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Застосування лабораторних методів дозволяє
об’єктивувати результати клініко-інструментального обстеження, зокрема, встановити активність
запально-деструктивних процесів на основі визначення клініко-діагностичної значущості окремих
біохімічних маркерів обміну колагену і протеогліканів сполучної тканини уражених суглобів та хребта.
Дослідження проводились упродовж 2012-2019
років на базі відділу лабораторної діагностики та
імунології ДУ «Інститут патології хребта та суглобів
ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України» (м. Харків).
Було проаналізовано клініко-діагностичну значущість біохімічних маркерів крові та сечі пацієнтів із
різними ортопедичними захворюваннями. У хворих
на коксартроз І-ІІ стадій вміст глікопротеїнів в крові
становив 0,83±0,013 г/л, ІІІ-ІV стадій – 1,06±0,018 г/л;
за кил поперекового відділу хребта вміст глікопротеїнів в крові становив 1,06±0,03 г/л, за стенозу
хребтового каналу – 1,09±0,10 г/л, за спондилолістезу – 0,98±0,022 г/л, за нестабільності хребтових
сегментів – 1,16±0,043 г/л, за бактеріального артриту колінних суглобів – 1,34±0,011 г/л. Фракції
глікозаміногліканів є важливими показниками для
діагностики термінальних стадій остеоартрозу кульшового і колінного суглобів: на ІІІ-ІV стадіях остеоартрозу сума фракцій глікозаміногліканів у сироватці крові складала 14,33±0,74 г/л, І фракція –
9,72±0,31, ІІ фракція – 1,90±0,20 г/л, ІІІ фракція –
2,71±0,23 г/л. За коксартрозу І-ІІ стадій вміст хондроїтинсульфатів становив 0,136±0,013 г/л,
ІІІ–ІV стадій – 0,343±0,012 г/л, за кил поперекового
відділу хребта – 0,216±0,016 г/л, за стенозу хребтового каналу – 0,204±0,017 г/л, за спондилолістезу –
0,237±0,010, за нестабільності хребтових сегментів – 0,214±0,020 г/л, за бактеріального артриту
колінних суглобів – 0,185±0,025 г/л. Вміст сіалових
кислот на І-ІІ стадіях остеоартрозу кульшового і
колінного суглобів становив 2,52±0,067 ммоль/л,

