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Вступ

Остеоартроз (ОА) — захво-
рювання суглобового апарату,
що характеризується пошире-
ністю, хронічним перебігом із
тенденцією до невпинного про-
гресування, необхідністю ба-
гаторічного звертання пацієн-
тів по медичну допомогу та по-
требою безперервного засто-
сування нестероїдних проти-
запальних препаратів (НПЗП).

Артеріальна гіпертензія (АГ)
— фактор ризику розвитку
тяжких несприятливих побіч-
них реакцій за прийому НПЗП.
Більшість неселективних НПЗП
здатні спричиняти підвищення
артеріального тиску (АТ) за
рахунок порушення синтезу
простацикліну у денні години.
Так, диклофенак і целекоксиб
підвищують систолічний АТ на
висоті пікових плазмових кон-
центрацій, що доводить не-
обхідність добового монітору-
вання АТ у зв’язку із неодна-
ковою фармакокінетикою і ча-
сом настання пікових значень
НПЗП у крові [3]. На протива-
гу, селективні інгібітори цикло-
оксигенази-2 — рофекоксиб,
набуметон — не викликають
вірогідних змін АТ у денний
час, проте спричинюють сут-
тєве підвищення в нічний, що
призводить до нівелювання
фізіологічної денної варіації [3].

Застосування НПЗП із ан-
тигіпертензивними засобами
може індукувати вазоконст-
рикцію, затримувати натрій і
рідину, спричинювати гіперка-
ліємію [3]. Доведено, що ро-
фекоксиб спричиняє найбіль-
ше підвищення систолічного
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АТ з інгібіторами ангіотензин-
перетворювального ферменту
й β-блокаторами, а діуретики
або блокатори кальцієвих ка-
налів ефекту не втрачають [7].
Наявність вазоренальних ефек-
тів також небажана для хворих
на ОА (набряки, затримка на-
трію, підвищення АТ, актива-
ція ренін-ангіотензин-альдо-
стеронової системи) [3; 7]. Са-
ме тому початок НПЗП-терапії
за ОА вважають обов’язковим
показанням до добового моні-
торування АТ.

Мета дослідження — ви-
вчити особливості добової ор-
ганізації АТ у хворих на остео-
артроз із супровідною АГ під
впливом НПЗП та можливість
корекції порушень із викорис-
танням препарату із ритм-син-
хронізуючими властивостями
— мелатоніну (МТ).

Матеріали та методи
дослідження

Проведено добове моніто-
рування АТ у 30 хворих на ОА
(діагноз встановлювали на
підставі критеріїв Американсь-
кої ревматологічної асоціації) із
супровідною АГ ІІ стадії за
тривалості захворювання не
менше одного року (діагноз
підтверджено з урахуванням
даних загальноклінічних до-
сліджень: рівень загального
холестерину, аналізи сечі —
загальний, за Зимницьким і
Нечипоренком, а також інстру-
ментальних: електрокардіо-
графія, офтальмоскопія). Се-
редній вік хворих — (54,3±6,5)
року, співвідношення жінки:чо-
ловіки — 4:1. Всі хворі були
синхронізованими за часом

прийому їжі та режимом актив-
ності/відпочинку (нічний сон —
з 23.00 до 7.00).

Пацієнти були розподілені
на дві групи: проліковані з ви-
користанням стандартної для
ОА терапії (хондропротектор
+ НПЗП — неселективні (кето-
нал, диклофенак) або частко-
во селективні (німесил) блока-
тори ЦОГ-2) — група порівнян-
ня — та ті, що додатково отри-
мували у вечірній час МТ до-
зою 3 мг впродовж усього кур-
су лікування НПЗП. Наприкін-
ці стаціонарного лікування па-
цієнтам проводили середньо-
добове моніторування АТ з
використанням приладів Spa-
celabs ABPM 90207 (США).
Індивідуальне програмування
приладу для кожного вимірю-
вання виконували з викорис-
танням ЕОМ (Pentium III) на
базі оригінального програмно-
го забезпечення. Вимірювання
АТ здійснювалися автоматич-
но з інтервалом 15 хв у фазу
активності хворих (7.00–23.00)
та з 20-хвилинним проміжком
— у нічний час. Результати
оброблено статистично з ви-
користанням програми Chronos-
Fit (Гейдельберг, Німеччина);
оцінювали характеристики
ритму — період, відсоток рит-
мічності, максимальне та міні-
мальне значення — впродовж
доби, швидкість ранкового
підйому АТ; добовий індекс
АТ та відсоток навантаження
високим АТ.

