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Резюме. В експерименті на білих щурах з дексаметазон-індукованим артрозом колінних суглобів вивчено ефек-
тивність застосування хлоридної натрієвої ропи. Після проведеного курсу аплікацій з ропою, зникають ознаки 
набряку та болючості кінцівки щура. Мікроскопічно визначено відновлення поверхні суглобового хряща та сут-
тєвого відновлення структури його внутрішніх шарів. Кістка під хрящем звичайної структури, в міжбалкових 
просторах міститься жир. У цілому отримані дані свідчать про виражену коригуючу дію застосованої ропи. 
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Вступ. На сьогоднішній день артрози (остеоартро-
зи), у тому числі гонартрози, вважаються серйозною 
проблемою громадського здоров’я в усьому світі, вони 
вражають біля 12 – 15 % населення планети. З віком ри-
зик появи артрозу істотно збільшується [1, 2]. В Україні 
порушення функціонування опорно-рухового апарату – 
найбільш розповсюджене явище серед соціально-актив-
ної та дієздатної частини населення [3]. Дослідниками 
відмічено тенденцію поширення розвитку посттравма-
тичних артрозів у молодих людей працездатного віку, 
у тому числі, які займаються спортом [4]. Крім того, за 
прогнозами ВООЗ гонартроз до 2030 року стане четвер-
тою причиною, що призводить до інвалідності у жінок 
та восьмою – у чоловіків. Тобто, проблема ефективного 
лікування таких пацієнтів набуває актуальності не тільки 
у медико-соціальному, але й економічному аспекті [4]. 
Медикаментозне лікування артрозів передбачає викори-
стання кортикостероїдів, знеболюючих засобів, за раху-
нок чого знімається виснажливий больовий синдром, та 
хондропротекторів; сприяє  відновлюванню репаратив-
них процесів в хрящах [5]. Для впливу на усі головні лан-
ки патологічного процесу та корекції системних розладів 
необхідно значне поширення спектру призначених лікар-
ських засобів, наслідком чого є неухильне зростання 
небажаного накопичення побічних явищ у вигляді ток-
сичних уражень та ін. [6]. Призначення більшої кількості 
медикаментозних препаратів призводить до звикання, 
появи у хворих токсемії, порушенню обміну вітамінів, 
макро- та мікроелементів, знижує адаптаційні резерви 
організму [7].

У цьому аспекті слід згадати про можливості бальнео- 
терапії у відновлювальному лікуванні хворих з дегенера-
тивно-запальними захворюваннями суглобів, які з успі-
хом проходять курс реабілітації в санаторно-курортних 
закладах України [8]. Природні лікувальні ресурси (ПЛР) 
– мінеральні води, ропи, глини, пелоїди тощо – володіють 
потужною біологічною та детоксикаційною дією, харак-
теризуються довготривалими лікувальними ефектами, що 

в значній мірі обумовлено особливостями їх фізико-хіміч-
ного складу, співвідношенням макро- та мікроелементно-
го складу і біологічно активних речовин [9].

Можливість застосування ПЛР потребує наявності 
окремого медичного (бальнеологічного) висновку, що 
передбачає проведення комплексу доклінічних дослід-
жень та клінічних випробувань.

Виходячи з вищенаведеного, мета роботи – визначити 
особливості фізико-хімічного складу ропи озера Соляне 
(Херсонська обл. Олешківський р-н) та оцінити ефектив-
ність застосування зовнішніх аплікацій ропи у щурів з 
експериментальним артрозом.

Матеріали та методи досліджень. Фізико-хімічний 
склад проби ропи озера (оз.) Соляне аналізували за таки-
ми показниками: вміст іонів макро- та мікрокомпонент-
ного складу, токсичних неорганічних і органічних ком-
понентів.

При визначенні фізико-хімічних характеристик ропи 
використовувались методики, регламентовані Паспортом 
Українського державного Центру стандартизації та від-
повідною науково-технічною документацією [10 – 14].

