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Îñтеîïîрîз – системне çаõвоðюваннÿ 
скеëета, що õаðактеðиçóєтüсÿ çменøеннÿм 
кістково¿ маси й ïоðóøеннÿм мікðоаðõі-
тектоніки кістково¿ тканини, що веäóтü äо 
ïіäвищеннÿ кðиõкості кісток і ïоÿви ïеðе-
ëомів (Ìіæнаðоäна конôеðенціÿ ç остеоïо-
ðоçó, Амстеðäам, 1996) [1].

В останні äесÿтиðіччÿ äана ïðоáëема 
наáóëа осоáëивоãо çначеннÿ внасëіäок äвоõ 
тісно ïов’ÿçаниõ äемоãðаôічниõ ïðоцесів: 
ðіçкоãо çáіëüøеннÿ в ïоïóëÿці¿ кіëüкості 
ëюäей ëітнüоãо й стаðечоãо вікó, çокðема 
æінок ó ïостменоïаóçаëüномó ïеðіоäі æит-
тÿ [2].

Ïðичиною ïеðвинноãо остеоïоðоçó (не 
оáóмовëеноãо ÿкимосü інøим çаõвоðюван-
нÿм) моæе áóти неäостатнє накоïичен-
нÿ кістково¿ маси в ïеðøі 30 ðоків æиттÿ 
аáо ¿¿ ïðискоðена втðата в áіëüø стаðøо-
мó віці. Ïеðвинний остеоïоðоç має чіткó ві-
ковó й статевó стðóктóðó çаõвоðюваності, 
ïðичомó в ðіçні вікові ïеðіоäи він óðаæає 
ðіçні кістки. Ðоçãëÿнемо в çв’ÿçкó іç цим ві-
кові, статеві та ëокаëüні осоáëивості оáмінó 
кістково¿ тканини [3].

Êісткова тканина ïостійно оновëюєтü-
сÿ в ðеçóëüтаті ïðоцесів остеоãенеçó та ðе-
çоðáці¿. ßкщо øвиäкістü циõ ïðоцесів оä-
накова, то маса кістково¿ тканини ïостійна; 
ÿкщо æ остеоãенеç не моæе комïенсóвати 
ðеçоðáцію, то цÿ маса (й щіëüністü кістко-
во¿ тканини) çменøóєтüсÿ. Найáіëüø висо-
ка øвиäкістü оáоõ ïðоцесів ó ïеðіоä ïóáеð-
татноãо ïðискоðеннÿ ðостó; äо 30-35 ðоків 
маса кістково¿ тканини äосÿãає максимóмó 
й äаëі äеÿкий час óтðимóєтüсÿ на ïостійно-
мó ðівні. Øвиäкістü ¿¿ оновëеннÿ ïðи цüо-
мó віäносно ниçüка. Ïісëÿ 40-50 ðоків ðе-
çоðáціÿ кістково¿ тканини ïочинає ïеðеви-
щóвати остеоãенеç; çаãаëüна втðата маси 
кістково¿ тканини моæе скëаäати 20-30% ó 

чоëовіків і 40-50% ó æінок. Ó æінок щіëü-
ністü кістково¿ тканини ïочинає çменøóва-
тисü ðаніøе та іäе ç áіëüøою øвиäкістю, 
ніæ ó чоëовіків, ïðичомó цей ïðоцес ïðи-
скоðюєтüсÿ в ïðеменоïаóçі. Ïðи цüомó в 
тðетини æінок øвиäкістü оновëеннÿ кіст-
ково¿ тканини в ïостменоïаóçі çáіëüøóєтü-
сÿ, ïðо що свіäчатü ïатомоðôоëоãічні, áіо-
õімічні та іçотоïні äосëіäæеннÿ ç 99mTc-
метиëäиôосôонатом. Ùе áіëüøе цÿ øвиä-
кістü çðостає ïðи ïостменоïаóçаëüномó ос-
теоïоðоçі [1].

Îновëеннÿ комïактно¿ та ãóáчасто¿ ðе-
човини віäáóває неоäнаково. В ноðмі ком-
ïактна ðечовина кістки оновëюєтüсÿ øвиä-
øе, ніæ ãóáчаста. Ïісëÿ çакðиттÿ еïіôіçаð-
ниõ çон ðостó й ïðиïиненнÿ ðостó кісток 
ó äовæинó щіëüністü комïактно¿ ðечови-
ни çáіëüøóєтüсÿ й äо 30-35 ðоків äосÿãає 
максимóмó; виäно, щіëüністü ãóáчасто¿ ðе-
човини äосÿãає максимóмó ðаніøе. Ðіçницÿ 
в øвиäкості оновëеннÿ комïактно¿ й ãóá-
часто¿ ðечовини ще áіëüøе ïіäвищóєтüсÿ в 
ïостменоïаóçі й ïðи остеоïоðоçі (осоáëи-
во ïосткëімактеðичномó), коëи çниæóєтü-
сÿ в основномó øвиäкістü óтвоðеннÿ ãóá-
часто¿ ðечовини. Ïісëÿ 40-50 ðоків щіëü-
ністü кісток щоðічно çменøóєтüсÿ на 0,3-
0,5%. Ó ïостменоïаóçі цей ïðоцес çаçвичай 
ïðискоðюєтüсÿ. Ùіëüністü ãóáчасто¿ ðечо-
вини ïочинає çменøóватисü äещо ðаніøе; 
ÿк виäно, в æінок цей ïðоцес віäáóваєтü-
сÿ øвиäøе. Найáіëüøою міðою цей ïðо-
цес стосóєтüсÿ ãóáчасто¿ ðечовини õðеá-
ців, стеãново¿ кістки, а в æінок – такоæ і 
äистаëüно¿ частини ïðоменево¿ кістки. Çа 
äоïомоãою ðіçниõ метоäів оцінки щіëüнос-
ті кістково¿ тканини й скëаäó мінеðаëüниõ 
ðечовин (оäно- чи äвоôотонно¿ іçотоïно¿ 
аáсоðáціометðі¿, емісійно¿ ÊÒ і нейтðонно-
активаційноãо анаëіçó) ïокаçано, що втðа-

ФАКТОРИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ОСТЕОПОРОЗУ. 
РОЛЬ FRAX В ОЦІНЦІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РИЗИКУ 

ПЕРЕЛОМІВ
Поворознюк В.В.1, Машталер Т.Р.2, Машталер Р.Т.3

1Український науково-медичний центр проблем остеопорозу,
ДУ «Інститут геронтології АМН України», м. Київ, 
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та кістково¿ тканини віäáóваєтüсÿ неðівно-
міðно: наïðикëаä, щіëüністü ï’ÿсниõ кісток, 
øийки стеãново¿ кістки й тіë õðеáців çмен-
øóєтüсÿ øвиäøе, ніæ щіëüністü сеðеäнüо¿ 
тðетини стеãново¿ кістки, веëикоãоміëково¿ 
кістки й кісток чеðеïа.

