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Вовк А.А. Вплив пробіотичної композиції на перебіг запалення за умов 

розвитку експериментального остеоартриту. - Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

(кандидата біологічних наук) за спеціальністю 091 «Біологія» (09 – Біологія). 

- Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, 

Київ, 2020. 

Патології опорно-рухового апарату посідають одне з ключових місць у 

світі по передчасній втраті працездатності, серед яких остеоартрит (ОА) є 

найбільш поширеним захворюванням. ОА пов’язаний із порушенням 

процесів нормальної репарації елементів суглобу, призводить до 

остеофітізації та фіброзу поверхонь суглобу, обмеження рухової активності 

та гострого вираженого больового синдрому. Сучасні погляди на проблему 

ОА відходять від класичного поняття «зношування хряща», намагаючись 

зрозуміти широкий спектр процесів, що сприяють або, навпаки, гальмують 

дегенеративно-дистрофічні зміни тканин суглобу, зокрема, процеси 

запалення та оксидативного стресу. Результати останніх досліджень 

виділяють широкий пул біохімічних показників, залучених до процесів 

розвитку ОА. Більшість із сигнальних шляхів розвитку ОА характерні також 

і для процесів, пов’язаних із мікробіомом людини, потужним 

імуномодулюючим фактором життєдіяльності, джерелом важливих 

сигнальних молекул та унікальних метаболітів. З огляду на це, вивчення осі 

ОА-мікробіом набуло актуальності, у тому числі з метою розробки 

терапевтичних концепцій корекції стану мікробіому за рахунок пробіотиків 

(ПБ), що входять до складу різноманітних ПБ-композицій. 

Дисертаційна робота присвячена проблемам пошуку нових напрямків 

корекції порушень, пов’язаних із ризиками розвитку ОА, а саме, вивченню 

дії ПБ-композиції – комерційної суміші живих симбіотичних культур 

"Симбітер" на рівні біохімічних маркерів запалення, окисно-антиоксидантної 
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рівноваги та метаболізму хрящової тканини, що виявляються в системному 

кров’яному руслі за умов розвитку експериментального ОА. Дана ПБ-

композиція є біомасою живих клітин симбіозу 14-ти штамів мікроорганізмів, 

які є фізіологічними для кишечнику ссавців і належать до 10-ти видів: 

Acetobacter aceti, Bifidobacterium bifidum, B. longum, Lactobacillus acidophilus, 

L. delbrueckii, L. helveticus, Lactococcus lactis, Propionibacterium 

acidipropionici, P. freudenreichii, Streptococcus salivarius. Концентрована 

біомаса містила (колонієутворюючих одиниць на грам композиції), не 

менше: лактобацил та лактококів – 6,0×106, пропіоновокислих бактерій – 

3,0×106, біфідобактерій – 1,0×106, оцтовокислих бактерій – 1,0×106. 

Експериментальна модель ОА ініціювалась інфрапателярною ін’єкцію 2%-го 

монойодацетату білим нелінійним щурам. 

Як відомо, розвиток ОА супроводжується хронічним запаленням 

низької інтенсивності. Тому було визначено зміни показників цитокінового 

профілю, прозапальних інтерлейкінів (ІЛ) - 1β, ІЛ-12 р40, фактору некрозу 

пухлин α (ФНП-α), інтерферону γ (ІФН-γ) та протизапальних цитокінів ІЛ-4, 

ІЛ-10. За умов розвитку експериментальної моделі ОА в сироватці крові 

щурів зростали рівні ІЛ-1β, ФНП-α, ІФН-γ, знижувалися рівні ІЛ-4, ІЛ-10, у 

той час як показники ІЛ-12 р40 не зазнавали значущих змін. Показано, що 

введення ПБ-композиції тваринам з експериментальним ОА пов’язане з 

частковим зменшенням рівнів ІЛ-1β, ФНП-α, ІФН-γ, та підвищенням рівнів 

ІЛ-4, ІЛ-10 в порівнянні з групою патології, що підтвердило твердження про 

імуномодулюючу властивість мікробіому та можливість впливу на 

цитокіновий профіль у крові за рахунок введення ПБ-композиції.  

Розвиток запалення супроводжується зміщенням окисно-

антиоксидантного балансу та розвитком оксидативного стресу. За умов 

експерименту, розвиток ОА спричиняв зростання рівнів супероксидного 

аніон-радикалу, гідроген пероксиду, а також супроводжувався пригніченням 

супероксиддисмутазної активності та посиленням каталазної активності. У 

роботі продемонстровано, що введення досліджуваної ПБ-композиції 
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тваринам за умов розвитку експериментального ОА було пов’язане з 

тенденцією до зниження рівнів активних форм кисню та відновлення 

активності антиоксидантних ензимів, що підтверджує участь мікробіому в 

процесах регуляції окисно-антиоксидантного балансу організму хазяїна. 

Зміщення окисно-антиоксидантного балансу може призводити до 

розвитку оксидативного стресу, який підвищує модифікацію ліпідів та 

компонентів білків. Водночас відбувається посилення процесів окиснення 

подвійних зв’язків ненасичених жирних кислот, що можуть входити до 

складу мембран та ліпопротеїнів, що запускає каскадне утворення дієнових 

кон’югатів, насичених альдегідів та шиффових основ. Окисне пошкодження 

білків проявляється в збільшенні продуктів модифікації, у тому числі за 

рахунок зменшення вмісту тіолових груп. В умовах експерименту, показано 

зростання вмісту перекисного окиснення ліпідів та продуктів окисної 

модифікації білків у сироватці крові щурів з ОА. Введення ПБ-композиції 

сприяло зниженню показників окисної модифікації ліпідів та білків у 

сироватці крові тварин з експериментальним ОА. Це дозволило висунути 

припущення про можливість залучення мікробіому до гальмування процесів 

апоптозу в хрящовій тканині за умов розвитку патології. 

Для перевірки запропонованої концепції впливу досліджуваної ПБ-

композиції на перебіг процесів деградації хрящової тканини за умов 

експериментального ОА в сироватці крові щурів було досліджено вміст 

молекул, що визнанні маркерами деградації хрящової тканини, зокрема, 

хрящового глікопротеїну-39, протеоглікану хрящового матриксу – агрекану, 

та олігомерного білка хряща. Продемонстровано, що експериментальна 

модель ОА призводила до зростання вмісту даних сполук, а введення 

досліджуваної ПБ-композиції тваринам з ОА було пов’язано зі зменшенням 

вмісту маркерів деградації хрящової тканини в сироватці крові.  

Отже, у даному дисертаційному дослідженні вперше показано, що 

введення ПБ-композиції «Симбітер» щурам з експериментальним ОА 

призводить до зниження рівнів прозапальних цитокінів (ІЛ-1β, ФНП-α,  
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ІФН-γ) та зростання рівнів протизапальних цитокінів (ІЛ-4, ІЛ-10), що 

супроводжується пригніченням активності вільнорадикальних процесів 

(зниження рівня активних форм кисню, продуктів перекисного окиснення 

ліпідів, окисної модифікації білків, відновлення активності антиоксидантних 

ферментів). Наслідком дії ПБ-композиції на організм щурів із 

монойодацетат-індукованим ОА є зниження в крові вмісту маркерів 

деструкції хрящової тканини, що вказує на відновлювальні процеси в 

суглобі. Отримані дані свідчать про протизапальні та антиоксидантні 

властивості досліджуваної ПБ-композиції на організм за експериментального 

ОА. 

 

Ключові слова: остеоартрит, пробіотик, запалення, окисно-

антиоксидантний баланс, маркери метаболізму хрящової тканини. 

 

SUMMARY 

Vovk A.A. The effect of probiotic composition on the course of inflammation 

in the development of experimental osteoarthritis. - Manuscript. 

The manuscript submitted to acquire the degree Doctor of Philosophy 

(Candidate of Science in Biology), specialty 091 "Biology" (09 - Biology). - Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv, 2020. 

Musculoskeletal disorders are one of the main factors for premature 

disability in the world, in which osteoarthritis (OA) is the most common disease. 

OA is associated with disruption of normal repair processes of joint elements, and 

it leads to the development of osteophytes and fibrosis of joint surfaces, limited 

motion activity, and acute pain. Modern views on the problem of OA depart from 

the classical concept of «wear and tear» to the understanding of a wide range of 

processes that contribute to or inhibit degenerative-dystrophic changes in joint 

tissues, including inflammation and oxidative stress. The results of recent studies 

highlight a wide range of biochemical parameters involved in the development of 
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OA. Most of the signaling pathways of OA are also common to processes 

associated with the human microbiome, a potent immunomodulatory factor, a 

source of important signaling molecules, and unique metabolites. In this point of 

view, the study of the OA-microbiome axis has become relevant, in order to 

develop therapeutic concepts of microbiome state correction by probiotics (PB), 

that include in different PB-compositions. 

The manuscript is devoted to research new directions of correction of 

pathological changes associated with the risks of OA development, particularly, 

the study of PB-composition - a commercial mixture of live symbiotic cultures 

"Symbiter" at the level of biochemical markers of inflammation, oxidative-

antioxidant balance and cartilage metabolism in the systemic bloodstream during 

the development of experimental OA. The PB-composition is a biomass that 

contains a symbiosis of 14 physiological strains for intestines of mammals, 

concerned to 10 bacteria species: Acetobacter aceti, Bifidobacterium bifidum,  

B. longum, Lactobacillus acidophilus, L. delbrueckii, L. helveticus, Lactococcus 

lactis, Propionibacterium acidipropionici, P. freudenreichii, Streptococcus 

salivarius. Concentrated biomass contained (colony-forming units per gram of 

composition), no less: lactobacilli and lactococci - 6.0 × 106, propionic acid 

bacteria - 3.0 × 106, bifidobacteria - 1.0 × 106, acetic acid bacteria - 1.0 × 106. 

Experimental model of OA was induced by infrapatellar injection of 2% 

monoiodoacetate to white nonlinear rats. 

The development of OA is associated with chronic inflammation of low 

intensity. In this study, we determined changes in cytokine profile, 

proinflammatory interleukins (IL) - 1β, IL-12 p40, tumor necrosis  

factor α (TNF-α), interferon γ (IFN- γ) and anti-inflammatory cytokines IL-4,  

IL-10. The development of the experimental model of OA increased levels of IL-

1β, TNF-α, IFN-γ, decreased levels of IL-4, IL-10, while IL-12 p40 did not 

undergo significant changes in the serum of rats. It was shown that the 

administration of PB-composition to animals with experimental OA was associated 

with partial decreases in the levels of IL-1β, TNF-α, IFN-γ, and increases in the 
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levels of IL-4, IL-10 compared with the pathology group. It confirmed 

immunomodulatory properties of the microbiome and the possibility to influence 

the changes of the cytokine profile in the blood due to administration of PB-

composition.  

The development of inflammation is associated with a disturbance of 

oxidative-antioxidant balance and the development of oxidative stress. Under the 

conditions of the experiment, the development of OA caused increases in the levels 

of superoxide anion radical, hydrogen peroxide, and was related to inhibition of 

superoxide dismutase activity and increased catalase activity. We demonstrated the 

administration of the studied PB-composition to animals during the development 

of experimental OA was associated with a tendency to decrease the levels of 

reactive oxygen species and restore antioxidant enzyme activity, that confirmed the 

participation of microbiome in regulating the oxidative-antioxidant balance of the 

host. 

Displacement of the oxidative-antioxidant balance can lead to the 

development of oxidative stress and increse modifications of lipids and protein 

components. It enhances the oxidation of the double bonds of unsaturated fatty 

acids, that may be part of the membranes and lipoproteins, and trigger the cascade 

formation of diene conjugates, saturated aldehydes, and Schiff bases. Oxidative 

damage to proteins is indicated by the increase of modification products, including 

the reduction amount of thiol groups. Under the experimental conditions, it was 

shown an increase in the content of lipid peroxidation and products of oxidative 

modification of proteins in the serum of rats with OA. The administration of PB-

composition contributed to the decrease in the oxidative modification of lipids and 

proteins in the serum of animals with experimental OA. This allowed us to suggest 

that the microbiome may be involved in the inhibition of apoptosis in cartilage 

during the development of the pathology. 

We checked this concept of the effect of the studied PB-composition on the 

course of cartilage degradation under the conditions of experimental OA in the 

serum of rats; we investigated the content of molecules recognized as markers of 
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cartilage degradation, particularly cartilage glycoprotein-39, aggrecan 

(proteoglycan of cartilage matrix) and cartilage oligomeric matrix protein. It was 

shown the experimental model of OA caused an increase in the levels of these 

compounds, while the administration of the studied PB-composition to animals 

with OA was associated with a decrease in the content of markers of cartilage 

degradation in the serum. 

For the first time, the dissertation research showed that administration of the 

PB-composition «Symbiter» to rats with experimental OA leads to decrease in the 

levels of pro-inflammatory cytokines (IL-1β, TNF-α, IFN-γ) and increase in the 

levels of anti-inflammatory cytokines (IL-4, IL-10). It was associated with 

inhibition of free radical processes (reduction of reactive oxygen species, products 

of lipid peroxidation, oxidative modification of proteins, restoration of the activity 

of antioxidant enzymes). The effect of the PB-composition on the body of rats with 

monoiodoacetate-induced OA is the decrease levels of markers of cartilage 

destruction in blood, which indicates the regenerative processes in the cartilage of 

the joint. Thus, the obtained data indicate the anti-inflammatory and antioxidant 

properties of the studied PB-composition on organism during experimental OA. 

 

Key words: osteoarthritis, probiotic, inflammation, oxidative-antioxidant 

balance, markers of cartilage metabolism 

 

Список публікацій здобувача за темою дисертації 

1. Вовк, А., Короткий, О., Янковський, Д., Торгало, Є., 

Дворщенко, К. (2018). Вміст ТБК-активних сполук і активність 

антиоксидантних ферментів у сироватці крові щурів за умов 

експериментального остеоартрозу і тривалого введення мультипробіотика. 

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

Проблеми регуляції фізіологічних функцій. 2(25), 46-49. 

2. Korotkyi, O., Vovk, A., Galenova, T., Vovk T., Dvorshchenko, K., 

Luzza, F., Abenavoli, L, Kobyliak, N., Falalyeyeva, T., Ostapchenko, L. (2019). 



9 

Effect of probiotic on serum cytokines and matrix metalloproteinases profile 

during monoiodoacetate-induced osteoarthritis in rats. Minerva Biotecnologica, 

31(2), 68-73. 

3. Вовк, А., Короткий, О., Кот, Л., Дворщенко, К. (2019). Окисна 

модифікація білків у сироватці крові щурів за умов експериментального 

остеоартрозу та тривалого введення мультипробіотика. Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, Проблеми регуляції 

фізіологічних функцій, 1(26), 50-54. 

4. Korotkyi, O., Dvorshchenko, K., Vovk, A., Dranitsina, A., 

Tymoshenko, M., Kot, L., Ostapchenko, L. (2019). Effect of probiotic composition 

on oxidative/antioxidant balance in blood of rats under experimental osteoarthritis. 

Ukrainian Biochemical Journal, 91(6), 49-58. 

5. Vovk, A., Ashpin, M., Korotkyi, O., Dvorshchenko, K., Beregova, T., 

Ostapchenko, L. (2017). Effects of chonroprotector "Drastop" on 

oxidative/antioxidative status in serum and cartilage on carrageenan simulation of 

acute inflammation in hind limb of rats. In Thesis of 51st Annual Scientific Meeting 

of European Society for Clinical Investigation, Genova, 17-19 May 2017 (p. 168). 

6. Вовк, А.А., Короткий, О.Г., Блохіна, О.Г., Фалалєєва, Т.М., 

Дворщенко, К.О., Берегова, Т.В., Остапченко, Л.І. (2017). Показники 

вільнорадикального окиснення ліпідів та білків у хрящовій тканині щурів за 

умов експериментального остеоартриту. В Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції «Актуальні питання медицини та біології», 

Полтава, 30 травня – 1 червня 2017 (с. 6-7). 

7. Korotkyi, O., Vovk, A., Halenova, T., Dvorshchenko, K., 

Savchuk, O., Falalyeyeva, T., Ostapchenko, L. (2018). The combined effect of 

probiotic and chondroitin sulfate on the levels of cytokines and matrix 

metalloproteinases in the serum of rats with monoiodoacetate-induced 

osteoarthritis. In Abstracts of the 5th European Congress of Immunology, ECI 

2018, Amsterdam, The Netherlands (p. 435). 



10 

8. Vovk, A., Tymoshenko, M., Korotkyi, O., Dvorshchenko, K., 

Falalyeyeva, T., Ostapchenko, L. (2018). Effect of probiotic on parameters of 

glutatione system and lipid oxidation in serum of rats with monoiodoacetate-

induced osteoarthritis. Ukrainian biochemical journal, 90(Special Issue), 117. 

9. Vovk, A., Yankovskyi, D., Korotkyi, O., Dvorshchenko, K. (2018) 

Дія пробіотику на вільнорадикальні процеси у хрящовій тканині щурів за 

умов експерементального остеоартриту. В Збірник тез XVІІ міжнародної 

наукової конференції студентів та молодих вчених «Шевченківська весна: 

досягнення біологічної науки / Bioscience Advances» (с. 53-54). 

10. Yurchenko, O., Vovk, A. Korotkyi, O., Dvorshchenko, K. (2020). The 

effect of probiotic composition and chondroitin sulfate on the process of lipid 

peroxidation in blood serum of rats with experimental osteoarthritis. В Матеріали 

ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Біотехнологія XXI 

століття» присвяченої 135-річчю від дня народження Олександра 

Володимировича Палладіна (для студентів, аспірантів і молодих 

вчених) (с. 100). 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АОЗ   антиоксидантний захист 

АФК  активні форми кисню 

ДК   дієнові кон’югати 

ДНТБК  5,5'-дитіо-біс-2-нітробензойна кислота 

ДНФГ  2,4-динітрофенілгідразин 

ЕДТА  етилендіамінтетраоцтова кислота 

ЗТ-ПЛР ПЛР зі зворотньою транскрипцією 

ІЛ  інтерлейкін 

ІФН-γ  інтерферон γ 

МАМП мікробоасоційовані молекулярні патерни 

МДА  малоновий диальдегід 

МЙА  монойодацетат натрію 

МЙА-ОА  остеоартрит, індукований монойодацетатом натрію 

ММП  матриксна металопротеїназа 

НАДН відновлений нікотинамідаденіндинуклеотид 

НАДФН  відновлений нікотинамідаденіндинуклеотид фосфат 

НПЗП нестероїдні протизапальні препарати 

ОА  остеоартрит 

ОМБ  окисна модифікація білків  

ПБ   пробіотик 

ПКМ  позаклітинний матрикс 

ПОЛ  перекисне окиснення ліпідів  

СОД   супероксиддисмутаза 

ТБК   2-тіобарбітурова кислота 

ТХО  трихлороцтова кислота 

ФНП-α фактор некрозу пухлин α 

ФР   фізіологічний розчин 
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ХДНБ  1-хлор-2,4-динітробензол 

ХТТ   2,3-біс(2-метокси-4-нітро-5-сульфофеніл)-2Н-тетразолій-5-

карбоксианілід 

ШКТ  шлунково-кишковий тракт 

ШО   шиффові основи 

ACAN аггрекан (aнгл. aggrecan) 

ADAMTS  дизінтегрин та металопротеїназа з тромоспондиновими мотивами 

(англ. a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs) 

AP1  білок-активатор 1 (англ. activator protein 1) 

CHI3L1 хітиназа-3-подібний білок 1 (англ. chitinase-3-like protein 1) 

COMP  олігомерний матричний білок хряща (англ. cartilage oligomeric 

matrix protein) 

ERK   кіназа, що регулюється позаклітинними сигналами (англ. 

extracellular signal-regulated kinase) 

GSH   відновлений глутатіон (англ. reduced glutathione) 

IL-1RAcP аксесорний білок до рецептору інтерлейкіну 1 (англ. interleukin-1 

receptor accessory protein) 

IRAK  кіназа, що асоційована з рецептором інтерлейкіну 1 (англ. 

interleukin-1 receprtor associated kinase) 

JNK   N-термінальна кіназа c-Jun (англ. c-Jun N-terminal kinase) 

MAPK протеїнкіназа, що активується мітогенами (англ. mitogen activated 

protein kinase) 

MyD88 мієлоєдний фактор диференціації 88 (англ. myeloid differentiation 

primary response 88), 

NF-kB  ядерний фактор-kB (aнгл. nuclear factor- kB) 

NEM   N-етилмалеімід (англ. N-ethylmaleimide) 

TIMP  тканинний інгібітор металпротеїназ (англ. tissue inhibitor of 

metalloproteinase) 

STAT  сигнальні траснсдуктори та активатори транскрипції (англ. signal 

transducer and activator of transcription) 
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SYSADOA симптоматичні препарати проти остеоартриту повільної дії (aнгл. 

symptomatic slow-acting drugs for osteoarthritis) 

TRADD адаптероний білок, асоційований з рецептором першого типу до 

фактору некрозу пухлин (англ. tumor necrosis factor receptor type 1-associated 

death domain protein) 

TRAF1/2 фактори 1 та 2, асоційовані з рецептором до фактору некрозу 

пухлин (англ. tumor necrosis factor receptor-associated factor)  
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Захворювання опорно-

рухового апарату посідають одне з ключових місць у сучасній медицині, що 

пов’язано з передчасною втратою працездатності в населення. Найбільш 

поширеним захворюванням кістково-м’язевої системи є остеоартрит (ОА) – 

патологія суглобів, що пов’язана з порушенням балансу між процесами 

деградації та синтезу хряща суглобу й субхондріальної кістки та розвитком 

запалення. Згідно з сучасними даними, станом на 2017 рік ОА підтверджений 

у 303 мільйонів осібу світі (Sebbag, 2019), 22% населення планети мають 

ризики розвитку ОА, зокрема, 49% осіб після 65 років (Li, 2013). Етіологія 

захворювання неоднорідна, включає в себе такі фактори ризику, як вік, 

надмірна вага, механічні травми, вид професійної діяльності, генетичні 

мутації компонентів позаклітинного матриксу тощо (Wallace, 2017). 

У роботах останніх десятиліть було досліджено кореляцію між 

факторами, що впливають на розвиток ОА та станом мікробіому шлунково-

кишкового тракту (ШКТ) та знайдено багато біохімічних механізмів, що 

відбуваються як за умов розвитку остеоартриту, так і під час зміни 

нормофлори ШКТ (Blaut, 2007; Cerf-Bensussan, 2010; Collins, 2015; Chen, 

2018). Мікробіом ШКТ є потужним джерелом імунних сигналів, продукти 

метаболізму якого впливають на перебіг запальних процесів в організмі, що 

дає змогу виділяти мікробіом ШКТ в окремий імунний орган (Yousefi, 2019). 

В зв’язку з цим актуальним питанням стало використання живих культур 

бактерій для корегування стану мікробіому та розроблення пробіотичних 

(ПБ) композицій різного складу та концентрації (Kerry, 2018). Позитивний 

ефект використання пробіотичних композицій для корекції патологій, 

пов’язаних з розвитком запалення було досліджено за низки захворювань, як 

на експериментальних моделях, так і клінічних дослідженнях (Amaretti, 2013; 

Rossi, 2018; Maia, 2019). Проте у зв’язку з тим, що ОА належить до патологій 

з низьким ступенем перебігу запальних процесів, задана проблема 
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не була вивчена достатньо, дані про вплив ПБ-композицій на стан організму 

за умов розвитку ОА є обмеженими та суперечливими. Вивчення цього 

питання, його експериментальне обґрунтування та практичне значення має 

доповнити сучасні уявлення про взаємозв’язок між мікробіомом та 

розвитком остеоартриту. 

Дана дисертація присвячена вивченню дії пробіотичної композиції на 

рівні біохімічних маркерів запалення, окисно-антиоксидантної рівноваги та 

метаболізму хрящової тканини, що виявляються в системному кров’яному 

руслі за умов розвитку експериментального остеоартриту. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота була виконана в науково-дослідній лабораторії 

«Біохімії» відділення біологічних і біомедичних технологій Навчально- 

наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в рамках бюджетної науково-дослідної 

теми №18БП036-02 «Розробка методичних рекомендацій використання 

хондропротекторів та мультипробіотиків для корекції патології суглобів» 

(2018-2020 рр., № д/р 0118U000243). 

Мета та завдання дослідження. Метою роботи було вивчити вплив 

пробіотичної композиції на біохімічні показники запалення в крові щурів за 

умов розвитку експериментального остеоартриту. 

Відповідно до мети дисертаційного дослідження поставлено наступні 

завдання: 

1. Встановити вплив пробіотичної композиції на цитокіновий 

профіль сироватки крові щурів при експериментальному остеоартриті. 

2. Вивчити вплив пробіотичної композиції на окисно-

антиоксидантний баланс у сироватці крові щурів при експериментальному 

остеоартриті. 

3. Оцінити вплив пробіотичної композиції на інтенсивність 

перекисного окиснення ліпідів у сироватці крові щурів при 

експериментальному остеоартриті. 
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4. Вивчити вплив пробіотичної композиції на інтенсивність окисної 

модифікації білків у сироватці крові щурів при експериментальному 

остеоартриті. 

5. Встановити вплив пробіотичної композиції на біохімічні маркери 

деградації хрящової тканини в крові щурів при експериментальному 

остеоартриті. 