ІІІ-ІV стадіях – 3,54±0,094 ммоль/л, за бактеріального артриту колінних суглобів – 3,76±0,034 ммоль/л.
Рівень екскреції оксипроліну із сечею є маркером
катаболізму колагену сполучної тканини уражених
суглобів за остеоартрозу: показник оксипроліну за
І-ІІ стадій остеоартрозу кульшового і колінного суглобів становив 39,400±1,800 мг/добу, ІІІ-ІV стадії –
49,600±1,300 мг/добу. За остеохондрозу поперекового відділу хребта рівень екскреції оксипроліну
становив 39,2±2,80 мг/добу. Рівень екскреції уронових кислот із сечею за І-ІІ стадій остеоартрозу
кульшового і колінного суглобів становив 5,490±
±0,370 мг/добу, ІІІ-ІV стадії – 4,340±0,320 мг/добу.
За остеохондрозу поперекового відділу хребта
рівень екскреції уронових кислот становив
6,1±0,34 мг/добу.
Ключові слова: біохімічні маркери, діагностика, остеоартроз, бактеріальний артрит, дегенеративні захворювання хребта.
Зв'язок роботи з науковими програмами,
планами, темами. Роботу виконано у межах НДР
«Дослідити спільні ланки в механізмі патогенезу
остеопорозу, остеоартрозу та остеохондрозу хребта для обґрунтування підходів до підвищення ефективності діагностики, профілактики та лікування»,
№ держ. реєстрації 0117U001021.
Вступ. Діагностика ортопедичних хвороб зазвичай базується на клінічних та інструментальних
методах дослідження – рентгенографії, комп’ютерній томографії, магнітно-резонансній томографії,
артроскопії тощо [1–4]. Проте часто в клінічній
практиці саме застосування лабораторних методів
дозволяє об’єктивувати результати клінікоінструментального обстеження, зокрема, встановити активність запально-деструктивних процесів на
основі визначення клініко-діагностичної значущості
окремих біохімічних маркерів обміну колагену і
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протеогліканів сполучної тканини уражених суглобів або хребта [5–8]. Саме метаболіти сполучної
тканини – хондроїтинсульфати, маркери колагену
та інші – є найбільш цінними біохімічними показниками за патології суглобів [9, 10]. Ці та деякі інші
біохімічні маркери дозволяють лікарю ортопедутравматологу всебічно оцінити стан хворого, звернувши увагу на особливості його метаболізму, а
саме, порушень обміну кісткової та хрящової тканини у хворих на різних стадіях патологічних процесів у суглобах та хребті [11–13]. Таким чином,
дослідження щодо обґрунтування клінікодіагностичної значущості біохімічних показників
крові та сечі у пацієнтів із різними ортопедичними
захворюваннями є актуальним питанням як сучасної ортопедії, так і лабораторної діагностики.
Мета дослідження – проаналізувати клінікодіагностичну значущість біохімічних маркерів метаболізму сполучної тканини, які застосовуються у
лабораторній діагностиці ортопедичних захворювань людини.
Матеріал та методи дослідження. Дослідження проводились упродовж 2012–2019 років на базі
відділу лабораторної діагностики та імунології ДУ
«Інститут патології хребта та суглобів ім. проф.
М. І. Ситенка НАМН України» (м. Харків). Дослідження виконані з дотриманням основних положень «Правил етичних принципів проведення наукових медичних досліджень за участю людини»,
затверджених Гельсінською декларацією (19642013 рр.), ICH GCP (1996 р.), Директиви ЄЕС
№ 609 (від 24.11.1986 р.), наказів МОЗ України
№ 690 від 23.09.2009 р., № 944 від 14.12.2009 р.,
№ 616 від 03.08.2012 р.
Було проаналізовано клініко-діагностичну значущість біохімічних маркерів крові та сечі пацієнтів
із різними ортопедичними захворюваннями: остеоартрозом великих (кульшового, колінного) суглобів
(n=45), бактеріальним артритом (n=27), а також
килами поперекового відділу хребта (n=23), стенозом хребтового каналу (n=9), нестабільністю хребтових сегментів (n=12) та спондилолістезом (n=18).
Також була досліджена кров 30-ти клінічно здорових донорів (15 чоловіків та 15 жінок, віком від 20
до 40 років). В сироватці крові хворих визначали
вміст глікопротеїнів – за модифікованим методом
О.П. Штейнберга та Я.Н. Доценка, хондроїтинсульфатів – за методом Nemeth – Csoka в модифікації
Л.І. Слуцького, фракції ГАГ – за М.П. Штерн із співавторами, сіалових кислот за методом Гесса; в
сечі – вміст оксипроліну – за реакцією з хлораміном Б, уронових кислот – за реакцією з карбазолом
[14]. Результати біохімічних досліджень було оброблено статистично за допомогою програми Statistica v.10.0 за критерієм Стьюдента із розрахунками
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середнього (M) та його похибки (m). Зміни біохімічних маркерів сполучної тканини в сироватці крові
та сечі порівняно з показниками у клінічно здорових осіб визначали при p<0,05–0,001 [15].
Результати дослідження та їх обговорення.
Глікопротеїни – складні білки, в яких вуглеводний
компонент складає не більше 40 %, вони є універсальними маркерами запально-деструктивних процесів в організмі, зокрема, в хрящовій та кістковій
тканині. Глікопротеїни є рецепторними білками на
поверхні клітин, виконують окрім цього транспортну та структурну функцію. До глікопротеїнів належить більша частина білків гострої фази запалення – С-реактивний білок, імуноглобуліни, трансферин, церулоплазмін, α2-глікопротеїн, гаптоглобін
тощо. Тому глікопротеїни часто використовуються
в якості біохімічних маркерів сироватки крові за
різних ортопедичних захворювань. Біохімічні маркери сполучної тканини у сироватці крові та сечі
клінічно здорових людей представлені в табл. 1.
Таблиця 1 – Біохімічні маркери сполучної тканини в
сироватці крові та сечі у клінічно здорових людей, n=30
Біохімічні
маркери