Результати дослідження
та їх обговорення

Дослідження рівня АТ в
обох групах після лікування
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виявило деякі цікаві законо-
мірності. Однократні вимірю-
вання під час щоденного огля-
ду в усіх пацієнтів не реєстру-
вали перевищення норми АТ
(140/90 мм рт. ст.). Проте у
пацієнтів групи порівняння (як
тих, що отримували лікування
попередньо, так і осіб, котрі
отримували антигіпертензивну
терапію лише упродовж ос-
танніх тижнів перебування в
стаціонарі) спостерігали тен-
денцію до зниження амплітуди
за рахунок вірогідного змен-
шення перепаду як систоліч-
ного, так і діастолічного рівня
АТ вночі. За рахунок цього ві-
рогідно зменшувався й добо-
вий індекс АТ (на 29,0 та 24,9 %
відповідно), виходячи за межі
нормальних значень і визна-
чаючи схильність добових
профілів до групи “non-deep”
(рис. 1, 2). Індекс ритмічності
зменшувався наполовину, що
свідчить про дезорганізацію
регуляції АТ та напруженість
процесів адаптації до змінених
умов. Фіксували вищу швид-

кість ранкового підйому АТ
(збільшення в групі порівняння
становило 40,2 та 45,9 % від-
повідно для систолічного та
діастолічного АТ); проте збіль-
шувалося лише денне наван-
таження підвищеним діасто-
лічним АТ.

На противагу, профіль сис-
толічного та діастолічного АТ
хворих, які систематично прий-
мали антигіпертензивні меди-
каменти та МТ (рис. 3, 4), не
виявив жодних відхилень і був
наближений до фізіологічного
— середньодобові значення,
швидкість ранкового підйому
АТ зберігалися в межах за-
гальнодопустимих значень,
добовий індекс АТ перевищу-
вав 15 %, що свідчило про
звичайну вираженість фізіоло-
гічного спаду АТ у нічні години
і характеризувало профілі
пацієнтів зазначеної підгрупи
як “deep”. Навантаження висо-
ким тиском не перевищувало
25 % (таблиця).

Очевидно, зміни профілів
АТ у групі порівняння спричи-

няв прийом НПЗП. За таких
умов рекомендація обов’язко-
вого моніторування АТ за по-
чатку НПЗП-терапії [3] вида-
ється особливо актуальною.

У хворих на ІХС і АГ вияв-
ляють ослаблення денно-
нічного співвідношення вазо-
дилатації та пригнічення ніч-
них рівнів мелатоніну (МТ), ос-
таннє описане, в першу чергу,
для пацієнтів із профілем типу
“non-deep” [6]. Нещодавно по-
казано, що більше ніж у 50 %
хворих на АГ зменшені рівні
трьох нейротрансмітерів суп-
рахіазматичних ядер (СХЯ),
що спричинює неповноцінне
функціонування останніх. За-
галом такі знахідки є свідчен-
ням порушеної кардіоваску-
лярної підготовки до періоду
активності, що призводить до
збільшення ризику частоти
серцево-судинних катастроф
у ранішні години.