Об’єкт дослідження: пул біохімічних характеристик у крові, 

асоційованих із розвитком остеоартриту на різних ланках природнього та 

адаптивного імунітету, розвитку оксидативного стресу, інтенсивності 

деградації хрящової тканини за умов імуномодулюючого ефекту 

пробіотичної композиції. 

Предмет дослідження: маркери запалення, показники окисно-

антиоксидантної системи, маркери метаболізму хрящової тканини, залучені в 

розвиток запалення у щурів за умов монойодацетат-індукованого 

остеоартриту та після довгострокового введення пробіотичної композиції. 

Методи дослідження: спектрофотометрія (визначення вмісту 

супероксидного аніон-радикалу, гідроген пероксиду, дієнових кон’югатів, 

ТБК-активних продуктів, окисної модифікації білків, вмісту загальних, 

небілкових та білкових тіолових груп, супероксиддисмутазної активності, 

каталазної активності, загального білка), флуориметрія (визначення вмісту 

шиффових основ), імуноферментний аналіз ELISA (визначення вмісту ІЛ-1β, 

ФНП-α, ІЛ-12 p40, ІФН-γ, ІЛ-4, ІЛ-10, COMP, ACAN, CHI3L1), статистичні 

методи. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше проведено 

дослідження впливу пробіотичної композиції вітчизняного виробництва, що 

містила 14 штамів 10 видів бактерій нормальної мікрофлори людини на 

біохімічні показники запалення, окисно-антиоксидантного балансу, процесів 

вільнорадикального окиснення ліпідів та окисної модифікації білків, 

показники маркерів метаболізму хрящової тканини в кров’яному руслі при 

монойодацетат-індукованому остеоартриті у щурів. За умов 
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експериментального остеоартриту у крові виявлено зміну в показниках 

цитокінового профілю у бік запалення, порушення окисно-антиаксидантного 

балансу та зростання рівня маркерів деградації хрящової тканини.  

Під час введення досліджуваної пробіотичної композиції щурам з 

експериментальним остеоартритом у крові знижується рівень прозапальних 

цитокінів (ІЛ-1β, ФНП-α, ІФН-γ), зростає вміст протизапальних інтерлейкінів 

(ІЛ-4, ІЛ-10), відновлюється окисно-антиоксидантний гомеостаз (знижується 

рівень активних форм кисню, продуктів окиснення ліпідів і білків, 

відновлюється активність антиоксидантних ферментів) та знижується вміст 

маркерів деградації хрящової тканини (COMP, ACAN, CHI3L1) порівняно з 

групою тварин із монойодацетат-індукованим остеоартритом. 

Розширено наукові дані про особливості корекційної дії пробіотичної 

композиції (імуномодулюючи, протизапальні та антиоксидантні властивості) 

на розвиток запалення в організмі щурів за умов монойодацетат-

індукованого остеоартриту. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати роботи 

розширюють існуючі уявлення про вплив мікробіому та його корекції 

пробіотичними сумішами на перебіг імунних та окисно-відновних процесів в 

організмі за умов розвитку експериментального остеоартриту. Результати 

дисертації можуть бути використанні для розроблення комплексних 

терапевтичних стратегій у практичній травматології і ортопедії, а також у 

навчальному процесі для підготовки студентів біологічних та медичних 

спеціальностей. 

Особистий внесок здобувача. Пошук та аналіз літературних джерел та 

фахової літератури за темою дослідження, аналіз сучасного стану проблеми, 

проведення експериментів, обробка, статистичне та теоретичне 

обґрунтування результатів дослідження проведені самостійно автором; 

підготовка та редагування матеріалів для публікації тез, статей, а також 

розділів дисертації здійснено спільно з науковим керівником. Автор 

висловлює глибоку вдячність д.б.н., проф. Л.І. Остапченко,  
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д.б.н., проф. Т.М. Фалалєєвій та к.б.н.,  доц.  О.Г. Короткому з  

ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка за консультативну допомогу в 

проведенні відповідних досліджень. Всі дані, отримані в співавторстві, 

відображені в спільних публікаціях. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та 

результати досліджень були представлені на 51-й щорічній науковій зустрічі 

Європейського товариства клінічних досліджень (Генуя, Італія, 2017), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання медицини 

та біології» (Полтава, 2017), 5-му Європейському конгресі з імунології 

(Амстердам, Нідерланди, 2018), XI конференції імені Парнаса – молодіжному 

науковому форумі «Біохімія та молекулярна біологія для інноваційної 

медицини» (Київ, 2018), XVІІ міжнародній науковій конференції студентів та 

молодих вчених «Шевченківська весна: досягнення біологічної науки / 

Bioscience Advances» (Київ, 2018), ХІV Всеукраїнської науково-практичній 

конференції «Біотехнологія XXI століття» (Київ, 2020).  

Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 наукових праць, з 

яких 2 наукові статті у фахових виданнях, що входять до переліку, 

затвердженому МОН України, 2 статті у виданнях, що входять до 

міжнародної наукометричної бази SCOPUS, а також 6 матеріалів і тез 

доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, огляду літератури, опису результатів власних досліджень та їхнє 

обговорення, розділу з узагальнення отриманих результатів, висновків, 

списку використаних джерел, що включає 257 найменуваннь. Дисертаційна 

робота викладена на 146 сторінках машинописного тексту (з яких основна 

частина займає 109 сторінок), ілюстрована 16 рисунками та містить 2 

таблиці. 

Висновок біоетичної експертизи. Згідно з висновком комісії з питань 

біоетики Навчально-наукового центру "Інститут біології та медицини" 
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 14 січня 

2020 року, експериментальні дослідження вважати такими, що не суперечать 

загальноприйнятим біоетичним нормам, виконані з дотриманням відповідних 

міжнародних положень щодо проведення експериментальних робіт та 

клінічних досліджень і можуть бути використані в матеріалах дисертації. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Сучасні погляди на етіологію, патогенез та лікування 

остеоартриту. 

Остеоартрити (ОА) є гетерогенною групою захворювань суглобів різної 

етіології, що мають спільні біологічні та клінічні ознаки. Розвиток ОА 

призводить до зниження функціональної стабільності суглобів, що суттєво 

знижує якість життя хворих. Втрата працездатності і зростання інвалідності є 

найважливішим соціально-економічним наслідком ОА, як в Україні, так і 

загалом у світі (Коваленко, 2003; Glyn-Jones, 2015). Попередження 

інвалідності та первинної непрацездатності значною мірою залежать від 

своєчасного та адекватного лікування, метою якого є досягнення ремісії 

хвороби. 

До сьогодні продовжуються дискусії як із приводу причинно-

наслідкових ланцюгів розвитку ОА, так і з приводу правильного означення 

переліку передумов, що дають змогу констатувати наявність захворювання 

(Vina, 2018). ОА може бути ініційований великою кількістю факторів, у тому 

числі генетичними, еволюційними, метаболічними і травматичними. У 

формуванні патологічного процесу при ОА беруть участь усі тканини 

синовіального суглобу (O`Neill, 2018). У результаті цього, ОА проявляється 

морфологічними, біохімічними, молекулярними й біомеханічними змінами в 

клітинах та матриксі, що спричиняє стоншення, розволокнення, ульцерації, 

втрати хряща суглобу, остеосклерозу з різким стовщенням та ущільненням 

кортикального шару субхондральної кістки, остеофітозу, формування 

субхондральних кіст. Для клінічної картини ОА характерна артралгія, різкі 

больові відчуття, обмеженість в амплітуді рухів, крепітація, періодичне 

накопичення випоту в суглобовій порожнині, запальний процес різного 

ступеню вираженості без системних проявів (Craemer, 1997; Gerasimov, 

2019). 
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Різке збільшення кількості пацієнтів з ознаками ОА та з надмірною 

вагою після 60-ти років довгий час стимулювало теорію розвитку ОА як 

“wear and tear”, тобто процесу зношення поверхонь суглобів, і багато 

спеціалістів вважали цей процес нормальним і необоротним фізіологічним 

явищем (Thijssen, 2014; Dobson, 2018). До чинників, що сприяють розвитку 

ОА, крім віку відносять стать, травми суглобу, надмірну вагу та ожиріння, 

генетичні та епігенетичні фактори, етнічну належність, малорухливий спосіб 

життя, погіршення властивостей синовіальної рідини (синовіти), харчування 

(Szychlinska, 2019). ОА включає патологічні зміни багатьох тканин 

організму, у т.ч. фокальне пом’якшення та втрату хрящової тканини; 

склерози, остеофіти та субхондральну остеопенію кісткової тканини; 

стоншення суглобової капсули; стоншення та модульоване запалення 

синовіальної оболонки; атрофії та послаблення м’язів; дегенерацію 

лігаментів; вторинні бурситити; ангіогенез, аваскулярний некроз, гіпертензію 

кровоносних судин (Madry, 2016). 

На сьогодні немає єдиного універсального методу оцінювання ОА: 

Кеttler у своїй оглядовій роботі порівнював 42 різноманітних методи, 

доступні виключно англійською мовою (2006), з яких найбільш поширеною є 

класифікація Kellgren (1957) з модифікаціями (Kohn, 2016), а у вітчизняній 

літературі найчастіше цитується клініко-рентгенологічна класифікація 

Косінської (1961). Клінічна настанова по ОА Міністерства охорони здоров’я 

України в останній доступній редакції (2017) для оцінювання ОА пропонує 

використовувати рекомендації National Institute for Health and Clinical 

Excellence (NICE) (Armitage 2007) та Western Ontario and McMaster 

Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) (Ackerman, 2009). Загалом, ці 

класифікації поділяють ступінь розвитку ОА на початковий, коли не 

відзначаються морфологічні зміни суглобу (можливі потовщення), проте 

змінюється біохімічний склад синовіальної рідини, середній, за значних 

деформацій хрящової тканини та суглобової щілини й тяжкий, що 

характеризується незворотними змінами суглобу та прилеглої кісткової 
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тканини. Залежно від ступеню розвитку ОА, рекомендують різноманітні 

таргетні стратегії лікування, що можуть включати в себе рекомендації зі 

зменшення маси тіла, контроль за фізичними вправами та навантаженнями 

протягом робочого дня, мануальну терапію, артропластику, використання 

амортизуючого взуття, опор та підтяжок. Як анальгетики рекомендують 

використання парацетамолу, місцевих та пероральних нестероїдних 

протизапальних препататів (НПЗП), у тому числі інгібіторів 

циклооксигенази-2. За значних ускладненнь рекомендуються 

кортикостероїди, опіоїди та протезування. Статистичні підрахунки показали, 

що усунення симптоматичних ознак ОА з використанням парацетамолу та 

НПЗП було рекомендовано в 65% випадків діагностування ОА (Gore, 2012). 

Порівняння 8973 клінічних досліджень із використанням парацетамолу та 

НПЗП за різних концентрацій (рофекоксибу, луміракоксибу, еторікоксибу, 

диклофенаку, целекоксибу, напроксену, ібупрофену) показало, що 

збільшення ефективності цих препаратів пов’язано зі зростанням їхніх 

концентрації після використання (da Costa, 2017). Проте, це, зі свого боку, 

збільшує ризик появи побічних ефектів, негативного впливу на шлунково-

кишковий тракт та серцево-судинну та сечовидільну системи (Cooper, 2019). 

Починаючи з робіт 90-х років минулого століття, як можливу терапевтичну 

стратегію лікування ОА почали розглядати природні попередники хрящової 

тканини, що містять вуглеводи – глюкозамін, хондроїтинсульфат та 

гіалуронову кислоту (Towheed, 2005; Qvist, 2008), які отримали назву 

симптоматичні препарати проти ОА повільної дії (SYSADOA,  

aнгл. symptomatic slow-acting drugs for OA). Однак сучасні дані свідчать про 

те, що SYSADOA впливають на зменшення набухання хрящової тканини, 

проте не мають впливу на поверхню хряща, синовіальну мембрану та 

субхондріальну кістку (Permuy, 2015).  

Тож, розвиток ОА в одному або декількох суглобах організму 

призводить до розвитку запальних процесів, що за хронічного прояву 

спричиняє дегенеративно-дистрофічні процесів хрящової та кісткової 
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тканини та супроводжується значними больовими процесами та обмеженням 

рухової діяльності. Сучасні стратегії лікування насамперед є або 

превентивними на початкових етапах захворювання, або симптоматичними, 

мають широке коло недоліків та/або побічних ефектів. Для пропонування 

терапевтичної стратегії необхідне чітке розуміння біохімічних процесів, що 

відбуваються за умов розвитку ОА. 

 

1.2. Біохімічні аспекти розвитку остеоартриту 

Пошкоджений суглобовий хрящ майже не здатний до ефективної 

регенерації, а остеофітізація та розростання суглобової поверхні лише 

ускладнюють цей процес. Порушення морфології гіалінового хряща суглобу 

після систематичних навантажень ділянки ураження може призвести до 

прогресування деструктивних змін кістки та іммобілізації суглобу, вираженої 

різкими больовими відчуттями під час спроби руху. (Kapoor, 2016). 

Патологічні незворотні зміни суглобу тісно пов’язані з порушеннями 

кровообігу та мікроциркуляції в субхондральних зонах суглобу. Незважаючи 

на те, що хрящова тканина не має контактів із судинами кровоносної 

системи, її метаболізм забезпечується дифузним обміном із субхондральною 

зоною кісток. Порушення кровообігу негативно впливають на синтез 

синовіальної рідини з розвитком запальних реакцій у синовіальній оболонці, 

синовіти спричиняють фіброзно-склеротичні зміни синовіальної оболонки й 

суглобової капсули; васкуляризації, інфільтрації лімфоцитами та 

моноцитами, фіброзу базальної мембрани (Glyn-Jones, 2015).  

За умов розвитку ОА процес запалення активується внаслідок 

екзоцитозу цитокінів із синовіоцитів, хондроцитів, мігруючих клітин крові; 

зокрема, відзначається ключова роль інтерлейкіну-1 (ІЛ-1) та фактору 

некрозу пухлин α (ФНП- α) (Bay-Jensen, 2016). Родина цитокінів ІЛ-1 на 

сьогодні нараховує 11 членів, серед яких 7 прозапальних (ІЛ-1α, ІЛ-1β, ІЛ-18, 

ІЛ-33, ІЛ-36α, ІЛ-36β, ІЛ-36γ) та 4 їхніх  часткових або повних антагоністи 

(ІЛ-1Ra, ІЛ-36 Ra, ІЛ-37 та ІЛ-38) (Palomo, 2015); серед них вплив ІЛ-1β на 
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процеси, пов’язані з розвитком ОА, вивчено найбільш повно. ІЛ-1β 

синтезується у вигляді інертного попередника та активується за допомогою 

вирізання N-термінальних кінців каспазою 1-го типу під час інфламасомної 

активації (Broderick 2015). Також було показано альтернативні шляхи 

активації попередника ІЛ-1β сериновими протеазами нейтрофілів та тучних 

клітин (Guma, 2009; Joosten 2009). ІЛ-1β здатний утворювати на поверхні 

клітин міцний гетеродимерний комплекс зі специфічним рецептором (ІЛ-1R), 

що вбудований у мембрану, та вільним аксесорним білком до рецептору 

інтерлейкіну 1 (IL-1RAcP, англ. interleukin-1 receptor accessory protein) (Born, 

2000). Утворений комплекс може залучати різноманітні внутрішньоклітинні 

сигнальні молекули, такі як мієлоєдний фактор диференціації 88 (MyD88, 

англ. Myeloid differentiation primary response 88), ІЛ-1R-асоційовані кінази 

(IRAK, англ. IL-1R associated kinase), які, в свою чергу, можуть активувати 

ядерний фактор-kB (NF-kB, aнгл. nuclear factor- kB) та протеїнкінази, що 

активуються мітогенами (МАPK, англ. mitogen activated protein kinase) - білок 

p38, N-термінальні кінази c-Jun (JNKs, англ. c-Jun N-terminal kinases), кінази, 

що регулюються позаклітинними сигналами (ERK, англ. extracellular signal-

regulated kinases), що активують транскрипційний фактор білок-активатор 1 

(AP1, aнгл. activator protein 1) (Wojdasiewicz, 2014).  

Продукування ФНП-α багатьма специфічними клітинами, що беруть 

участь у розвитку запалення, та його потенційне залучення в різноманітні 

сигнальні каскади, привернула увагу дослідників до цього білку з моменту 

його відкриття (Carswell, 1975). Пізніше було показано, що, синтезуючись як 

трансмембранний білок із М.м. 26 кДа (мФНП), ФНП-α експресується на 

поверхні клітин, де фермент, який відповідає за його активацію і входить до 

родини металопротеїназних дизінтегринів, утворює розчину форму білка із  

М.м. 17 кДа (рФНП), яка легко потрапляє в судинне русло, транспортується 

та детектується в плазмі крові (Black, 1997). Обидві форми ФНП-α здатні до 

зв’язування зі специфічними рецепторами TNFR1 та TNFR2 (англ. tumor 

necrosis factor receptor) і подальшої активації сигнальних шляхів через 
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адаптерні білки, асоційовані з TNFR1 (TRADD, англ.TNFR1-associated death 

domain protein) та TNFR-асоційовані фактори 1 та 2 (TRAF1/2, англ. TNFR-

associated factor), які через активацію прокаспази 8 призводять до апоптозу, а 

через стимуляцію фосфорилювання каскаду клітинних кіназ - до активації 

NF-κB та AP-1 (Orlowsky, 2015). Активовані NF-κB та AP-1 мігрують в ядро 

та спричиняють підвищення експресії генів індуцибельної синтази оксиду 

азоту, циклооксигенази-2, матриксних металопротеїназ (ММП, англ. matrix 

metalloproteinases), прозапальних цитокінів (ІЛ-6, ІЛ-8) та хемокіну CCL5, а 

також пригнічення продукування компонентів позаклітинного матриксу та 

білків ADAMTS (англ. a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin 

motifs) (Wojdasiewicz, 2014). Залежно від умов, це супроводжується 

посиленням апоптозу клітин, деградацією елементів позаклітинного 

матриксу, больовими відчуттями, некроптозом(Holbrook 2019). Тож 

сигнальні шляхи, активовані ІЛ-1β та ФНП-α, мають широке коло дії, можуть 

спричиняти ідентичний ефект та посилювати один одного, а завдяки 

здатності цих білків легко мігрувати через синовіальну рідину та кров, 

місцеве запалення призводить до активації запальних каскадів в усьому 

організмі. Терапевтичні стратегії, що сфокусовані на пригніченні ІЛ-1β- та 

ФНП-α-ініційованих сигнальних шляхів, набули широкого розповсюдження 

(Calich, 2010; Jotanovic, 2012). 

Адаптивний імунітет відповідає на розвиток ОА продукуванням 

клітинами-природними кілерами гранзимів типу А та В, які, потрапляючи до 

таргетних тканин, призводять до апоптозу клітин завдяки стимуляції ФНП-α, 

ІЛ-6, ІЛ-8 (гранзим типу А) та деградації позаклітинного матриксу (гранзим 

типу В) (Sower 1996). Крім цього, природні кілери продукують інтерферон γ 

(ІФН-γ, англ. interferon γ), синтез якого не залежить від продукування 

гранзимів, проте стимулюється цитокінами родини ІЛ-12: ІЛ-12, ІЛ-15, ІЛ-18, 

ІЛ-23, ІЛ-27 (Zwirner, 2017; Poznanski, 2018). Серед представників цієї 

родини ІЛ-12 вивчений найкраще. Даний прозапальний цитокін формує 

зв’язок між природним та адаптивним імунітетом. ІЛ-12 є гетеродимером  
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70 кДа (р70), що формується ковалентно глікозильованими субодиницями,  

35 кДа (р35) та 40 кДа (р40) (Trinchieri, 2003). Під впливом цього цитокіну 

відбувається дозрівання клітин Th1, які продукують ІЛ-2, ІФН-γ, ФНП-α та 

гранулоцитарний колонієстимулювальний фактор (Raphael, 2015).  

ІФН-γ відіграє важливу роль у процесах остеокластогенезу та резорбції 

кісток (Xiong, 2016), підвищує генерацію супероксидного аніон-радикалу в 

нейтрофілах (Ellison, 2017). Треба додати, що, незважаючи на ключову роль 

ІФН-γ під час ангіогенезу, його здатність посилювати ангіогенез при ОА не 

доведена (Santos, 2019), а дані про зміну концентрації ІЛ-12 та ІФН-γ є 

суперечливими. Підвищення вмісту ІФН-γ за умов розвитку ОА 

відзначається в крові (Galicia, 2018), синовіальній рідині (Roemer, 2019), 

проте не виявляється в хрящовій тканині та фіброзних панусах (Furuzawa-

Carballeda, 2008). 

Контроль організму за синтезом та накопиченням прозапальних 

цитокінів відбувається завдяки пулу білків, що здатні блокувати розвиток 

запалення та належать до протизапальних цитокінів. Представниками цієї 

групи, зокрема, є ІЛ-4, ІЛ-10, ІЛ-11, ІЛ-13 та антагоніст рецептору ІЛ-1  

(ІЛ-1РА) (Goldring, 2000). Низка досліджень свідчать про 

хондропротекторний вплив ІЛ-4, що реалізується внаслідок інгібування 

деградації протеогліканів та секреції матричних металопротеїназ за умов 

розвитку ОА (Nishida, 2003; van Meegeren, 2012). Дослідження на культурах 

клітин хондроцитів дали можливість пояснити подібний ефект ІЛ-4 

інгібування сигнальних шляхів, ініційованих прозапальними цитокінами  

ІЛ-1β, ФНП-α та ІЛ-6 (Schuerwegh, 2003). Схожий вплив на інгібування 

прозапальних процесів за умов розвитку ОА також має ІЛ-10, через що низка 

останніх публікацій пропонує термін «IL4-ІЛ-10 синеркін» та вказує на 

терапевтичний потенціал цих цитокінів під час відновлення хрящової 

тканини (Pustjens, 2016; Popov-Celeketic, 2016).  

Тож дегенеративно-дистрофічні зміни суглобів за умов розвитку ОА 

призводять до дисбалансу прозапальних/протизапальних сигналів із 
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залученням відповідей природного та адаптивного імунітету, і в подальшому  

дегенеративно-дистрофічні зміни проходять паралельно із запальними 

змінами, що пов’язано з накопиченням медіаторів запалення. Внаслідок 

цього стимулюється хемотаксис нейтрофілів та активація процесів 

фагоцитозу, що супроводжуються викидом у позаклітинне середовище 

великої кількості активних форм азоту та активних форм кисню (АФК) – 

зокрема, супероксидного аніон-радикалу O2
•‒, гідроген пероксиду Н2О2 та 

гідроксильного радикалу •ОН (Savini, 2013). Ці вільні радикали окрім 

знешкодження чужорідних елементів також впливають на клітинну 

мембрану та спричиняють пошкодження самих нейтрофілів, впливають на 

загальну архітектоніку хрящової тканини внаслідок порушення метаболізму 

хондроцитів, накопичення лізосомних ферментів, деградації аггрекану 

(ACAN, англ. aggrecan) та волокон колагену (Breusing, 2010). Крім того, АФК 

активно синтезуються органелами клітин, насамперед мітохондріями під час 

клітинного дихання. Мембрани мітохондрій є надзвичайно уразливими до 

пошкодкоджуючої дії АФК. Зростання АФК провокує пошкодження мембран 

та клітинних білків внаслідок утворення продуктів перекисного окиснення 

ліпідів (ПОЛ) та окисної модифікації білків (ОМБ). Одними з основних 

мішеней АФК у біологічних системах є білки (Vazquez-Torres, 2012). Вільні 

радикали мають здатність атакувати білки по всій довжині поліпептидного 

ланцюга, що призводить до порушення структури молекули на всіх рівнях, 

агрегації та фрагментації пептиду. Дисульфідні, сульфгідрильні, карбонільні, 

карбоксильні та аміногрупи білків здатні акцептувати електрони, 

взаємодіючи з АФК, та утворювати аніон-радикали. Така модифікація може 

призвести до підвищення гідрофільності бічного ланцюга, фрагментації 

бічного та основного ланцюга, агрегації внаслідок утворення ковалентних 

поперечних зв’язків або гідрофобних взаємодій, тощо. Утворення та 

накопичення модифікованих білків призводить до порушення систем 

метаболізму та розвитку патологічних станів (Meyer, 2005). Зміни вмісту 

продуктів ПОЛ та ОМБ у біологічних системах спостерігаються за багатьох 
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патологічних станів та є важливими діагностичними показниками (Davies, 

2016; Domingues, 2013). Для оцінювання інтенсивності процесів ПОЛ та 

ОМБ визначають рівні утворення проміжних метаболітів цих процесів 

(продуктів, чутливих до наявності 2-тіобарбітурової кислоти (ТБК) та  

5,5'-дитіо-біс-2-нітробензойної кислоти (ДНТБК), а також дієнових 

кон’югатів (ДК) і шиффових основ (ШО)) та кількість тіолових груп у білках 

(Ahmad, 2017).  