Експериментальні дослідження проведено на 34 
білих щурах-самицях лінії Вістар аутобредного розве-
дення з масою тіла 180,0 – 200,0 g. Дослідження над 
тваринами проводились згідно існуючих методичних 
рекомендацій та правових документів [15]. Тварин 
було ранжовано на три групи. І групу складали 10 ін-
тактних тварин. ІІ група – 12 тварин з артрозом; IIІ гру-
па – 12 тварин, які на тлі розвитку артрозу отримували 
курс аплікацій з ропою. 

Модель артрозу відтворювали шляхом введення в 
колінний суглоб щурів 0,1 ml дексаметазону, з розра-
хунку 0,4 mg на 100 g маси тіла тварини [16]. Введення 
розчину дексаметазону проводили 1 раз на добу, три 
дні поспіль. Верифікацію моделі здійснювали на під-
ставі щоденного вимірювання об’єму суглобу, його 
температури. Морфологічні зміни суглобу досліджу-
вались на 7-у добу (перший день розвитку патології) 
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та 18-у добу. Ропу для лікування артрозу використо-
вували у вигляді зовнішніх аплікацій на ушкоджений 
суглоб. Курс складався з 5-и процедур, по 20 хвилин 
і починався через 4-и доби після останнього введення 
дексаметазону (тобто на 8 добу). В ході експерименту 
біологічний матеріал відбирали через 16 – 18 годин піс-
ля останнього застосування ропи оз. Соляне. Отримані 
дані порівнювали з подібними показниками інтактних 
щурів (контрольна група). Тварин виводили з експери-
менту під ефірним наркозом.

Морфологічними макро- та мікроскопічними до-
слідженнями визначали структуру колінних суглобів. 
Вилучені часточки колінного суглобу фіксували 4 % па-
раформальдегідом, проводили крізь спирти підвищеної 
міцності та заливали у целоїдин. З блоків виготовляли 
зрізи, які фарбували за оглядовими методиками гематок-
силін-еозином.

Використані методики наведено у керівництвах та 
затверджено МОЗ України, експериментальні дослід-
ження здійснено у відповідності до правових доку-
ментів [17]. При всіх засобах обробки статистичного 
матеріалу достовірними зрушеннями вважались ті, що 
знаходяться в межах вірогідності за таблицями Ст’ю-
дента, меньше < 0,05.

Результати та їх обговорення
Критерії якості ропи оз. Соляне Олешківського рай-

ону Херсонської області проводились відповідно до ви-
мог ГСТУ 42.10-02-96 «Води мінеральні лікувальні. Тех-
нічні умови» [18]. Місця відбору проб у 2016 – 2017 рр. 
було зосереджено саме в західній частині, яка мала більш 
глибшу акваторію, ніж східна частина.

Ропа оз. Соляне – без запаху, дуже солона на смак, 
мутнувата, жовто-зелена. Для неї характерною є слабко-
лужна-лужна реакція – рН 8,2 – 8,6 од. рН. За результа-
тами проведених досліджень, за своїми фізико-хімічними 
властивостями, ропа оз. Соляне охарактеризована, як 
високомінералізована хлоридна натрієва, слабколуж-
на-лужна та відповідає наступній формулі:

M 9,98-22,43

CL89-94HCO35 - 8 SO41 pH8,2 - 8,6
(Na+K)90 - 96Mg2 - 5Ca 1-2

За період досліджень (2016 – 2017 рр.), мінералізація 
ропи змінювалась в межах 18,14 – 22,43 g/l, вміст хло-
рид-іонів становив від 9762,5 до 12349,0 mg/l, гідрокар-
бонат-іонів – 1170,4 – 1415,2 mg/l, сульфат-іонів – 104,1 
– 126,7 mg/l, іонів натрію і калію – 6594,4 – 8282,1 mg/l, 
іонів магнію – 91,2 – 121,6 mg/l, іонів кальцію – 110,0 – 
130,0 mg/l.

