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ЗНАЧЕННЯ ХРОМОСОМНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ В РОЗВИТКУ 
ОСТЕОАРТРОЗУ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

М.М. Коренєв, Н.С. Шевченко, В.Є. Нефідова
ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН», м. Харків, Україна

Importance of chromosome instability in development of osteoarthritis at adolescents
Korenev N.M., Shevchenko N.S., Nefidova V.E 
SI «Institute of Children and Adolescents Health Care of NAMS of Ukraine», Kharkiv, Ukraine
Рurpose. To investigate the frequency and spectrum of chromosomal aberrations, their correlation with indexes of connective tissue 
homeostasis, and joints structural failure at adolescents with initial presentations of knee-joint osteoarthritis.
Patients and methods. Cytogenetic research of lymphocyte of peripheral blood with determining frequency and spectrum of 
chromosomal aberrations has been done among 110 patients aged 12-18 with initial presentations of osteoarthritis. Content of total 
glycosaminoglycan sulphates, their fractions, general chondroitin sulfates, activity of acid and alkaline phosphatase, oxyproline in daily 
urine, concentration of calcium, phosphorus, magnesium in serum of the blood and level of calcium and phosphorus excretion with 
urine have been studied. 
Results. The analysis of chromosome structure revealed that their aberrations were recorded in 98,0% of patients and 75% of 
healthy adolescences. Spontaneous level of aberrations was for certain higher at probands with osteoarthritis (5,59 % against 1,84 %, 
р < 0,001) in comparison to healthy persons. During increasing of chromosomal aberrations level for certain the amount of calcium in 
blood and its excretion with daily urine were descending, intensity of metabolism, deficiency of general glycosaminoglycan sulphate 
and their fractions grows up, general chondroitin sulfates, excretion of oxiproline and uronic acid were decreasing. Adolescents with 
insufficient thickness of articular cartilage the number of polyploid cells was increasing (1,51% and 0,77%, р<0,05) and the number of 
cells with premature discrepancy of centromere was decreasing(0,17% against 0,59%, р<0,05) in comparison with patients who had 
sufficient thickness of articular cartilage. Significant increase of the size of the knee-joint capsula articularis in compliance with 
chromosomal aberrations growth has been revealed.
Conclusion. The high level of chromosomal instability is one of the pathogenetic links of degenerate processes in joints at 
adolescents and they appear to be the ground for being included in therapeutic complex of resources which stabilize genome.
Key words: adolescents, osteoarthritis, chromosomal aberrations, metabolism of connective tissue. 

Значение хромосомной нестабильности в развитии остеоартроза в подростковом возрасте
Коренев Н.М., Шевченко Н.С., Нефидова В.Е.

ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН», г. Харьков, Украина
Цель. Изучить частоту и спектр хромосомных аберраций, их взаимосвязь с показателями соединительнотканного гомеос-
таза и нарушением суставных структур у подростков с начальными проявлениями остеоартроза коленных суставов. 
Пациенты и методы. У 110 пациентов 12-18 лет с начальными признаками остеоартроза проведено цитогенетичес-
кое исследование лимфоцитов периферической крови с определением частоты и спектра хромосомных аберраций. 
Изучено содержание суммарных гликозаминогликансульфатов, их фракций, общих хондроитинсульфатов, активность кислой 
и щелочной фосфатаз, оксипролина в суточной моче, концентрация кальция, фосфора, магния в сыворотке крови и уровни 
экскреции кальция и фосфора с мочой. 
Результаты. Исследование структуры хромосом выявило, что их аберрации регистрировались у 98,0% больных и 75,0% 
здоровых подростков. Спонтанный уровень аберраций был достоверно выше у пробандов с остеоартрозом (5,59% против 
1,84%, р < 0,001) по сравнению со здоровыми лицами. При повышении уровня хромосомных аберраций достоверно сни-
жалось содержание кальция крови и его экскреция с суточной мочой, интенсивность обменных процессов, нарастал дефи-
цит общих гликозаминогликансульфатов и их фракций, общих хондроитинсульфатов, уменьшалось выделение оксипролина и 
уроновых кислот. У подростков с недостаточной толщиной суставного хряща увеличивалось число полиплоидных клеток 
(1,51% и 0,77%, р<0,05) и снижалось количество клеток с преждевременным расхождением центромер (0,17% против 
0,59%, р<0,05) по сравнению с пациентами с достаточной толщиной хряща. Выявлено достоверное увеличение размеров 
суставной сумки коленных суставов в соответствии с возрастанием частоты хромосомных аберраций.
Заключение. Высокий уровень хромосомной нестабильности является одним из патогенетических звеньев развития 
дегенеративных процессов в суставах в подростковом возрасте, что служит основанием для включения в терапевтический 
комплекс средств, стабилизирующих геном. 
Ключевые слова: подростки, остеоартроз, хромосомные аберрации, метаболизм соединительной ткани.
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Проблема діагностики і лікування ревматичних захво-
рювань (РЗ) залишається актуальною і має загальноме-
дичне і соціальне значення внаслідок високих показників 
захворюваності та поширеності, тимчасової і стійкої 
непрацездатності. Серед них найбільш розповсюдженим 
є остеоартроз (ОА), який характеризується невпинно про-
гресуючим хронічним перебігом з тенденцією до прогре-
сування патологічного процесу, складністю та несвоєчас-
ністю діагностики, необхідністю тривалої терапії, малою 
ефективністю та високою вартістю лікування [1].