За своєчасну утилізацію та знешкодження АФК відповідає потужна 

система антиоксидантного захисту (АОЗ) організму, що спрямована на 

захист клітин власного організму від негативного ефекту оксидативного 

стресу. За дисмутацію супероксидного аніон-радикалу до молекулярного 

кисню та гідроген пероксиду відповідає фермент супероксиддисмутаза 

(СОД). Залежно від кофактора ферменту виділяють 3 типи СОД: цитозольна 

Cu/Zn СОД, та Mn-СОД, яка локалізується в мітохондріях та позаклітинному 

матриксі (ПКМ). За розвитку ОА активність Mn-СОД відіграє важливу роль, 

оскільки в ПКМ фермент здатен зв’язуватись із негативно зарядженими 

молекулами, у тому числі колагеном та протеогліканами, та запобігати 

оксидативному пошкодженню цих молекул (Lepetsos, 2016). Для 

перетворення гідроген пероксиду, продукту ферментативної реакції із СОД, 

на воду та молекулярний кисень є декілька стратегій АОЗ, включно з такими 

ензими як каталаза та глутатіонпероксидаза (Chance, 1979).  

Збільшення вмісту АФК у клітинах, зі свого боку, стимулює активацію 

прозапальних сигналів внаслідок посилення синтезу прозапальних цитокінів 

та блокування інгібіторів запальних каскадів реакцій. Зміщення окисно-

антиоксидантного балансу з посиленням вільнорадикальних процесів та 

розвитком оксидативного стресу призводить до переважання катаболізму 

хрящової тканини, що фіксується збільшенням продуктів її розпаду в 

синовіальній рідині та крові. Ці сполуки є важливими маркерами, і їхні 

детекція та контроль вважаються перспективними як для діагностування ОА, 

так і для можливого прогнозування ризиків розвитку ОА в майбутньому. На 
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сьогодні серед маркерів катаболізму хрящової тканини найкраще вивчений 

олігомерний матричний білок COMP (англ. Cartilage oligomeric matrix 

protein). За фізіологічних умов COMP взаємодіє з багатьма елементами 

позаклітинного матриксу, включно з колагенами (тип І, ІІ, ІХ, ХІІ, ХІV), 

ACAN та фібронектином, а також посилює функцію ростових факторів 

(Wang, 2017). Мутації та дисрегуляція синтезу COMP призводять до 

кісткової дисплазії, фіброзів, ускладнень під час загоєння ран. Підвищення 

концентрації COMP у синовіальній рідині та крові на ранніх етапах розвитку 

ОА свідчить про інтенсивні процеси деградації хрящової тканини. Для 

раннього етапу розвитку ОА характерно також підвищення концентрації 

вільного ACAN, що пояснюється підвищенням активності ADAMTS  

(Huang, 2008). Збільшення продуктів деградації хрящової тканини під час 

розвитку ОА є закономірним процесом та пояснюється логічним ланцюгом 

передумов. Проте серед агентів, що є потенційними маркерами розвитку ОА, 

також є ті, що важко пояснити. До таких можна віднести хітиназа-3-подібний 

білок 1 (СHI3L1, англ. Chitinase-3-like protein 1). Вважається, що СHI3L1 є 

генетичним продуктом хондроцитів та синовіальних рідин; збільшення його 

концентрації було відмічено за умов розвитку ОА в деяких клінічних 

дослідженнях, однак ці дані ще досі є суперечливими, а функцію СHI3L1 при 

ОА не з’ясовано (Garnero, 2008), що викликає додатковий інтерес до 

вивчення цього білка як потенційного маркера розвитку ОА.  

Отже, біохімічні механізми розвитку ОА напряму пов’язані з 

нормальними фізіологічними процесами деградації/репарації хрящової 

тканини та залученням універсальних механізмів клітинної проліферації, 

природного та адаптивного імунітету. Ключову роль за умов розвитку ОА 

відіграють посилення прозапальних шляхів, передусім пов’язаних з ІЛ-1β та 

ФНП-α. Це призводить до інтенсифікації вільнорадикальних процесів, 

накопичення продуктів ПОЛ, ОМБ та маркерів дегенерації хрящової 

тканини. Потужний імуномодулюючий вплив на весь організм має 

мікробіота шлунково-кишкового тракту, зокрема, товстого кишечнику, тому 
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вісь ОА-імунітет-мікробіом отримує все більше заслуженої уваги для 

створення терапевтичних стратегій при ОА. 

 

1.3 Роль мікрофлори шлунково-кишкового тракту у формуванні 

остеоартриту 

На сьогодні під терміном «мікробіом» розуміють сукупність усіх 

мікроорганізмів, що взаємодіють з організмом людини в його внутрішніх 

порожнинах та на поверхні (Lederberg, 2001). Завдяки розвитку масштабних 

проєктів, зокрема, «Мікробіом людини» (Human Microbiome Project, США) та 

«Метагеноміка кишкового тракту організму» (Metagenomics of the Human 

Tract, ЄС), було встановлено, що метаболічна діяльність мікробіому впливає 

на надзвичайно широкий діапазон органів і систем, від травного тракту до 

центральної нервової системи (Янковский, 2017). Це дало можливість 

говорити про взаємодію людини та її мікробіому як про діяльність 

суперорганізму, а імунний потенціал мікробіоти кишечника дає змогу 

розглядати її як окремий повноцінний орган імунітету (Proal, 2011). 

Мікробіота забезпечує організм людини корисними метаболітами, бере 

участь у регуляції природного та адаптивного імунітету, захищає організм 

від шкідливої дії патогенних організмів. Доведено зміну мікробіомного 

складу за умов розвитку численних патологій, зокрема, за ожиріння 

(Turnbaugh, 2009), нейрологічних розладів (Wang, 2014), раку (Schwabe, 

2013), серцево-судинних захворювань (Tang, 2014), захворювань опорно-

рухового апарату. Спроби зрозуміти взаємозв’язок між прогресуванням ОА 

та змінами в складі мікробіому лише розпочато, і деякі погляди лишаються 

суперечливими. Проте низка робіт вказує на закономірності у зміні видового 

різноманіття мікробіому ротової порожнини та шлунково-кишкового тракту 

(ШКТ) за умов розвитку артритів, включно з ОА (Lorenzo, 2019). Зміна 

видового різноманіття мікробіому при ОА корелює з подібними віковими 

змінами та ускладненнями при ожирінні (De Filippo, 2019). Оскільки вік та 

надмірна вага є ключовими факторами збільшення ризику розвитку ОА, 
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висуваються припущення про взаємозв’язок цих процесів (Maynard, 2018). 

Зокрема, відзначається збіднення видового різноманіття мікробіоти ШКТ, 

збільшення пропорції представників Bacteroides та Clostridium, зменшення 

наявності представників Firmicutes (Otoole, 2015). Використання тваринних 

моделей ОА дає змогу зафіксувати зміну представників Lactobacillus spp. та 

Methanobrevibacter spp. (Collins, 2015). 

Згідно з сучасними поглядами, зміна видового різноманіття мікробіоти 

може призводити до підвищення транслокації мікробоасоційованих 

молекулярних патернів (МАМП) з ендотелію ШКТ у кров’яне русло. МАМП 

включають у себе ліпополісахариди, пептидоглікани, ділянки бактеріальної 

ДНК, які, вільно циркулюючи, на системному рівні можуть активувати 

загальні прозапальні каскади реакцій організму, що впливатимуть на 

метаболізм хрящової тканини, синовіальної рідини, резидентні імунні 

клітини кісток (Hernandez 2017). Це підтверджують дані про кореляцію між 

концентрацією бактеріальних полісахаридів та запальними процесами 

хрящової тканини (Huang, 2016), а також дослідження, у яких детектували 

бактеріальні ДНК у синовіальній рідині за умов розвитку ОА (Siala, 2009). 

Сприйняття мікробіому як одного з ключових факторів імунної 

модуляції організму як загалом, так і за умов розвитку патологічних станів, 

включано з ОА, спонукало до розвитку стратегій корекції різноманіття 

мікробіоти у ШКТ. Використання пробіотиків – живих та ліофілізованих 

моно- та полікультур бактерій – показало помітні результати в ребалансі 

кишкової мікробіоти та виявило вплив на перебіг запальних реакцій. 

Найкраще за умов розвитку ОА вивчено ефекти монопробіотиків, що містили 

Lactobacillus casei (Amdekar 2011; So, 2011; Lei, 2017), Lactobacillus 

acidophilus (Amdekar, 2013) та Bifidobacterium longum. Зазначені 

експериментальні роботи виявили зміни в співвідношенні про- та 

протизапальних процесів за умов розвитку ОА, а також зменшення больових 

відчуттів, набряку суглоба за дії пробіотиків. У цих роботах також 

прослідковувалася тенденція до можливої синергічної дії декількох 
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бактеріальних культур, композиції пробіотику та пребіотику 

(неперетравлювальні речовини, що сприяють розвитку мікробіоти, деякі 

гетерополіцукри, компоненти позаклітинного матриксу хрящової тканини, 

резервні полісахариди тощо) (Vitetta, 2013). У вітчизняній літературі було 

розглянуто використання мультипробіотичної композиції для корегування 

запальних процесів, не пов’язаних з ОА, що показало цікаві результати. 

Зазначена композиція містила біомасу живих клітин симбіозу 14-ти штамів 

фізіологічних для кишечника ссавців мікроорганізмів, які належали до 10-ти 

видів: Acetobacter aceti, Bifidobacterium bifidum, B. longum, Lactobacillus 

acidophilus, L. delbrueckii, L. helveticus, Lactococcus lactis, Propionibacterium 

acidipropionici, P. freudenreichii, Streptococcus salivarius. Незважаючи на 

потенціал можливого імуномодулюючого ефекту, що був 

продемонстрований за умов розвитку діабету 2-го типу та неалкогольної 

жирової хвороби печінки (Tsyryuk, 2010; Vakal, 2012), подібних досліджень 

досліджуваної композиції пов’язаних з ОА не було. 

Отже, згідно з проведеним аналізом літературних даних, ОА є широко 

розповсюдженою патологією опорно-рухового апарату, що включає 

сукупність фізіологічних процесів різної етіології, які призводять до 

необоротних процесів переродження хрящової тканини суглобу та, у деяких 

випадках, ушкодження кісткової тканини, що прилягає, і супроводжується 

поступовим зменшенням свободи рухів, різким болем під час руху, 

набуханням суглобу. В основу біохімічної природи розвитку ОА більшість 

науковців ставить різке підвищення утворення факторів природного 

імунітету, насамперед, цитокінів ІЛ-1 та ФНП-α, які активують подальші 

метаболічні каскади із залученням процесів адаптивного імунітету, апоптозу, 

оксидативного стресу, тощо. Імуномодулююча характеристика мікробіому та 

потенційне використання пробіотичної композиції для корегування стану 

мікробіому вважається перспективним для лікування захворювань суглобів, 

зокрема артритів. Усі ці встановлені факти і визначили загальну мету та 

завдання даної роботи. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Реактиви та матеріали 

У роботі були використані такі матеріали та реактиви: етиловий спирт 

(«Біофарма», Україна), сечовина, нітросиній тетразолій, 

феназинметасульфат, ортофталевий альдегід, сульфосаліцилова кислота, 

трис-HCl, реактив Фоліна, молібдат амонію, MgCl2, KH2PO4, бичачий 

сироватковий альбумін, етилендіамінтетраоцтова кислота (ЕДТА), 

(«Альфарус», Україна), ізопропіловий спирт, метиловий спирт, KCl, 

Na2HPO4×12H2O, NaH2PO4×2H2O, Na3PO4×12H2O, Н3PO4, Н2SO4, НСl, H2O2, 

NaN3, (NH4)×2Fe(SO4)2×6H2O (сіль Мора), трихлороцтова кислота (ТХО), 

етилацетат, 1-хлор-2,4-динітробензол (ХДНБ), фуксин («Реахим», Росія), 

тіопентал натрію, фізіологічний розчин (ФР), («Київмедпрепарат», Україна), 

NaOH («Chemapol», Польша), N-гептан, 5'-дитіо-біс-2-нітробензойна кислота 

(ДТНБК), 2,3-біс(2-метокси-4-нітро-5-сульфофеніл)-2Н-тетразолій-5-

карбоксианіліду (ХТТ), («Merck», США), сорбітол, монойодацетат натрію 

(МЙА), ксиленол оранж, відновлений нікотинамідаденіндинуклеотид 

(НАДН), відновлений нікотинамідаденіндинуклеотид фосфат (НАДФН), 

відновлений глутатіон (GSH, англ. reduced glutathione), N-етилмалеїмід 

(NЕМ) («Sigma», Франція), HCl («РІАП», Україна), 2,4-динітрофенілгідразин 

(ДНФГ), барвник кумасі G-250, («Thermo Scientific», Литва). Усі реактиви 

були кваліфікації не нижче ч.д.а. 

Комерційні набори ELISA для визначення ІЛ-1β, ФНП-α, ІЛ-12 р40, 

ІФН-γ, ІЛ-4, ІЛ-10 («GE Healthcare: Amersham», Великобританія), COMP, 

ACAN CHI3L1 («Abcam», Великобританія). 

Комерційна пробіотична композиція «Симбітер» («О.Д.Пролісок», 

Україна), що є біомасою живих клітин симбіозу 14-ти штамів фізіологічних 

для кишечника ссавців мікроорганізмів, які належать до 10-ти видів: 

Acetobacter aceti, Bifidobacterium bifidum, B. longum, Lactobacillus acidophilus, 
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L. delbrueckii, L. helveticus, Lactococcus lactis, Propionibacterium 

acidipropionici, P. freudenreichii, Streptococcus salivarius. Концентрована 

біомаса містила (колонієутворюючих одиниць на грам композиції), не 

менше: лактобацил та лактококів – 6,0×106, пропіоновокислих бактерій – 

3,0×106, біфідобактерій – 1,0×106, оцтовокислих бактерій – 1,0×106.\?| Водні 

розчини готувалися на дехлорованій водопровідній воді (пробіотична 

композиція) та дистильованій воді власного виробництва (решта). 

 

2.2. Прилади та обладнання 

У роботі були використані такі матеріали та реактиви: 

мікропланшетний аналізатор-спектрофотометр «Мultiscan», піпет-дозатори 

змінного об’єму («ThermoFisher Scientific», США), спектрофотометр 

SmartSpec Plus («Bio-Rad», США), мікропланшетний спектрофлюориметр 

«Synergy HT» («BioTeck», США), центрифуги «Microspin», «3-16PK» 

(«Sigma», Франція), «ОПн-3У4.2» («ЛаборКомплет», СРСР), центрифуга-

вортекс «Микроспин FV-2400» («СпектроЛаб», Україна), шафа-термостат 

ТС-80М-2 («MicroMed», Україна), електронні ваги Scout Pro («OHAUS», 

США), рН-метр PH510 («Eutech Instruments», Сінгапур) дистилятор Д-Е-4-2 

(«Med-texnika», Україна), парова баня WNB 7-45 («Memmert», Німеччина), 

шприці інсулінові, катетер м’який («Medicare», Великобританія). 

Пластиковий лабораторний посуд (планшети для імуноферментного аналізу, 

планшети з несорбуючою поверхнею, епендорфи, пробірки та інше) та 

скляний лабораторний посуд (колби, стакани, пробірки, ціліндри та інше) 

продукції фірм, що працюють згідно зі стандартом ISO 9001 та надані 

компанією-постачальником («Хімлаборреактив», Україна). 

 

2.3. Умови створення експериментальної моделі остеоартриту 

Усі частини експериментального дослідження, що включали в себе 

використання тварин, відбір та використання зразків тваринного 

походження, було проведено із суворим дотриманням рекомендацій 8-ої 
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редакції Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (2012) та загальних 

етичних принципів, викладених у правовій базі для проведення етичної 

експертизи доклінічних досліджень лікарських засобів із використанням 

лабораторних тварин в Україні (Добреля, 2015). Результати роботи було 

схвалено комісією з питань біоетики Навчально-наукового центру «Інститут 

біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, висновок комісії від 14 січня 2020 року. 

У дослідах використовували самців білих нелінійних щурів (всього 

впродовж експиременту використано 40 тварин), які утримувалися в умовах 

акредитованого віварію ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка згідно зі «Стандартними 

правилами по упорядкуванню, устаткуванню та утриманню 

експериментальних біологічних клінік (віваріїв)». Тварин відбирали із 

розплідника випадковим чином із початковою вагою 140-160 г та переводили 

до робочого приміщення для адаптації протягом щонайменше 1-го тижня. 

Тварини отримували стандартний гранульований комбікорм для гризунів 

(«Vita», Україна) та дехлоровану водопровідну воду. Після досягання 

тваринами ваги 180-200 г їх маркували акуратними надрізами вушних 

раковин та спиртовим розчином фуксину. Для експерименту тварин було 

поділено на 4 групи по 10 тварин кожна. 1 раз на тиждень проводили 

зважування для спостереження за станом тварини та корекції 

експериментальних доз водного розчину ПБ. Для проведення 

інфрапателярної ін’єкції кожну тварину анастезували 2% розчином 

тіопенталу натрію в ФР у розрахунку 50 мг діючої речовини на 1 кг тварини. 

Анестезовані щури груп МЙА-ОА (остеоартрит, індукований 

монойодацетатом натрію) та МЙА-ОА+ПБ одноразово отримали 50 мкл  

2%-го розчину МЙА («Sigma», Франція) в інфрапателярний лігамент 

колінного суглобу правої задньої кінцівки, який використовували для імітації 

дегенеративно-дистрофічних змін колінного суглоба (Guzman, 2003; Jacobs, 

2017); щурам контрольних груп замість розчину МЙА було введено рівний 
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об’єм ФР. Щурам груп ПБ та МЙА-ОА+ПБ протягом 14-ти діб, з 8-ої по  

22-гу добу експерименту, за допомогою м’якого катетеру через стравохід 

інтрагастрально вводили водний розчин ПБ в об’ємі 1 мл розчину на 1 кг 

маси (розведення 0,14 г ПБ на 1 мл води). Відбір зразків здійснювали на 30-й 

день експерименту після умертвління тварин згідно з протоколом етичного 

комітету. 

 

2.4. Відбір сироватки крові щурів 

Кров декапітованої тварини збирали через скляну воронку в скляні 

центрифужні пробірки без антикоагулянту, вставляли скляну паличку та 

залишали в термостаті на 30 хв за температури 38°С для утворення 

кров’яного згустку. Весь скляний посуд ретельно висушували та підігрівали 

в термостаті перед використанням для уникнення гемолізу. Після термостату 

зразки крові центрифугували на лабораторній центрифузі за кімнатної 

температури зі швидкістю 3000 об./хв протягом 15 хв. Супернатант 

(сироватку крові) обережно переносили з пробірки в окремі одноразові 

пластикові мікропробірки та заморожували для тривалого зберігання за 

температури -80°С або за температури -20°С для короткотривалого 

зберігання (не більше 5 діб) залежно від календаря проведення подальших 

досліджень на сироватці крові (Cray, 2009).  

 

2.5. Біохімічні методи дослідження 

Для виконання задач експерименту було використано біохімічні методи 

дослідження вмісту активних форм кисню (супероксидного аніону та 

гідроген пероксиду), продуктів перекисного окиснення ліпідів (ШО, ДК та 

ТБК-активних продуктів), продуктів окисної модифікації білків, тіолових 

груп, а також рівнів антиоксидантної ферментативної активності  

(СОД-активність та каталазна активність). 
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(2.1) 

2.5.1. Визначення вмісту супероксидного аніон-радикалу 

Вміст супероксидного аніон-радикалу у сироватці крові визначали за 

Sutherland (1997) з модифікаціями. Принцип методу полягає в здатності 

тетразолієвого барвника ХТТ бути відновленим у присутності 

супероксидного аніон-радикалу з утворенням розчинного забарвленого 

комплексу ХТТ-формазану, що має пік поглинання за довжини хвилі 470 нм.  

Для визначення вмісту супероксидного аніон-радикалу в сироватці 

крові в прозорі пластикові плашки вносили по 180 мкл 0,15 М калій-

фосфатного буферу з 0,2 мМ НАДН (рН = 7,4) та 20 мкл зразку й ретельно 

перемішували. Після цього до всіх проб додавали по 100 мкл 10 мМ розчину 

ХТТ та одразу визначали екстинкцію дослідних проб на аналізаторі за 

довжини хвилі λ=470 нм. Надалі кожні 10 хв протягом пів години проводили 

повторне визначення оптичної щільності дослідних проб та розраховували 

∆Е. Як контроль використовували проби, що містили відповідну кількість 

буферу замість зразка (загальний об’єм проби до додавання барвника 

становив 200 мкл).  

Вміст ХТТ-формазану в пробах розраховували за формулою: 

 , 

де a – вміст загального білка в пробі, мг, а ε - коефіцієнт мілімолярної 

екстинкції, що становить 2,16×104см-1×М-1. Результат виражали в моль ХТТ-

формазану×мг білка-1.  

 

2.5.2. Визначення вмісту гідроген пероксиду 

Вміст гідроген пероксиду визначали методом Jiang (1990) із 

модифікаціями. Принцип методу базується на здатності гідроген пероксиду 

під час взаємодії з сорбітолом перетворюватися на пероксильний радикал, 

який здатний окиснювати йони Fe2+ до Fe3+ за кислих значень pH. У свою 

чергу, йони Fe3+ утворюють у присутності сульфатної кислоти забарвлений 
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комплекс із барвником ксиленол оранжем, який має пік поглинання в 

діапазоні λ = 560 нм. 

Для визначення вмісту гідроген пероксиду в сироватці крові еx tempore 

готували робочий розчин за допомогою змішування стокових розчинів А  

(25 мМ (NH4)×2Fe(SO4)2×6H2O (сіль Мора), 2,5 М Н2SO4 ) та розчину Б  

(100 мМ сорбітол + 125 мкМ ксиленол оранж) у співвідношенні 1:100. Зразки 

сироватки крові розводили в 10 разів 50 мМ калій-фосфатним буфером  

(pH = 6,0). 25 мкл розведеної сироватки переносили до пробірок, що містили 

175 мкл калій-фосфатного буферу (pH = 6,0), контрольна проба містила  

200 мкл буферу. До всіх проб додавали по 1 мл робочого реагенту, ретельно 

перемішували та проводили інкубацію протягом 15-20 хв за кімнатної 

температури; надалі переносили по 200 мкл проби на прозору пластикову 

плашку для вимірювання в двох повторностях, після чого визначали оптичну 

щільність дослідних проб на аналізаторі за довжини хвилі λ=560 нм. Вміст 

гідроген пероксиду розраховували на основі побудованої калібрувальної 

кривої та перераховували на 1 мг загального білка. 

 

2.5.3. Визначення вмісту шиффових основ та дієнових кон’югатів 

Для визначення вмісту ШО та ДК у сироватці крові щурів 

досліджували гептаново-ізопропілові гомогенати зразків згідно з методом, 

запропонованою Гавриловим (1988), із модифікаціями.  

Для цього 100 мкл зразку сироватки крові вносили до скляного 

гомогенізатора Поттера та додавали 5 мл суміші гептану та ізопропілового 

спирту (1:1). Проби ретельно гомогенізували впродовж 10 хв, після цього 

проби центрифугували протягом 15 хв зі швидкістю 3000 об./хв у скляних 

пробірках із притертою пробкою. До надосадової фракції додавали 500 мкл 

бідистильованої води для розшарування гептанової та ізопропілової фракції. 

З верхньої гептанової фази відбирали по 200 мкл рідини в двох повторностях 

та наносили на чорну пластикову плашку для вимірювань на флуориметрі 
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RF-510 («Shimadzu», Японія) за довжини хвиль λзбуд=360 нм та λеміс=420 нм. 

Розрахунки проводили за формулою: 

, 

де С – вміст ШО, А – екстинція проб, а – вміст білка в пробі, мг. Вміст ШО 

виражали в умовних одиницях на 1 мг білка.  

Для визначення вмісту ДК у сироватці крові в пластикові 

мікропробірки відбирали 300 мкл гептанової фази, додавали 1,5 мл 96%-го 

етилового спирту, ретельно перемішували на вортексі та вимірювали 

екстинцію проб за довжини хвилі λ=233 нм на спектрофотометрі. Вміст ДК 

розраховували за формулою: 

 , 

де С – вміст ДК, А – екстинція проб, ε – молярний коефіцієнт спряжених 

дієнів поліненасичених вищих жирних кислот (ε=2,2×105 см-1М-1), а – вміст 

білка у пробі, мг. Вміст ДК виражали в умовних одиницях на 1 мг білка. 

 

2.5.4. Визначення вмісту ТБК-активних продуктів 

Вміст ТБК-активних продуктів оцінювали згідно з методом Стальної 

(1977). Принцип методу базується на зв’язуванні малонового диальдегіду 

(МДА) з ТБК з утворенням стійкого кольорового комплексу. 

Зразок сироватки крові в об’ємі 150 мкл вносили в 850 мкл буферу 

(KCl-175 mM, трис-HCl – 25 mM, pH – 7,4). До проби додавали 200 мкл  

20%-вої трихлороцтової кислоти, денатурований білок і осаджували 

центрифугуванням за кімнатної температури (3000 об./хв, 15 хв).  