Значення мінералізації ропи не є постійними величи-
нами у часі і в просторі і змінюються в періоди інтен-
сивного випаровування, живлення водоймища за рахунок 
атмосферних опадів, що випали на дзеркало, виходу під-
земних джерел, грунтових вод, морської води.

Біологічно активні компоненти та сполуки, що нор-
муються в бальнеології і додають водам специфічні вла-
стивості, такі як бром, метакремнієва кислота, ортоборна 
кислота, йод виявлено в концентраціях нижче бальнеоло-
гічних норм (табл. 1).

Таблиця 1.
Біологічно активні компоненти та сполуки  

у ропі оз. Соляне, mg/l

Компоненти
та сполуки Вміст, mg/l

Значення масової 
концентрації 

компоненту, mg/l,
за ГСТУ 42.10-02-96

не менше ніж  
тип води

Ортоборна 
кислота (Н3ВО3)

15,15 – 17,05 35,0
борна

Метакремнієва 
кислота (Н2SiO3)

9,14 – 11,18 50,0
кремнієва

Йод 0,24 – 0,25 5,0
йодна

Бром 14,40 – 16,00 25,0
бромна

За санітарно-хімічними показниками та іншими нор-
мованими компонентами та сполуками (стронцій, хром, 
цинк, свинець, мідь, ванадій, кадмій, миш’як, фтор, 
селен, ртуть, уран, радій, феноли) ропа оз. Соляне від-
повідає вимогам, які висуваються до лікувальних вод. 
Вміст компонентів та сполук у ропі озера не перевищує 
гранично допустимих меж. 

Макроскопічні дослідження розмірів колінного су-
глоба в період розвитку дексаметазонового артрозу відо-
бражено в таблиці 2.

Весь термін спостереження патологічного процесу 
діаметр колінного суглоба поступово та нерізко збільшу-
вався. Крім збільшення суглоба спостерігалось локальне 
підвищення його температури, болючість при натискан-
ні, невикористання відповідної кінцівки щурами при пе-
реміщенні.

При мікроскопічному дослідженні колінного суглоба 
щурів через 7 діб після останнього введення дексаметазо-
ну встановлено наступне:

Фіброзна капсула суглобів набрякливо потовщена, 
фібробласти з соковитими ядрами, має місце помірна 
лімфоїдна інфільтрація. Суглобний простір щілястий. 
Надхрящниця помірно поширена, мають місце ділянки 
набрякливості. Речовина надхрящниці однорідна. Кліти-
ни надхрящниці з темними витягнутими ядрами, кіль-
кість їх порівняно з нормою візуально знижена. Розта-
шовані вони одношарово, але на деяких ділянках вони 
утворюють потовщений шар.

Хрящ суглобових поверхонь набряклий, неоднакової 
товщини впродовж препарату, що обумовлено розпо-
рушенням його речовини. Хондробласти розташовані в 
гніздах невпорядковано. В хондробластах поверхневого 
шару хрящу ядра збільшені, блідо забарвлені, нечіткі. 
В глибинних шарах хряща хондробласти розташовані в 
гніздах, є хондробласти зі звичайними невеликими щіль-
ними ядрами. Кількість хондробластів в гніздах збіль-
шується до середини хряща, капсула гнізд набрякливо 
розпорошена. В кістковій тканині, що прилягає до хря-
ща, в міжбалкових просторах скупчення ретикулярних та 
лімфоїдних елементів.
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Макроскопічні дослідження ушкодженого суглобу 
на 14-ту добу після останнього введення дексаметазону 
визначило відмінності від неушкодженого суглобу про-
тилежної кінцівки у вигляді збільшення його діаметру на 
0,18 sm (р< 0,001) (табл. 2). Мікроскопічне дослідження 
колінного суглоба встановило, що фіброзна капсула су-
глобу має набрякливе потовщення фіброзних волокон, 
ядра фібробластів по більшості звичайного вигляду. Су-
дини з потовщеними стінками, але повнокровні.