Øвиäкістü оновëеннÿ кістково¿ тканини 
ðоçðіçнÿєтüсÿ не тіëüки міæ комïактною й 
ãóáчастою ðечовиною, аëе й міæ ðіçними 
äіëÿнками оäн¿є¿ кістки. В áóäü-ÿкий мо-
мент ðеçоðáціÿ кістково¿ тканини й остео-
ãенеç ïеðеáіãаютü тіëüки в окðемиõ äіëÿн-
каõ кістки. Ðеçоðáціÿ віäáóваєтüсÿ áіëüø 
інтенсивно, аëе çаймає менøе часó, ніæ ос-
теоãенеç. Òомó äіëÿнок остеоãенеçó çавæäи 
áіëüøе, ніæ äіëÿнок ðеçоðáці¿. чим інтен-
сивніøий метаáоëіçм кістково¿ тканини, 
тим áіëüøе чисëо активниõ äіëÿнок [3].

Ó äоðосëиõ оновëеннÿ ïëастинчасто¿ 
кістково¿ тканини ïðоõоäитü в основномó 
çа ðаõóнок ðеçоðáці¿ комïактно¿ ðечовини 
на енäостаëüній ïовеðõні. Ïосиëеннÿ цüо-
ãо ïðоцесó ïðи остеоïоðоçі ïðиçвоäитü äо 
витонченнÿ комïактно¿ ðечовини й кістко-
виõ áаëок ãóáчасто¿ ðечовини й çáіëüøеннÿ 
кістковомоçково¿ ïоðоæнини. Îскіëüки ос-
теоãенеç в окісті ïðоäовæóєтüсÿ (õоча й ç 
маëою øвиäкістю), äіаметð кістки не çмен-
øóєтüсÿ, а ïовеðõнÿ çаëиøаєтüсÿ ãëаä-
кою. Ãóáчаста ðечовина такоæ ïіääаєтüсÿ 
ðеçоðáці¿, ïðичомó оäні áаëки (наïðикëаä, 
ãоðиçонтаëüні áаëки в тіëаõ õðеáців) ðоç-
смоктóютüсÿ øвиäøе, ніæ інøі [1].

Êоëи остеоãенеç ïеðестає комïенсóвати 
ðеçоðáцію кістково¿ тканини, в ïевний мо-
мент втðата основно¿ ðечовини кісток моæе 
äосÿãти кðитичноãо ðівнÿ, ïðи ÿкомó кіст-
ки вæе не витðимóютü ноðмаëüниõ меõа-
нічниõ навантаæенü і виникаютü ïатоëоãіч-
ні ïеðеëоми. ²ç ïðоãðесóваннÿм остеоïоðо-
çó ðеçоðáціÿ кістково¿ тканини все áіëüøе 
ïеðевищóє остеоãенеç. ßк ïðавиëо, остео-
ïоðоç виÿвëÿютü ïðи оáстеæенні іç ïðичи-
ни ïатоëоãічниõ ïеðеëомів. Хоча ïеðеëо-
ми моæóтü виникати ïðи ðіçній щіëüності 
кісток, ¿õ ðиçик все таки моæëиво äоситü 
точно оцінити çа щіëüністю кістки, виміðÿ-
но¿ çа äоïомоãою äвоôотонно¿ ðентãенів-
сüко¿ аáсоðáціометðі¿. Ìіцністü кісток (осо-
áëиво тіë õðеáців) çаëеæитü віä çáеðеæен-
нÿ çв’ÿçків міæ кістковими áаëками, що ïе-
ðетинаютüсÿ, оðієнтаці¿ кістковиõ áаëок і 

щіëüності кістки. Êðім тоãо, на частотó ïе-
ðеëомів моæе вïëивати стан çв’ÿçок і міæ-
õðеáцевиõ äисків. часто сïостеðіãаютüсÿ 
мікðоïеðеëоми. Ðиçик ïеðеëомів çáіëüøó-
єтüсÿ ïðи çниæенні çоðó та сëóõó, невðо-
ëоãічниõ ðоçëаäаõ і ïоðóøеннÿõ інтеëектó, 
ïов’ÿçаниõ ç віком чи ïðийомом ëікаðсüкиõ 
çасоáів [3].

Ôактîрè рèзèку. Ôактоðи ðиçикó осте-
оïоðотичноãо ïеðеëомó моæна ïоäіëити на 
неçмінні та (ïотенційно) çмінювані. На äо-
äаток, є сïециôічні õвоðоáи, ïðи ÿкиõ ос-
теоïоðоç ðоçãëÿäаєтüсÿ ÿк óскëаäненнÿ. 
Çастосóваннÿ меäикаментів є теоðетично 
çмінним ôактоðом, õоча в áаãатüоõ виïаä-
каõ çастосóванню меäикаментів, що ïіäви-
щóютü ðиçик остеоïоðоçó, немоæëиво çа-
ïоáіãти.

Незмінні. Найáіëüø ваæëивими ôакто-
ðами ðиçикó остеоïоðоçó є стаðøий вік (і в 
æінок, і в чоëовіків) та æіноча статü; неäо-
статністü естðоãенó, що йäе сëіäом çа ме-
ноïаóçою, ïов’ÿçóютü çі øвиäкою втðатою 
мінеðаëüно¿ щіëüності кістки, тоäі ÿк ó чо-
ëовіків çниæеннÿ ðівнÿ тестостеðонó має 
ïоðівнÿëüний (аëе менø кðасномовний) 
еôект [4]. Встановëено, що осоáи, ÿкі на-
ëеæатü äо áіëо¿ ðаси, чи аçіатсüкоãо ïоõо-
äæеннÿ (ÿïонці, китайці, в’єтнамці та ін.) 
наáаãато áіëüøе сõиëüні äо ðоçвиткó осте-
оïоðоçó, ніæ осоáи чоðно¿ ðаси. Îчевиäно, 
цю ðіçницю моæна ïоÿснити тим, що оäним 
іç ôактоðів, що сïðиÿютü ïеðвинномó ос-
теоïоðоçó, є неäостатнє накоïиченнÿ кіст-
ково¿ тканини в ïеðøі 30 ðоків æиттÿ; в 
чоðниõ æе áіëüøа маса кістково¿ тканини 
й вміст ó ній мінеðаëüниõ ðечовин, неçва-
æаючи на віäносно ниçüкó øвиäкістü осте-
оãенеçó (виäно, øвиäкістü ðеçоðáці¿ кістки 
в ниõ такоæ ðіçна) [3]. Òі, в коãо сімейний 
анамнеç оáтÿæений ïеðеëомом чи остеоïо-
ðоçом, є в ãðóïі ïіäвищеноãо ðиçикó; сïаä-
ковістü ïеðеëомів, ÿк і ниçüко¿ мінеðаëü-
но¿ щіëüності кісток, є äоситü високою, ко-
ëиваючисü віä 25% äо 80%. ª щонайменøе 
30 ãенів, асоційованиõ ç ðоçвитком остео-
ïоðоçó [5]. Òі, õто вæе мав ïеðеëом, маютü 
щонайменø вäвічі áіëüøий øанс мати ще 
оäин ïеðеëом, ïоðівнÿно äо осоáи тоãо æ 
вікó і статі [6].
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Потенційно змінювані:
 – Çëовæиваннÿ аëкоãоëем – маëі äоçи 

аëкоãоëю не ïіäвищóютü ðиçик остеоïо-
ðоçó й навітü моæóтü áóти коðисними, аëе 
õðонічне çëовæиваннÿ аëкоãоëем [7], осо-
áëиво в моëоäøомó віці, ïіäвищóє ðиçик 
сóттєво [8].