До 500 мкл отриманого супернатанту додавали 250 мкл 0,8% ТБК, 

суміш інкубували на киплячій водяній бані 10 хв для розвитку забарвлення 

рожевого кольору. Відбирали по 200 мкл зразків, у двох повторностях, та 

переносили на пластикову плашку. Визначення проводили на аналізаторі за 

довжини хвилі λ=532 нм. 
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Вміст ТБК-активних продуктів визначали на основі відношення 

значеннь екстинції проб до молярного коефіцієнту екстинції комплексу МДА 

з ТБК та перераховували на 1 мг білка: 

 

де С – вміст ТБК-активних продуктів, Едосл – екстинція проби, Еконтр – 

екстинція контролю, ε – коефіцієнт молярної екстинції (ε=1,56×105см-1М-1), а 

– вміст білка в пробі, мг. Вміст ТБК-активних продуктів виражали в 

нмоль×мг-1 білка. 

 

2.5.5. Визначення вмісту продуктів окисної модифікації білків 

Визначення вмісту продуктів окисної модифікації білків у сироватці 

крові проводили за Дубініною (1995) з модифікаціями. Принцип методу 

базується на здатності 2,4-динітрофенілгідразину (ДНФГ) під час взаємодії з 

амінокислотними залишками в складі білків утворювати альдегідні та 

кетонні похідні, що мають різні спектри поглинання. Так, аліфатичні 

альдегід-ДНФГ нейтрального характеру мають спектр поглинання в діапазоні 

230-558 нм, основного характеру – 258-270нм і 428-530 нм; для кетон-ДНФГ 

нейтрального характеру характерні спектри поглинання 363-367 нм, а 

основного характеру 524-535 нм, відповідно.  

У скляні пробірки з притертими кришками вносили 950 мкл 50 мМ 

фосфатного буферу (Na2HPO4×12H2O, KH2PO4, pH=7,4) та 50 мкл проби 

сироватки крові. Проби ставили в термостаст на 15 хв за температури 37°С, 

після чого додавали 1 мл 10 мМ ДНФГ, розведеного в 1 М HCl. Проби 

інкубували у термостаті впродовж 45 хв за температури 37°С, ретельно 

перемішуючи кожні 5 хв. Після інкубації до проб додавали 1,5 мл 20%-вої 

ТХО та центрифугували протягом 15 хв зі швидкістю 3000 об./хв за 

кімнатної температури. Осад відмивали сумішю етанол : етилацетату (1:1), 

ретельно висушували та розчиняли у 2 мл 8 М сечовини. Екстинцію проб 

визначали на спектрофотометрі проти розчину сечовини за таких довжин 
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хвиль: λ=356 нм для альдегідних продуктів нейтрального характеру,  

λ=370 нм для кетонних продуктів нейтрального характеру, λ=430 нм для 

альдегідних продуктів основного характеру та λ=530 нм для кетонних 

продуктів основного характеру. Вміст продуктів окисної модифікації білків у 

сироватці крові визначали за формулою: 

 , 

де С – вміст продуктів окисної модифікації білків, А – екстинція проб, а – 

вміст білка в пробі, мг. Вміст продуктів окисної модифікації білків у 

сироватці крові виражали в умовних одиницях на 1 мг білка. 

 

2.5.6. Визначення вмісту загальних, небілкових та  

білкових тіолових груп  

Вміст загальних, небілкових та білкових тіолових груп у сироватці 

крові щурів визначали за Elman (1959) з модифікаціями. Принцип методу 

полягає в здатності 5,5'-дитіо-біс-2-нітробензойної кислоти (ДТНБК) 

взаємодіяти з білок-зв’язаними та вільними SH-групами з утворенням 

тіонітрофенільного аніону, з піком поглинання за довжини хвилі λ=412 нм. 

Для визначення загальних тіолових груп у пластикові пробірки 

послідовно вносили 500 мкл 30 мМ трис-HCl буфера з 1 мМ ЕДТА (pH=8,0), 

75 мкл сироватки крові та 50 мкл 1,25%-го додецилсульфату натрію. 

Контрольна проба містила 575 мкл буферу. Проби переносили в термостат на 

15 хв за температури 37°С, після чого додавали 25 мкл реактиву Елмана, 

ретельно перемішували та наносили в лунки пластикової плашки в об’ємі  

200 мкл у лунці в двох повторностях, екстинцію вимірювали на аналізаторі за 

довжини хвилі λ=412 нм. Концентрацію тіолових груп розраховували за 

калібрувальною кривою та виражали в мМ на 1 мг загального білка. 

Для визначення небілкових тіолових груп у пластикові пробірки 

послідовно вносили 150 мкл сироватки, 50 мкл 10,5%-вої ТХО, ретельно 

перемішували на вортексі та залишали на 10 хв за кімнатної температури. 
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Проби центрифугували протягом 15 хв зі швидкістю 3000 об/хв за кімнатної 

термператури. Супернатант відбирали та нейтралізували 1 М розчином 

NaOH, додавали 1 мл буферу (опис вище) та 50 мкл ДТНБК та визначали 

екстинцію (опис вище) в мМ на 1 мг загального білка. 

Вміст білкових тіолових груп розраховували як арифметичну різницю 

між загальними та небілковими тіоловими групами та виражали в мМ на 1 мг 

загального білка. 

 

2.5.7. Визначення супероксиддисмутазної активності 

СОД-активність (КФ 1.15.1.1) сироватки крові досліджували за Чеварі 

(1985) з модифікаціями. Принцип методу полягає в конкурентній взаємодії 

СОД та НСТ із супероксидними аніон-радикалами, що утворюються під час 

реакції відновленої форми нікотинамідаденіндинуклеотиду (НАДН) та 

феназинметасульфату (ФМС). 

Попередньо готували реагент 1 (57 мкМ НСТ, 16 мкМ ФМС, розчинені 

у фосфатному буфері (150 мМ Na2HPO4×12H2O, 150 мМ KH2PO4, 10 мМ 

ЕДТА, рН=7,8)) та реагент 2 (98,5 мкМ НАДН, розчинений у трис-ЕДТА 

буфері (10 мМ трис-НCl, 1 мМ ЕДТА, рН=8,0)). У скляні пробірки вносили  

2 мл реагенту 1, додавали 50 мкл зразку сироватки крові та відразу 

вимірювали екстинцію на спектрофотометрі за довжини хвилі λ=540 нм. 

Після цього додавали 100 мкл реагенту 2, інкубували у термостаті протягом 

10 хв та повторно вимірювали екстинцію за тих же умов.  

Значення СОД-активності визначали за формулою: 

 , 

де Е – значення СОД-активності проби, ум. одиниці×хв-1×мг-1, ∆Енул – 

екстинція проби до додавання реагенту 2, ∆Едосл – екстинція проби після 

інкубації з реагентом 2, 50/100 – 50% блокування реакції відновлення НСТ,  

t – час інкубації (10 хв), а – вміст загального білка в пробі, мг. 
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2.5.8. Визначення каталазної активності 

Каталазну активність (КФ 1.11.1.6) сироватки крові досліджували за 

Королюк (1988). Принцип методу полягає в тому, що каталаза руйнує 

субстрат H2O2, а незруйнована частина гідроген пероксиду взаємодіє із 

солями молібдену, утворюючи стійкий забарвлений комплекс.  

У скляні пробірки вносили 2 мл 0,03%-го розчину H2O2. Для точності 

початку та припинення реакції використовували секундомір. Реакцію 

починали, додаючи 100 мкл сироватки. У холосту пробу замість зразку 

додавали еквівалентний об’єм бідистильованої води. Проби витримували  

10 хв за кімнатної температури, ретельно перемішуючи вміст пробірок. 

Реакцію зупиняли додаванням 1 мл 4%-го молібдату амонію. Вміст пробірок 

переносили в об’ємі 200 мкл, у двох повторностях на пластикову плашку та 

вимірювали екстинцію на аналізаторі за довжини хвилі λ=410 нм. Каталазну 

активність розраховували за формулою: 

 , 

де Е – каталазна активність, нмоль Н2О2×хв-1×мг-1, Ахол і Адосл – екстинції 

холостої та дослідної проби, К – коефіцієнт мілімолярної екстинції H2O2 

(K=22,2×103
 мМ-1см-1), t – час інкубації (10 хв), а - вміст білка у пробі, мг. 

 

2.6. Визначення вмісту білків цитокінового профілю та біохімічних 

маркерів метаболізму хрящової тканини 

Вміст білків у сироватці крові щурів визначали імуноферментним 

аналізом за Buss (1997), використовуючи рекомендації комерційних наборів 

для визначення відповідного білка згідно з протоколами виробників. 

У лунки імунологічних планшетів (на дні лунки містяться імобілізовані 

антитіла до відповідного білка, підготовлено виробником набору) вносили  

50 мкл зразка сироватки крові. Для побудови калібрувального графіку 

паралельно вносили 50 мкл рекомбінантного стандарту відповідного білка, 

який досліджується. Після цього в усі лунки додавали стандартний 
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розчинник від виробника (0,1% азид натрію) та інкубували протягом 1 год за 

температури 25°С. Лунки ретельно відмивали не менше 3-х разів буфером 

для відмивання, вносили мічені антитіла в об’ємі 100 мкл у кожну лунку та 

інкубували впродовж 30 хв за температури 25°С. Після цього лунки повторно 

відмивали буфером для відмивання не менше 3-х разів, вносили 100 мкл 

розчину стрептовідин-пероксидази хрону та інкубували протягом 30 хв за 

температури 25°С. Вміст лунок відмивали буфером для відмивання не менше 

3-х разів, вносили 100 мкл тетраметилбензидин-субстрату та інкубували в 

темряві упродовж 30 хв за температури 25°С. Лунки відмивали буфером для 

відмивання не менше 3-х разів та зупиняли реакцію стоп-реагентом (0,18 М 

сульфатна кислота). Вимірювали абсорбцію на рідері за довжин хвиль  

λ=450 нм та λ=550 нм. Для врахування оптичної похибки планшета, 

результатом важали різницю показників рідеру за довжин хвиль λ=450 нм та 

λ=550 нм. Концентрацію відповідного білка визначали за калібрувальним 

графіком, побудованим за рекомбінантним стандартом. Концентрацію 

досліджуваного білка виражали в пг/мл проби. За технічної відсутності 

рекомбінантних стандартів білків цитокінового профілю результати 

відповідних показників порівнювали з середнім значенням показників 

контрольної групи в перерахунку на кількість загального білку та виражали в 

ум.од./мг загального білка у пробі. 

 

2.7. Визначення концентрації загального білка  

Залежно від наявності необхідних матеріалів у роботі використовували 

класичні методи визначення концентрації білка за Lowry (1951) та Bradford 

(1976) з модифікаціями, для кожного різновиду аналізу перерахунок на вміст 

загального білка для всіх груп проводився виключно одним із методів. 

Метод Бредфорда базується на здатності барвника кумасі G-250 

зв’язуватися з білками зі зміною забарвлення. Для приготування робочого 

розчину 100 мг барвника кумасі G-250 розчиняли в 50 мл 96%-го етанолу, 

додавали 100 мл 85%-го розчину фосфорної кислоти та доводили до 1 л 
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бідистильованою водою. Для визначення концентрації білка в пробірку 

додавали 20 мкл зразка (розведення 1:10, бідистильована вода) та 5 мл 

робочого розчину, ретельно перемішували та вносили в лунки прозорої 

плашки в двох повторностях в об’ємі 200 мкл. Вимірювання проводили на 

аналізаторі за довжини хвиль λ=595 нм, калібрувальну криву будували за 

відомими концентраціями бичачого сироваткового альбуміну. 

Метод Лоурі базується на утворенні забарвленних продуктів 

ароматичних амінокислот із реактивом Фоліна в поєднанні з біуретовою 

реакцією на пептидні зв’язки. 

Готували робочі розчини А (2 г Na2CO3 та 400 мг NaOH на 100 мл 

бідистильованої води) та Б (500 мг CuSO4×5H2O та 1 г Na3C6H5O7×2H2O на 

100 мл бідистильованої води). Сироватку крові розводили в 300 разів 

бідистильованою водою. Безпосередньо перед дослідом готували розчин С 

(10 мл розчину А та 200 мкл розчину В). 

У дослідну пробірку додавали 200 мкл проби та 1 мл розчину С. У 

контрольну пробу замість досліджуваного зразка додавали 200 мкл 

бідистильованої води. Через 10 хв у пробірки додавали 100 мкл реактиву 

Фоліна, ретельно перемішували та залишали на 30 хв для розвитку 

забарвлення за кімнатної температури. Проби переносили на пластикові 

плашки та вимірювали на аналізаторі за довжини хвилі λ=750 нм. Кількість 

білка визначали за допомогою калібрувального графіка, побудованого за 

відомими концентраціями бичачого сироваткового альбуміну. 

 

2.8. Статистична обробка отриманих результатів 

Статистичний аналіз проводили за допомогою комп’ютерних програм 

«IBM SPSS Statistics» («IBM», США) та «GraphPad Prism» («GraphPad 

Software», США). Результати були представлені як середні арифметичні 

значення по групі ± стандартне відхилення. Нормальний розподіл перевіряли 

за допомогою тесту Шапіро-Уілка на нормальність та проводили One-way 

ANOVA з post hoc Tukey тестом на багаторазові порівняння. При 
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двосторонньому значенні p ≤ 0,05 відмінності вважали статистично 

значущими. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

 

На сьогодні захворювання опорно-рухового апарату є актуальною 

проблемою медицини, а їхня профілактика та лікування має першочергове 

значення для збереження здоров’я населення. Серед них важливе місце 

займають хвороби суглобів, зокрема ОА. Так, у людей старше 65 років ОА 

розвивається у 90% населення, у частини з них це призводить до розвитку 

інвалідності. Крім того, зростає ризик розвитку ОА під час отримання 

механічних травм, розвитку інфекційних захворювань та метаболічних 

порушень (Man, 2014; O`Neill, 2018; Hunter, 2019). 

Сучасна стратегія лікування ОА включає в себе використання 

пероральних (диклофенак, капсаіцин) та оральних (трамадол) НПЗП, 

парацетамолу, які, проте, мають високий ризик розвитку побічних ефектів, у 

тому числі пов’язаних із травною та серцево-судинною системами 

(Kloppenburg, 2019). Також у комбінованих терапевтичних стратегіях 

лікування ОА використовують симптоматичні препарати повільної дії 

(хондроїтинсульфат, глюкозамінсульфат, гіалуронова кислота), які мають 

низькі ризики побічних ефектів (Permuy, 2015). 

Серед досліджень останніх років з’являються дані про потенційний 

взаємозв’язок між розвитком ОА та станом мікрофлори травної системи 

(Bravo-Blas, 2016). Оскільки дисбіоз кишкової мікробіоти тісно пов'язаний із 

патогенезом деяких метаболічних та запальних захворювань, відповідно, він 

може бути залучений у розвиток ОА. Тому актуальним питанням стає 

дослідження участі кишкової мікрофлори в розвитку захворювань суглобів. 

Реалізацію цієї стратегії ми проводили через дослідження біологічної дії 

пробіотичної композиції на організм при експериментальному ОА. 
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3.1. Цитокіновий профіль сироватки крові щурів із 

експериментальним остеоартритом та за умов введення пробіотичної 

композиції 

Цитокіни є низькомолекулярними білками, ендогенними біологічно 

активними медіаторами, що регулюють міжклітинні взаємодії. Ці 

регуляторні пептиди становлять початкову ланку активації імунної відповіді і 

визначають ефективність і тип імунного реагування на інфекційні та 

неінфекційні агенти. У здорових людей цитокіни утворюються в малих 

кількостях, а при патологічних станах їхній рівень значно зростає  

(Raphael, 2015). 

Одну з ключових ролей у розвитку запальних процесів відіграє ІЛ-1, 

який уперше описаний як фактор активації Т-клітин, що продукується 

активованими макрофагами (Vincent, 2019) На сьогодні відомо 11 цитокінів 

(7 агоністів, 4 антагоністи), що належать до родини ІЛ-1 і відіграють важливу 

роль у процесах природного та адаптивного імунітету, а також фіброзу й 

системного склерозу (Xu, 2018). Цитокіни-агоністи ІЛ-1 можуть діяти як 

лейкоцитарні пірогени, ендогенні лейкоцитарні медіатори та медіатори 

лихоманки, індуктори деяких процесів гострого запалення, фактори активації 

лімфоцитів (Kaneko, 2019). Дисрегуляція рівнів цитокінів родини ІЛ-1 є 

предметом досліджень за багатьох патологічних станів, а вивчення динаміки 

рівня ІЛ-1β за умов розвитку ОА посідає одне з ключових місць. Підвищення 

рівня ІЛ-1β спостерігається в крові, синовіальній рідині, синовіальній 

мембрані, хрящовій тканині та субхондріальній кістоковій тканині  

(Kapoor, 2011) і може свідчити про переважання дегенеративних процесів у 

хрящовій тканині, що пов’язане з активацією ММП та катаболічних 

сигнальних шляхів (Mengshol, 2001). 

У дослідах на тваринній моделі ОА, індукованого МЙА, показано 

збільшення рівня ІЛ-1β у сироватці крові щурів у 1,8 раза порівняно з 

контрольною групою. За умов введеня ПБ тваринам з МЙА-ОА ми 

спостерігали зменшення рівня ІЛ-1β у 1,3 раза порівняно з 
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експериментальною групою МЙА-ОА. За даних експериментальних умов 

уведення ПБ тваринам без розвитку МЙА-ОА не викликало статистично 

значущих змін рівня ІЛ-1β у сироватці крові щурів порівняно з контрольною 

групою (рис. 3.1).  

Підвищення рівня ІЛ-1β у сироватці крові за умов розвитку 

експериментального ОА свідчить про активацію загальних процесів 

запалення в організмі внаслідок дегенерації хрящової тканини. Зміна рівнів 

цитокінів, що специфічно зв’язуються на мембранах клітин із рецепторами 

ІЛ-1R та ІЛ-1RAc (відповідно, ІЛ-1α та ІЛ-1β)  
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Рис. 3.1. Вміст ІЛ-1β у сироватці крові щурів при експериментальному 

ОА (МЙА-ОА) та за умов введення пробіотичної (ПБ) композиції (M±m, 

n=10) 

* - р ≤ 0,05, відносно групи «Контроль» 

# - р ≤ 0,05, відносно групи «МЙА-ОА» 
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продемонстрована за умов розвитку запальної реакції на численний спектр 

патологічних станів (Khazim, 2017). Водночас в сироватці крові під час 

розвитку хронічного запалення детектували зміну ІЛ-1β або вказували лише 

на зміну концентрації ІЛ-1 (Maia, 2019). Ці дані корелюють з припущенням, 

що на початкових етапах розвитку ОА ключову роль відіграє ІЛ-1α, а за 

хронічних станів ІЛ-1β є активнішим (Di Paolo, 2016). При травмах колінного 

суглобу, що можуть бути тригером розвитку ОА, відзначається зростання 

рівня ІЛ-1 у м’язовій тканині (Lee, 2013).  

Не зважаючи на беззаперечну участь ІЛ-1 у розвитку багатьох 

патологічних станів, включно з ОА, деталі цих механізмів є настільки 

різноманітними, що їхнє вивчення та дискусії з цього приводу проводяться 

до сьогодні. Дослідження in vitro показали, що ІЛ-1β запускає механізми 

посиленої експресії ММП3, ММП9, ММП-13, циклооксигенази-2, 

індуцибельної синтази оксиду азоту, за рахунок активації сигнальних шляхів 

ERK1/2, p38, MAPK, JNK (Jacques, 2006) та NF-κB (Lianxu, 2006). 

Експериментальна модель МЙА-ОА на мишах продемонструвала вплив 

антагоністу рецептора ІЛ-1 на зменшення рівня ІЛ-17 у хондроцитах, що 

посилював експресію катаболічних факторів деградації хрящової тканини 

(Na, 2020). Дослідження in vitrо показали, що хондроїтинсульфат зменшує 

активність сигнальних шляхів, стимульованих ІЛ-1β – фосфорилювання p38, 

MAPK, ERK1/2 та ядерну транслокацію NF-κB, проте не впливає на 

транслокацію AP-1 (Jomphe, 2007).  

За останнє десятиріччя вплив ПБ-композицій різного складу та 

дозування на рівень ІЛ-1β у сироватці крові був вивчений у багатьох 

клінічних та доклінічних дослідженнях, де не показав значущих відмінностей 

із контрольною групою тварин та умовно здоровими людьми: 8-тижневий 

курс ПБ, що містив L. reuteri (Mangalat, 2012); 3-тижневий курс ПБ з B. lactis 

(Maneerat, 2013); 12-тижневий курс ПБ, що мав у складі L. rhamnosus 

(Sanchez, 2014); 8-тижневий курс ПБ, що містив культури бактерій L. casei,  

L. plantarum, B. animalis (Xu, 2019). У подібних дослідженнях метою було 
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проаналізувати рівні ІЛ-1β у сироватці крові за умов розвитку різних 

патологій за дії ПБ-композицій різного складу та дозування; треба 

відзначити, що результати даних досліджень не були однорідними. Низка 

таких клінічних досліджень не показали статистично значущих змін, 

зокрема: введення монокультурного ПБ на основі L. casei протягом 8-ми 

тижнів пацієнтам із ревматоїдним артритом (Alipour, 2014); 4-тижневий курс 

L. acidophilus пацієнтам із діабетом 2-го типу (Andreasen, 2010); 8-тижневий 

курс комерційного міксу бактерій роду Lactobacillus пацієнтам із гепатичною 

енцефалопатією (Bajaj, 2014); 6-тижневий курс B. longum пацієнтам із 

синдромом подразнення кишечника (Pinto-Sanchez, 2017); 12-тижневий курс 

міксу L. rhamnosus та L. reuteri (Pineda, 2011) та 8-тижневий 

монокультурний ПБ на основі L. casei (Vaghef-Mehrabany, 2014) пацієнтам із 

ревматоїдним артритом; 12-тижневий курс ПБ на основі культури  

B. coagulans пацієнтам із вірусом імунодефіциту людини (Yang, 2014). 

Водночас за використання ПБ, що містили полікультурні мікси або 

синбіотики, було продемонстровано статистично достовірне зниження рівня 

ІЛ-1β у сироватці крові при патологіях, що призводять до підвищення цього 

цитокіну в системному руслі: 12-тижневий курc полікультурного ПБ на 

основі L. acidophilus, B. bifidum, L. reuteri та L. fermentum у пацієнтів із 

хворобою Паркінсона (Borzabadi, 2018); 8-тижневий курс комерційного ПБ 

на основі культур бактерій роду Bifidobacterium та Lactobacillus в пацієнтів із 

запальною хворобою кишечника (Shadnoush, 2013); 52-тижневе приймання 

ПБ, що містив L. casei при гострому респіраторному відхиленні (Hor, 2018); 

4-тижневий курс ПБ-композиції, яку було використано у даній роботі, у 

людей із діабетом 2-го типу (Kobyliak 2018); 6-тижневий курс синбіотика, що 

містив у складі L. acidophilus при метаболічному синдромі  

(Xavier-Santos, 2018). Також на експериментальній моделі MЙA-OA 

продемонстрував інгібуючий вплив на рівень ІЛ-1β у хондроцитах,  

CD4+ T-клітинах та синовіальних фібробластах ПБ, що містив L. casei (2011).  
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Частково дублюючи сигнальні шляхи та механізм дії ІЛ-1β за умов 

розвитку хронічного запалення при ОА, ФНП-α також зазнає збільшення 

концентрації в крові, синовіальній рідині та мембрані, хрящовій тканині та 

субхондріальній кістковій тканині (Kapoor, 2013). Головним джерелом 

синтезу ФНП-α у відповідь на бактеріальні токсини, продукти запалення та 

інші інвазивні стимули є моноцити та макрофаги; додатковим джерелом 

можуть бути B- та T-лімфоцити, клітини природні кілери, 

поліморфонуклеарні лейкоцити, еозинофіли тощо (Ма, 2001). На поверхні 

клітин, у тому числі хондроцитів, містяться два специфічних до ФНП-α 

рецептори, ФНП-R1 та ФНП-R2 (Wallach, 1999), при зв’язуванні з якими 

ФНП-α залучає асоційовані з ним фактори TRAF1-TRAF3, що спричиняє 

активацію внутрішньоклітинних сигнальних шляхів та факторів транскрипції 

і призводить до підвищення синтезу ІЛ-6, ІЛ-10, ІЛ-17, TGF-β та інших 

цитокінів, залучених у процеси клітинного виживання та  

проліферації (Yang, 2018). Показано, що підвищення рівня ФНП-α у 

сироватці крові є індикатором величини деструктивної запальної фази та 

пошкодження суглобового хряща при травмах коліна (Aktas, 2012). 

Проведені нами експериментальні дослідження показали, що при 

МЙА-індукованому ОА збільшується рівень ФНП-α у 1,8 раза порівняно з 

контрольною групою. Під час введення ПБ тваринам зі МЙА-ОА ми 

спостерігали зменшення рівня ФНП-α у 1,3 раза порівняно з 

експериментальною групою МЙА-ОА. За даних експериментальних умов, 

під час введення ПБ не було статистично значущих змін рівня ФНП-α у 

сироватці крові щурів порівняно з контрольною групою (рис. 3.2).  

