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Остеоартроз (ОА) є найпоширенішим захворюванням опорно-

рухової системи. Нещодавно ВООЗ опублікувала статистичні данні 

про здорове старіння європейського населення. Найчастішою 

причиною інвалідності в літньому віці є деменція, потім слідують такі 

фактори, як ослаблення слуху та остеоартроз [1]. У зв’язку з істотним 

постарінням населення, в тому числі й української популяції, питання 

діагностики, профілактики та лікування ОА набувають особливої 

актуальності. Це захворювання є причиною зниження якості життя 

хворих, тому препарати для його лікування потрібні в формах, що 

дозволяли б тривале та безболісне застосування [2]. Метою 

представленого дослідження стала експериментальна оцінка 

хондропротекторної дії комбінації глюкозаміну гідрохлориду та 

кетопрофену у вигляді топічної лікарської форми на підставі 

динаміки показників обміну ендогенного N-ацетилглюкозаміну (N-

ацГА). Вивчення активності комбінації було проведено на моделі 

системного стероїдного артрозу (ССА) у щурів. Як препарати 

порівняння були використані Фастум гель 5%, Глюкозамін крем-гель 

5%, які наносилися аналогічним чином в еквівалентній умовно-

терапевтичній дозі 50 мг. За результатами дослідження у тварин 

контрольної групи станом на 28 добу експерименту спостерігалося 

достовірне підвищення в сироватці крові вмісту як загальної (в 1,2 

разу), так і зв'язаної (в 1,4 разу) фракцій N-ацГА в порівнянні з 

інтактними щурами. Рівень же вільної форми N-ацГА хоч і мав 

тенденцію до зниження, але не достовірно в порівнянні з інтактною 

групою. Також відзначалося достовірне зниження (в 1,2 разу) вмісту 

N-ацГА в гомогенаті хрящової тканини щурів даної групи. У разі 

застосування для лікування тварин досліждуваної комбінації 

відзначалася позитивна динаміка вмісту N-ацГА в сироватці крові 

щурів у всіх фракціях, оскільки отримані показники мали тенденцію 

до нормалізації без достовірних відмінностей, як від групи 

контрольної патології, так і від групи інтактного контролю (за 

винятком вільної фракції). При цьому рівень вільного N-ацГА 

збільшувався на 37,2% в порівнянні з нелікованими тваринами, що, в 

свою чергу, говорить про збільшення регенераторного потенціалу 

хрящової тканини у щурів даної групи. Представлена картина 

підтверджується результатами аналізу вмісту N-ацГА хрящової 
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тканини, де рівень гексозаміна досягав 0,2 мг/г і достовірно (в 1,4 

разу) перевищував показники групи контрольної патології. Всі 

вивчені показники препаратів порівняння знаходилися майже на 

рівні контрольної патології, при цьому спостерігалася незначна 

динаміка зниження загального N-ацГА сироватки крові за рахунок 

зв'язаної фракції і підвищення вмісту N-ацГА в хрящовій тканині, але 

без достовірних відмінностей. Слід зазначити, що позитивна 

динаміка показників обміну ендогенного N-ацГА, яка більшою мірою 

спостерігалася при нанесенні досліджуваного об'єкта, пов'язана з 

наявністю в його складі вільного аміноцукру глюкозаміна 

гідрохлориду, що обумовлює трансдермальне екзогенне надходження 

даного гексозаміна в організм тварин і, в першу чергу, в тканини 

уражених суглобів. Досліджувана комбінація проявляє позитивний 

вплив на показники обміну ендогенного N-ацетилглюкозаміну, і, 

отже, має хондропротекторні властивості, при цьому за деякими 

показниками перевершуючи за рівнем активності препарати 

порівняння. 
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