Проведеними в ДУ «ІОЗДП НАМН» дослідженнями 
було встановлено, що старт артрозоутворюючих проце-
сів може розпочинатися вже в підлітковому віці, він 
супроводжується появою ознак ураження всіх структур-
них компонентів суглобів та періартикулярних тканин, 
глибинними порушеннями в стані метаболізму сполуч-
ної тканини, залученням імунної системи з розвитком 
прозапальних та аутоімунних зсувів [2, 3, 4]. Доведено, 
що розвиток даної патології відбувається в результаті 
зриву компенсаторних можливостей при невідповіднос-
ті між процесами деградації та синтезу позаклітинного 
матриксу суглобового хряща та субхондральної кістки. 
До факторів, що призводять до дисбалансу сполучнотка-
нинних структур, відносять диспластичні, травматичні, 
запальні ураження суглобів, а також порушення в геномі 
людини [5].

Відомо, що для ОА вклад генетичних факторів колива-
ється від 40% до 70% за даними різних авторів. 
Відокремлено первинні, генетично детерміновані форми 
ОА та визначено наявність полігенного успадкування 
захворювання [6-9]. Тому фенотипічний спектр спадко-
вого ОА широко змінюється від форм, які проявляються 
клінічно лише у дорослому віці, до інших форм, що мані-
фестують вже в дитячому віці. Поряд з цим встановлено 
ряд певних закономірностей спонтанного хромосомно-
го мутагенезу в соматичних клітинах людини. Визначено 
велику кількість спонтанних ушкоджень ДНК, що вини-
кають під впливом екзогенних та ендогенних чинників, 
невелика частина яких може реалізуватися у кінцеві 
цитогенетичні аномалії. Мутації хромосом виникають 
внаслідок зміни їх структури, при яких відбуваються 
порушення неперервності (фрагменти), або перекомбі-
нація ділянок хромосоми, або декількох хромосом (обмі-
ни) [10]. Передбачається, що розлади метаболізму, які 
виникають у хворих з різною патологією, також можуть 
сприяти формуванню перебудов хромосом, і, в свою 
чергу, брати участь у формуванні різних патологічних 
станів. У роботах дослідників встановлено особливості 
поліморфізму хромосом при порушеннях репродуктив-
ної функції, онкопатології, затримці росту та статевого 
розвитку й інших патологічних станах, які можуть бути 
фоном розвитку ОА [11-14]. Публікації про цитогенетичні 
особливості при захворюваннях суглобів нечисленні і 
переважно стосуються поліморфізму С-гетерохроматину 

та частоти хромосомних мутацій у дітей та підлітків, хво-
рих на ювенільний ревматоїдний артрит (ЮРА) [15]. 
Показники рівня хромосомної нестабільності у підлітків 
із ознаками формування ОА до нашого часу не визначи-
лися. Тому метою дослідження стала оцінка морфофунк-
ціональних особливостей хромосом у підлітків із ОА та 
визначення їх впливу на основні показники сполучно-
тканинного метаболізму.

Матеріали і методи. Для аналізу було відібрано 110 
підлітків 12–18 років із ОА (осіб чоловічої статі – 34 
(30,9%), жіночої – 76 (69,1%)), що знаходились під спо-
стереженням у клініці ДУ «ІОЗДП НАМН». Для встанов-
лення діагнозу керувалися сучасною Міжнародною кла-
сифікацією РЗ, а також критеріями згідно з протоколами 
діагностики та лікування, затвердженими Асоціацією 
ревматологів України. У всіх хворих вивчено клінічну 
симптоматику з ретельним обстеженням опорно-
рухового апарату, проведено рентгенологічне та уль-
тразвукове дослідження (УЗД) суглобів.