Зниження рівня ФНП-α у сироватці крові в щурів зі МЙА-ОА при 

введені ПБ-композиції може свідчити про вплив досліджуваної композиції та 

взаємозв’язок між станом мікрофлори ШКТ та активацією прозапальних 

шляхів за участі ФНП-α. Аналіз літератури показав, що різноманітні  

ПБ-композиції були залучені до клінічних досліджень їхнього впливу на  
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Рис. 3.2. Вміст ФНП-α у сироватці крові щурів при 

експериментальному ОА (МЙА-ОА) та за умов введення пробіотичної (ПБ) 

композиції (M±m, n=10) 

* - р ≤ 0,05, відносно групи «Контроль» 

# - р ≤ 0,05, відносно групи «МЙА-ОА» 

 

рівень ФНП-α у сироватці крові при терапевтичних стратегіях лікування 

патологічних процесів, для яких характерне збільшення ФНП-α у кров’яному 

руслі. Водночас, згідно даних клінічних досліджень, ПБ-композиції часто не 

мали впливу на рівень ФНП-α у сироватці крові: 4-тижневий курс  

L. acidophilus (Andreasen, 2010); 24-тижневий курс полі-ПБ на основі  

B. bifidum, B. lactis, L. acidophilus, L. brevis, L. casei, L. salivarius, L. lactis 

(Sabico, 2018) та 8-тижневий курс L. plantrum (Feizollahzadeh, 2017) при 

діабеті 2-го типу; 6-тижневий курс ПБ на основі культури B. longum у 

пацієнтів із синдромом подразнення кишечника (Pinto-Sanchez, 2017);  

6-тижневий курс ПБ на основі суміші культур L. rhamnosus, L. reuteri при 
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ревматоїдному артриті (Pineda, 2011); 24 тижневий курс полі-ПБ на основі 

культур L. acidophilus, B. bifidum, L. rhamnosus, Lactococcus lactis, L. casei,  

B. breve, Streptococcus thermophiles, B. longum, L. paracasei, L. plantarum,  

B. infatis при клінічному дослідженні пацієнтів після гастректомії шлунку 

(Sherf-Dagan, 2018); 3-тижневий курс ПБ на основі B. infantis у пацієнтів із 

целіакією (Smecuol, 2012); 12-тижневий курс ПБ на основі B. coagulans 

(Yang, 2014) при вірусі імунудифіциту людини. Згідно даних інших 

клінічних досліджень, довгострокове ведення ПБ різних композицій 

приводило до зниження рівня ФНП-α у сироватці крові: 8-тижневий курс ПБ 

з L. casei при ревматоїдному артриті (Alipour, 2014; Vaghef-Mehrabany, 2014); 

8-тижневий курс ПБ на основі культур бактерій роду Lactobacillus у пацієнтів 

із мінімальною гепатичною енцефалопатією (Bajaj, 2014); 12-тижневий курс 

курс ПБ на основі суміші культур L. acidophilus, B. bifidum, L. reuteri,  

L. fermentum у пацієнтів з хворобою Паркінсона (Borzabadi, 2014);  

8-тижневий курс ПБ на основі B. infantis у пацієнтів з псоріазом (Groeger, 

2013); 8-тижневий ПБ на основі композиції культур бактерій родів 

Lactobacillus, Bifidobacterium та Streptococcus у пацієнтів з прогресуючим 

цирозом (Gupta, 2013); 8-тижневий курс ПБ-композиції на основі культур 

бактерій L. casei, L. acidophilus, L. rhamnosus, L. bulgaricus, B. breve,  

B. longum, S. thermophilus при неалкогольній жировій хворобі печінки 

(Sepideh, 2016); 8-тижневий курс ПБ на основі суміші культур бактерій родів 

Bifidobacterium та Lactobacillus у пацієнтів із запальною хворобою 

кишечника (Maia, 2019); 12-тижневий курс ПБ-композиції на основі культур 

бактерій L. acidophilus, L. casei, L. fermentum, B. bifidum  у пацієнтів зі 

склерозом (Kouchaki, 2017); 6-тижневий курс ПБ з культурами L. acidophilus 

та B. animalis у пацієнтів з діабетом 2-го типу (Tonucci, 2017); 24-тижневий 

курс ПБ, що містив культури бактерій B. bifidum, B. catenulatum, B. longum,  

L. plantarum у пацієнтів із перитоніальним діалізом (Wang, 2015); 10-денний 

курс ПБ з L. acidophilus при гострому запаленні легень (Wang, 2018);  

8-тижневий курс ПБ-композиції, що містила культури S. thermophilus,  
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L. bulgaricus, L. acidophilus, L. casei, Bifidobacterium sp у пацієнтів з тяжкими 

стадіями ожиріння (Zarrati, 2014). Введення ПБ протягом 8-ми тижнів 

композиції, що за складом бактеріального різноманіття була ідентична 

складу ПБ у нашому дослідженні, у пацієнтів із діабетом 2-го типу суттєво 

знижувало рівень ФНП-α у сироватці крові (Kobyliak 2018).  

8-тижневий курс ПБ на основі L. casei викликав статистично значуще 

зниження рівня ФНП-α у хондроцитах, синовіальних фібробластах та CD4+ 

T-клітинах (So, 2011). ПБ-комплекс, що містив культури бактерій  

L. acidophilus, L. casei, L. fermentum, L. paracasei, L. rhamnosus, L. plantarum, 

L. helveticus, L. salivarius, S. thermophilus, B. longum, B. bifidum, B. breve під 

час введення щурам з експериментальним МЙА-ОА викликав зменшення 

рівня ФНП-α у хондроцитах (Kwon, 2017). Порівняння рівня ФНП-α у 

сироватці крові людей з ознаками ОА й значень даного показника в умовно 

здорових людей показало тенденцію до його зростання. Проте високий 

рівень неоднорідності всередині груп не дозволяв вважати отримані дані 

статистично достовірними (Imamura, 2015). Окрім активації процесів 

запалення, ІЛ-1β та ФНП-α можуть напряму брати участь у генерації 

больових відчуттів при ОА за рахунок впливу на іннервацію ноцицепторів 

(Miller, 2014). На відміну від ІЛ-1, рівень ФНП-α у м’язовій тканині не 

змінювався при травмах колінного суглобу (Liu, 2015). Вікові зміни в 

жировій тканині можуть запускати підвищення секреції ФНП-α, що збільшує 

ризики розвитку ОА (Greene, 2015). 

Тож за умов розвитку багатьох патологій відмічається збільшення 

рівня цитокінів природного імунітету в крові, а ІЛ-1β та ФНП-α посідають 

центральне місце в розвитку запалення при ОА, активуючи через відповідні 

сигнальні шляхи транскрипційні фактори AP-1, NF-κB та, як наслідок – 

експресію багатьох запальних та хондролітичних медіаторів, таких як NO, 

ІЛ-6, ІЛ-8, ММП1, ММП3, ММП13 тощо (Robinson, 2016). Терапевтичні 

стратегії, що ґрунтуються на імуномодулюючому ефекті ПБ-композицій, 

відрізняються за тривалістю та видовим складом пропонованих ПБ. Дані про 
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ефективність дії ПБ різного складу на зниження рівнів ІЛ-1β та ФНП-α в 

крові є суперечливими. Зокрема, у ряді досліджень показано, що 

довгострокове вживання ПБ впливає на рівень ФНП-α та не впливає на вміст 

ІЛ-1β у кров’яному руслі (Alipour, 2014; Bajaj, 2014; Vaghef-Mehrabany, 2014; 

Kouchaki, 2017). Експериментальні дослідження на тваринних моделях ОА 

антагоністів ІЛ-1β та ФНП-α показали багатообіцяючі результати на 

гальмування процесів, пов’язаних з ОА (Chevalier, 2009; Verbruggen, 2012). 

Проте клінічні дослідження не виявили позитивних результатів на перебіг 

ОА (Ajrawat, 2019; Madry, 2016); тож, незважаючи на виняткову роль ІЛ-1β 

та ФНП-α у розвитку ОА, для отримання ефекту необхідно розглядати 

перебіг запалення при ОА лише в системному розумінні, враховуючи при 

цьому як відповідь природного імунітету, так і розвиток адаптивного 

імунітету (Ma, 2001). Для цього в даному дослідженні було вивчено 

показники цитокінів ІЛ-12 та ІФН-γ у сироватці крові за умов розвитку 

патології та введення досліджуваної ПБ-композиції. 

Головним ресурсом ІЛ-12 є B-клітини, дендритні клітини та макрофаги. 

Структурно ІЛ-12 складається із субодиниць α (ІЛ-12 p35) та β (ІЛ-12 p40), 

що, відповідно, мають масу 35 та 40 кДа; ці субодиниці синтезуються 

окремо, генетично кодуються різними хромосомами та утворюють 

ковалентними зв’язками гетеродимер ІЛ-12 p70. Цікавою особливістю 

функціонування ІЛ-12 є особливості його збірки. Субодиниця α, ІЛ-12 p35, 

синтезується в різних типах клітин за низької концентрації, тоді як 

субодиниця β, ІЛ-12 p40, синтезується в надвисоких концентраціях (до 

1000х) у порівнянні з ІЛ-12 p35 і лише специфічними клітинами, такими як 

дендритні клітини, макрофаги, моноцити та нейтрофіли, у яких можливе 

утворення гетеродимеру р70 (Behzadi, 2016). Субодиниця β, ІЛ-12 p40, 

виявляється в синовіальних мембранах людей за умов розвитку ОА у високих 

концентраціях та показує, що ІЛ-12 відіграє важливу імунорегуляторну роль 

у розвитку захворювань за допомогою переведення запалення у хронічну 

фазу (Sakkas, 1998). Під час зв’язування з мембранним рецептором ІЛ-12R, 
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цитокін ІЛ-12 запускає сигнальний каскад за участі сигнальних 

трансдукторів та активаторів транскрипції STAT (англ. signal transducer and 

activator of transcription), головно STAT4 (Zheng, 2016), через активацію 

рецептор-асоційованих кіназ родини JAK (англ. Janus kinases). Активація 

сигнальних шляхів ІЛ-12 призводить до диференціювання наївних  

(англ. naïve) T-клітин у T-хелпери 1, продукування ІФН-γ, блокування 

супресії ІФН-γ протизапальним цитокіном ІЛ-4 та стимуляції синтезу ФНП-α 

T-клітинами та клітинами природними кілерами (Ma, 2001). 

Експериментальні тваринні моделі дефіциту ІЛ-12 показали чутливість 

дослідного організму до багатьох патогенних мікроорганізмів, включно з 

Leishmania major, Leishmania donovani, Toxoplasma gondii, Trypanosoma cruzi, 

Cryptococcus neoformans, Listeria monocytogenes та деяких мікобактерій 

(Zheng, 2016). У роботі Shida вказано, що ПБ культури можуть бути 

потенційними індукторами ІЛ-12, сприяти розвитку імунного захисту за 

низки захворювань та інфекцій, а в окремих випадках – знижувати надмірну 

імунну реакцію під час аутоімунних та алергічних реакцій (2001). 

У представленій до захисту роботі встановлено, що за досліджуваних 

експериментальних умов рівень цитокіну ІЛ-12 р40 у сироватці крові щурів 

не зазнавав статистично достовірних змін в усіх групах (рис. 3.3).  

За даними інших дослідників, виявлено, що в експериментальній 

моделі MЙA-ОА на щурах після 8-тижневого курсу ПБ з L. casei рівень ІЛ-12 

p40 у CD4+ Т-клітинах зменшувався (So, 2011). Клінічні дослідження рівнів 

цитокіну ІЛ-12 у крові за дії ПБ-композицій показують неоднозначні 

результати. Ряд досліджень не показав впливу ПБ на рівні ІЛ-12 за умов 

розвитку патологій, для яких характерна зміна значень цього цитокіну в 

кров’яному руслі: 16-тижневий курс ПБ, що містив L. salivarus при атопічних 

дерматитах (Drago, 2012), 6-тижневий курс ПБ з B. longum за умов розвитку 

синдрому подразнення кишечника (Pinto-Sanchez, 2017), 3-тижневий курс ПБ 

на основі B. infantis пацієнтам із целіакією (Smecuol, 2013). Два незалежних  
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Рис. 3.3. Вміст ІЛ-12 р40 у сироватці крові щурів при 

експериментальному ОА (МЙА-ОА) та за умов введення пробіотичної (ПБ) 

композиції (M±m, n=10) 

* - р ≤ 0,05, відносно групи «Контроль» 

# - р ≤ 0,05, відносно групи «МЙА-ОА» 

 

клінічних дослідження показали, що 8-тижневий курс ПБ, що містив L. casei, 

зменшував рівень ІЛ-12 у сироватці крові пацієнтів із ревматоїдним артритом 

(Alipour, 2014; Vaghef-Mehrabany, 2014). Проте використання курсів  

ПБ (8-тижневий з L. acidophilus та 36-тижневий із міксом бактеріальних 

культур роду Lactobacillus) за умов розвитку атопічних дерматитів сприяли 

збільшенню рівнів ІЛ-12 у крові (Ou, 2012; Inoue, 2014). Імуномодулюючий 

ефект ПБ, що містив L. casei під час 4-тижневого вживання цього ПБ умовно 

здоровими людьми старшого віку проявлявся збільшенням активності 

клітин-кілерів та підвищенням рівня ІЛ-12 (Dong, 2012). 
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Як уже зазначалося раніше, ІЛ-12 залучений до процесів проліферації 

нативних Т-хелперів у Th1, таким чином сприяючи синтезу ІФН-γ (Behzadi, 

2016). ІФН-γ є важливим активатором макрофагів та індуктором комплексу 

гістосумісності ІІ типу, забезпечує підтримку імунної відповіді при 

бактеріальних, вірусних та протозойних інфекціях (Seo, 2020). За умов 

розвитку ОА вміст ІФН-γ зростає в системному руслі та синовіальній рідині, 

проте зменшується в кістковій тканині, зростає його синтез імунними 

клітинами (da Silva, 2017; Chow, 2020).  

Нами показано, що при експериментальній моделі ОА, індукованого 

МЙА, у сироватці крові щурів вміст ІФН-γ зростав у 1,6 раза порівняно з 

контрольною групою. Під час введення ПБ-композиції тваринам зі МЙА-ОА 

нами показано зменшення рівня ІФН-γ у 1,3 раза порівняно з 

експериментальною групою МЙА-ОА. Введення ПБ за аналогічних умов 

тваринам без МЙА-ОА не викликало статистично достовірних змін рівня 

ІФН-γ у сироватці крові у порівнянні з контрольною групою (рис. 3.4). 

Більшість клінічних досліджень, пов’язаних із вивченням рівнів ІФН-γ 

за патологічних станів та застосуванні ПБ-композицій різного складу не 

показали статистично достовірних відмінностей: 16-тижневий курс ПБ з  

L. salivarus (Drago, 2012) та 8-тижневий курс ПБ з L. acidophilus (Inoue, 2014) 

при атопічному дерматиті, 36-тижневий курс ПБ із міксом бактерій роду 

Lactobacillus, 6-тижневий  курс ПБ з L. rhamnosus та L. reuteri (Rosenfeldt, 

2013) та 4-тижневий курс ПБ із міксом культур бактерій L. rhamnosus,  

B. breve, P. freudenreichii при атопічному дерматиті (Ou, 2012), 24-тижневий 

курс ПБ з культурами бактерій B. bifidum, B. catenulatum, B. longum, 

 L. plantarum у пацієнтів із перитонеальним діалізом (Wang, 2015). Тривалість 

курсу та дозування можуть впливати на рівень ІФН-γ у крові: у клінічному 

дослідженні хворих на алергічний риніт 13-тижневий курс ПБ, що містив  

B. longum з концентрацією 1×1011  колонієутворюючих одиниць не мав 

достовірного ефекту, проте 14-тижневий курс цього пробіотику зі  
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Рис. 3.4. Вміст ІФН-γ у сироватці крові щурів при експериментальному 

ОА (МЙА-ОА) та за умов введення пробіотичної (ПБ) композиції (M±m, 

n=10) 

* - р ≤ 0,05, відносно групи «Контроль» 

# - р ≤ 0,05, відносно групи «МЙА-ОА» 

 

зменшенням дозування на 3 порядки демонстрував статистично значуще 

зменшення ІФН-γ у крові (Xiao, 2006). Зменшення рівня ІФН-γ у  

CD4+ Т-клітинах спостерігалось при 8-тижневому курсі ПБ, що містив  

L. casei (So, 2011).  

Гальмуючий процес розвитку запальних реакцій забезпечується 

внаслідок активності пулу цитокінів протизапального напрямку – ІЛ-4, ІЛ-10, 

ІЛ-13. Підвищення рівнів цих молекул у тканинах організму, пов’язаних із 

розвитком ОА, викликає інгібування ІЛ-1β, ФНП-α й протеаз та активації 

синтезу ІЛ-1Ra та тканинних інгібіторів металопротеїназ  

(TIMP, англ. Tissue inhibitor of metalloproteinase) (Mitchell, 2017). Локальна 
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надекспресія ІЛ-4 захищає хрящ від катаболічних процесів, що активізуються 

ММП. Показано, що ІЛ-4 діє як протизапальний цитокін, інгібуючи в 

хондроцитах експресію ММП та катепсину B (Doi, 2008). Важливість ІЛ-4 у 

підтриманні регуляції про- та протизапальних цитокінів та 

продемонстрований вплив ПБ-композицій на рівень ІЛ-4 у сироватці крові за 

розвитку патологій різної етіології сформувало інтерес до поведінки цього 

цитокіну в умовах нашого дослідження. 

За даних експериментальних умов, МЙА-ОА спричиняв зниження 

рівня ІЛ-4 у сироватці крові в 1,3 раза в порівнянні з контрольною групою. 

Довгострокове введення композиції щурам зі МЙА-ОА підвищувало рівень 

ІЛ-4 в 1,5 раза в порівнянні з групою МЙА-ОА (рис. 3.5). ПБ не впливав на  
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Рис. 3.5. Вміст ІЛ-4 у сироватці крові щурів при експериментальному 

ОА (МЙА-ОА) та за умов введення пробіотичної (ПБ) композиції (M±m, 

n=10) 

* - р ≤ 0,05, відносно групи «Контроль» 

# - р ≤ 0,05, відносно групи «МЙА-ОА» 
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рівень ІЛ-4 у сироватці крові тварин без МЙА-ОА в порівнянні з 

контрольною групою. 

Ще одним цитокіном із потужними протизапальними властивостями є  

ІЛ-10, що відіграє важливу роль у обмеженні імунної відповіді господаря на 

патогени та в підтримуванні нормального гомеостазу тканин. Дослідження in 

vivo показали, що основним джерелом ІЛ-10 в організмі є T-хелпери, 

моноцити, макрофаги та дендритні клітини, проте також можливий синтез у 

B-клітинах, клітинах природних кілерах, у тучних клітинах та гранулоцитах 

(Ouyang, 2011). ІЛ-10 бере участь у гальмуванні прозапальних реакцій на ряд 

імунних подразників бактеріального та вірусного походження (Iyer, 2012). 

Дослідження на експериментальній моделі МЙА-ОА показали, що ІЛ-10 

може модулювати хондропротекторний ефект, а рівень ІЛ-10 у сироватці 

крові може бути біомаркером імунної відповіді організму за умов розвитку 

ОА (Waly, 2017). 

Виявлено, що за експериментального МЙА-індукованого ОА 

сироватковий рівень ІЛ-10 зменшується в 1,3 раза в порівнянні з 

контрольною групою (рис. 3.6). Введення ПБ-композиції щурам зі МЙА-ОА 

підвищувало рівень ІЛ-10 в 1,3 раза в порівнянні з групою МЙА-ОА. 

Аналогічні умови введення ПБ тваринам без МЙА-ОА не викликали змін 

рівня ІЛ-10 у сироватці крові щурів у порівнянні з контрольною групою. 

ІЛ-10 здатний впливати на чутливі вузли спинномозкового нерву через 

інгібування Na+-каналів та зменшувати нейропатичний біль, пов’язаний зі 

зростанням вмісту ФНП-α (Shen, 2013; Miller 2014). Клінічне дослідження під 

керівництвом Imamura показало, що рівень ІЛ-10 у сироватці крові пацієнтів 

з ОА був достовірно вищим, ніж у здорових людей (Imammura, 2015). Проте 

у цьому дослідженні не було вказано, чи отримували пацієнти з ОА під час 

експерименту курс терапії. 

Клінічні дослідження впливу ПБ різного складу показали 

різноспрямовані ефекти ПБ різного складу на рівні ІЛ-10 у кров’яному 
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Рис. 3.6. Вміст ІЛ-10 у сироватці крові щурів при експериментальному 

ОА (МЙА-ОА) та за умов введення пробіотичної (ПБ) композиції (M±m, 

n=10) 

* - р ≤ 0,05, відносно групи «Контроль» 

# - р ≤ 0,05, відносно групи «МЙА-ОА» 

 

руслі в пацієнтів, що мали патології, пов’язані зі зміною показників цього 

цитокіну в крові. Більшість клінічних досліджень останніх років вказували на 

відсутність статистично достовірних змін під час проведення курсу ПБ:  

8-тижневий курс ПБ на основі міксу бактерій роду Lactobacillus у пацієнтів із 

гепатичною енцефалопатією (Bajaj, 2014), 8-тижневий курс ПБ, що містив 

L.acidophilus, L. casei, L. lactis, B. bifidum, B. lactis при ожирінні  

(Gomes, 2017); 36-тижневий та 8-тижневий курс ПБ, до складу якого входила  

L. acidophilus (Ou, 2012; Inoue, 2014), 6-тижневий курс ПБ на основі  

L. rhamnosus та L. reuteri (Rosenfeldt, 2003) при атопічному дерматиті;  

12-тижневий курс ПБ, що містив B. breve (Klemenak, 2015) та 3-тижневий 
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курс B. infantis (Smecuol, 2013) при целіакії; 24-тижневий курс ПБ, що містив 

мікс штамів бактерій  B. bifidum, B. breve, B. longum, B. infatis L. acidophilus, 

L. casei, L. paracasei, L. plantarum, L. rhamnosus, Lactococcus lactis,  

S. thermophiles у пацієнтів після гастректомії шлунку (Sherff-Dagan, 2018);  

6-тижневий курс ПБ з L. acidophilus, B. Animalis у складі в пацієнтів з 

діабетом 2-го типу (Tonucci, 2017). Проте є достатньо клінічних досліджень, 

що показали зростання рівня ІЛ-10 за умов розвитку паталогічних станів за 

довгострокового введення ПБ-композицій: 8-тижневий курс L. casei у 

пацієнтів із ревматоїдним артритом (Alipour, 2014); 4-тижневий курс ПБ на 

основі L. rhamnosus, B. breve, P. freudenreichii в пацієнтів з атопічним 

дерматитом (Viljanen, 2005); 24-тижневий курс ПБ, що містив культури 

бактерій B. bifidum, B. catenulatum, B. longum, L. plantarum у пацієнтів під час 

перитоніального діалізу (Wang, 2015). Водночас, 8-тижневий курс ПБ, що 

містив мікс бактерій родів Bifidobacterium та Lactobacillus в пацієнтів із 

запальною хворобою кишечника (Shadnoush, 2013) та 4-тижневий курс ПБ, 

що мав у складі L. casei в умовно здорових людей старшого віку (Dong, 2012) 

призводять до зменшення рівня ІЛ-10 у кров’яному руслі. Клінічне 

дослідження ПБ, що містив штам бактерії B. longum на пацієнтах із 

хронічними алергійними станами, показав, що зміна тривалості та 

концентрація пропонованого ПБ впливає на показники ІЛ-10 у кров’яному 

руслі (Xiao, 2006). Введення ПБ, що містив культури бактерії L. casei 

протягом 8-ми тижнів щурам з експериментальною моделлю MЙA-ОА 

призводило до збільшення рівня ІЛ-10 у CD4+ Т-клітинах (So, 2011). Робота з 

експериментальним МЙА-ОА та використанням ПБ-комплексу, що містив 

культури бактерій L. acidophilus, L. casei, L. fermentum, L. paracasei,  

L. rhamnosus, L. plantarum, L. helveticus, L. salivarius, S. thermophilus,  

B. longum, B. bifidum, B. breve показала підвищення рівня ІЛ-10 у 

хондроцитах (Kwon, 2017).  

Треба відмітити ефекти ПБ на прозапальні шляхи за умов розвитку ОА, 

що не розглядались у рамках даної роботи. Так, Lei вказував на зниження 
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значень показників розвитку ОА по WOMAC та згідно з візуальним аналізом 

в клінічному дослідженні з 537 пацієнтами, що протягом 6-ти місяців 

отримували монокультурний ПБ Lactobacillus casei Shirota (2017). У цьому ж 

дослідженні показано кореляцію рівня одного з найважливіших маркерів 

запалення – С-реактивного білка – у крові при ОА та після курсу пробіотику. 

Клінічне дослідження впливу на розвиток ОА 12-тижневого курсу ПБ, що 

містив Streptococcus thermophilus, показало зменшення рівня С-реактивного 

білка крові та зниження значень показників ОА згідно WOMAC (Lyu, 2020). 

Gleeson показав, що тривале застосування ПБ, що містив L. casei, було 

асоційоване зі збільшенням рівня імуноглобулінів у крові та з підвищеною 

стійкістю до інфекційних хвороб серед атлетів (2011).  

 

Висновки 

Отже, розвиток ОА супроводжується залученням механізмів 

природного та адаптивного імунітетів. 