Надхрящниця помірної товщини, основна речовина її 
щільна, одноманітна. Клітини надхрящниці здебільше зі 
світло забарвленою цитоплазмою і побільшеним ядром, в 
якому чітко проглядається грудочково-волокнистий ма-
люнок хроматину.

Вцілому хрящ потовщено, але нерівномірно, тому 
поверхня його хвиляста. Основна речовина хряща блідо 
забарвлена. Хондроцити формують досить великі скуп-
чення. Капсула цих скупчень тонка, блідо забарвлена. 
Самі хондробласті блідо забарвлені, ядра їх зменшено, 
вони темні, округлі. Простори між балками кістки під 
хрящем містять помірну (візуально меншу, ніж в попе-
редньому терені спостереження) кількість ретикулярних 
та лімфоїдних клітин. По поверхні балок досить щільно 
розташовані остеоцити.

При візуальному дослідженні суглобу після прове-
дення курсу аплікацій з ропою оз. Соляне встановлено 
– щури застосовують ушкоджену кінцівку без обмежень, 
діаметр суглобу співпадає з діаметром суглобу неушкод-
женої кінцівки. Пальпаторно він безболісний, звичайної 
температури. 

Мікроскопічно поверхня суглобових хрящів не відріз-
няється від суглобів інтактних тварин. В товщі хряща 
багато хондроцитів, які розміщені в гніздах рівномірно. 
Ядра хондроцитів світло неяскраво забарвлені. Сугло-
бова щілина дещо розширена. Власна субстанція хряща 
з волокнистою структурою. Кістка під хрящем звичай-
ної структури, в міжбалкових просторах міститься жир. 
Навколишні тканини без лімфоїдної інфільтрації, щільні. 

ВИСНОВКИ
1. За своїми фізико-хімічними показниками ропа оз. 

Соляне можє бути охарактеризована як високомінералі-
зована хлоридна натрієва, слабколужна.

2. Біологічно активні компоненти та сполуки, що нор-
муються бальнеології і додають водам специфічні вла-
стивості, такі як бром, метакремнієва кислота, ортоборна 

кислота, йод, виявлено в концентраціях нижче бальнео-
логічних норм. Уміст нормованих компонентів та сполук 
не перевищує гранично допустимих концентрацій для 
лікувальних вод. 

3. Під впливом проведеного курсу аплікацій з ропою 
оз. Соляне (Херсонська обл., Олешківський р-н) у щурів 
зникають ознаки набряку та болючості ушкодженої кін-
цівки. Мікроскопічно визначається відновлення поверх-
ні суглобового хряща та суттєве відновлення структури 
його внутрішніх шарів. Кістка під хрящем звичайної 
структури і не відрізняється від кістки інтактних тварин, 
в міжбалкових просторах міститься жир.

Таким чином, застосування ропи оз. Соляне на фоні 
розвитку артрозу у щурів сприяє відновленню ушкодже-
ного суглобу, що свідчить про її виражену коригуючу дію. 

ЛІТЕРАТУРА

1. CROSS M., SMITH E., HOY D. et al. The global burden 
of hip and knee osteoarthritis: estimates from the global burden of 
disease 2010 study. Ann Rheum Dis. 2014. Vol. 73.Р. 1323–1330. 

2. ЗАГОРОДНИЙ Н. В., КАРПОВИЧ Н. И., СКВОР-
ЦОВ Д. В., ДАМАЖ А. А., АХПАШЕВ А. А. Клинико- 
биомеханическое обоснование внутрисуставной инъекцион-
ной терапии пациентов с гонартрозом. Клиническая практи-
ка. 2015. № 1. С. 35–41. 

3. ВОЛОШИНА Л. А., СМІЯН С. І. Особливості ци-
токінового профілю крові у хворих на первинний остеоар-
троз в аспекті вікової комор бідності. Український ревмато-
логічний журнал. 2016. № 63 (1). С. 45–49.