Показники обміну сполучної тканини (СТ) визначалися 
в біохімічній лабораторії ДУ «Інститут патології хребта та 
суглобів ім. проф. М.І. Ситенко НАМН», у тому числі: 
сумарні глікозаміноглікансульфати (ГАГ) та їх фракції, 
загальні хондроїтинсульфати (ХС), активність кислої (КФ) 
та лужної фосфатаз (ЛФ), оксипролін (ОП), концентрація 
кальцію, фосфору, магнію в сироватці крові та екскреція 
кальцію та фосфору із сечею комплексонометричним 
титруванням з використанням флюорексона як індика-
тора, а також з використанням унiфiкованих методик. 

Цитогенетичний аналіз виконувався за стандартною 
схемою, матеріалом слугували препарати хромосом, 
отримані з культури лімфоцитів периферичної крові. 
Для вивчення частоти та спектру хромосомних аберацій 
(ХА) аналізувалося від 50 до 100 метафазних пластинок у 
кожного пацієнта за допомогою бінокулярного мікро-
скопа «Leica Galen III». Всього проаналізовано 9022 мета-
фазних пластинок у хворих на ОА, враховували всі струк-
турні аберації хроматидного (одиночні фрагменти, деле-
ції коротких та довгих плечей) та хромосомного (парні 
фрагменти, розриви по центромері, кільцеві хромосо-
ми) типів, геномні порушення (поліплоїдні клітини, 
передчасне розходження центромер). Отримані резуль-
тати порівнювались з результатами 40 здорових одно-
літків (дослідження 3524 метафазних пластинок).

Статистична обробка отриманих результатів виконана 
на персональному комп’ютері IBM PC. Використано паке-
ти програм Microsoft Office, Statgraphics Plus 3.0, табличні 
процесори «SPSS Statistics 17,0». Для визначення досто-
вірності відмінностей показників використовувалися 
параметричні й непараметричні критерії Ст’юдента, 
Фішера, Вілкоксона-Манна-Вітні, системний аналіз. Для 
розрахунку прогностичної значущості ознак застосову-
вали критерій Вальда з визначенням інформативності за 
Кульбаком. 
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Результати дослідження та їх обговорення. Пацієнти 
звертались до клініки інституту з приводу больового 
синдрому в нижніх кінцівках, переважно в колінних 
суглобах. Больовий синдром характеризувався симе-
тричністю, посиленнями після фізичного навантаження 
(96,4%), тривалого зберігання статичного положення 
сидячи або стоячи (60,4%), метеозалежністю (64,5%), 
сезонністю (35,3%). Інтенсивність болю за візуально-
аналоговою шкалою була невисокою (середній бал – 
2,9), була вищою у дівчаток (3,6 против 1,9; р<0,05), однак 
мала впертий характер та була причиною звертання за 
медичною допомогою. Вивчення структури колінних 
суглобів шляхом проведення УЗД показало, що найчасті-
шою ознакою формування ОА в підлітковому віці було 
зниження висоти хряща (82,9%), зменшення ширини 
суглобової щілини переважно в медіальних відділах 
суглоба, збільшення розмірів надколінникової сумки, в 
тому числі більше 1,0 мм2, що свідчило про наявність 
субклінічного синовіту (у 28,6% обстежених підлітків). 

Дослідження спонтанного мутагенезу показало, що 
каріотип у всіх обстежених пробандів відповідав 46,ХХ 
або 46,XY. При цьому дослідження структури хромосом 
виявило, що аберації хромосом реєструвалися у 98,0% 
хворих на ОА та 75,0% здорових однолітків (табл. 1). 
Спонтанний рівень аберацій у пробандів з ОА склав 
5,59%, що в 3 рази перевищувало рівень ХА у підлітків 
контрольної групи (1,84%, р < 0,001). У хворих на ОА не 
виявлено вірогідного збільшення частоти ХА хроматид-
ного типу хромосом, у той же час серед аберацій хромо-
сомного типу встановлено більшу поширеність парних 
фрагментів, передчасного розходження центромер і 
поліплоїдних клітин.

Примітки: n – кількість метафазних пластинок;
р – рівень значущості за критерієм Ст’юдента.