 – Неäостатністü вітамінó D [9] – маëа 
кіëüкістü циðкóëюючоãо вітамінó D çвична 
äëÿ стаðøоãо насеëеннÿ в óсüомó світі [10]. 
Неçначна неäостатністü вітамінó D ïðиçво-
äитü äо ïіäвищеноãо синтеçó ïаðатãоðмо-
нó (ÏÒÃ), ÏÒÃ ïіäвищóє ðеçоðáцію кіст-
ки, ïðиçвоäÿчи äо втðати кістково¿ маси 
[10]. Ïоçитивний çв'ÿçок існóє міæ ðівнем 
1,25-äиãіäðоксиõоëекаëüциôеðоëó й ðівнем 
мінеðаëüно¿ щіëüності кістки, тоäі ÿк ÏÒÃ 
неãативно ïов’ÿçаний ç мінеðаëüною щіëü-
ністю кістки [10].

 – Òютюноïаëіннÿ – інãіáóє активністü 
остеоáëастів і є неçаëеæним ôактоðом ðи-
çикó äëÿ остеоïоðоçó [7, 11]. Ïаëіннÿ та-
коæ ïðиçвоäитü äо ïіäвищеноãо ðóйнóван-
нÿ екçоãенноãо естðоãенó, ниæчо¿ маси тіëа 
та áіëüø ðаннüо¿ меноïаóçи, все це ðоáитü 
внесок ó ниæчий ðівенü щіëüності кісток 
[10].

 – Ðоçëаäи õаðчóваннÿ – маютü ваæëи-
вó й комïëекснó ðоëü ó ïіäтðиманні õоðо-
øоãо станó кісток. Виÿвëені ôактоðи ðи-
çикó вкëючаютü ниçüкий ðівенü вæиван-
нÿ каëüцію і/аáо ôосôоðó, маãнію, цинкó, 
áоðó, çаëіçа, ôтоðó, вітамінів А, Ê, Å і Ñ (і 
D ó виïаäкаõ, коëи øкіðа ïіä äією сонÿч-
ноãо ïðоміннÿ не çаáеçïечóє йоãо äостат-
нüо¿ кіëüкості). Наäëиøок соäи є ôакто-
ðом ðиçикó. Ïіäвищена кисëотністü кðові, 
що, ÿк віäомо, є антаãоністом кістки, моæе 
áóти ïов’ÿçана ç õаðчóваннÿм [12]. Деõто 
ïов’ÿçóє ниçüке сïоæиваннÿ áіëків ç ниæ-
чим ïіком кістково¿ маси та ниæчим ðівнем 
щіëüності кісток ó стаðøомó віці [10]. Ç ін-
øоãо áокó, äеÿкі наóковці виçначаëи ниçü-
кий вміст áіëків ó õаðчóванні ÿк ïоçитив-
ний ôактоð, оскіëüки áіëок є оäнією іç ïðи-
чин äієтично оáóмовëено¿ кисëотності. Çðó-
øеннÿ áаëансó віä омеãа-6 äо омеãа-3 ïоëі-
несатóðованиõ æиðів такоæ є оäним ç ôак-
тоðів ðиçикó [13].

 – Вæиваннÿ веëико¿ кіëüкості áіëків – 
äосëіäæеннÿ ïокаçаëи çв'ÿçок міæ äієтами, 
áаãатими на тваðинні áіëки, та çáіëüøен-

нÿм втðати кістковоãо каëüцію іç сечею [14, 
15, 16].

 – Ниçüка маса/неактивний сïосіá æиттÿ 
– ïеðеáóäова кістки віäáóваєтüсÿ ÿк віäïо-
віäü на ôіçичний стðес, і ваæкі вïðави мо-
æóтü ïіäвищóвати ïік кістково¿ маси, що 
äосÿãаєтüсÿ äо 25-30 ðоків. Ó äоðосëиõ ôі-
çична активністü äоïомаãає ïіäтðимати 
кістковó масó й çáіëüøити ¿¿ на 1-2%. Не-
активний сïосіá æиттÿ моæе ïðиçвести äо 
çначно¿ втðати кістково¿ маси [10]. частота 
остеоïоðоçó ниæча в ëюäей іç наäміðною 
масою тіëа [17].

 – Наäміðна ôіçична активністü – наä-
міðне тðенóваннÿ моæе ïðиçвести äо ïо-
стійноãо тðавмóваннÿ кісток, що моæе ви-
кëикати виснаæеннÿ меõаніçмів, оïисаниõ 
вище. ª веëика кіëüкістü ïðикëаäів маðа-
ôонниõ áіãóнів, ó ÿкиõ ðоçвинóвсÿ тÿæкий 
остеоïоðоç наäаëі. Ó æінок ваæкі вïðави 
моæóтü вести äо çниæеннÿ ðівнÿ естðоãе-
нів, що сïðиÿє остеоïоðоçó. На äоäаток, ін-
тенсивне тðенóваннÿ áеç аäекватно¿ ком-
ïенсаці¿ в õаðчóванні ïіäвищóє ðиçик.

 – Ваæкі метаëи – встановëена веëи-
ка асоціаціÿ міæ каäмієм та остеоïоðоçом. 
Ниçüкі ðівні каäмію ïов’ÿçані ç ïіäвище-
ною втðатою кістково¿ маси в оáоõ статей, 
веäóчи äо áоëüовоãо синäðомó та ïіäвище-
ноãо ðиçикó ïеðеëомів, осоáëиво в стаðøо-
ãо насеëеннÿ та в æінок. Вищі ðівні каäмію 
ïðиçвоäÿтü äо остеомаëÿці¿ (ðоçм’ÿкøеннÿ 
кістки) [18].

 – Ãаçовані наïо¿ – äеÿкі äосëіäæеннÿ 
вкаçóютü на те, що ãаçовані наïо¿ (áаãа-
то ç ÿкиõ містÿтü ôосôатнó кисëотó) мо-
æóтü ïіäвищóвати ðиçик остеоïоðоçó [19]; 
інøі ïðиïóскаютü, що ãаçовані наïо¿ мо-
æóтü витискати наïо¿, що містÿтü каëüцій, 
ç ðаціонó, сïðиÿючи виникненню остеоïо-
ðоçó [20].

 – Êоôе¿н – всóïеðеч çаãаëüній äóм-
ці, нема ніÿкиõ äокаçів, ÿкі á ïов’ÿçóваëи 
вæиваннÿ коôе¿нó ç остеоïоðоçом [21].