Одиниці
виміру

M±m

min – max

Показники сироватки крові
Гликопротеїни
г/л
Сіалові кислоти ммоль/л
Хондроїтинг/л
сульфати
Фракції ГАГ,
Од.
загальні
І фракція
Од.
ІІ фракція
Од.
ІІІ фракція
Од.

0,68±0,008
2,00±0,03

0,40–0,72
1,61–2,30

0,076±0,004

0,050–0,100

12,10±0,96

11,10–13,10

5,85±0,47
3,90±0,43
2,80±0,29

5,40–6,30
3,50–4,30
2,50–3,10

Показники добової сечі
Уронові
кислоти
Оксипролін

мг/добу

4,50±1,00

3,50–5,50

мг/добу

25,00±1,40

11,00–39,00

У хворих на коксартроз І–ІІ стадій вміст глікопротеїнів був підвищеним до 0,83±0,013 г/л (р<0,05),
ІІІ–ІV стадій – 1,06±0,018 г/л (р<0,001); за кил поперекового відділу хребта вміст глікопротеїнів в крові
становив 1,06±0,03 г/л (р<0,001), за стенозу хребтового каналу – 1,09±0,10 г/л (р<0,001), за спондилолістезу – 0,98±0,022 г/л (р<0,01), за нестабільності хребтових сегментів – 1,16±0,043 г/л (р<0,001),
за бактеріального артриту колінних суглобів –
1,34±0,011 г/л (р<0,001).
ГАГ – вуглеводні компоненти протеогліканів,
які входять до складу міжклітинної речовини сполучної тканини. Фракції ГАГ складаються переважно
з хондроїтин-6-сульфату (І фракція), хондроїтин-4сульфат і гепарансульфат (ІІ фракція), а також
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гепаран- і кератансульфат (ІІІ фракція). Фракції
ГАГ є важливими показниками для діагностики термінальних стадій остеоартрозу кульшового і колінного суглобів: на ІІІ–ІV стадіях остеоартрозу сума
фракцій ГАГ в сироватці крові збільшилась до
14,33±0,74 Од. (р<0,05), І фракція – 9,72±0,31
(р<0,001), ІІ фракція зменшилась до 1,90±0,20
(р<0,001), ІІІ фракція не змінилась і складала
2,71±0,23 Од.
Загальні хондроїтинсульфати є показниками
запально-деструктивного процесу сполучної тканини уражених суглобів, яка містить значну кількість
протеогліканів. Вони складають важливу частину
екстрацелюлярного матриксу різних органів та тканин. За коксартрозу І–ІІ стадій вміст хондроїтинсульфатів становив 0,136±0,013 г/л, ІІІ–ІV стадій –
0,343±0,012 г/л, за кил поперекового відділу хребта – 0,216±0,016 г/л, за стенозу хребтового каналу – 0,204±0,017 г/л, за спондилолістезу – 0,237±
±0,010, за нестабільності хребтових сегментів –
0,214±0,020 г/л, за бактеріального артриту колінних суглобів – 0,185±0,025 г/л (за всіх захворювань
показник підвищений, р<0,001).
Сіалові кислоти зазвичай виступають маркерами ревматичних уражень суглобів, вони входять до
складу глікопротеїнів, які є складовою сполучної
тканини суглобів, беруть участь у міжклітинних взаємодіях, забезпечення антигенної специфічності та
тканинної сумісності. Вміст сіалових кислот на
І–ІІ стадіях остеоартрозу кульшового і колінного
суглобів збільшився до 2,52±0,067 ммоль/л
(р<0,05), ІІІ–ІV стадіях – 3,54±0,094 ммоль/л
(р<0,01), за бактеріального артриту колінних суглобів – 3,76±0,034 ммоль/л (р<0,001).
Оксипролін – імінокислота, яка є важливим
компонентом колагену – основного білка сполучної
тканини. Рівень екскреції оксипроліну із сечею є
маркером катаболізму колагену сполучної тканини
уражених суглобів за остеоартрозу: показник оксипроліну за І–ІІ стадій остеоартрозу кульшового і
колінного суглобів становив 39,400±1,800 мг/добу
(р<0,05), ІІІ–ІV стадії – 49,600±1,300 мг/добу
(р<0,05). За остеохондрозу поперекового відділу
хребта рівень екскреції оксипроліну становив
39,2±2,80 мг/добу (р<0,05).
Уронові кислоти – маркери катаболізму протеогліканів сполучної тканини уражених суглобів за
остеоартрозу. Рівень екскреції уронових кислот із
сечею за І–ІІ стадій остеоартрозу кульшового і ко-

