща і ступінь його деградації. Велике 
значення має і лабораторна діагности-
ка, зокрема при ревматоїдному артриті. 
Саме імунологічні тести надають мож-
ливість фахівцям правильно поставити 
діагноз. 

Клінічні прояви ураження суглобів не-
специфічні й проявляються болем, місце-
вими ознаками запалення (припухлістю, 
гіперемією тощо), порушенням функції, 
деформаціями (таблиця). Ці симптоми 
можуть виявлятися у різних поєднаннях 
залежно від характеру ураження суглобів, 
активності патологічного процесу і стадії 
захворювання. Тому при характерному Рис. 1. Клінічні симптоми і ознаки остеоартрозу

Клінічні симптоми  
і ознаки остеоартрозу

• біль механічного типу, стартовий біль;
• вранішня скутість (понад 30 хвилин);   
• обмеження обсягу рухів;
• зниження функціональних здібностей;
• крепітація;
• деформація суглобів;
• болючість при пальпації;
• помірне запалення, так званий «холодний 

випіт»;
• ускладнення: вторинні періартикулярні 

синдроми, вторинні переломи, асептич-
ний некроз кістки, інвалідизація
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симптомокомплексі, який ще називають 
суглобовим синдромом, що зумовлений 
ураженням анатомічних структур при 
різноманітних захворюваннях і патоло-
гічних процесах (ревматоїдному артриті, 
реактивному артриті, подагрі тощо), фа-
хівцям варто визначитися з ефективними 
й безпечними препаратами у лікуванні 
хворих на ОА. 

Фактори ризику  
та сучасні підходи  

в лікуванні остеоартрозу
У своїй доповіді автор наголосив на необ-

хідність (у разі підтвердження діагнозу) своє-
часного і якомога більш раннього початку 
лікування. Адже чим раніше буде розпочата 
адекватна терапія − тим більше шансів на те, 
що захворювання можна взяти під контроль.

Таблиця. Диференціальна діагностика суглобового синдрому

Показник Остеоартроз Ревматоїдний 
артрит

Серонегативний 
артрит Подагра

Початок Поступовий Гострий,  
поступовий

Гострий;  
поступовий Гострий

Локалізація 
ураження суг-
лобів у дебюті 

Великі Переважно дрібні 
кистей і стоп

Великі  
крижово-клубові 

зчленування

Перший плюснефа-
ланговий суглоб

Симетричність  Немає Є Немає Немає
Набряклість Помірна Помірна Виражена Виражена
Біль Помірний Помірний Виражений Виражений

Скутість Менше 
 1 години   1 годину і довше Немає Немає

Навколосуг-
лобові прояви     

Вузлики 
Гебердена, 

Бушара      

Ревматоїдні  
вузлики Немає Тофуси різної  

локалізації

Системні  
прояви          Немає

Нирки, легені,  
серозні оболонки, 

серце, судини

Іридоцикліт,  
уретрит

Сечокам’яна хвороба, 
інтерстиціальний 

нефрит

Рентгенологічні 
прояви          

Звуження 
суглобової 

щілини, 
остеофітоз   

Ерозивний артрит, 
звуження  

суглобової щілини, 
остеопороз

Звуження кри-
жово-клубових 

зчленувань

Звуження  
суглобової щілини, 

остеофітоз, симптом 
пробійника

Лабораторні 
показники         

Без особли-
востей         

Високі показники 
ШОЕ, СРБ,  

РФ (+)

Високі показники 
ШОЕ СРБ, РФ (-)

Підвищення рівня 
сечової кислоти

Примітки: ШОЕ – швидкість осідання еритроцитів, СРБ – С-реактивний білок, РФ – ревматоїдний 
фактор.
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Серед сучасних підходів до лікування 
ОА виділяють три основні: 

• усунення факторів ризику прогре-
сування захворювання (ожиріння, 
надмірні фізичні і динамічні наван-
таження, корекція судинної патоло-
гії тощо); 

• поліпшення якості життя (зменшен-
ня вираженості больового і запально-
го синдромів, корекція функціональ-
ної недостатності суглобів); 

• призупинення дегенеративно-дис-
трофічних змін хрящових структур 
уражених суглобів.  

Оптимальна схема лікування паці-
єнтів з ОА потребує комбінації немеди-
каментозного та медикаментозного ме-
тодів лікування, оскільки патологічний 
процес поширюється на всі структури 
суглоба. 