 – Ç остеоïоðоçом ïов’ÿçано áаãато õво-
ðоá і ðоçëаäів [22]. Ó äеÿкиõ ç ниõ осно-
вний меõаніçм вïëивó на метаáоëіçм кіст-
ково¿ тканини ïðÿмий, тоäі ÿк ó інøиõ ¿õ 
áаãато аáо вони неç’ÿсовані.

 – Çаãаëом, іммоáіëіçаціÿ сïðичинює 
втðатó кістково¿ маси (çа ïðавиëом «вико-
ðистовóй аáо втðачай»). Наïðикëаä, місце-



6 “Ïðоáëеми остеоëоãі¿”

Поворознюк в.в., Машталер т.р., Машталер р.т.

вий остеоïоðоç моæе виникнóти ïісëÿ äов-
ãо¿ іммоáіëіçаці¿ çëамано¿ кінцівки. Öе та-
коæ áіëüø ïоøиðено сеðеä активниõ ïаці-
єнтів, ó ÿкиõ високий оáмін кістково¿ тка-
нини (наïðикëаä, ó атëетів). ²нøі ïðикëа-
äи вкëючаютü втðатó кістково¿ маси в кос-
мічниõ ïоëüотаõ чи в ëюäей, ÿкі ïðикóті äо 
ëіæка чи äо інваëіäноãо віçка.

 – Ãіïоãонаäичні стани моæóтü викëика-
ти втоðинний остеоïоðоç. Вони вкëючаютü 
синäðом Òеðнеðа, Êëÿйнôеëüтеðа, Êаëма-
на, неðвоçнó аноðексію, анäðоïаóçó, ãіïо-
таëамічнó аменоðею чи ãіïеðïðоëактине-
мію [23]. Ó æінок естðоãен вистóïає меäіа-
тоðом ãіïоãонаäиçмó. Він моæе ïðоÿвëÿти-
сÿ ó виãëÿäі ðаннüо¿ меноïаóçи (äо 45 ðо-
ків) аáо äовãою ïðеменоïаóçаëüною амено-
ðеєю (ïонаä 1 ðік). Двоáічна оваðіектоміÿ 
чи ðаннÿ меноïаóçа викëикає äеôіцит ïðо-
äóкці¿ естðоãенó. Ó чоëовіків ïðичиною є 
неäостатністü тестостеðонó (наïðикëаä, ан-
äðоïаóçа чи õіðóðãічне виäаëеннÿ ÿєчок).

 – Åнäокðинні ðоçëаäи, що ïðиçвоäÿтü 
äо втðати кістково¿ маси, вкëючаютü син-
äðом ²ценко-Êóøинãа, ãіïеðïаðатиðеоç, ти-
ðеотоксикоç [10], ãіïотиðеоç, цóкðовий äіа-
áет 1 і 2 тиïів [24], акðомеãаëію й наäниð-
никовó неäостатністü [22].

 – Ïоãане õаðчóваннÿ, ïаðентеðаëü-
не õаðчóваннÿ [10] й маëüаáсоðáціÿ мо-
æóтü ïðиçвести äо остеоïоðоçó. Хаðчові 
й øëóнково-киøкові ðоçëаäи, що моæóтü 
сïðиÿти остеоïоðоçó, – це õвоðоáа Êðона 
[10], неïеðеносимістü ëактоçи, оïеðаціÿ [23] 
(ïісëÿ ãастðектомі¿, киøковоãо øóнтóван-
нÿ чи ðеçекці¿ киøківника) і тÿæкі çаõво-
ðюваннÿ ïечінки (осоáëиво ïеðвинний áіëі-
аðний циðоç) [23]. Ïацієнти ç áóëімією та-
коæ сõиëüні äо остеоïоðоçó. Ó ëюäей ç ïо-
вноцінним õаðчóваннÿм моæе ðоçвинóтисü 
остеоïоðоç внасëіäок ïоðóøеннÿ всмоктó-
ваннÿ каëüцію і/аáо вітамінó D. Òакоæ ïев-
нó ðоëü віäіãðаютü вітамін Ê, вітамін B12 та 
інøі мікðонóтðієнти.

 – Ïацієнти ç ðевматоëоãічними ðоçëа-
äами, такими ÿк ðевмато¿äний аðтðит, ан-
кіëоçóючий сïонäиëіт [23], системний чеð-
воний вовчак і ïоëіаðтикóëÿðний ювеніëü-
ний іäіоïатичний аðтðит маютü ïіäвище-
ний ðиçик остеоïоðоçó ÿк віä çаõвоðюван-
нÿ, так і віä інøиõ ôактоðів ðиçикó (çна-
чна ðоëü ãëюкокоðтико¿äів). Òакоæ моæóтü 

мати вïëив системні õвоðоáи, такі ÿк амі-
ëо¿äоç та саðко¿äоç.

 – Ниðкова неäостатністü моæе ïðиçве-
сти äо остеоäистðоôі¿.

 – Ãематоëоãічні ðоçëаäи, ïов’ÿçані ç ос-
теоïоðоçом, – це мноæинна мієëома [23] та 
інøі монокëонаëüні ãемоïаті¿ [24]: ëімôо-
ма й ëейкеміÿ, мастоцитоç [23], ãемоôіëіÿ, 
сеðïовиäно-кëітинна анеміÿ й таëасеміÿ.

 – Ç остеоïоðоçом ïов’ÿçóютü äеÿкі 
сïаäкові õвоðоáи – неäосконаëий остеоãе-
неç, синäðом Ìаðôана [23], ãематоõðома-
тоç [10], ãіïоôосôатаçіÿ, ãëікоãеном, ãомо-
цистинóðіÿ, синäðом Åëеðса-Данëоса [23], 
ïоðôіðіÿ, синäðом Ìенкеса, áóëüоçний еïі-
äеðмоëіç, õвоðоáа Ãоøе.

 – Îсоáи çі скоëіоçом невіäомо¿ етіоëоãі¿ 
такоæ маютü ïіäвищений ðиçик остеоïоðо-
çó. Втðата кістково¿ маси моæе áóти оçна-
кою комïëексноãо ðеãіонаëüноãо áоëüовоãо 
синäðомó. Îстеоïоðоç такоæ часто çóстðі-
чаєтüсÿ в ëюäей іç õвоðоáою Ïаðкінсона й 
ХÎÇË.

 – Деÿкі меäикаменти ïов’ÿçані çі çáіëü-
øеннÿм ðиçикó остеоïоðоçó, кëасично 
ïов’ÿçóютü тіëüки ãоðмони й антиконвóëü-
санти, аëе є äокаçи вïëивó äеÿкиõ інøиõ 
ëіків такоæ.