4. КОСАРЕВА М. А., МИХАЙЛОВ И. Н., ТИШ-
КОВ Н. В. Современные принципы и подходы к лечению 
гонартроза. Современные проблемы науки и образования. 
2018. № 6. Режим доступу: https://www.science-education.ru/
ru/article/view?id=28292. doi: 10.17513/spno.28292

5. HUANG D., LIU Y. Q., LIANG L. S. et al. The Diagnosis 
and Therapy of Degenerative Knee Joint Disease: Expert Con-
sensus from the Chinese Pain Medicine Panel. Pain Res Manag. 
2018. Vol. 2018. ID 2010129. doi: 10.1155/2018/2010129.

6. MORIYAMA T., MATSUMOTO T., FUCHIGAMI T. 
et al. Changes in Helicobacter pylori status in patients with rheu-
matoid arthritis under non-steroidal anti-inflammatory drugs. 
Scand. J. Gastroenterol. 2004. Vol. 39 (2). Р. 111–118.

7. COMERMA-STEFFENSEN S.,  GRANN М., AN-
DERSEN C. U., RUNGBY J., SIMONSEN U. Cardiovascular 
effects of current and future anti-obesity drugs. Curr Vasc Phar-
macol. 2014. Vol. 12(3). Р. 493–504. 

Таблиця 2.
Розміри (діаметр) колінного суглоба у щурів в динаміці дексаметазонового артрозу без впливу 

коригуючого засобу та під впливом курсу аплікацій з ропою, sm

Показники

І група
інтактні

щури
(контроль)

І група, щури з артрозом
дні після початку розвитку 

патологічного процесу

ІІІ група, щури з артрозом 
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дні після початку розвитку 
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7-ма доба 18-та доба 7-ма доба 18-та доба
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Примітка: Р – достовірні зміни (р < 0,05) розраховано між показниками групи контролю та M1, М2, M3, М4, M5. 
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Б. А. НАСИБУЛЛИН, С. Г. ГУЩА, Т. В. ПОЛЬЩАКОВА

Исследование физико-химического состава рапы озера Соляное (Херсонская область, Олешковский район) 
и эффективности ее влияния на ход дексаметазонового артроза у крыс

ГУ «Украинский научно-исследовательский институт медицинской 
реабилитации и курортологии МЗ Украины», г. Одесса

В эксперименте на белых крысах с дексаметазон-ин-
дуцированным артрозом коленных суставов изучена эф-
фективность применения хлоридной натриевой рапы. 
После проведенного курса аппликаций с рапой исчезают 
признаки отека и болезненности при пальпации задней 
конечности крысы. Микроскопически определены вос-
становление поверхности суставного хряща и суще-
ственное восстановление структуры его внутренних 

слоев. Кость под хрящом обычной структуры, в межба-
лочных пространствах содержится жир. В целом, полу-
ченные данные свидетельствуют о выраженном коррек-
тирующем действие курсового применения хлоридной 
натриевой рапы.

Ключевые слова: экспериментальный артроз, ми-
кроскопическая структура коленного сустава, хлоридная 
натриевая рапа.

B. A. NASIBULLIN, S. G. GUSHCHA, T. V. POLSHCHAKOVA

A study of the physicochemical composition of the brine of Lake Solyanoye (Kherson Oblast, Oleshkovsky District) 
and the effectiveness of its influence on the course of dexamethasone arthrosis in rats

State Institution «Ukrainian Research Institute of Medical Rehabilitation 
and Balneology of the Ministry of Health of Ukraine», Odessa

Summary. In an experiment on white rats with 
dexamethasone-induced arthrosis of the knee joints, the 
efficacy of sodium chloride brine was studied. After a course 
of applications with brine, the signs of edema and soreness 
on palpation of the hind limb of the rat disappear. They have 
microscopically determined restoration of the surface of the 
articular cartilage and significant repair of the structure of 

its inner layers. The bone under the cartilage is of ratio-
nal structure, and there is fat in the inter-beam spaces. In 
general, the data obtained indicate a pronounced corrective 
effect of the course application of sodium chloride brine.

Keywords: experimental arthrosis, microscopic structure 
of the knee joint, sodium chloride brine.