Аналіз цитогенетичних показників у пробандів із ОА в 
залежності від статі дозволив встановити, що аберації 
хроматидного та хромосомного типів однаково часто 
реєструвалися у хлопців і дівчат. Індивідуальний рівень 

цитогенетичних аномалій у дівчат коливався в межах від 
0,0% до 13,0%, у хлопців ці показники знаходилися в 
межах від 0,0% до 15,0%. В цілому загальна частота хро-
мосомних порушень була вищою у осіб жіночої статі 
переважно за рахунок підвищення рівня поліплоїдних 
клітин (р <0,05) ( табл. 2).

Примітки: n – кількість метафазних пластинок;
р – рівень значущості за критерієм Ст’юдента.

Загальний рівень хромосомних порушень, частота абе-
рацій хроматидного і хромосомного типів не залежали від 
спадкової обтяженості щодо РЗ. Разом з тим, виявлено 
вплив материнського ефекту, що виражалося в статистич-
но значущому підвищенні рівня хромосомних мутацій у 
пробандів з обтяженою спадковістю по материнській лінії 
(6,65%, р < 0,01) і по обох лініях одночасно (6,24%, р < 0,05) 
у порівнянні з частотою ХА у підлітків з обтяженістю по 
батьківській лінії (4,20%). 

Для визначення прогностичної значущості рівня хромо-
сомних порушень у дітей та підлітків, хворих на ОА, застосо-
вували методику послідовної процедури Вальда з визна-
ченням інформативності ознак за допомогою критерію 
Кульбака. За допустиму помилку при прогнозуванні при-
ймали 5,0% поріг. Визначено, що дітей та підлітків, хворих на 
ОА, у котрих виявляється підвищений рівень ХА (від 4 до 
11%), слід віднести до групи високого генетичного ризику 
щодо стабільності стану хромосомного апарату. При цьому 
було встановлено, що прогностичний рівень ХА відрізнявся 
в залежності від рівня спонтанних хромосомних мутацій. 
При їх підвищенні в 3 рази порівняно з контрольною гру-
пою (від 3 до 5%) прогностичний коефіцієнт складав +5,1; 
інформативність 0,8; а при зростанні понад 6% (від 6 до 
13%) відповідно + 6,3; інформативність 0,7.

В залежності від отриманих показників було проаналізо-
вано стан сполучнотканинного метаболізму в групах під-
літків, хворих на ОА, із різним рівнем ХА. Першу групу (n = 
18; 55,5% - особи жіночої і 44,5% - чоловічої статі) склали 
підлітки з частотою ХА на рівні показників контрольної 
групи (0-2%), другу групу (n = 46; 65,2 і 34,8%) – з рівнем ХА 
від 2,1 до 6,0%; третю групу (n = 46; 78,3 і 21,7% відповідно) 

Типи аберацій Хворі на 
остеоартроз,
n = 9022

Контрольна 
група,
n = 3524

Р

Хроматидний тип 0,84 ± 0,10 0,88 ± 0,16 >0,05
В тому числі:
одиночні фрагменти
делеції короткого плеча
делеції довгого плеча

0,76 ± 0,09
0,04 ± 0,02
0,04 ± 0,02

0,88 ± 0,16
0,00 ± 0,00
0,00 ± 0,00

>0,05
<0,05
<0,05

Хромосомний тип 3,79 ± 0,20 0,82 ± 0,15 <0,001
В тому числі:
парні фрагменти
передчасне
розходження центромер
кільцеві хромосоми
розриви по центромері

3,21 ± 0,19

0,48 ± 0,07
0,02 ± 0,02
0,04 ± 0,02

0,79 ± 0,15

0,03 ± 0,03
0,00 ± 0,00
0,00 ± 0,00

<0,001

<0,001
>0,05
<0,05

Поліплоїдні клітини 0,94 ± 0,10 0,14 ± 0,06 <0,001
Всього 5,59 ± 0,24 1,84 ± 0,23 <0,001

Таблиця 1
Частота хромосомних аберацій у хворих на остеоартроз 

(M ± m, %)

Таблиця 2
Частота хромосомних аберацій у хворих на остеоартроз в 

залежності від статі (M ± m, %)

Типи аберацій Дівчата,
n = 1453

Хлопці, n = 902 Р

Хроматидного типу 0,83 ± 0,24 0,78 ± 0,29 >0,05
В тому числі:
одиночний фрагмент
делеція довгого плеча