 – Ãоðмонаëüно-інäóкований остеоïо-
ðоç виникає внасëіäок çастосóваннÿ ãëюко-
коðтико¿äів – анаëоãічно синäðомó ²ценка-
Êóøинãа – й вðаæає в основномó осüовий 
скеëет. Деÿкі вчені ðекоменäóютü ïðоôі-
ëактичне ëікóваннÿ ïацієнтам, що ïðийма-
ютü еквіваëент 30 мã ãіäðокоðтиçонó (7,5 мã 
ïðеäніçоëонó), осоáëиво коëи теðаïіÿ тðи-
ває ïонаä 3 місÿці [25]. Ïðийом ãëюкокоð-
тико¿äів чеðеç äенü ситóаці¿ не çмінює [26].

 – Áаðáітóðати, ôенито¿н та інøі 
ãоðмоно-інäóкóючі ïðотиеïіëеïтичні çасо-
áи øвиäøе çа все ïðискоðюютü оáмін віта-
мінó D [27].

 – Çамісна теðаïіÿ L-тиðоксином ó наä-
міðниõ äоçаõ сïðиÿє остеоïоðоçó в такий 
самий сïосіá, що й тиðеотоксикоç [22]. Ó 
кëініці це тðаïëÿєтüсÿ ïðи ãіïотиðеоçі.

 – Деÿкі ëіки інäóкóютü ãіïоãонаäиçм, 
наïðикëаä інãіáітоðи аðоматаçи, що çасто-
совóютüсÿ ïðи ðакó моëочно¿ çаëоçи, мето-
тðексат та інøі анти-метаáоëіти, аãоністи 
ãонаäотðоïін-ðиëіçинã ãоðмонó.
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 – Антикоаãóëÿнти – äовãотðиваëе çа-
стосóваннÿ ãеïаðинó, ваðôаðинó (та інøиõ 
кóмаðинів) ïіäвищóє ðиçик остеоïоðотич-
ноãо ïеðеëомó [28, 29].

 – ²нãіáітоðи ïðотонно¿ ïомïи – ãаëüмó-
ютü ïðоäóкцію øëóнковоãо сокó, що вïëи-
ває на всмоктóваннÿ каëüцію [30].

 – Òіаçоëіäинäіони (çастосовóютüсÿ ïðи 
äіаáеті) – ðоçиãëітаçон і, моæëиво, ïіоãëі-
таçон [31].

 – Ïостійна ëітіóмна теðаïіÿ [22].
Д³агнîñтèка îñтеîïîрîзу. Ваæëиве міс-

це в äіаãностиці ïостменоïаóçаëüноãо осте-
оïоðоçó çаймає антðоïометðіÿ (В.В. Ïово-
ðоçнюк, Î.Ï. Дмитðенко, 2002). Ó äано¿ ка-
теãоðі¿ ïацієнтів вона ïеðеäáачає виміðю-
ваннÿ çðостó, виðаæеності ãðóäноãо кіôоçó 
çа äоïомоãою кіôометðа. Виðаæений кіôоç, 
ïðи ÿкомó çáіëüøóєтüсÿ віäстанü віä ïоти-
ëичноãо ãоðáа äо стіни й менøає віäстанü 
віä XII ðеáðа äо ãðеáенÿ çäóõвинно¿ кіст-
ки, в ïоєäнанні іç втðатою çðостó ïонаä 4 
см свіäчитü ïðо наÿвністü остеоïоðотично-
ãо ïеðеëомó ÿк мінімóм оäноãо õðеáцÿ. Дëÿ 
виçначеннÿ темïів втðати çðостó викоðис-
товóютü настóïнó метоäикó: виміðюютü 
çðіст çа äоïомоãою çвичайноãо ðостоміðа, 
віäстанü міæ кінчиками III ïаëüців ðоçве-
äениõ ðóк (веëичина ïоïеðеäнüоãо ðостó) 
та ïоðівнюютü оáиäві веëичини. Дëÿ точно-
ãо виміðюваннÿ çðостó коðистóютüсÿ еëек-
тðонними ðостоміðами. Çменøеннÿ çðостó 
в äинаміці на 6 мм моæе вкаçóвати на ïо-
ÿвó новоãо комïðесійноãо ïеðеëомó õðеáта. 
Êðім виміðюваннÿ çðостó, в кëінічній äіа-
ãностиці веðтеáðаëüноãо остеоïоðоçó вико-
ðистовóютü виçначеннÿ та ïоðівнÿннÿ міæ 
соáою віäстаней віä веðõівки тімені äо ëоá-
ковоãо симôіçó та віä симôіçó äо стóïенü, 
ÿкі в ноðмі оäнакові. Çменøеннÿ ïеðøоãо 
ïокаçника ïоðівнÿно іç äðóãим áіëüø ніæ 
на 5 см свіäчитü ïðо наÿвністü остеоïоðоçó.

Ñеðеä áаãатüоõ чинників, що маютü çна-
ченнÿ в ðоçвиткó ïоðóøенü стðóктóðно-
ôóнкціонаëüноãо станó кістково¿ тканини 
й остеоïоðоçó, ваæëиве місце віäвоäитüсÿ 
осоáëивостÿм áóäови тіëа ëюäини.

Найáіëüø ïðостим, äеøевим та äостóï-
ним метоäом äіаãностики остеоïоðоçó є 
ðентãеноãðаôічний метоä. Òðаáекóëÿðна 
ðеçоðáціÿ тіë õðеáців на ðентãеноãðамаõ 
виÿвëÿєтüсÿ ïотонøеннÿм ïоïеðечниõ тðа-

áекóë аæ äо ¿õ ïовноãо çникненнÿ та ïо-
товщеннÿм ïоçäовæніõ тðаáекóë, оðієнто-
ваниõ çа ëініÿми навантаæеннÿ. Öе ïðи-
çвоäитü äо виникненнÿ каðтини «смóãас-
то¿» кістки. Ñаме цÿ оçнака віäðіçнÿє ðент-
ãеноëоãічнó каðтинó остеоïоðоçó віä осте-
омаëÿці¿. Втðата ãóáчасто¿ кістки сïðичи-
нÿє такоæ ïосиëеннÿ контóðів çамикаючиõ 
ïëастинок, що наãаäóє каðтинó «ïоðоæнüо¿ 
коðоáки» аáо «віконно¿ ðами».

Ïðоте ðентãеноãðаôіÿ є äоситü неточ-
ним метоäом оцінки втðати кістково¿ тка-
нини õðеáта. Òомó äëÿ виçначеннÿ остеоïо-
ðотичниõ äеôоðмацій кðаще çастосовóвати 
метоä ðентãеномоðôометðі¿, ÿкий ïеðеä-
áачає виміðюваннÿ тðüоõ висот і äовæини 
тіëа õðеáцÿ, а такоæ виçначеннÿ ¿õ сïів-
віäноøеннÿ ó виãëÿäі моðôометðичниõ ін-
äексів. Найïоøиðеніøим метоäом äіаãнос-
тики веðтеáðаëüноãо остеоïоðоçó є метоäи-
ка McCloskey, ÿка ïеðеäáачає виміðюван-
нÿ ïеðеäнüо¿, сеðеäнüо¿ й çаäнüо¿ висот тіë 
õðеáців віä Th4 äо L5 та ïоðівнÿннÿ äаниõ 
ïокаçників ç такими æ ó моëоäиõ çäоðовиõ 
ëюäей (В.В. Ïовоðоçнюк, Ò.В. Îðëик, 2002). 
Ñтанäаðтне віäõиëеннÿ висот тіëа õðеá-
цÿ віä 0 äо (-1) SD вваæаєтüсÿ ноðмою, віä 
(-1) äо (-2,5) SD свіäчитü ïðо остеоïенію та 
менøе çа (-2,5) SD — вкаçóє на остеоïоðоç.