лінного суглобів був збільшений до 5,490±
±0,370 мг/добу (р<0,05), ІІІ–ІV стадії – не змінився і
становив 4,340±0,320 мг/добу. За остеохондрозу
поперекового відділу хребта рівень екскреції уронових кислот був підвищений і становив 6,10±
±0,34 мг/добу (р<0,05).
Збільшення вмісту показників метаболізму сполучної тканини в крові та сечі свідчить про запально-деструктивні порушення в організмі пацієнтів
при захворюваннях хребта та суглобів, що підтверджується науковими працями інших авторів [16,
17]. В цілому слід зазначити, що при розвитку остеоартрозу відбувається перебудова хрящової та
кісткової тканин, який характеризувався втратами
макромолекул органічної частини матриксу, що
призводило до руйнування хрящового покриття
суглобів і розвитку передумов для погіршення механічної міцності кісткової тканини за рахунок вимивання мінеральної складової матриксу кістки, що
віддзеркалює основні ланки патогенезу остеоартрозу великих суглобів [18, 19]. При захворюваннях
хребта зміни вмісту глікопротеїнів та хондроїтинсульфатів свідчать при присутність запальнодеструктивних змін у міжхребцевих дисках, а також
можуть вказувати на запалення оточуючої м’язової
тканини [20]. Таким чином, проведені дослідження
вказують на суттєве підвищення маркерів обміну
протеогліканів у хворих на дегенеративні захворювання хребта.
Висновки
1. Біохімічні маркери сполучної тканини віддзеркалюють порушення катаболізму колагену і протеогліканів у хворих на ортопедичні захворювання – остеоартроз великих суглобів, бактеріальний артрит колінних суглобів, а також дегенеративні захворювання поперекового відділу хребта – нестабільність хребтових сегментів, кили,
спондилолістез та стеноз хребтового каналу.
2. Вміст в крові глікопротеїнів і хондроїтинсульфатів збільшується у разі запального та дегенеративного процесів у суглобах та міжхребцевих
дисках, підвищений рівень екскреції оксипроліну
пов'язаний із катаболізмом колагену, уронових
кислот – із катаболізмом протеогліканів хрящової і кісткової тканини.
Перспективи подальших досліджень. Планується вивчення питання клініко-біохімічних паралелей між результатами дослідження стану сполучної тканини у хворих та іншими лабораторними
показниками з метою створення алгоритмів комплексного лабораторного обстеження пацієнтів.
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УДК 617.3:616-076.577.124

БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
В ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА
Леонтьева Ф. С., Морозенко Д. В., Воронцова М. П.,
Глебова Е. В., Долуда Я. А., Леонтьева Л. В.
Резюме. Применение лабораторных методов позволяет объективировать результаты клиникоинструментального обследования, в частности, установить активность воспалительно-деструктивных
процессов на основе определения клинико-диагностической значимости отдельных биохимических маркеров обмена коллагена и протеогликанов соединительной ткани пораженных суставов и позвоночника.
Исследования проводились в течение 2012–2019 г. на базе отдела лабораторной диагностики и иммунологии ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М. И. Ситенко НАМН Украины» (г. Харьков). Была проанализирована клинико-диагностическая значимость биохимических маркеров

170

Український журнал медицини, біології та спорту – 2020 – Том 5, № 4 (26)

Клінічна медицина

крови и мочи пациентов с различными ортопедическими заболеваниями. У больных коксартрозом
І-ІІ стадий содержание гликопротеинов в крови составляло 0,83±0,013 г/л, III-IV стадий – 1,06±0,018 г/л; при
грыжах поясничного отдела позвоночника содержание гликопротеинов в крови составляло 1,06±0,03 г/л,
при стенозе позвоночного канала – 1,09±0,10 г/л, при спондилолистезе – 0,98±0,022 г/л, при нестабильности позвоночных сегментов – 1,16±0,043 г/л, при бактериальном артрите коленных суставов –
1,34±0,011 г/л. Фракции гликозаминогликанов являются важными показателями для диагностики терминальных стадий остеоартроза тазобедренного и коленного суставов: на III-IV стадиях остеоартроза сумма фракций гликозаминогликанов в сыворотке крови составляла 14,33±0,74 Ед., І фракция – 9,72±0,31,
ІІ фракция – 1,90±0,20 г/л, III фракция – 2,71±0,23 Ед. При коксартрозе І-ІІ стадий содержание хондроитинсульфатов составило 0,136±0,013 г/л, III-IV стадий – 0,343±0,012 г/л, при грыжах поясничного отдела
позвоночника – 0,216±0,016 г/л, при стенозе позвоночного канала – 0,204±0,017 г/л, при спондилолистезе – 0,237±0,010, при нестабильности позвоночных сегментов – 0,214±0,020 г/л, при бактериальном артрите коленных суставов – 0,185±0,025 г/л. Содержание сиаловых кислот на I-ІI стадиях остеоартроза тазобедренного и коленного суставов составляло 2,52±0,067 ммоль/л, III-IV стадиях – 3,54±0,094 ммоль/л,
при бактериальном артрите коленных суставов – 3,76±0,034 ммоль/л. Уровень экскреции оксипролина с
мочой является маркером катаболизма коллагена соединительной ткани пораженных суставов с остеоартроза: показатель оксипролина на І-ІІ стадиях остеоартроза тазобедренного и коленного суставов составлял 39,400±1,800 мг/сутки, III-IV стадиях – 49,600±1,300 мг/сутки. При остеохондрозе поясничного
отдела позвоночника уровень экскреции оксипролина составил 39,20±2,80 мг/сутки. Уровень экскреции
уроновых кислот с мочой на I-II стадиях остеоартроза тазобедренного и коленного суставов составлял
5,490±0,370 мг/сутки, III-IV стадии – 4,340±0,320 мг/сутки. При остеохондрозе поясничного отдела позвоночника уровень экскреции уроновых кислот составил 6,10±0,34 мг/сутки.
Ключевые слова: биохимические маркеры, диагностика, остеоартроз, бактериальный артрит, дегенеративные заболевания позвоночника.
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Biochemical Markers of Connective Tissue
in the Laboratory Diagnosis of Orthopedic Human Diseases
Leontieva F. S., Morozenko D. V., Vorontsova M. P.,
Gliebova K. V., Doluda Y. A., Leontieva L. V.
Abstract. The use of laboratory methods makes it possible to objectify the results of clinical and instrumental examination, in particular, to establish the activity of inflammatory and destructive processes on the basis of