Введення ПБ, що містив біомасу живих клітин симбіозу 14-ти штамів 

бактерій 10-ти видів (Acetobacter aceti, Bifidobacterium bifidum, B. longum, 

Lactobacillus acidophilus, L. delbrueckii, L. helveticus, Lactococcus lactis, 

Propionibacterium acidipropionici, P. freudenreichii, Streptococcus salivarius) не 

впливало на рівень досліджуваних цитокінів (ІЛ-1β, ФНП-α,  

ІЛ-12 р40, ІФН-γ, ІЛ-4, ІЛ-10) у сироватці крові щурів, які отримували на 

початку експерименту аналогічні до контрольної групи маніпуляції (група 

ПБ). Показано, що в групі щурів з експериментальним МЙА-ОА в крові 

статистично значуще зростав рівень прозапальних цитокінів (ІЛ-1β, ФНП-α, 

ІФН-γ) та знижувався вміст протизапальних цитокінів (ІЛ-4, ІЛ-10) відносно 

контролю. За даних експериментальних умов у крові рівень ІЛ-12 р40 не 

зазнавав змін у порівнянні з показниками контрольної групи. 2-тижневий 

курс ПБ-композиції призводив до часткового компенсаторного ефекту в 

групі тварин з експериментальним МЙА-ОА, проте значень контрольної 

групи не досягав (не враховуючи ІЛ-10). 
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3.2. Окисно-антиоксидантний баланс сироватки крові щурів із 

експериментальним остеоартритом та за умов введення пробіотичної 

композиції 

 

3.2.1. Маркери окисного стресу та антиоксидантної активності 

сироватки крові щурів із експериментальним остеоартритом та за умов 

введення пробіотичної композиції 

 

Порушення оксидантно/антиоксидантної рівноваги в бік утворення 

надмірної кількості вільних радикалів призводить до розвитку оксидативного 

стресу, наслідком дії якого на організм є розвиток багатьох захворювань 

(Lushchak, 2014). Синтез АФК є нормальним фізіологічним явищем 

аеробного механізму, а для підтримання їхньої сталої концентрації залучені 

декілька стратегій антиоксидантного захисту, включно з ферментативними та 

неферментативними. До нефермерментативних антиоксидантів належать 

токофероли, каротини, аскорбінова кислота, глутатіон та інші. 

Ферментативний антиоксидантний захист забезпечується ферментами СОД, 

каталазою, глутатіонпероксидазою  тощо (Sies, 2015).  

Механізми дії оксидативного стресу на процеси, пов’язані з розвитком 

ОА, надзвичайно різноманітні і включають у себе зміни, що призводять до 

старіння хондроцитів, апоптозу, деструкції хрящової  

тканини (Lepetsos, 2016). У нормі АФК синтезуються в низьких 

концентраціях у хондроцитах за участі НАДФН-оксидази. 

Дослідження останніх років довели вплив мікробіому на регулювання 

епітеліального бар’єру кишечника. Крім того, мікробіом вивільнює 

метаболіти власної життєдіяльності, зокрема, коротколанцюгові жирні 

кислоти, що позитивно впливають на мітохондріальну  

діяльність (Biagioli, 2019). Це дало можливість розробити концепцію, згідно з 

якою взаємозв’язок мікробіом-господар є взаємоспрямованим, розвиток 

оксидативного стресу може впливати на склад мікробіому, а мікробіом, зі 



70 

свого боку, здатний модулювати сигнали, що впливають на окисно-

антиоксидантний баланс в організмі. Надлишки АФК утворюються внаслідок 

активації сигнальних каскадів прозапальними цитокінами, що призводить до 

активації колагеназ, пригнічення інгібіторів протеаз, пошкодження структури 

ферментів, елементів мембран, нуклеїнових кислот (Lepetsos, 2016). З огляду 

на це, використання терапевтичних стратегій, що включають у себе 

використання ПБ для регулювання процесів оксидативного стресу є 

потенційно перспективними.  

Активація кисню ініціюється утворенням супероксидного аніон-

радикалу. Головним джерелом супероксидного аніон-радикалу в організмі є 

мітохондрії завдяки його утворенню в електронотранспортувальному 

ланцюзі. У низьких концентраціях супероксидний аніон-радикал 

синтезується на плазматичній мембрані клітин НАДФH-оксидазою, у тому 

числі в хондроцитах суглобів, опосередковуючи міжклітинні сигнальні 

шляхи, що модулюють апоптоз хондроцитів, генну експресію, синтез та 

деградацію компонентів позаклітинного матриксу, продукцію цитокінів. Під 

час активації процесів фагоцитозу супероксидний аніон-радикал 

синтезується НАДФH-оксидазою в плазматичних мембранах фагоцитів, у 

меншій мірі ксантиноксидазою та деякими іншими ферментами, 

забезпечуючи захист проти патоген-асоційованих часток, що мають 

бактеріальне, вірусне та грибкове походження (Lambert, 2009).  

Значне підвищення рівня супероксидного аніон-радикалу зокрема, та 

загалом розвиток оксидативного стресу описано в численних клінічних 

дослідженнях, проведених на пацієнтах з ОА (Li, 2012; Altay, 2015;  

Erturk, 2012; Altindag, 2007). Збільшення концентрації супероксидного аніон-

радикалу також відзначалось під час механічних ушкодженнях суглобу, 

внаслідок яких посилювалася мітохондріальна активність хондроцитів 

(Prasad, 2017), що корелює із загальною думкою про механічні пошкодження 

як один із головних факторів ризику розвитку ОА.  
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Згідно з проведеними нами експериментальними дослідженнями 

встановлено, що розвиток МЙА-ОА призводив до суттєвих змін рівня 

супероксидного аніон-радикалу в сироватці крові щурів (рис. 3.7). У 

контрольній групі вміст супероксидного аніон-радикалу  

становив 4,83 ± 0,45 мкмоль ХТТ формазану × мг білка-1. В групі МЙА-ОА в 

сироватці крові щурів вміст супероксидного аніон-радикалу підвищувався у 

2,3 раза, порівняно з контрольною групою. Введення ПБ-композиції 

тваринам з експериментальним ОА сприяло зниженню в сироватці крові 

тварин рівня супероксидного аніон-радикалу в 1,7 раза в порівнянні з групою 

МЙА-ОА. ПБ не впливав на вміст супероксидного аніон-радикалу 
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Рис. 3.7. Вміст супероксидного аніон-радикалу у сироватці крові щурів 

при експериментальному ОА (МЙА-ОА) та за умов введення пробіотичної 

(ПБ) композиції (M±m, n=10) 

* - р ≤ 0,05, відносно групи «Контроль» 

# - р ≤ 0,05, відносно групи «МЙА-ОА» 
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в сироватці крові у тварин без МЙА-ОА. 

Підвищення рівня супероксидного аніон-радикалу за умов розвитку ОА 

корелює з підвищенням рівня прозапальних цитокінів та стимуляцією 

лейкоцитарної активності крові, яка пов’язана з катаболізмом хрящової 

тканини при ОА. Аналіз мітохондріальних ДНК-варіантів, асоційованих зі 

зміною кишкової мікробіоти, показав взаємозв’язок із продукуванням АФК, в 

тому числі, супероксиднго аніон-радикалу (Yardeni, 2019). Отримані нами 

дані про зменшення вмісту супероксидного аніон-радикалу під час введення 

ПБ-композиції дають право висунути припущення, що подібна взаємодія 

може бути зворотною. 

Високий вміст супероксидного аніон-радикалу підвищує ризик 

утворення надзвичайно агресивних похідних – пероксинітриту та 

гідроксильного радикалу. Одним із ключових факторів регуляції вмісту АФК 

та їхніх метаболітів є кооперативна робота ферментів антиоксидантної 

системи – СОД, каталази, глутатіонпероксидази. СОД каталізує дисмутацію 

аніон-радикала кисню в гідроген пероксид, а каталаза та 

глутатіонпероксидаза беруть участь у розщепленні гідроген пероксиду до 

води. Послідовна робота цього ферментативного ланцюга АОС забезпечує 

підтримування стаціонарного рівня концентрації вільних радикалів. 

СОД є першою ділянкою ферментативного антиоксидантного захисту 

організму та зустрічається в усіх клітинних організмах, і в прокаріотах, і в 

еукаріотах. Активність СОД вимагає наявності металу-кофактору, за цим 

принципом відбувається класифікація СОД. Fe-СОД є характерною для 

клітин прокаріотів та хлоропластів рослин, Mn-CОД зустрічається в 

прокаріотах та мітохондріях еукаріот, Cu/Zn-СОД найбільш поширені в 

еукаріот, локалізовані здебільшого в мітохондріях, але також можуть 

знаходитися у хлоропластах та пероксисомах (Ighorado, 2017). Причинно-

наслідкові ланцюги зниження активності СОД та розвитку патології показані 

за низки захворювань, таких як нейродегенеративні хвороби, патології 

серцево-судинної системи, тощо (Strange, 2003; Roberts, 2007; Dayal, 2017).  
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Багато захворювань опорно-рухового апарату, включаючи ОА, 

пов’язані з інгібуванням синтезу СОД та зменшенням її концентрації в 

синовіальній рідині та крові (Azadmanesh, 2018). Один із головних механізмів 

гальмування активності СОД полягає у збільшенні концентрації 

пероксинітриту, що інгібує активність даного ферменту (Demicheli, 2018). 

Активність СОД знижується з віком, у той час як збільшується об’єм синтезу 

вільних радикалів (Ighodaro, 2018). Тому активність СОД вважається 

ключовим елементом антиоксидантного захисту клітин та позаклітинного 

матриксу, що має захисний ефект проти супероксидного аніон-радикалу та 

його похідних. Ця думка була підтверджена експериментально на тваринній 

моделі ревматоїдного артриту зі штучним інгібуванням та стимуляцією 

експресії СОД (Afonso, 2007). 

У нашому дослідженні СОД-активність сироватки крові щурів 

контрольної групи становила 0,21±0,02 ум. од. × хв-1 × мг білка-1 (рис. 3.8). За 

умов розвитку експериментального ОА в сироватці крові щурів 

спостерігалося пригнічення суперкоксиддисмутазної активності в 1,6 раза в 

порівнянні з контрольною групою. Під час введення ПБ-композиції за умов 

розвитку експериментального ОА ми спостерігали часткове зростання 

супероксидисмутазної активності (в 1,3 рази) відносно значень групи МЙА-

ОА. Введення пробіотичної композиції здоровим щурам не впливало на 

СОД-активність сироватки крові. 

Зниження СОД-активності сироватки крові за умов 

експериментального ОА може виникати внаслідок збільшення рівня вільних 

радикалів, які, у свою чергу, можуть призводити до окиснення амінокислот в 

активному центрі ферменту, що спричиняє зміну конформації та втрати 

функціональної активності ферменту. Молекули гідроген пероксиду можуть 

ініціювати інактивацію СОД, що може бути пов’язане з окисненням кількох 

гістидинових залишків апопротеїну СОД та відновленням Cu2+ до Cu+ 

(Demicheli, 2018). Спираючись на дані літературних джерел, можна  
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 Рис. 3.8. Супероксиддисмутазна активність сироватки крові щурів при 

експериментальному ОА (МЙА-ОА) та за умов введення пробіотичної (ПБ) 

композиції (M±m, n=10) 

* - р ≤ 0,05, відносно групи «Контроль» 

# - р ≤ 0,05, відносно групи «МЙА-ОА» 

 

припустити, що підвищення СОД-активності після введення ПБ-композиції 

при ОА пов’язане з наявністю в складі бактерій роду Lactobacillus, що 

підтверджується численними дослідженнями, у яких описано роль 

метаболітів Lactobacillus на регуляцію СОД-активності в організмі хазяїна 

(Songisep, 2004; Zhang, 2010; Watterlot, 2010; Sengul, 2011). На сьогодні немає 

єдиного пояснення цього ефекту, до можливих механізмів зростання СОД-

активності відносять безпосередньо секрецію бактеріями ферментів, у тому 

числі СОД, збільшення біодоступності дієтичних антиоксидантів (Amaretti, 

2012) та пригнічення росту патогенної та умовно-патогенної мікробіоти ШКТ 

(Tomusiak-plebanek; 2018).  
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Отже, COД є центральним ферментом антиоксидантного захисту, 

оскільки від її активності залежить утилізація активованого кисню із 

використанням у шляхах метаболізму, пов’язаних з вільними радикалами NO 

за умов розвитку нітрозативного стресу чи за менш реакційним пероксидним 

шляхом. Завдяки відносній стабільності та меншій реактивній здатності 

гідроген пероксид здатний діяти як вторинний клітинний месенджер. 

Гідроген пероксид бере участь в ОМБ за рахунок окиснення сульфгідрильних 

груп цистеїну та метіоніну. Також гідроген пероксид може вступати у 

реакцію Фентона, у якій генерується гідроксильний радикал ˙ОН. Зважаючи 

на це, функціональна роль гідроген пероксиду в організмі людини включає 

його вплив на білкову конформацію та процеси білкової деградації, 

активність протеїнкіназ і транскрипційних факторів, що активують експресію 

генів, пов’язаних із гіпертензією, атеросклерозом, мутагенезом, раком, 

старінням, клітинною адгезією, організацією цитоскелету, клітинною 

проліферацією, апоптозом, загоєнням ран, а також із запальними процесами 

та імунною відповіддю (Rojkind, 2002). Крім цього, гідроген пероксид є 

бактеріостатичним агентом та ключовим елементом захисних механізмів 

клітин під час запалення.  

Нами встановлено, що за досліджуваних експериментальних умов 

вміст гідроген пероксиду в сироватці крові щурів контрольної групи 

становив 0,35±0,03 мкмоль × мг білка-1 (рис. 3.9). За експериментальної 

моделі ОА у сироватці крові щурів рівень гідроген пероксиду зростав у  

2,4 раза порівняно з контрольною групою. Під час введення ПБ-композиції 

тваринам із МЙА-ОА нами показано зменшення вмісту гідроген пероксиду в 

1,8 раза порівняно з групою патології. За аналогічних умов введення ПБ-

композиції щурам без МЙА-ОА не викликало статистично значущих змін 

порівняно з контрольною групою. 
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Рис. 3.9. Вміст гідроген пероксиду у сироватці крові щурів при 

експериментальному ОА (МЙА-ОА) та за умов введення пробіотичної (ПБ) 

композиції (M±m, n=10) 

* - р ≤ 0,05, відносно групи «Контроль» 

# - р ≤ 0,05, відносно групи «МЙА-ОА» 

 

Підвищення вмісту гідроген пероксиду в сироватці крові за умов 

розвитку МЙА-ОА підтверджує розвиток оксидативного стресу на 

системному рівні під час ініціації місцевого запалення. З літературних 

джерел відомо, що гідроген пероксид, окрім синтезу клітинами імунітету, 

може продукуватися деякими видами бактерій, у тому числі представниками 

родів Lactobacillus, Streptococcus та Enterococcus (Strus, 2009). У людських та 

комерційних ізолятах бактерій роду Bifidobacterium досліджено синтез 

гідроген пероксиду та оксиду азоту, що беруть участь у підтримуванні 

фізіологічно нормального імунного статусу та гомеостазу (Ahmad, 2017). 

Додаткове джерело гідроген пероксиду може посилювати фізіологічні 
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процеси в клітинах хазяїна за розвитку запалення. Так показано, що гідроген 

пероксид збільшує спорідненість B-клітин до антигенів внаслідок стимуляції 

їх рецепторів та має регуляторний вплив під час активації сигнального шляху 

NF-κB, у такий спосіб посилюючи синтез прозапальних цитокінів. Проте 

головна роль гідроген пероксиду, що виділяється мікробіотою кишечнику, 

полягає в здатності спричиняти апоптоз епітеліальних клітин кишечника 

(Burgueno, 2019). Подібні механізми описані за умов розвитку хронічного 

запалення кишечника та раку (Strus, 2009). Також гідроген пероксид, що 

виробляється бактеріальними коменсалами кишечника, сприяє проходженню 

реакції Фентона та продукуванню гідроксильного радикалу. Зокрема, у 

дослідженнях культурального штаму бактерії Lactobacillus delbrueckii при 

ураженнях кишечника було показано, що гідроген пероксид, що синтезувався 

бактеріями, підвищував некроз клітин. Дослідження бактеріальних культур 

родів Streptococcus, Lactobacillus та Enterococcus показали, що збільшення 

рівня гідроген пероксиду пов’язане з сумарним синтезом молекули імунними 

клітинами, бактеріями, еритроцитами (Singh, 2018; Thakur, 2019). Тож 

пояснення причини зниження рівня гідроген пероксиду за умов розвитку 

патології та введення ПБ-композиції треба шукати в механізмах 

перетворення молекули, ферментативних та неферментативних. 

Подальше знешкодження гідроген пероксиду відбувається через 

ферментативну активность каталази, глутатіонпероксидази, антиоксидантів 

неферментативного походження. Знешкодження гідроген пероксиду 

каталазою здійснюється переважно в пероксисомах, а  

глутатіонпероксидазою – в мітохондріях (Vissers, 2017). У даному 

дослідженні було вивчено каталазну активність, як найбільш значущу для 

крові.  

Наявність каталази характерно для майже всіх живих тканин, що 

беруть участь у знешкодженні АФК. Як і у випадку з СОД, для каталази 

необхідна наявність кофактору – іону металу, Mn або Fe, для активації 

перетворення гідроген пероксиду на воду та кисень. Для каталази характерна 
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надзвичайно висока активність перетворення субстрату, до декількох 

мільйонів молекул гідроген пероксиду за секунду; субстратом також можуть 

бути й інші донори гідрогену, такі як метанол, етанол, фенол чи мурашина 

кислота (Ighodaro, 2017). Проте саме здатність каталази ефективно 

контролювати рівень гідроген пероксиду визначає її ключову роль у системі 

антиоксидантного захисту. Зменшення функціональної ефективності 

каталази пов’язане з великою кількістю захворювань та патологічних станів 

(Sarban, 2005).  

У дослідженнях, присвячених вивченню механізмів розвитку 

оксидативного стресу було показано, що для всіх антиоксидантних ензимів 

(СОД, каталаза, глутатіонпероксидаза) за цих умов характерне зменшення 

ферментативної активності (Rathakrishnan, 1992; Altindag, 2007). 

За даних експериментальних умов, за умов розвитку МЙА-ОА 

каталазна активність показала тенденцію до зростання, яка, проте, не була 

статистично значущою, у порівнянні з контрольною групою (рис. 3.10). 

Введення ПБ-композиції у тварин із МЙА-ОА знижувало каталазну 

активність у сироватці крові в 1,3 раза у порівнянні з групою МЙА-ОА, та 

наближало значення цього показника до величин контрольної групи.  

Збільшення каталазної активності крові за умов розвитку МЙА-ОА 

може бути результатом зміни бактеріального різноманіття в ШКТ. 

Продукування каталази бактеріями роду Lactobacillus показано на 

експериментальних моделях коліту та раку в мишей, що супроводжувалося 

зниженням оксидативного стресу (Rocha-Ramirez, 2017). Проте механізм 

підвищеного синтезу каталази є також у бактерій родів Salmonella та 

Escherichia, як захисний механізм для деактивації реакційних властивостей 

гідроген пероксиду, що за фізіологічних концентрацій виконує захисну 

функцію у ШКТ хазяїна проти патогенної та умовно патогенної мікробіоти 

(Chang, 2012).  

Отже, хронічна інтенсифікація утворення різних форм АФК сприяє 

розвитку оксидативного стресу, що відіграє вирішальну роль у поширенні та  
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Рис. 3.10. Каталазна активність сироватки крові щурів при 

експериментальному ОА (МЙА-ОА) та за умов введення пробіотичної (ПБ) 

композиції (M±m, n=10) 

* – р ≤ 0,05, відносно групи «Контроль»;  

# – р ≤ 0,05, відносно групи «МЙА-ОА». 

 

підтриманні запальних процесів, включно з хворобами суглобів. Постійна 

генерація вільних радикалів активованими фагоцитами та гіпоксичні процеси 

під час роботи суглобів призводять до пошкодження структурних елементів 

суглобу (хрящової, кісткової, присуглобової тканини, синовіальної рідини). 

Окрім цього, надмірне утворення вільних радикалів сприяє виснаженню 

антиоксидантної системи та інтенсифікації вільнорадикальних  

процесів (Dahl 2015, Pajares 2015). Надмірне утворення АФК посилює 

модифікацію ферментів, з утворенням аномальних форм, що не проявляють 

каталітичної активності, таким чином порушуючи нормальні механізми 

метаболізму клітини та позаклітинного середовища. 
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Взаємозв’язок окисно-антиоксидантного балансу та видового 

різноманіття мікробіоти описаний у багатьох роботах. Проте питання, що є 

первинним у цьому зв’язку – регуляція синтезу АФК чи ферментативної 

активності – залишається дискусійним.  

 

3.2.2. Процеси пероксидного окиснення ліпідів та окисної 

модифікації білків у сироватці крові щурів із експериментальним 

остеоартритом та за умов введення пробіотичної композиції 

Інтенсифікація вільнорадикального окиснення за оксидативного стресу 

є характерною ознакою багатьох патологічних процесів, у тому числі й за 

умов розвитку ОА. Так, було показано кореляцію між вираженістю 

деструктивно-дистрофічних змін суглобового хряща, підвищення показників 

апоптозу та некротичних процесів у хондроцитах та інтенсифікацією 

вільнорадикального окиснення (Внуков, 2012). АФК здатні атакувати ліпідні 

мембрани з утворенням продуктів ПОЛ. Пероксидація мембран призводить 

до незворотних структурних змін та порушення функціональної цілісності 

клітини, що проявляється в зміні проникності мембрани, дисфункції 

мембранних рецепторів, зниженні активності мембрано-пов’язаних 

ферментів, збільшенні жорсткості мембрани, і відповідно, зниженні 

плинності мембрани (Wills, 1971; Cheeseman, 1993; Byung, 1992). Крім цього, 

для продуктів ПОЛ характерна виражена цитотоксичність, пригнічення 

процесів гліколізу та окисного фосфорилювання, процесів синтезу 

біомолекул (Dalle-Donne, 2003). Клінічні дослідження показників 

вільнорадикального окиснення в сироватці крові в пацієнтів за умов розвитку 

ОА показали потенціал використання цих сполук як біомаркерів для 

оцінювання ступеню розвитку ОА (Erturk, 2017). 

Ключовою ланкою впливу оксидативного стресу на розвиток ОА є 

пероксидація ліпідів мембран хондроцитів, дестабілізація структури 

позаклітинного матриксу та старіння хрящової тканини у зв’язку з атакою 

вільними радикалами ненасичених жирних кислот мембранних ліпідів. 
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Ініціація процесів ПОЛ пов’язана з утворенням ДК, що відбувається під час 

окиснення ненасичених жирних кислот з видаленням водню у α-положенні 

відносно до подвійного зв’язка. Утворення ДК активує ряд біохімічних 

каскадів, що можуть призводити до пошкодження структурних білків, 

ферментів, ліпопротеїнів та нуклеїнових кислот (Ahmad, 2017).  

За даних експериментальних умов, вміст ДК у сироватці крові щурів 

контрольної групи становив 30,01±2,71 нмоль× мг білка-1 (рис. 3.11). За 

розвитку експериментального МЙА-ОА спостерігали збільшення вмісту ДК 

у сироватці крові в 2,5 раза у порівнянні з контрольною групою. За введення  
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Рис. 3.11. Вміст дієнових кон’югатів у сироватці крові щурів при 

експериментальному ОА (МЙА-ОА) та за умов введення пробіотичної (ПБ) 

композиції (M±m, n=10) 

* - р ≤ 0,05, відносно групи «Контроль» 

# - р ≤ 0,05, відносно групи «МЙА-ОА» 
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ПБ-композиції тваринам із МЙА-ОА відбувалося зменшення вмісту ДК у 

сироватці крові щурів у 1,3 раза у порівнянні з групою тварин із патологією. 

Введення ПБ-композиції тваринам без МЙА-ОА не викликало статистично 

значущих змін вмісту ДК у сироватці крові щурів порівняно з контрольною 

групою.  

Підвищення вмісту ДК у сироватці крові за умов розвитку ОА свідчить 

про окиснення подвійних зв’язків ненасичених жирних кислот у складі 

мембран та ліпопротеїнів – після деградації хондроцитів продукти деградації 

детектуються у синовіальній рідині та кров’яному руслі. Проте ДК є 

нестійкими сполуками, що легко перетворюються на насичені альдегіди, 

зокрема МДА (С3Н4О2). За нормальних фізіологічних процесів МДА є 

попередником простагландинів, стероїдних гормонів, проте за умов розвитку 

патологічного стану він бере участь у зшиванні ліпідів, що призводить до 

зниження плинності мембран, порушення фізіологічних процесів фагоцитозу, 

піноцитозу, клітинної міграції (Vandemoortele, 2017). У дослідженнях in vitro 

показано, що МДА здатний окиснювати білки хрящового матриксу, що 

підтверджує можливу участь МДА в патологічних змінах біохімічних та 

біофізичних властивостей хрящової тканини суглобу (Abusarah, 2017). МДА 

та деякі інші похідні окиснення жирних кислот здатні взаємодіяти з ТБК з 

утворенням стійкого кольорового комплексу, тому визначення ТБК-активних 

продуктів є класичним методом оцінювання проміжних продуктів ПОЛ.  