Ñеðеä моðôометðичниõ інäексів ó äіа-
ãностиці остеоïоðоçó øиðоко викоðисто-
вóютüсÿ інäекси ðентãеноãðам кистей та 
õðеáців. Найáіëüø ïоøиðені ç ниõ — ін-
äекси Barnett-Nordin, Exton, Ðоõëіна, «ос-
теоïоðотичний інäекс» (ª.Ï. Ïоäðóøнÿк, 
1987) та ін.

²нäекс Barnett-Nordin, аáо метакаð-
ïаëüний інäекс, çаïðоïонований автоðами 
в 1960 ð., ðоçðаõовóютü çа ðентãеноãðама-
ми кистей. На äðóãій метакаðïаëüній кістці 
в найвóæчомó місці меäóëÿðно¿ ïоðоæнини 
(аáо ïосеðеäині кістки) виміðюютü çаãаëü-
нó øиðинó (äіаметð) та øиðинó (äіаметð) 
меäóëÿðно¿ ïоðоæнини. ²нäекс оáчисëюютü 
сïеціаëüно çа ôоðмóëою.

Дëÿ äіаãностики остеоïоðоçó такоæ ви-
коðистовóєтüсÿ етаëонна äенситометðіÿ. 
Öей метоä áаçóєтüсÿ на оцінці ïоãëинан-
нÿ ðентãенівсüкиõ ïðоменів кісткою ïðи 
ïðовеäенні ðентãеноãðаôі¿ ç викоðистан-
нÿм станäаðтиçовано¿ ïëівки. Ñтанäаð-
том äенситометðичниõ çначенü є аëюміні-
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євий кëин, що скëаäаєтüсÿ ç 8-10 сõоäи-
нок, коæна ïо 0,5 мм. Çастосóваннÿ висо-
кочóтëивиõ комï’ютеðиçованиõ ïðистðо-
¿в äëÿ оáðоáки çоáðаæеннÿ çðоáиëо моæ-
ëивим øвиäкий анаëіç сеðійниõ ðентãено-
ãðам кістки. Ïісëÿ сканóваннÿ ðентãенів-
сüкоãо çоáðаæеннÿ комï’ютеð оцінює щіëü-
ністü коðтикаëüно¿ та тðаáекóëÿðно¿ кістки 
й тðансôоðмóє отðимані çначеннÿ в оäини-
ці віäносно¿ оïтично¿ щіëüності. Çа етаëон-
ною äенситометðичною øкаëою (щіëüністü 
сõоäинок аëюмінієвоãо кëина) ðеєстðóютü-
сÿ сïðавæні çначеннÿ щіëüності кістки, ÿка 
äосëіäæóєтüсÿ. Çастосóваннÿ äенситоме-
тðичноãо етаëона äаëо çмоãó мініміçóвати 
ваðіаці¿ ïðи виçначеннÿõ щіëüності коðти-
каëüно¿ та тðаáекóëÿðно¿ ÊÒ.

Çастосóваннÿ сóчасно¿ оáчисëюваëü-
но¿ теõніки äëÿ кіëüкісно¿ оцінки кістково¿ 
стðóктóðи çа ðентãеноãðамами — найáіëüø 
ïеðсïективний наïðÿм ó ðентãеноëоãіч-
ній остеоëоãі¿. Ввеäеннÿ çа äоïомоãою TV-
камеðи аáо сканеðа в ïам’ÿтü комï’ютеðа 
ðентãенівсüкоãо çоáðаæеннÿ äає çмоãó çа 
ствоðеним аëãоðитмом оцінити настóï-
ні ïаðаметðи кістковиõ тðаáекóë: кіëü-
кістü, øиðинó, висотó, ïëощó й щіëüністü. 
Ïðоãðама інäивіäóаëüно оцінює ïаðаметðи 
коæно¿ кістково¿ стðóктóðи та міðó ¿õ віä-
õиëеннÿ віä ôіçіоëоãічно¿ віково¿ ноðми, що 
ïіäвищóє еôективністü кëінічно¿ äіаãности-
ки станó скеëета [2].

Ó віääіëі кëінічно¿ ôіçіоëоãі¿ та ïато-
ëоãі¿ оïоðно-ðóõовоãо аïаðатó ²нститó-
тó ãеðонтоëоãі¿ та Óкðа¿нсüкомó наóково-
меäичномó центðі ïðоáëем остеоïоðоçó 
ðоçðоáëено новий метоä оцінки стðóктóðно-
ôóнкціонаëüноãо станó кістково¿ ткани-
ни: «Ñïосіá оцінки станó кістково¿ ткани-
ни та ïðистðій äëÿ йоãо виконаннÿ» (Ïа-
тент ¹ 200101102115 віä 11.01.2001; авто-
ðи: В.В. Ïовоðоçнюк, В.Î. Øаëаєв, В.Î. ча-
áанний, Î.Ï. Дмитðенко) та ствоðено АÐÌ 
«Îстеоëоã».

На ïеðøомó етаïі ïацієнтó в ïоëоæен-
ні сиäÿчи виконóютü ðентãеноãðаôію кис-
ті. Êистü ïацієнта ðоçміщóютü вïðитóë äо 
ïëастиково¿ оïоðи ïеðесóвноãо ôіксатоðа 
та ôіксóютü çа äоïомоãою манæети іç çа-
стіáкою, в ðеçóëüтаті чоãо метакаðïаëüний 
віääіë кисті ðоçміщóєтüсÿ чітко наä вікон-

цем ïðистðою, ïаðаëеëüно стóïінчастомó 
кëин-етаëонó.

Îтðимане çоáðаæеннÿ на станäаðтиçо-
ваній ðентãеноãðамі çа äоïомоãою сëайä-
сканеðа сеðійноãо виðоáництва ç оïтичною 
ðоçïоäіëüчою çäатністю не ниæче 10 ëіній 
на 1 мм ïеðекоäовóєтüсÿ в циôðове çоáðа-
æеннÿ äëÿ ïоäаëüøо¿ математично¿ оáðоá-
ки та виçначеннÿ оïтично¿ щіëüності кіст-
ково¿ тканини çа äоïомоãою ïðоãðами ôо-
тоäенситометðі¿ «OSTIM+».