0,83 ± 0,24
0,00 ± 0,00

0,76 ± 0,15
0,11 ± 0,11

В том числі:
парний фрагмент
передчасне
розходження центромер
кільцева хромосома
розрив по центромері

3,30 ± 0,47

0,41 ± 0,16
0,00 ± 0,00
0,00 ± 0,00

3,10 ± 0,58

0,55 ± 0,25
0,11 ± 0,11
0,00 ± 0,00

Поліплоїдні клітини 1,58 ± 0,33 0,78 ± 0,29 <0,001
Усього 6,26 ± 0,32 5,32 ± 0,37 <0,05
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– з найвищим рівнем ХА (понад 6,0%) і найбільшим неспри-
ятливим прогностичним коефіцієнтом. 

Аналіз вмісту біохімічних сполук показав достовірні від-
мінності показників в різних групах обстежених пацієнтів 
(табл. 3). Так, відмічено, що в третій групі хворих на ОА були 
найнижчими показники концентрації кальцію крові та його 
екскреції в добовій сечі як порівняно з першою (р < 0,05), 
так і з другою (р < 0,05) групами. Навпаки, вміст фосфору 
крові зростав при підвищенні рівня ХА до 6% (р < 0,01). При 
цьому визначено достовірний кореляційний зв'язок часто-
ти ХА з рівнем фосфору крові як в другій (f = 0,8, р < 0,05), так 
і в третій групі (f = 0,5, р < 0,01). 

Р – достовірний рівень значущості відмінностей показників між групами 
хворих за критерієм Ст’юдента

Відомо, що відображенням інтенсивності сполучнотканин-
ного метаболізму є активність ферментів – кислої та лужної 
фосфатаз. При загальній тенденції до її збільшення у хворих 
на ОА підлітків, при співставленні із показниками ХА встанов-
лено, навпаки, зниження активності обох ферментів відповід-
но рівню ХА. В третій групі підлітків відмічено найнижчі 
показники ЛФ, що свідчить про сполучений вплив рівня ХА і 
інтенсивності метаболічних процесів. 

Попередні дослідження показали, що основним біохіміч-
ним параметром формування ОА в підлітковому віці є проте-
огліканова недостатність, що проявляється дефіцитом загаль-
них ГАГ за рахунок хондроїтин-6-сульфатів (І фракція), 
хондроїтин-4- та дерматансульфатів (ІІ фракція), загальних ХС. 
При дослідженні в сироватці крові рівня ГАГ в залежності від 
частоти ХА було встановлено, що їх вміст знижувався одно-

часно з підвищенням хромосомної нестабільності. При цьому 
достовірні відмінності між вмістом загальних ГАГ, І фракції і 
загальних ХС у підлітків першої та другої груп не відзначено. 
При незначному зростанні рівня ХА відбувалось лише зни-
ження ІІ фракції ГАГ (р < 0,05). В третій групі підлітків високі 
значення ХА супроводжувались достовірним зниженням всіх 
зазначених показників, що підтверджує безперечний зв'язок 
між станом міжклітинної речовини сполучної тканини та 
вираженості хромосомної нестабільності.

При спробі аналізу взаємозв’язків хромосомної нестабіль-
ності та структурних особливостей колінних суглобів, що 
становлять початкові ознаки ОА, виявлено, що у підлітків із 
низькою товщиною хряща визначалося вірогідне превалю-
вання частоти поліплоїдних клітин у порівнянні з групою 
пробандів із хрящем достатньої товщини та складало 
1,51±0,29% і 0,77±0,21% (р<0,05) відповідно. Всі знайдені 
поліплоїдні клітини не мали аберацій. Передчасне розхо-
дження центромер, навпаки, вірогідно частіше зустрічалось у 
хворих на ОА із нормальною товщиною хряща та складало 
0,59% проти 0,17% у хворих на ОА із низькою товщиною 
хряща (р<0,05). Відомо, що утворення поліплоїдних клітин 
розглядається як одна з функцій організму щодо стабілізації 
геному [13], а передчасне розділення центромер є законо-
мірною реакцією геному на екзогенне або ендогенне пошко-
дження ДНК [16]. Тому виявлені закономірності оцінювались 
як активація компенсаторних механізмів в умовах порушеної 
будови суглоба. 

Відображенням взаємозв’язку дестабілізації геному в обсте-
жених підлітків та розвитку захворювання було достовірне 
збільшення розмірів суглобової сумки в залежності від рівня 
ХА (в першій групі - 0,65 мм2; в другій - 0,82 мм2 (р < 0,05 порів-
няно з першою групою); в третій - 1,11 мм2 (р < 0,05 порівняно 
з першою і з другою групами)), які досягали відповідних озна-
кам субклінічного синовіту значень в третій групі пацієнтів. 