За даних експериментальних умов, вміст ТБК-активних продуктів у 

сироватці крові контрольної групи становив 7,05±0,68 нмоль×мг білка-1  

(рис. 3.12). За умов розвитку експериментального ОА вміст ТБК-активних 

продуктів у сироватці крові щурів зростав у 2,1 раза в порівнянні з 

показниками контрольної групи. Введення пробіотичної композиції шурам за 

умов розвитку експериментального ОА викликало зниження вмісту цих 

компонентів у 1,5 раза відносно групи тварин з експериментальним ОА. 

Введення пробіотику інтактним тваринам не показало статистично значущих 
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 Рис. 3.12. Вміст ТБК-активних продуктів у сироватці крові щурів при 

експериментальному ОА (МЙА-ОА) та за умов введення пробіотичної (ПБ) 

композиції (M±m, n=10) 

* - р ≤ 0,05, відносно групи «Контроль» 

# - р ≤ 0,05, відносно групи «МЙА-ОА» 

 

відмінностей у порівнянні з показниками контрольної групи. 

Накопичення продуктів ПОЛ за експериментального ОА свідчить про 

порушення балансу між інтенсифікацією вільнорадикальних процесів і 

роботою антиоксидантної системи, отримані нами дані корелюють із 

результатами інших досліджень (Abdel, 2020). Зростання вмісту ТБК-

активних продуктів може сприяти необоротній модифікації протеїнів, 

нуклеїнових кислот та ліпідного бішару мембран (Winczura, 2012). У 

терапевтичній стратегії, що включала в себе використання пребіотиків для 

покращення стану мікробіому та пригнічення патогенної та умовно-

патогенної мікробіоти, було показано кореляцію між зниженням вмісту ТБК-
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активних продуктів та станом мікробіому (Henning, 2017), що також 

пояснювалось впливом мікробіому на окисно-антиоксидантний баланс. 

Під час взаємодії альдегідів жирних кислот, у тому числі МДА, з 

кетонами або вільними аміногрупами характерне утворення ШО. Їхнє 

надмірне накопичення сприяє процесам апоптозу внаслідок дестабілізації 

мембран клітин (Zahedifard, 2015). За даних експериментальних умов, вміст 

ШО у сироватці крові щурів становив 0,78±0,07 ум. од. × мг білка-1  

(рис. 3.13). Розвиток експериментального МЙА-ОА призводив до збільшення 

вмісту ШО в сироватці крові щурів у 1,7 раза у порівнянні з контрольною 

групою. Під час введення ПБ-композиції тваринам із МЙА-ОА вміст ШО у  
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Рис. 3.13. Вміст шиффових основ у сироватці крові щурів при 

експериментальному ОА (МЙА-ОА) та за умов введення пробіотичної (ПБ) 

композиції (M±m, n=10) 

* - р ≤ 0,05, відносно групи «Контроль» 

# - р ≤ 0,05, відносно групи «МЙА-ОА» 
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сироватці крові зменшувався в 1,2 раза порівняно з групою МЙА-ОА. 

Введення ПБ тваринам без МЙА-ОА не впливало на вміст ШО у сироватці 

крові порівняно з контрольною групою. 

Підвищення вмісту ШО у сироватці крові за умов розвитку 

оксидативного стресу корелює з вираженістю патологічного процесу 

(Ординський, 2019). Тож збільшення вмісту персистуючих АФК, у першу 

чергу, гідроген пероксиду, окрім модуляції деяких сигнальних шляхів 

безпосередньо беруть участь у зміні фізіологічного стану біомембран клітин 

та позаклітинного матриксу за рахунокстимуляції процесів ПОЛ. Окиснення 

ненасичених зв’язків жирних кислот призводить до накопичення цілого пулу 

продуктів ПОЛ – ДК, ТБК-активних продуктів, ШО тощо. Тому корегування 

процесів оксидативного стресу через зміни різноманіття мікробіоти впливає 

й на процеси ПОЛ (Feng, 2020).  

Як було сказано вище, окрім ліпідів АФК також активно реагують із 

функціональними групами амінокислот у складі білків. У деяких 

дослідженнях основними мішенями для вільних радикалів у біологічних 

системах називають саме білки (Breusing, 2010; Vazquez-Torres, 2012). Під 

час вільнорадикального окиснення білків можлива окисна атака по всій 

довжині ланцюга, що призводить до порушення первинної, вторинної, 

третинної структури протеїнів, агрегації або фрагментації білкової молекули. 

Амінокислотний склад білка визначає інтенсивність процесів його окисної 

модифікації. Дисульфідні, сульфгідрильні, карбонільні та аміногрупи білків 

можуть бути акцепторними групами, що здатні перехоплювати електрони 

при взаємодії з АФК. Процеси ОМБ можуть підвищувати гідрофільність 

бічного ланцюга, фрагментацію бічного або основного ланцюга, агрегацію 

білків внаслідок утворення ковалентних поперечних зв’язків або 

гідрофобних взаємодій, виникнення змін конформації білкових молекул, 

зокрема, розгортання білка, або змін у здатності до взаємодії з біологічними 

партнерами. Поява та накопичення подібних модифікацій сприяє розвитку 

патологічних станів та формування захворювання (Meyer, 2005).  
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За досліджуваних умов, експериментальна модель ОА 

характеризувалася зростанням у сироватці крові щурів продуктів  

ОМБ (табл. 3.1). Рівень нейтральних альдегідних продуктів (максимум 

абсорбції за довжини хвилі 356 нм) зростав у 2,4 раза, а нейтральних 

кетонних продуктів (максимум абсорбції за довжини хвилі 370 нм) - у 2,2 

раза відносно значень контрольної групи. Аналогічні умови експерименту 

призводили до збільшення основних альдегідних продуктів у 1,6 раза 

(максимум абсорбції за довжини хвилі 430 нм) та вміст основних кетонних 

продуктів зростав у 1,5 раза (максимум абсорбції за довжини хвилі 530 нм) 

відносно значень контрольної групи. Введення пробіотичної композиції 

тваринам із експериментальним ОА викликало зниження ступеню окиснення 

білкових молекул. Зокрема, встановлено зниження вмісту нейтральних 

альдегідних продуктів у 1,5 раза, нейтральних кетонних продуктів – у  

1,6 раза, основних альдегідних продуктів та основних кетонних продуктів – у 

1,4 раза відносно групи з експериментальним ОА. Введення ПБ-композиції 

не мало статистично достовірного впливу на вміст продуктів окисної 

модифікації білків у сироватці крові щурів відносно значень контрольної 

групи. 

Зростання вмісту продуктів ОМБ може призвести до порушення 

структурної організації білків, зміни заряду білкової молекули, 

трансформації чутливості до протеолізу. Такі модифікації з однієї сторони 

призводять до порушення або втрати функціональної активності білкових 

молекул (структурної, каталітичної, регуляторної, транспортної, сигнальної, 

рецепторної тощо), а з іншої сторони, утворений пул модифікованих білків є 

більш чутливим до протеолізу та подальшої інтенсифікації деструктивних 

процесів. Окисно-модифіковані білки можуть слугувати джерелом вільних 

радикалів та виснажувати запаси клітинних антиоксидантів (глутатіон,  
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Таблиця 3.1 

Вміст продуктів окисної модифікації білків у сироватці крові щурів 

при експериментальному ОА (МЙА-ОА) та за умов введення пробіотичної 

(ПБ) композиції (M±m, n=10), ум. од × мг білка-1 (M ± m, n = 10) 

Показник 

 

 

Група тварин 

Продукти нейтрального 

характеру 

Продукти основного 

характеру 

356 нм, 

альдопохідні 

370 нм, 

кетопохідні 

430 нм, 

альдопохідні 

530 нм, 

кетопохідні 

Контроль 0,138±0,012 0,102±0,009 0,079±0,008 0,038±0,003 

ПБ 0,132±0,013 0,108±0,011 0,075±0,007 0,035±0,004 

MЙA-OA 0,329±0,031* 0,235±0,019* 0,129±0,011* 0,057±0,005 

MЙA-OA+ПБ 0,215±0,019*/# 0,143±0,012*/# 0,095 ±0,009# 0,042±0,004# 

* – р < 0,05, відносно групи «Контроль»;  

# – р < 0,05, відносно групи «МЙА-ОА». 

 

аскорбінова кислота тощо). Процеси вільнорадикального окиснення білків 

можуть стимулювати деструкцію інших високомолекулярних структур 

(ліпідів, ДНК) та сприяти прогресуванню патологічних станів та розвитку 

захворювань (Дворщенко, 2013; Azad, 2018).  

Ще одним аналітичним показником білкової модифікації є ступінь 

окиснення сульфгідрильних груп білків. Сульфгідрильні групи входять до 

складу високомолекулярних білків (білок-зв’язані SH-групи) та 

низькомолекулярних пептидів (небілкові SH-групи). Окиснення 

сульфгідрильних груп відбувається інтенсивніше в порівнянні з окисненням 

інших функціональних груп білків, що є одним із захисних механізмів 

організму. 

Розвиток експериментального ОА в щурів призводив до зниження 

вмісту сульфгідрильних груп у сироватці крові: небілкових SH-груп у  
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1,4 раза, білкових та загальних – у 1,7 раза відносно значень контрольної  

групи (табл. 3.2). Введення пробіотичної композиції щурам за умов розвитку 

експериментального ОА викликало часткове відновлення вмісту 

сульфгідрильних груп у сироватці крові: вміст небілкових, білкових та 

загальних SH-груп зростав у 1,3 раза відносно групи з експериментальним 

ОА, та не мав статистичних відмінностей із відповідними показниками 

контрольної групи. Окрім цього, введення пробіотичної композиції тваринам 

без розвитку експериментального ОА показало статистично значуще 

зростання небілкових SH-груп у 1,3 раза порівняно з показниками 

контрольної групи; вміст білкових та загальних SH-груп за таких умов не мав 

статистично достовірних відмінностей зі значеннями контрольної групи. 

Зниження вмісту сульфгідрильних груп у сироватці крові щурів за умов  

 

Таблиця 3.2 

Вміст сульфгідрильних (SH-) груп у сироватці крові щурів при 

експериментальному ОА (МЙА-ОА) та за умов введення пробіотичної (ПБ) 

композиції (M±m, n=10), мкМ × мг загального білка-1 (M ± m, n = 10) 

Показник 

 

Група тварин 

Небілкові 

SH-групи 

Білкові 

SH-групи 

Загальні 

SH-групи 

Контроль 0,23 ± 0,02 4,26 ± 0,41 4,49 ± 0,43 

ПБ 0,29 ± 0,03* 4,19 ± 0,38 4,48 ± 0,42 

MЙA-OA 0,16 ± 0,01* 2,48 ± 0,22* 2,64 ± 0,23* 

MЙA-OA+ПБ 0,21 ± 0,02# 3,31 ± 0,29# 3,52 ± 0,34# 

* – р < 0,05, відносно групи «Контроль»;  

# – р < 0,05, відносно групи «МЙА-ОА». 
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розвитку експериментального ОА може свідчити про накопичення 

ковалентних зв’язків за участі цистеїну та метіоніну та окиснення SH-груп 

активними радикалами.  

Отже, експериментальна модель МЙА-ОА дає змогу сформувати 

необхідні умови для спостереження над розвитком патології та результатами 

дії терапевтичних стратегій. Проте розвиток запалення, оксидативного стресу 

та вільнорадикального окиснення ліпідів та білків характерний для багатьох 

патологічних процесів, що, зокрема, важливо враховувати під час планування 

клінічних досліджень. Тому на наступному етапі нашої роботи нашою 

задачею було дослідити зміни, що характерні лише для деградації хрящової 

тканини. Для цього в сироватці крові було проаналізовано рівні деяких 

маркерів деградації хрящової тканини, дослідження яких було визнане 

перспективним Міжнародним товариством дослідження ОА (Kraus, 2017), а 

саме COMP, ACAN та CHI3L1.  

 

Висновки 

Таким чином, розвиток експериментального ОА, індукованого 

ін’єкцією МЙА, призводить до оксидативного стресу, що проявляється в 

збільшенні вмісту АФК (супероксидний аніон-радикал, гідроген пероксид) та 

зменшенні антиоксидантної ферментативної активності СОД при зростанні 

каталазної активності. Унаслідок цього посилюються процеси ПОЛ: 

окиснення ненасичених жирних кислот, що детектувалося збільшенням 

вмісту ДК у сироватці крові, утворення альдопохідних жирних кислот, 

зокрема МДА, що було показано за збільшенням вмісту ТБК-активних 

продуктів, та подальший ріст вмісту ШО – результатів взаємодії альдегідів 

жирних кислот із кетонами та вільними аміногрупами. ОМБ за умов розвитку 

оксидативного стресу проявлялись у збільшенні вмісту продуктів основного 

та нейтрального характеру та модифікацій сульфгідрильних груп білків та 

пептидів. Введення ПБ-композиції за умов розвитку експериментального ОА 
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викликало зменшення проявів оксидативного стресу та часткового 

відновлення елементів захисних систем у сироватці крові. 

Результати досліджень, наведених у данному підрозділі, опубліковані у 

працях: 

1. Вовк, А., Короткий, О., Янковський, Д., Торгало, Є., 

Дворщенко, К. (2018). Вміст ТБК-активних сполук і активність 

антиоксидантних ферментів у сироватці крові щурів за умов 

експериментального остеоартрозуі тривалого введення мультипробіотика. 

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

Проблеми регуляції фізіологічних функцій. 2(25), 46-49. 

2. Вовк, А., Короткий, О., Кот, Л., Дворщенко, К. (2019). Окисна 

модифікація білків у сироватці крові щурів за умов експериментального 

остеоартрозу та тривалого введення мультипробіотика. Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, Проблеми регуляції 

фізіологічних функцій, 1(26), 50-54. 

3. Korotkyi, O., Dvorshchenko, K., Vovk, A., Dranitsina, A., 

Tymoshenko, M., Kot, L., Ostapchenko, L. (2019). Effect of probiotic composition 

on oxidative/antioxidant balance in blood of rats under experimental osteoarthritis. 

Ukrainian Biochemical Journal, 91(6), 49-58. 

4. Vovk, A., Ashpin, M., Korotkyi, O., Dvorshchenko, K., Beregova, T., 

Ostapchenko, L. (2017). Effects of chonroprotector "Drastop" on 

oxidative/antioxidative status in serum and cartilage on carrageenan simulation of 

acute inflammation in hind limb of rats. In Thesis of 51st Annual Scientific Meeting 

of European Society for Clinical Investigation, Genova, 17-19 May 2017 (p. 168). 

5. Вовк, А.А., Короткий, О.Г., Блохіна, О.Г., Фалалєєва, Т.М., 

Дворщенко, К.О., Берегова, Т.В., Остапченко, Л.І. (2017). Показники 

вільнорадикального окиснення ліпідів та білків у хрящовій тканині щурів за 

умов експериментального остеоартриту. В Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції «Актуальні питання медицини та біології», 

Полтава, 30 травня – 1 червня 2017 (с. 6-7). 



91 

6. Vovk, A., Tymoshenko, M., Korotkyi, O., Dvorshchenko, K., 

Falalyeyeva, T., Ostapchenko, L. (2018). Effect of probiotic on parameters of 

glutatione system and lipid oxidation in serum of rats with monoiodoacetate-

induced osteoarthritis. Ukrainian biochemical journal, 90(Special Issue), 117. 

7. Vovk, A., Yankovskyi, D., Korotkyi, O., Dvorshchenko, K. (2018) 

Дія пробіотику на вільнорадикальні процеси у хрящовій тканині щурів за 

умов експерементального остеоартриту. В Збірник тез XVІІ міжнародної 

наукової конференції студентів та молодих вчених «Шевченківська весна: 

досягнення біологічної науки / Bioscience Advances» (с. 53-54). 

8. Yurchenko, O., Vovk, A. Korotkyi, O., Dvorshchenko, K. (2020). The 

effect of probiotic composition and chondroitin sulfate on the process of lipid 

peroxidation in blood serum of rats with experimental osteoarthritis. В Матеріали 

ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Біотехнологія XXI 

століття» присвяченої 135-річчю від дня народження Олександра 

Володимировича Палладіна (для студентів, аспірантів і молодих 

вчених) (с. 100). 

 



92 

3.3. Біохімічні маркери метаболізму хрящової тканини в сироватці 

крові щурів із експериментальним остеоартритом та за умов введення 

пробіотичної композиції 

 

Станом на сьогодні немає єдиної системи оцінки ОА та ризиків 

розвитку ОА. Незважаючи на значні успіхи в розумінні процесів, що 

супроводжують розвиток необоротних дегенеративно-дистрофічних процесів 

у суглобах, діагностування паталогії базується на опитуваннях самопочуття 

пацієнта та радіографічних даних стану хрящової тканини та прилеглих 

тканин, і тому ОА часто не діагностується до пізніх етапів із безповоротними 

змінами та станом інвалідизації (Hoch, 2011). Тому довгий час, у тому числі, 

за участі Міжнародного товариства дослідження ОА та Європейської 

медичної агенції проводяться розроблення концепцій, які б дали змогу 

діагностувати ризик розвитку ОА до появи морфологічних змін суглобу.  

Найбільш чутливим до розвитку ризиків, пов’язаних з ОА, є 

позаклітинний матрикс хрящової тканини, оскільки на його стан впливають 

як зовнішні фактори, що включають ступінь механіко-фізичних навантажень 

та біохімічні сигнали ззовні, так і внутрішні фактори: стан хондроцитів та 

постійний синтез клітинами хряща метаболітів, необхідних для 

безперервного оновлення позаклітинного матриксу. При цьому 

«відпрацьовані»  продукти деградації хрящової тканини виводяться назовні 

через кров та сечу (Shi, 2019). Продемонстровано потенціал дослідження 

розчинних продуктів деградації хрящової тканини, що детектуються в крові 

та сечі пацієнтів. Так, в обох біологічних рідинах – сечі та крові – досліджено 

рівні показників Col2-3/4 продуктів С-кінцевого розщеплення колагенів I та 

ІІ типу, нітрований епітоп α-спіралі ділянок колагену ІІ типу (Coll2-1 NO2) та 

зшитий N-телопептид колагену І типу (NTXI). Найбільший пул маркерів 

проаналізований у сироватці крові та включає себе: COMP, гіалуронову 

кислоту, С-пропептид колагену ІІ типу, N-кінцевий пропептид колагену типу 

IIA (PIIANP), епітоп хондроїтинсульфату, C-кінцевий зшитий телопептид 
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колагену I типу (CTXI) та матричну металопротеїназу 3-го типу  

(Kraus, 2017). Зміщення балансу між синтетичними та каталітичними 

процесами формування тканин суглобу контролюється численними 

біохімічними механізмами, частково описаними в даній роботі. Одним із 

таких механізмім є підвищення синтезу в хондроцитах білка CHI3L1 під 

впливом сигнальних каскадів, що активуються цитокінами ІЛ-1β та ФНП-α.  

Загалом, підвищення вмісту CHI3L1 у сироватці крові асоційоване з 

хронічним запаленням та ремодолюванням тканин за широкого кола 

захворювань, яке окрім артритів включає в себе рак, фібрози печінки, 

запальну хворобу кишечника, бактеріальний сепсис (Coffman, 2008). Інша 

поширена назва цього білка, YKL-40, походить від міжнародних 

однолітерних  абревіатур трьох перших амінокислот – тирозину (Y), лізину 

(K) та лейцину (L) та молекулярної маси в кДа (van Spil, 2010). CHI3L1 

входить до родини хітиназ/хітотріозидаз, що мають гірдролітичну активність 

відносно бактеріальних клітиних стінок, у складі яких наявний  

N-ацетиглюкозамін, тому вважається, що даний білок бере участь у захисті 

від мікроорганізмів. При цьому синтез CHI3L1 можливий макрофагами, 

нейтрофілами, клітинами гладенької мускулатури та клітинами, що пов’язані 

з життєдіяльністю суглобу – хондроцитами, синовіальними клітинами, 

остеобластами (Coffman, 2008). Проте основним джерелом CHI3L1 в 

організмі за умов розвитку запалення є саме хондроцити та синовіоцити. 

Дослідження на культурі хондроцитів показало, що CHI3L1 є одним із 

найбільш синтезованих білків, та є маркером проліферації  

хондроцитів (Yeo, 2019). Підвищення рівня CHI3L1 в крові при ризиках 

розвитку ОА є одним із ключових сигналів системного запалення та 

маркером деградації хряща та переродження кісткової  

тканини (Kawasaki, 2001).  

За даних експериментальних умов, вміст білка CHI3L1 у сироватці 

крові щурів контрольної групи становив 35,8±11,4 нг × мг білка-1 (рис. 3.14). 

Розвиток експериментального ОА, індукованого ін’єкцією МЙА, призводив 
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до збільшення вмісту даного білка у сироватці крові щурів у 2,5 раза у 

порівнянні з контрольною групою. Під час введення ПБ-композиції тваринам 

з МЙА-ОА ми спостерігали тенденцію до зменшення вмісту білка CHI3L1 у 

сироватці крові в 1,4 раза порівняно з групою МЙА, проте ця різниця не була 

статистично значущою; вміст CHI3L1 у цій групі була в 1,8 раза вищою у 

порівнянні зі значеннями даного показника для контрольної групи. Введення 

ПБ-композиції щурам без МЙА-ОА не викликало значущої зміни вмісту 

CHI3L1 у сироватці крові порівняно з контрольною групою. 

Підвищення рівня CHI3L1 у сироватці крові за експериментального ОА 

корелює з результатами попередніх робіт та є наслідком реалізації 
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Рис. 3.14. Вміст CHI3L1 у сироватці крові щурів при 

експериментальному ОА (МЙА-ОА) та за умов введення пробіотичної (ПБ) 

композиції (M±m, n=10) 

* - р ≤ 0,05, відносно групи «Контроль» 

# - р ≤ 0,05, відносно групи «МЙА-ОА» 
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сигнальних каскадів, активованих прозапальними цитокінами ІЛ-1β та  

TNF-α, насамперед NF-κB-залежного шляху (Reclies, 2005). В літературі 

відсутні дані про вплив харчування, що містить культури ПБ, на рівні 

CHI3L1 у біологічних рідинах. Ми припускаємо, що отримане в нашому 

дослідженні зниження рівня CHI3L1 у сироватці крові за 

експериментального ОА пов’язане з регулюванням цитокінового профілю та 

синтезу про- та протизапальних цитокінів. З іншого боку, зростання вмісту 

CHI3L1 в кров’яному руслі за умов розвитку запалення підтверджує один із 

механізмів впливу запалення на стан мікробіому кишечника, в тому числі за 

умов розвитку ОА. Білок CHI3L1 хазяїна здатний взаємодіяти з 

бактеріальною хітиназаю ChiA через домени, що зв’язують хітин, та сприяти 

опосередкованій адгезії та агрегації бактеріальних колоній на стінках 

ворсинок ШКТ (Rossi, 2017). Підвищення вмісту CHI3L1 у клітинах, у тому 

числі хондроцитах, стимулює проліферацію клітин сполучної клітини та 

модулює рівень експресії хемокінів та ММП у фібробластах, підсилює 

хемотаксис ендотелію клітин (di Rossa, 2014).  

У нормі основною функцією хондроцитів є синтез перицелюлярного 

матриксу, каркас якого утворений комплексами колагену ІІ та ІХ типу, 

глікозаміногліканів та їхніх похідних – протеогліканів, а також гіалуронової 

кислоти; особливістю цих комплексів є здатність зв’язувати велику кількість 

води. Основним протеогліканом хрящової тканини є ACAN. Наявність 

агрегатів ACAN у сітчастих структурах волокон колагену забезпечує 

механіко-фізичні властивості хряща, а саме, пружність, протидію 

деформаціям, підтримування осмотичного тиску (Achraya, 2014). Завдяки 

здатності ACAN зв’язуватися з гіалуроновою кислотою й колагеном, ACAN 

відіграє важливу роль у взаємодіях «клітина-клітина» та «клітина-матрикс». 

Дисбаланс синтезу та деградації ACAN сприяє пошкодженню структури 

позаклітинного матриксу та хрящової тканини. Продукти деградації, 

фрагменти ACAN виводяться в синовіальну рідину і кровотік, і їхнє 

аномальне підвищення в біологічних рідинах може слугувати маркером 
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метаболічного дисбалансу за умов розвитку захворювань суглобів (Hao, 

2018) або під час тривалих навантаженнях на суглоб (Neidhart, 2000). 

У нашому дослідженні було визначено вміст білку ACAN у сироватці 

крові щурів контрольної групи, де цей показник становив  

51,7 ± 14,7 нг × мг білка-1 (рис. 3.15). За умов розвитку експериментального 

МЙА-ОА вміст ACAN у сироватці крові щурів зростав у 3 раза в порівнянні з 

контрольною групою. Під час введення ПБ-композиції тваринам із МЙА-ОА 

ми спостерігали зниження вмісту білка ACAN у сироватці крові в 1,3 раза в 

порівнянні з групою МЙА-ОА. Введення ПБ тваринам без 

експериментального остеоартриту не викликало значущих змін вмісту білка 

ACAN у сироватці крові в порівнянні з контрольною групою. 