Ó станäаðтниõ, ïоáóäованиõ ó наïівав-
томатичномó ðеæимі оïеðатоðом ÏÅÎÌ äі-
ëÿнкаõ ïðоекці¿ еïіôіçів III ï’ÿстково¿ кіст-
ки та äіаôіçів II, III, IV, V кісток, веäóтüсÿ 
ðоçðаõóнки віäносно¿ щіëüності кістково¿ 
тканини, автоматично виконóютüсÿ ðоç-
ðаõóнки інäексó Barnett–Nordin äëÿ коæ-
но¿ тðóáчасто¿ äіëÿнки кістки й в таáëицю 
çаносÿтüсÿ сеðеäні çначеннÿ інтеãðаëüниõ 
ïаðаметðів. Виміðюваннÿ оïтично¿ щіëü-
ності кістково¿ тканини ïðовоäÿтü ó стан-
äаðтниõ, ïоáóäованиõ ïðоïоðційно ðоç-
міðам кістки, äіëÿнкаõ ðентãеноãðами, ÿкі 
виçначаютüсÿ çа çаäаною сõемою віäïовіä-
но äо анатомічниõ оðієнтиðів (çони в цен-
тðаõ оáоõ еïіôіçів та ïосеðеäині міæ ви-
ðостками äистаëüноãо еïіôіçа III ï’ÿстково¿ 
кістки) на сканованомó çоáðаæенні кістко-
во¿ основи. Діаметð кістки та äіаметð ме-
äóëÿðно¿ кістково¿ ïоðоæнини ðоçðаõовó-
ютü автоматично ïісëÿ виçначеннÿ çони 
сканóваннÿ (ïосеðеäині віäстані міæ най-
áіëüø віääаëеними кðаÿми еïіôіçів кісток). 
Ðаçом ç тим в інтеðактивномó ðеæимі ви-
çначаютü оïтичнó щіëüністü сõоäинок аëю-
мінієвоãо етаëона на йоãо ïðоекці¿ çа äоïо-
моãою çаäаниõ віðтóаëüниõ виміðюваëüниõ 
ðамок; çа отðиманими äаними áóäóєтüсÿ 
ãðаôік çаëеæності оïтично¿ щіëüності ета-
ëона віä йоãо товщини й виçначаютüсÿ кое-
ôіцієнти ðоçðаõóнків в óмовниõ оäиницÿõ. 
Ìатематична оáðоáка ïðовоäитüсÿ çа äо-
ïомоãою çаïðоïоновано¿ комï’ютеðно¿ ïðо-
ãðами «ÎSTIM+» ç аëãоðитмом ðоçðаõóнкó 
щіëüності кістково¿ тканини в óмовниõ оäи-
ницÿõ віäïовіäно äо каëіáðованиõ çначенü 
етаëона. Îтðимані ðеçóëüтати ïоäаютüсÿ 
ó виãëÿäі таáëиці й çаносÿтüсÿ äо çвітно¿ 
ôоðми каðти оáстеæеннÿ ïацієнта.

На ïіäставі оáстеæенü æінок віком 20-85 
ðоків отðимано ðеãðесійнó кðивó, ÿка õа-
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ðактеðиçóє çмінó ïокаçників інтеãðаëüно-
ãо коðтикаëüноãо інäексó çаëеæно віä вікó 
в ïðеäставницü óкðа¿нсüко¿ ïоïóëÿці¿ (В.В. 
Ïовоðоçнюк çі сïівавт., 2001). Ïісëÿ комï-
ëексно¿ оцінки станäаðтиçованиõ ðентãе-
ноäенситоãðам ïеðиôеðичниõ кісток ске-
ëета ç викоðистаннÿм системи аëãоðитміч-
ниõ оáðаõóнків на ïðоãðамно-аïаðатномó 
комïëексі ðоçðоáëено ïðотокоë ðентãено-
äенситометðичноãо оáстеæеннÿ, що міс-
титü ïокаçники коðтикаëüниõ інäексів, ін-
теãðаëüний коðтикаëüний інäекс, інäекс 
маси тіëа, ïокаçник áіоëоãічноãо вікó кіст-
ково¿ системи та стóïенÿ ïостаðіннÿ кіст-
ково¿ тканини.

Ïðовеäені äосëіäæеннÿ (В.В. Ïовоðоç-
нюк, Î.Ï. Дмитðенко, 2002) äовеëи моæëи-
вістü викоðистаннÿ çаïðоïонованоãо мето-
äó äëÿ виÿвëеннÿ ïацієнток ç ðиçиком ос-
теоïоðотичниõ ïеðеëомів. Денситометðичні 
ïокаçники áóëи віðоãіäно ниæчими ó õво-
ðиõ ç наÿвністю остеоïоðотичниõ ïеðеëо-
мів в анамнеçі в ïоðівнÿнні ç ïацієнтками 
контðоëüно¿ ãðóïи (áеç ïеðеëомів).

Дëÿ кіëüкісно¿ оцінки мінеðаëüно¿ щіëü-
ності кістково¿ тканини викоðистовóютüсÿ 
ðаäіонóкëіäні метоäи — оäно- аáо äвоôо-
тонна аáсоðáціометðіÿ, моно- аáо äвоõенеð-
ãетична ðентãенівсüка äенситометðіÿ, кіëü-
кісна комï’ютеðна томоãðаôіÿ, кіëüкісна 
óëüтðаçвóкова äенситометðіÿ.

Ìетоäи ôотонно¿ äенситометðі¿ çасно-
вані на ïоãëинанні кістковою тканиною 
енеðãі¿ ôотонів ðаäіонóкëіäів, сïðÿмова-
ниõ вóçüким ïóчком чеðеç каëіматоð, і ðе-
єстðаці¿ «ïіків накоïиченнÿ» сцинтиëÿцій-
ним äетектоðом. ²ç цією метою найчасті-
øе çастосовóютü g-виïðомінюваннÿ ðаäі-
онóкëіäів 125I, 241Аm, 163Gd. Öі метоäи 
ïоÿснюютü ïðиáëиçно 60-80% çмін ó міц-
ності ÊÒ. Двоôотонна аáсоðáціометðіÿ çа-
стосовóєтüсÿ äëÿ виміðюваннÿ кістково¿ 
маси ïоïеðековиõ õðеáців та ïðоксимаëü-
но¿ äіëÿнки стеãна. Òочністü метоäó ваðі-
ює в меæаõ 2-4%. Двоôотонна аáсоðáціоме-
тðіÿ äає моæëивістü виçначати мінеðаëüнó 
щіëüністü ïоïеðековиõ õðеáців. Досëіäæен-
нÿ õðеáта ïðовоäитüсÿ в ïеðеäнüо-çаäній 
ïðоекці¿. Неäоëіком метоäó є çáіëüøеннÿ 
віäсотка ïоõиáки çа наÿвності остеоôітів 
та каëüциноçó аоðти в осіá ëітнüоãо та ста-
ðечоãо вікó.