determining the clinical and diagnostic significance of individual biochemical markers of the exchange of collagen and proteoglycans of the connective tissue of the affected joints and spine.
Material and methods. The studies were carried out during 2012-2019 based on the Department of Laboratory Diagnostics and Immunology, Sytenko Institute of Spine and Joint Pathology (Kharkiv). The clinical and
diagnostic significance of biochemical markers of blood and urine of patients with various orthopedic diseases
was analyzed.
Results and discussion. The patients with coxarthrosis of stages I-II had the content of glycoproteins in the
blood 0.83 ± 0.013 g/l, and the patients with stages III-IV – 1.06 ± 0.018 g/l; with hernias of the lumbar spine, the
content of glycoproteins in the blood was 1.06 ± 0.03 g/l, with spinal stenosis – 1.09 ± 0.10 g/l, with spondylolisthesis – 0.98 ± 0.022 g/l, instability of the vertebral segments – 1.16 ± 0.043 g/l, with bacterial arthritis of the
knee joints – 1.34 ± 0.011 g/l. Glycosaminoglycan fractions are important indicators for the diagnosis of terminal
stages of osteoarthrosis of the hip and knee joints: at stages III-IV of osteoarthrosis, the sum of glycosaminoglycan fractions in the blood serum was 14.33 ± 0.74 U, I fraction – 9.72 ± 0.31, II fraction – 1.90 ± 0.20 g/l; III fraction – 2.71 ± 0.23 U. In case of coxarthrosis of stages I-II, the content of chondroitin sulfates was 0.136 ±
±0.013 g/l, stages III-IV – 0.343 ± 0.012 g/l, with hernias of the lumbar spine – 0.216 ± 0.016 g/l, with spinal
stenosis – 0.204 ± 0.017 g/l, with spondylolisthesis – 0.237 ± 0.010, with instability of the vertebral segments –
0.214 ± 0.020 g/l, with bacterial arthritis of the knee joints – 0.185 ± 0.025 g/l. The content of sialic acids at
stages I-II of osteoarthrosis of the hip and knee joints was 2.52 ± 0.067 mmol/l, stages III-IV – 3.54 ±
±0.094 mmol/l, with bacterial arthritis of the knee joints – 3.76 ± 0.034 mmol/l. The level of urinary oxyproline
excretion is a marker of collagen catabolism of the connective tissue of the affected joints with osteoarthritis: the
oxyproline at stages I-II stages of osteoarthrosis of the hip and knee joints was 39.400 ± 1.800 mg/day, stages
III-IV – 49.600 ± 1.300 mg/day. In osteochondrosis of the lumbar spine, the level of oxyproline excretion was
39.20±2.80 mg/day. The urinary acid excretion in urine at stages I-II of osteoarthrosis of the hip and knee joints
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was 5.490 ± 0.370 mg/day; stage III-IV – 4.340 ± 0.320 mg/day. In osteochondrosis of the lumbar spine, the
level of uronic acid excretion was 6.10 ± 0.34 mg/day.
Conclusion. Biochemical markers of connective tissue reflect disorders of collagen and proteoglycan catabolism in patients with orthopedic diseases: osteoarthritis of the large joints, bacterial arthritis of the knee
joints, as well as degenerative diseases of the lumbar spine, instability of the spinal segments and hernias, hernias. The content of glycoproteins and chondroitin sulfates in the blood increases in the case of inflammatory
and degenerative processes in the joints and intervertebral discs, increased excretion of oxyproline is associated with catabolism of collagen, uronic acids with the catabolism of proteoglycans of cartilage and bone tissue.
Keywords: biochemical markers, diagnosis, osteoarthrosis, bacterial arthritis, degenerative diseases of the
spine.
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