Пацієнти з АГ характеризу-
ються порушеною автономною
регуляцією серцево-судинної
системи та циркадіанного функ-
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Рис. 4. Добовий профіль діастолічного тиску в
групі порівняння наприкінці курсу лікування
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Рис. 3. Добовий профіль систолічного тиску в
групі порівняння наприкінці курсу лікування
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Рис. 1. Добовий профіль систолічного тиску в ос-
новній групі наприкінці курсу лікування
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Рис. 2. Добовий профіль діастолічного тиску в ос-
новній групі наприкінці курсу лікування
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ціонування пейсмейкера (суп-
рахіазматичних ядер) [2]. У та-
ких хворих виявляють ослаб-
лення денно-нічної ритмічності
симпатичного та парасимпа-
тичного серцевого тонусу. Ос-
кільки СХЯ впливають на сер-
цево-судинну систему (ССС),
вважають, що відновлення на-
лежного функціонування їх у
хворих на АГ може покращити
автономну регуляцію артері-
ального тиску.

Максимальне наближення
профілів АТ до фізіологічного
в основній групі на фоні анти-
гіпертензивної терапії в по-
єднанні з МТ визначали, перш
за все, за рахунок модифікації
частини профілю, що віддзер-
калювала нічні та ранішні го-
дини. Це узгоджується з ре-
зультатами інших досліджень,
у тому числі рандомізованих,
подвійно-сліпих, що підтвер-
дили здатність МТ зменшува-
ти рівень систолічного та діа-
столічного АТ в осіб з АГ, у яких
зберігалися високі значення
АТ вночі — особливо у часо-
вий інтервал між 2.00 та 5.00
[4]. Є дані, що пролонговане
застосування МТ може покра-
щувати добовий ритм АТ у
жінок, особливо зі згладженим
нічним зниженням [2].

Антигіпертензивні ефекти
МТ уточнюються. Доведено
негайну і тривалу рецептор-
опосередковану антиадренер-
гічну дію МТ на скоротливу
здатність міокарда [1]. У спон-
танно гіпертензивних мишей
МТ покращує перебіг гіпер-
тензії, зменшує вміст суперок-
сид-аніона, вміст МА у нир-
ковій тканині, запобігаючи
можливому ренальному ком-
поненту у генезі АГ. Показано,
що МТ має і васкулярні ефек-
ти — дозою 4 мг/кг інгібує ен-
дотелін-конвертуючий фер-
мент, чим покращує вазодила-
тацію, особливо в постішеміч-
них станах після гострого і
хронічного застосування [5].

Участь у цьому синхроні-
зації циркадіанного пейсмей-
кера з посиленням циркадіан-
ного виходу з СХЯ та/або го-
динникових генів у ССС під-
тверджували виявленим збіль-
шенням амплітуди 24-годинно-
го ритму АТ при повторюва-
них, але неоднократних прийо-
мах МТ. Враховуючи, що МТ
усуває деякі характеристики
літнього віку (інсомнію тощо),
це визнали додатковою пере-
вагою МТ перед класичними
антигіпертензивними засоба-
ми. Таким чином, підтримка

Таблиця
Вплив мелатоніну на результати добового моніторування діастолічного артеріального тиску

в хворих на остеоартроз та супровідну артеріальну гіпертензію, М±m

Показники

Систолічний артеріальний тиск Діастолічний артеріальний тиск
Група порівняння Основна група, Група порівняння Основна група,
(ОА + АГ), n=18  мелатонін (ОА + АГ), мелатонін

(ОА + АГ), n=12   n=18   (ОА + АГ), n=12
Індекс ритму, % 37,8±13,7 52,30±14,19 44,20±15,01 58,20±10,26
Середньодобове значення АТ, 116,70±8,62 109,9±8,9 71,60±7,49 68,90±7,30
мм рт. ст.
Навантаження АТ, % 16,80±1,68 7,70±1,15 43,90±11,02 20,40±16,13

P<0,05
Найвище значення АТ, мм рт. ст. 145,40±11,39 119,40±12,80 98,40±9,57 93,10±9,13