Підвищення вмісту ACAN у сироватці крові при експериментальному 

ОА в нашому дослідженні корелює з результатами інших робіт та із 

загальноприйнятою концепцією механізмів деградації хрящової тканини при 

патології. Посилення процесів катаболізму ACAN відбувається за рахунок 

стимуляції ензиматичної деградації специфічними ферменатами 

агреканазами, ADAMTS-4/5 з утворенням N-термінальних фрагментів, які, у 

свою чергу, розщеплюються ферментами ММП до коротких амінокислотних 

послідовностей, які через взаємодію з мембранними рецепторами TLR2 

стимулюють розвиток прозапальних сигналів у хондроцитах, синовіальних 

фібробластах та перитонеальних макрофагах (Miller, 2019). Лігандами до 

TLR2 можуть виступати патоген-асоційовані молекулярні патерни – цілі або 

ділянки молекул, продукти метаболізму мікроорганізмів (Bianchi, 2007). 

Зміна різноманіття мікробіому індивідууму може впливати на інтенсивність 

продукування патоген-асоційованих молекулярних патернів та стимуляцію 

прозапальних процесів і катаболізму хрящової тканини. Введення ПБ-

композиції може залучатися у регуляцію цих процесів завдяки корекції 

видового складу мікробіому. 
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Рис. 3.15. Вміст ACAN у сироватці крові щурів при 

експериментальному ОА (МЙА-ОА) та за умов введення пробіотичної (ПБ) 

композиції (M±m, n=10) 

* - р ≤ 0,05, відносно групи «Контроль» 

# - р ≤ 0,05, відносно групи «МЙА-ОА» 

 

 

Сполучення основних компонентів мікробіому, колагену та ACAN 

відбувається внаслідок утворення комплексів з COMP. COMP, або 

тромбоспондин 5, є гомопентамерним глікопротеїном, що C-термінальними 

глобулярними доменами здатний з’єднуватися з колагенами І, ІІ, IX типу, 

ACAN та фібронектинами. У багатьох роботах, присвячених розвитку 

артритів, у тому числі ОА, показано підвищення рівня COMP у сироватці 

крові (Jiao, 2015; Liu, 2016; Luc-Harkey, 2018; Mishra, 2019). 

За даних експериментальних умов, вміст COMP у сироватці крові 

контрольної групи становив 56,3±13,5 нг × мг білка-1 (рис. 3.16). Розвиток 
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експериментального МЙА-ОА призводив до підвищення вмісту COMP у  

3,4 раза, в порівнянні з контрольною групою. Введення ПБ-композиції 

тваринам із МЙА-ОА показало зниження вмісту COMP у сироватці крові в 

1,5 раза в порівнянні зі значеннями групи МЙА-ОА. Введення ПБ-композиції 

тваринам без МЙА-ОА не впливало на вміст COMP у сироватці крові щурів 

порівняно з показниками контрольної групи. 

Зростання рівня вільноциркулюючого в кров’яному руслі COMP може 

бути пов’язано з підвищенням швидкості деградації позаклітинного матриксу 

хрящової тканини, зростанням процесів проліферації хондроцитів. Крім 

участі в процесах метаболізму хрящової тканини, за умов збільшення синтезу 

 

Контроль ПБ МЙА-ОА МЙА-ОА+ПБ

0

50

100

150

200

250

н
г


 м
г 

б
іл

к
а-1

*

*/#

 

Рис. 3.16. Вміст СOMP у сироватці крові щурів при 

експериментальному ОА (МЙА-ОА) та за умов введення пробіотичної (ПБ) 

композиції (M±m, n=10) 

* - р ≤ 0,05, відносно групи «Контроль» 

# - р ≤ 0,05, відносно групи «МЙА-ОА» 
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COMP може бути залучений у процесах переродження хряща. Зокрема, 

високий вміст COMP був виявлений у складі фібротичних рубців та за умов 

розвитку системного склерозу, також досліджується роль COMP на процеси 

ангіогенезу (Jiao, 2016). Спираючись на дані літератури та результати 

власних досліджень, зменшення вмісту COMP у сироватці крові не можна 

вважати підтвердженням сповільнення деградації хрящової тканини, 

оскільки його зміна також може бути пов’язана з пригніченням розвитку 

фіброзів поверхні хряща та ангіогенезу в суглобі. Проте компенсаторний 

ефект введення пробіотику на рівень COMP у сироватці крові свідчить про 

тенденцію зміщення метаболізму хрящової тканини до нормального 

фізіологічного рівня. 

 

Висновки 

Таким чином, розвиток експериментального ОА, індукованого 

ін’єкцією МЙА у колінну зв’язку щурів, призводить до збільшення вмісту 

продуктів метаболізму хрящової тканини в сироватці крові. Зменшення 

експресії генів маркерів метаболізму хрящової тканини свідчить про 

виснаження системи репарації хрящової тканини, що пов’язано зі зниженням 

кількості хондроцитів з одночасним порушенням архітектоніки хряща. 

Унаслідок розвитку хронічного запалення синтезуються низка білків 

катаболічного напрямку, включно з CHIL31, що призводить до 

інтенсифікації ферментативного лізису компонентів позаклітинного 

матриксу, при цьому залишкові ланцюги можуть надходити в кров’яне русло, 

що підтвердили отримані дані з підвищення вмісту COMP та ACAN у 

сироватці крові. Введення ПБ-композиції за умов розвитку 

експериментального ОА викликало часткове зменшення вмісту маркерів 

метаболізму хрящової тканини в сироватці крові щурів, що підтверджує 

потенціал можливого використання досліджуваної ПБ-композиції в 

терапевтичних стратегіях лікування ОА.  
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РОЗДІЛ 4 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Серед захворювань суглобів важливе місце займають остеоартрити 

(ОА). ОА включають у себе патологічні процеси різноманітної етіології, для 

яких характерне порушення балансу між процесами деградації та синтезу 

хондроцитів, позаклітинного матриксу хряща та субхондральної кістки 

внаслідок дії сукупності біологічних і механічних факторів (Thijssen, 2014). 

Для ОА характерні морфологічні, біохімічні, молекулярні й біомеханічні 

зміни клітин та матриксу, що призводять до порушення архітектоніки 

хондроцитів, розволокнення та ульцерації хрящової тканини, утворення 

остеофітів та субхондральних кіст. Різкий больовий синдром, обмеженість в 

амплітуді рухів, крепітація є чинниками, що супроводжують передчасну 

втрату працездатності. Збільшення очікуваної тривалості життя, надмірна 

вага, незбалансований режим навантажень та спокою, сидячий спосіб життя є 

факторами, що сприяють збільшенню частки населення в групі ризику 

розвитку ОА (Madry, 2016). 

Оцінювання ступеню тяжкості ОА дають змогу розробити найбільш 

вдалу терапевтичну стратегію в індивідуальному порядку. Необхідно 

зазначити, що на сьогодні немає засобу лікування ОА, є лише превентивні 

рекомендації, симптоматична терапія та хірургічне втручання (Клінічна 

настанова, 2017). Для переважної більшості пацієнтів за прогресування ОА 

на сьогодні рекомендують використання НППЗ та парацетамол (Gore, 2012). 

Проте широке коло побічних ефектів, асоційованих з використанням цієї 

комбінації, включно з впливом на шлунково-кишковий тракт, серцево-

судинну та сечовидільну системи, ставлять завдання для наукового світу 

щодо пошуків альтернативних шляхів корекції процесів розвитку ОА. Для 

цього необхідно комплексне розуміння процесів, у тому числі біохімічних 

механізмів, що включають розвиток імунного сигналу, відповідь організму 
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системами природного та адаптивного імунітету, перебіг та контроль 

каскадів біохімічних реакцій. 

Архітектоніка хрящової тканини суглобу регулюється метаболітами 

хондроцитів у відповідь на біохімічні та механічні зміни оточення клітин. 

Під час активації імунної відповіді в хондроцитах ключову роль відіграють 

цитокіни ІЛ-1β та ФНП-α, що активують сигнальні шляхи NF-κB, MAPK, 

JNKs, ERK, AP1, p38, тощо, які, у свою чергу, стимулюють синтез 

прозапальних цитокінів та хемокінів, індуцибельної синтази оксиду азоту, 

простагландинів, циклооксигенази-2, ММП (Wojdasiewicz, 2014). Розвиток 

запалення стимулює хемотаксис нейтрофілів, що призводить до 

продукування ними великої кількості АФК та розвитку оксидативного стресу 

(Jotanovic, 2012). У нормі регуляція окисно-антиоксидантного балансу 

відбувається ферментативними та неферментативними системами, проте за 

хронічного запалення антиоксидантні механізми інгібуються, що призводить 

до активізації вільнорадикальних механізмів окиснення ліпідів та 

модифікації білків. Порушення плинності мембран, просторової будови 

функціональних білків поряд із активацією факторів апоптозу стимулюють 

деградацію хондроцитів та позаклітинного матриксу, що діагностується в 

кров’яному руслі підвищенням вмісту маркерів метаболізму хрящової 

тканини в крові (Van Spil, 2010). 

Потужна імуномодулююча функція мікробіому ШКТ разом із 

дослідженнями, що показали вплив стану мікробіому на рівні біохімічних 

маркерів, асоційованих з ОА, дали змогу розпочати напрям досліджень, в 

якому вивчається вплив стану мікробіому на розвиток ОА, а також стратегії 

корекції стану мікробіому за допомогою введення ПБ-композицій різного 

складу (Янковский, 2017). У даній роботі було зосереджено увагу на 

з’ясуванні дії ПБ-композиції вітчизняного виробництва на біохімічні 

показники крові, асоційовані з розвитком ОА. Досліджувана ПБ-композиція, 

що містила біомасу живих клітин симбіозу 14-ти штамів фізіологічних для 

кишечника ссавців мікроорганізмів, що належать до 10-ти видів 
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(Acetobacter aceti, Bifidobacterium bifidum, B. longum, Lactobacillus acidophilus, 

L. delbrueckii, L. helveticus, Lactococcus lactis, Propionibacterium 

acidipropionici, P. freudenreichii, Streptococcus salivarius) добре себе 

зарекомендувала під час дослідження інших захворювань, пов’язаних з 

розвитком імунної відповіді. В даній роботі було вперше досліджено вплив 

ПБ-композиції відповідного складу на перебіг запалення за умов розвитку 

ОА, що показано на тваринній моделі, яка індукується разовим введенням 

МЙА в тканини колінного суглобу та спричиняє порушення енергетичних 

каскадів у клітинах та загибель хондроцитів. При цьому відбувається 

розвиток сигнальних каскадів, наближених до умов реального ОА.  

На першому етапі досліджень було вивчено перебіг запальних процесів 

у сироватці крові за умов ОА та введення ПБ. Було досліджено концентрацію 

прозапальних цитокінів природного імунітету (ІЛ-1β, ФНП-α), адаптивного 

імунітету (ІЛ-12 p40, ІФН-γ) та протизапальних цитокінів (ІЛ-4, ІЛ-10). Було 

зафіксовано зростання рівня прозапальних цитокінів природного імунітету та 

ІФН-γ у сироватці крові, а також зменшення вмісту протизапальних 

цитокінів (ІЛ-4, ІЛ-10), що свідчить про розвиток запального процесу на 

системному рівні. У порівнянні з контрольною групою, експериментальна 

модель МЙА-ОА спричиняла в сироватці крові збільшення рівня ІЛ-1β щурів 

у 1,8 раза, збільшення рівня ФНП-α в 1,8 раза, зростання вмісту ІФН-γ щурів 

у 1,6 раза, зменшення рівня ІЛ-4 в 1,3 раза, зменшення рівня ІЛ-10 в 1,3 рази. 

Введення ПБ-композиції викликало часткову компенсацію в рівнях 

показників запалення в сироватці крові щурів з експериментальним МЙА-ОА 

та показало такі зміни: зменшення рівня ІЛ-1β в 1,3 раза, зменшення рівня 

ФНП-α в 1,3 раза, зменшення рівня ІФН-γ в 1,3 раза, підвищення рівня ІЛ-4 в 

1,5 раза, підвищення рівня ІЛ-10 в 1,3 раза, відповідно, у порівнянні з групою 

експериментального ОА без введення ПБ. Введення ПБ тваринам без ОА не 

впливало на рівень досліджуваних показників у сироватці крові. Рівень ІЛ-12 

р40 в сироватці крові не показав статистично значущих змін у жодній групі. 
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Отримані дані підтвердили твердження про імуномоделюючу властивість 

мікробіому та здатність ПБ впливати на стан мікробіоти ШКТ. 

Наступним етапом нашого дослідження стало вивчення інтенсивності 

вільнорадикальних процесів у крові: утворення вільних радикалів кисню та їх 

знешкодження антиоксидантними ферментами, а також рівень продуктів 

окиснення ліпідів та білків. Як відомо, розвиток запалення стимулює 

активацію процесів фагоцитозу та посилення синтезу на мембранах 

фагоцитів супероксидний аніон-радикалу, що забезпечує захист проти 

патоген-асоційованих часток, що мають бактеріальне, вірусне та грибкове 

походження (Aderem, 1999). Проте неконтрольоване тривале підвищення 

вмісту супероксидного аніон-радикалу створює загрозу окисної атаки на 

фізіологічні молекули організму. Для захисту систем власного організму від 

пошкоджувальної дії АФК функціонує система антирадикального захисту, 

що включає в себе компоненти ферментативного та неферментативного 

походження. Одним із ключових компонентів захисту організму від 

супероксидного аніон-радикалу є фермент СОД, що перетворює 

супероксидний аніон-радикал на більш стійку й менш реактивну похідну – 

гідроген пероксид (Demicheli, 2018). Гідроген пероксид є важливим 

вторинним месенджером, який через окиснення сульфгідрильних груп в 

амінокислотах бере участь у процесах ОМБ, а також за умов розвитку 

оксидативного стресу може призводити до окиснення ненасичених зв’язків у 

молекулах жирних кислот у складі ліпідів (Rojkind, 2002). За умов розвитку 

експериментального ОА, досліджуваного в даній роботі, спостерігали 

суттєву зміну показників рівнів АФК та активностей антиоксидантних 

ферментів у сироватці крові: вміст супероксидного аніон-радикалу 

підвищувався в 2,3 раза, відбувалося пригнічення суперкоксиддисмутазної 

активності в 1,6 раза, зростання рівня гідроген пероксиду в 2,4 раза, 

відповідно, у порівнянні з контрольною групою. За цих умов каталазна 

активність показала тенденцію до зростання, яка, проте, не була статистично 

значущою у порівнянні з контрольною групою. Введення ПБ-композиції 
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тваринам з експериментальним ОА сприяло зниженню в сироватці крові 

тварин рівня супероксидного аніон-радикалу в 1,7 раза, частковому 

зростанню супероксидисмутазної активності в 1,3 раза, зменшенню вмісту 

гідроген пероксиду в 1,8 раза, відповідно, порівняно з групою 

експериментального ОА. За цих умов каталазна активність сироватки крові 

знижувалась у 1,3 раза порівняно з групою МЙА-ОА, та наближалася до 

значень каталазної активності в контрольній групі. Введення ПБ тваринам 

без ОА не впливало на рівень досліджуваних показників у сироватці крові. 

Отже, за умов розвитку експериментального ОА в сироватці крові 

спостерігали процеси порушення нормального фізіологічного балансу між 

прооксидантними та антиоксидантними системами, що корелює з даними 

літератури. Введення ПБ-композиції тваринам з експериментальним ОА було 

асоційоване з тенденцією до відновлення нормального рівня досліджуваних 

АФК та ферментативної активності антиоксидантних ензимів, що корелює з 

даними літератури щодо участі мікрофлори ШКТ у процесах регуляції 

окисних механізмів в організмі хазяїна. 

Для хронічної зміни показників окисно-антиоксидантного балансу в бік 

прооксидантів є характерним розвиток оксидативного стресу, що впливає на 

компоненти мембран та ферментів, та призводить до модифікації ліпідів та 

компонентів білків (Lushchak, 2014). Окиснення подвійних зв’язків 

ненасичених жирних кислот у складі мембран та ліпопротеїнів призводить до 

утворення ДК. Проте ДК є нестійкими сполуками, що легко перетворюються 

на насичені альдегіди, в тому числі МДА. За фізіологічного стану МДА 

виступає попередником простагландинів, стероїдних гормонів, проте за 

патологічних станів бере участь у зшиванні ліпідів, що спричиняє зниження 

плинності мембран, порушення фізіологічних процесів фагоцитозу, 

піноцитозу, клітинної міграції. МДА та деякі інші похідні окиснення жирних 

кислот здатні взаємодіяти з ТБК з утворенням стійкого кольорового 

комплексу. При взаємодії альдегідів жирних кислот, включно з МДА, з 

кетонами або вільними аміногрупами характерне утворення ШО. Їхнє 
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надмірне накопичення внаслідок дестабілізації мембран клітин сприяє 

процесам апоптозу (Vandemoortele, 2017). Тому на наступному етапі нашого 

дослідження було вивчено стан процесів пероксидного окиснення ліпідів та 

окисної модифікації білків за умов розвитку експериментального ОА за дії 

ПБ-композиції. Було виявлено, що за умов розвитку експериментального ОА 

в сироватці крові щурів зростав вміст продуктів перекисного окиснення 

ліпідів: ДК – у 2,5 раза, ТБК-активних продуктів – у 2,1 раза та ШО –  

у 1,7 раза, відповідно, у порівнянні з контрольною групою. Введення ПБ-

композиції тваринам із МЙА-ОА супроводжувалося зменшенням у сироватці 

крові вмісту продуктів ПОЛ: ДК – у 1,3 раза, ТБК-активних продуктів –  

у 1,5 раза, ШО – у 1,2 раза, відповідно, порівняно з групою тварин з 

експериментальним ОА. За даних експериментальних умов досліджено 

ступінь окисної модифікації білків та вміст відновлених SH-груп білків та 

пептидів за патології та введення ПБ-композиції. Показано, що за умов 

розвитку експериментального ОА рівень продуктів окисної модифікації 

білків зростав: нейтральних альдегідних продуктів (максимум абсорбції за 

довжини хвилі 356 нм) – у 2,4 раза, нейтральних кетонних продуктів 

(максимум абсорбції за довжини хвилі 370 нм) – у 2,2 раза, основних 

альдегідних продуктів (максимум абсорбції за довжини хвилі 430 нм) –  

у 1,6 раза та основних кетонних (максимум абсорбції за довжини хвилі  

530 нм) – у 1,5 раза, відповідно, відносно значень контрольної групи. 

Введення ПБ-композиції тваринам з експериментальним ОА викликало 

зниження ступеню окиснення білкових молекул: нейтральних альдегідних 

продуктів – у 1,5 раза, нейтральних кетонних продуктів – у 1,6 раза, 

основних альдегідних продуктів та основних кетонних продуктів – у 1,4 раза, 

відповідно, відносно групи з експериментальним ОА. При дослідженні 

вмісту загальних, білкових та небілкових SH-груп за даних 

експериментальних умов та розвитку патології показано зниження вмісту 

сульфгідрильних груп у сироватці крові: небілкових SH-груп – у 1,4 раза, 

білкових та загальних – у 1,7 раза відносно значень контрольної групи. 
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Введення ПБ-композиції щурам за розвитку експериментального ОА 

викликало зростання вмісту небілкових SH-груп, білкових та загальних  

SH-груп у 1,3 раза відносно групи з експериментальним ОА. Окрім цього, 

введення пробіотичної композиції тваринам без розвитку 

експериментального ОА показало статистично значуще зростання небілкових 

SH-груп у 1,3 раза порівняно з показниками контрольної групи. Це пов’язано 

зі здатністю мікроорганізмів, що входять до складу досліджуваної 

пробіотичної композиції, утворювати γ-глутамілцистеїн – попередник 

відновленого глутатіону, а також безпосередньо синтезувати сам 

відновлений глутатіон (Lutgendorff, 2008; Kullisaar, 2010). Введення ПБ 

тваринам без ОА не впливало на рівень інших досліджуваних показників 

крові. 

Спираючись на отримані результати та дослідження, наявні в 

літературних джерелах, введення ПБ-композиції може мати сприятливий 

ефект на протидію оксидативного стресу за умов розвитку ОА та гальмувати 

процеси модифікації ліпідів та білків клітин та позаклітинного матриксу. Для 

підтвердження концепції впливу перебігу запалення та механізмів дії 

оксидативного стресу на ліпідні та білкові комплекси, на третьому етапі 

наших досліджень було вивчено вміст у сироватці крові білків, що визнані 

маркерами метаболізму хрящової тканини, і збільшення в сироватці крові 

вмісту яких є сигналом про активацію дистрофічних процесів у суглобі та, 

зокрема, в позаклітинному матриксі хряща. До таких маркерів віднесено 

білки-активатори катаболізму хрящової тканини (матричні металопротеїнази, 

хітинази, тощо) та продукти деградації позаклітинного матриксу (продукти 

розщеплення колагенів І, ІІ, ІХ типу, ACAN, гіалуронова кислота, 

хондроїтинсульфат). При експериментальному ОА нами було досліджено у 

крові вміст хрящового глікопротеїну-39 (YKL-40) – CHI3L1, протеоглікану 

хрящового матриксу – ACAN та олігомерного матриксного білка хряща – 

COMP. За даних експериментальних умов, розвиток ОА призводив до 

зростання у крові вмісту CHI3L1 у 2,5 раза, ACAN зростав утричі, а вміст 
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COMP – у 3,4 раза, відповідно, порівняно з контрольною групою. Під час 

введення ПБ-композиції тваринам з експериментальним ОА вміст білка 

CHI3L1 знижувався в 1,8 раза, вміст протеоглікану ACAN – в 1,3 раза, вміст 

COMP – в 1,5 раза, відповідно, у порівнянні з групою МЙА-ОА. Введення ПБ 

тваринам без ОА не впливало на рівень досліджуваних показників у 

сироватці крові. Отже, нами було показано взаємозв’язок між введенням ПБ 

та процесами деградації позаклітинного матриксу хрящової тканини 

внаслідок зміни маркерів метаболізму хрящової тканини в сироватці крові. 

Отже, отримані дані свідчать про те, що досліджувана ПБ-композиції 

має імуномодулюючий ефект на перебіг запалення при експериментальному 

ОА. Також за даних експериментальних умов досліджуваний пробіотик 

сприяє зниженню розвитку оксидативного стресу та його наслідків 

(зменшення інтенсивності процесів пероксидного окиснення ліпідів та 

окисної модифікації білків) на системному рівні. Позитивна тенденція щодо 

зменшення рівнів маркерів деградації хрящової тканини в сироватці крові 

свідчить про потенціал використання досліджуваної ПБ-композиції в 

терапевтичних стратегіях. Відсутність значущих змін у більшості показників 

під час введення ПБ-композиції контрольним тваринам свідчить про 

відсутність імунної реакції організму на штами бактерій, що містяться в 

композиції. Проте треба зауважити, що з огляду на відмінності в різноманітті 

мікробіому, постійного об’єму мікробіому та швидкості метаболізму, для 

підтвердження терапевтичної доцільності даної ПБ-композиції в 

профілактичних та терапевтичних стратегіях боротьби з ОА необхідні 

додаткові відомості та клінічні дослідження. 
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ВИСНОВКИ 

 

При монойодацетат-індукованому остеоартриті в крові зростає рівень 

медіаторів запалення та активуються вільнорадикальні процеси на фоні 

виснаження антиоксидантного захисту, що супроводжується збільшенням 

вмісту маркерів деградації хрящової тканини внаслідок пришвидшення 

каталітичних процесів у суглобі. Введення пробіотичної композиції сприяє 

зниженню розвитку запалення, відновленню окисно-антиоксидантної 

рівноваги та гальмуванню процесів деградації хрящової тканини щурів при 

монойодацетат-індукованому остеоартриті. 

1. Встановлено, що при експериментальному остеоартриті в 

сироватці крові щурів зростає рівень медіаторів запалення ІЛ-1β, ФНП-α, 

ІФН-γ при одночасному зменшенні вмісту протизапальних цитокінів ІЛ-4 та 

ІЛ-10. Введення пробіотичної композиції сприяє зниженню прояву запалення 

при експериментальному остеоартриті. 

2. Показано порушення окисно-антиоксидантного балансу в 

сироватці крові: збільшення вмісту активних форм кисню (супероксидного 

аніон-радикалу, гідроген пероксиду) та зниження супероксиддисмутазної 

активності. Введення пробіотичної композиції сприяє відновленню окисно-

антиоксидантного балансу в сироватці крові при експериментальному 

остеоартриті. 

3. Виявлено, що при експериментальному остеоартриті у сироватці 

крові щурів зростає вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів (дієнових 

кон’югатів, ТБК-активних продуктів, шиффових основ). Введення 

пробіотичної композиції щурам при експериментальному остеоартриті веде 

до зменшення вмісту досліджуваних сполук. 

4. Встановлено, що при експериментальному остеоартриті у 

сироватці крові щурів зростає вміст продуктів окисної модифікації білків з 

одночасним зменшенням відновлених сульфгідрильних груп у бічних 

ланцюгах білків та пептидів. Введення пробіотичної композиції щурам при 
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експериментальному остеоартриті викликає зменшення вмісту 

досліджуваних сполук. 

5. Показано зростання вмісту біохімічних маркерів деградації 

хрящової тканини (CHI3L1, COMP, ACAN) у сироватці крові за умов 

експериментального остеоартриту. Введення пробіотичної композиції 

тваринам з експериментальним остеоартритом сприяє зменшенню вмісту 

досліджуваних метаболітів хрящової тканини в сироватці крові. 
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