Підходи у вирішенні проблеми лікування 
ОА залежать насамперед від ступеня руй-
нування суглоба і завдань, що стоять перед 
лікарем. Серед загальних принципів ліку-
вання хворого залишаються: покращення 
живлення хряща суглоба і зупинка негатив-
ного процесу його руйнування; усунення або 
зменшення болю; поліпшення функціональ-
ності суглоба; лікування вторинних реактив-
них захворювань.

На думку автора, при виборі схеми ліку-
вання ОА потрібно дотримуватися комп-
лексного підходу, оскільки застосування 
одного методу навряд чи дасть ефективний 
стійкий результат. Тож основними принци-
пами лікування захворювання є покрокове 
проведення низки заходів і комбінації лі-
карських засобів (рис. 2).  

Лікування, що досягає мети
Серед загальноприйнятих медикамен-

тозних засобів, що застосовуються при 
лікуванні ОА, є препарати з комплексним 
впливом на уражений суглоб, зокрема 
анальгетики, нестероїдні протизапаль-
ні препарати (НПЗП), хондопротектори, 
внутрішньосуглобові ін’єкції гіалуронової 
кислоти.

Доповідач зокрема зупинився на комп-
лексному застосуванні хондопротекторів, 
а саме − комбінованих препаратів, що міс-

Рис. 2. Основні принципи лікування  
хворих на остеоартроз

Основні принципи:  
комбінація медикаментозної  

та немедикаментозної терапії
Крок 1. Базисна терапія
• Нефармакологічні методи (фізіотерапія);
• Фармакологічна (глюкозамін і/або хондрої-

тин з парацетамолом за необхідності).

Крок 2. Вдосконалений фармакологічний 
контроль (в умовах стійкої симптоматики)  
• Пероральні ЦОГ-2 селективні або неселек-

тивні НПЗП (з урахуванням супутніх фак-
торів ризику);

• Кортикостероїди або гіалуронат інтраар-
тикулярно.

Крок 3. Останні фармакологічні спроби до 
оперативного втручання
• Короткі курси опіоїдів;
• Дулоксетин.

Крок 4. Контроль пізніх стадій хвороби  
Хірургічна корекція.
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тять глюкозамін і хондроїтину сульфат, че-
рез їх доведену метаболічну і протизапаль-
ну дію протягом всього курсу лікування 
і реабілітації, а також сприяння у знижен-
ні суглобового синдрому. На думку автора, 
саме застосування хондопротекторів доз-
воляє зменшити добову потребу в НПЗП 
і кількість прийнятих пацієнтом таблеток, 
а відтак − спростити лікування і підвищи-
ти прихильність до нього. 

Тож саме лікар має обрати комбінацію 
препаратів залежно від того, які симптоми пе-
реважають у конкретного пацієнта і на якому 
етапі лікування ОА він знаходиться. 

На початковому етапі, після зменшен-
ня або усунення болю, необхідно, на дум-
ку доповідача, ввести до схеми лікування 
пацієнта немедикаментозні методи (ЛФК, 
заняття в басейні). 

Щодо лікувальної терапії, ефективною 
є така схема: 

• прийом комбінованого препарату, 
до складу якого входить хондроїти-
ну сульфат, глюкозаміну сульфат та 
ібупрофен, в перші 3 тижні для усу-
нення больового синдрому; 

• початок фізичної реабілітації;
• перехід на прийом комбінованих 

хондропротекторів, що міс тять 
глюкозамін і хондроїтину сульфат. 

Свідченням ефективності стає упо-
вільнення прогресування ОА, відсутність 
загострень і навіть відновлення хрящової 
тканини (рис. 3).

Серед основних складових успішного 
лікування ОА залишається:

• навчання пацієнта заходам, спря-
мованим на зміну способу життя;

• індивідуальний підбір вправ (ЛФК) 
із помірними навантаженнями 
для стимуляції і зміцнення м’язо-
во-зв’язкового апарату і поліпшен-
ня функції суглоба;

• обов’язкове поєднання фізичної 
реабілітації з медикаментозною те-
рапією, прийомом хондропротек-
торів, за необхідності − НПЗП або 
анальгетиків;

• додаткова терапія лікування комор-
бідної патології і навіть психологіч-
на реабілітація.

«І тоді пацієнти будуть ставитися 
до  вас з увагою і любов’ю», – наголосив 
наприкінці свого виступу доповідач.

Підготувала Віра Фазлєєва

Рис. 3. Комбінований хондропротектор сповільнює 
прогресування остеоартрозу

Відсоток хворих з рентгенологічним про-
гресуванням остеоартрозу в групі пацієнтів, 
які приймали комбінований хондропротек-
тор та в групі контролю, р<0,05 (через 3 роки 
спостереження) 
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