Загальноприйнятим фактом є те, що формування ОА ініцію-
ється багатьма факторами, зокрема генетичними. Проведені 
дослідження показали, що при розвитку патології, в основі 
якої лежать дистрофічні процеси, значну роль відіграють 
зміни у хромосомному апараті, порушення нормального 
мітотичного циклу. Хромосомна нестабільність безперечно 
виникає на тлі змін метаболічного гомеостазу і, відповідно, 
надалі поглиблює їх. Прогресування патологічних змін у тка-
нинах суглобів також залежить від стану компенсаторних 
можливостей, які, в свою чергу, зумовлені функціонуванням 
генетичного апарату. Тому високий рівень хромосомної 
нестабільності є однією з патогенетичних ланок розвитку 
дегенеративних процесів у суглобах у підлітковому віці. 

Безумовно молодий вік пацієнтів примушує шукати шляхи 
профілактики прогресування ОА не тільки в межах загально-
прийнятих лікувальних заходів. Виявлення взаємозалежності 
патологічних змін і стану хромосом розкриває нові аспекти в 
проблемі попередження розвитку хвороби, мінімізації її про-
явів, є підставою для включення до профілактичних заходів 
засобів, які стабілізують геном.

Показники Хворі з ОА Р
1 група, 

n = 18
2 група,

n = 46
3 група,

n = 46
1-2 1-3 2-3

Кальцій крові, 
ммоль/л

2,44 ± 0,02 2,42 ± 0,02 2,34 ±0,05 < 0,05 < 0,05

Фосфор 
крові, 
ммоль/л

1,33 ± 0,08 1,52 ± 0,06 1,43 ± 0,07 < 0,01 < 0,05

Магній крові, 
ммоль/л

1,13 ± 0,14 1,26 ± 0,08 1,24 ± 0,08

Кальцій сечі, 
мг/добу

287,00 ± 
59,32

230,52 ± 
21,71

203,71 ± 
18,33

< 0,05 < 0,05

Фосфор сечі, 
мг/добу

 0,82 ± 0,08 0,76 ± 0,09 0,77 ± 0,06

ГАГ загальні, 
од.

9,87 ± 0,61 10,04 ± 0,64 8,94 ± 0,42 < 0,05 < 0,05

І фракція, од. 6,61 ± 0,31 6,72 ± 0,26 6,45 ± 0,12 < 0,05 < 0,05
ІІ фракція,од. 1,96 ± 0,34 1,70 ± 0,09 1,50 ± 0,09 < 0,05 < 0,05
ІІІ фракція,од. 1,03 ± 0,28 1,21± 0,27 2,80 ± 0,40
ХС загальні, 
г/л

0,13 ± 0,02 0,14 ± 0,03 0,11 ± 0,01 < 0,05 < 0,05

Уронові кис-
лоти, мг/д.

6,70 ± 2,17 4,00 ± 0,57 3,65 ± 0,35 < 0,05 < 0,05

Оксипролін, 
мг/д.

66,63 ± 14,89 44,14 ± 7,49 56,64 ± 10,26 < 0,05

Лужна фосфа-
таза, од.

104,19 ± 
47,57

82,59 ± 27,80 38,90 ± 17,97 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Кисла фосфа-
таза, од.

4,93 ± 0,75 3,46 ± 0,46 4,46 ± 0,52 < 0,05

Таблиця 3
Рівень показників обміну сполучної тканини у підлітків, 

хворих на остеоартроз (М ± m)
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Висновки
1. Підвищений рівень хромосомних порушень 

значущо частіше реєструється у хворих на ОА 
порівняно зі здоровими особами.

2. У переважної більшості пробандів із ОА виявлено 
дестабілізацію геному, яка проявляється 
підвищенням рівня хромосомних аберацій у 
лімфоцитах периферичної крові.

3. Метаболічні порушення при розвитку ОА в підлітків 
пов’язані з підвищенням частоти хромосомних 
аберацій, що взаємно посилює хромосомну 
нестабільність.

4. Визначення осіб, хворих на ОА, у котрих 
виявляється підвищений рівень хромосомних 
порушень, дозволить своєчасно провести 
профілактичні заходи і тим самим мінімізувати 
несприятливі наслідки в майбутньому.
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