P<0,05
Різниця день-ніч 6,00±5,34 14,3±4,9 46,60±9,53 14,30±3,03
Найменше значення АТ, мм рт. ст. 92,00±10,47 84,00±9,24 46,60±9,53 45,70±6,79
Добовий індекс АТ, % 12,50±2,21 17,6±2,0 13,60±1,66 18,10±1,34

Р<0,05 Р<0,05
Швидкість вранішнього підйому АТ 13,20±2,21 7,90±1,13 8,50±3,31 4,60±1,11

P<0,05 P<0,05
Примітка. Р — ступінь вірогідності різниці показників хворих на супровідну АГ із групи порівняння відносно

осіб, що отримували додатково мелатонін; n — кількість спостережень.

циркадіанної функції пейсмей-
кера МТ може стати новою
стратегією в лікуванні АГ [8].

Висновки

Здатність мелатоніну вияв-
ляти стабілізувальну дію що-
до коливань АТ у нічний час із
нормалізацією швидкості вра-
нішнього підйому систолічного
і діастолічного тиску та збіль-
шенням добового індексу до
загальноприйнятних значень
вказує на потенціал у пре-
венції несприятливих кардіо-
логічних явищ, зумовлених
НПЗП-терапією.

Перспективи подальших
досліджень

З’ясування детальних ме-
ханізмів мелатоніну щодо впли-
ву на серцево-судинну систе-
му, терапія, спрямована на
підтримку циркадіанної функ-
ції пейсмейкера МТ може ста-
ти новою стратегією в ліку-
ванні АГ.
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тинопатія (ПВР) — основне
ускладнення хірургії регмато-
генного відшарування сітківки,
що характеризується розвит-
ком колагенових мембран на
обох поверхнях сітківки й у по-
рожнині склистого тіла, кон-
трактильні властивості яких
призводять до тракційного на-
тягнення сітківки і формуван-
ня її нових розривів. Частота
розвитку цього ускладнення,
за даними різних авторів, ко-
ливається від 7 до 29,4 [5; 7;
9].

Згідно з сучасною класифі-
кацією R. Machemer et al. [10],
розвинуті стадії цього процесу
поділяються на дві основні
форми: передню, коли про-
ліферативні зміни розташову-
ються попереду від екватора,
і задню — позаду від нього.

Численні дослідження до-
водять, що задня ПВР наявна
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на всіх очах із регматогенним
відшаруванням сітківки і завж-
ди виявляється під час опе-
рації [7; 9–11].

Епіцентром формування
мембран при цій формі хворо-
би є поверхня сітківки. Ділян-
ками колагенові волокна щіль-
но контактують із внутрішньою
пограничною мембраною та
деформують сітківку у «зоре-
подібні» ригідні зморшки. Век-
тор тракційних сил на початку
процесу меридіональний, пе-
реходить у міру прогресування
проліферації у коловий за ра-
хунок збільшення кількості ре-
тинальних зморшок. Перпен-
дикулярна орієнтованість
тракцій незначна, вона може
спостерігатися лише у деяких
випадках, коли відсутнє від-
шарування задньої гіалоїдної
мембрани. Особливість зад-
ньої ПВР — формування мем-
брани на всій поверхні сітківки,

яка деякими фрагментами
тільки вкриває її, іншими —
щільно фіксується до сітківки,
формуючи її ригідні зморшки
[7].

Сучасні підходи до хірургії
цього типу ПВР базуються на
досягненні максимальної мо-
білізації сітківки шляхом вида-
лення епіретинальних мем-
бран, її розправлення, блока-
ди розривів та тривалої внут-
рішньої тампонади вітреальної
порожнини [3; 6–9; 11; 12].

Якщо ретельне видалення
мембран та повна блокада
розривів із коловою ендола-
зеркоагуляцією не обговорю-
ються, то питання про мето-
дику розправлення сітківки і,
особливо, вибір тампонуючих
агентів вітреальної порожнини
продовжує залишатися відкри-
тим. Деякі хірурги твердять
про перевагу тяжкої рідини по-
рівняно з пневмогідравлічним