Çа останні ðоки äві найáіëüø віäомі ком-
ïані¿ ç виðоáництва äіаãностичноãо оáëаä-
наннÿ äëÿ остеоëоãі¿ — Lunar Corp. і Hologic 
Inc. — ïочаëи виïóскати äвоõенеðãетичні 
ðентãенівсüкі äенситометðи (Dual Energy 
X-Ray Absorptiometry — DXA). На сüоãоä-
ні ðентãенівсüка äенситометðіÿ є çоëотим 
станäаðтом äëÿ виçначеннÿ мінеðаëüно¿ 
щіëüності кістково¿ тканини (ÌÙÊÒ) õðеá-
та, äіëÿнки стеãна й óсüоãо скеëета. DXA-
äенситометðи çаáеçïечóютü наäçвичайнó 
øвиäкістü та високó точністü виміðюванü. 
Çастосóваннÿ ðентãенівсüкиõ äенситоме-
тðів наäаëо моæëивістü оцінювати ðоçви-
ток остеоïоðоçó ïðотÿãом кіëüкоõ місÿців, 
що віäкðиëо нові ïеðсïективи äëÿ кëініч-
ниõ сïостеðеæенü çа еôективністю метоäів 
йоãо ëікóваннÿ.

Îсновним стимóëом äëÿ ðоçвиткó äаноãо 
метоäó стаëа неоáõіäністü ó теõноëоãі¿ ви-
міðюваннÿ центðаëüно¿ ãóáчасто¿ кістково¿ 
стðóктóðи. Îскіëüки в ïостменоïаóçаëüно-
мó ïеðіоäі втðата ãóáчасто¿ кістково¿ тка-
нини віäáóваєтüсÿ øвиäøе, ніæ комïактно¿ 
ðечовини, стан ãóáчасто¿ кістки має осно-
вне çначеннÿ.

Ó кëінічній ïðактиці виміðюваннÿ кіст-
ково¿ маси ïðовоäитüсÿ ç метою äіаãности-
ки ¿¿ çниæеннÿ, çаïоáіãаннÿ ïеðеëомам кіс-
ток та тðиваëоãо контðоëю. ДÐА воëоäіє 
ÿкостÿми, неоáõіäними äëÿ ðоçв’ÿçаннÿ çа-
çначениõ çавäанü. Ðоçвиток áіëüø øвиäкиõ 
теõноëоãій ДÐА-сканóваннÿ ç викоðистан-
нÿм віÿëоïоäіáноãо та точковоãо ïóчків äає 
çмоãó скоðотити час і ваðтістü áаãатоðаçо-
виõ виміðюванü ðіçниõ äіëÿнок скеëета.

Ñëіä çаçначити, що останні моäиôікаці¿ 
ðентãенівсüкиõ äенситометðів óмоæëивëю-
ютü ïðовеäеннÿ точно¿ моðôометðі¿ õðеá-
ців ãðóäноãо та ïоïеðековоãо віääіëів õðеá-
та. Доçа ðаäіаційноãо навантаæеннÿ ïðи 
сканóванні всüоãо õðеáта ïðи цüомó в 5 ðа-
çів ниæча çа äоçó оïðоміненнÿ, що отðимó-
єтüсÿ ïðи çвичайній ðентãеноãðаôі¿. Ðент-
ãенівсüкий äенситометð äає çмоãó äосÿãти 
ÿкості çоáðаæеннÿ, áëиçüко¿ äо ðаäіоãðа-
ôічно¿. Öе çóмовëює ëеãкістü іäентиôікаці¿ 
стðóктóðи õðеáців: скëеðоçовані сóãëоáові 
ïовеðõні, остеоôіти, çамикаючі ïëастинки.

Ê³ëьк³ñна кîìï’ютерна тîìîграф³ÿ 
моæе виçначити в тðüоõ виміðюваннÿõ 
сïðавæню оá’ємнó щіëüністü (мã/см3) ãóá-
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часто¿ аáо комïактно¿ кістки в áóäü-ÿкій 
частині скеëета. Ïðи ÊÊÒ отðимóютü çо-
áðаæеннÿ тонкоãо ïоïеðечноãо çðіçó тіëа 
õðеáцÿ, що äає çмоãó виçначити оá’ємнó 
щіëüністü мінеðаëüниõ ðечовин кістки (ã/
см3) ïоðівнÿно ç етаëоном, неçаëеæно віä 
навкоëиøнüоãо коðтикаëüноãо øаðó та на-
ÿвності каëüциноçó аоðти. Òаким чином, 
кіëüкісна комï’ютеðна томоãðаôіÿ äає çмо-
ãó виçначити щіëüністü тіëüки ãóáчасто¿ 
тканини тіë õðеáців, що ïðивеðтає все áіëü-
øó óваãó äосëіäників äо метоäó, оскіëüки 
він ще викоðистовóєтüсÿ äëÿ виçначеннÿ 
щіëüності ãóáчасто¿ кістково¿ тканини цен-
тðаëüно¿ частини õðеáта. ÊÊÒ такоæ вико-
ðистовóваëасÿ äëÿ оцінки ðиçикó ïеðеëо-
мів õðеáта, виміðюваннÿ втðати кістково¿ 
маси ç віком і сïостеðеæеннÿ çа ïеðеáіãом 
остеоïоðоçó та інøиõ метаáоëічниõ çаõво-
ðюванü кісток.

Êіëüкісні óëüтðаçвóкові (ÊÓÇ) метоäи 
áóëо ðоçðоáëено та çаïðоïоновано в остан-
ні ðоки äëÿ оцінки станó скеëета. Досëіä-
ники, ÿкі вивчаютü остеоïоðоç çа äоïомо-
ãою ÊÓÇ-метоäів, ïовіäомиëи ïðо ïоçи-
тивні ðеçóëüтати, й в останні ðоки ôіðми-
виðоáники виïóстиëи çначнó кіëüкістü ðіç-
номанітниõ комеðційниõ аïаðатів äëÿ ÊÓÇ 
оцінки станó ïеðиôеðичноãо скеëета.

Ñüоãоäні óëüтðаçвóкова äенситометðіÿ, 
аáо óëüтðасонометðіÿ, — çаãаëüноïðийнÿ-
тий метоä оцінки кістково¿ тканини in vivo, 
ÿкий кëінічно еквіваëентний аксіаëüній 
ðентãеноäенситометðі¿ й кðащий çа ïеðи-
ôеðичнó äенситометðію. На ïочаток 1999 
ðокó в óсüомó світі наðаõовóваëосü áëиçü-
ко 5000 óëüтðасонометðів, ÿкі викоðистовó-
ютü äëÿ виміðюваннÿ тðаáекóëÿðно¿ кіст-
ково¿ тканини ï’ÿтковó кісткó. ²нøі 1000 
ïðиëаäів çастосовóютü äëÿ виміðюваннÿ 
øвиäкості ïоøиðеннÿ óëüтðаçвóкó (ØÏÓ) 
комïактнó веëикоãоміëковó кісткó, ôаëан-
ãó ïаëüцÿ та ïеðеäïëіччÿ.

Ñтан скеëета моæе áóти оцінений ðіçно-
манітними метоäами, вкëючаючи ãістомоð-
ôометðію та ðіçні виäи äенситометðі¿ (оä-
ноôотонна й äвоôотонна аáсоðáціометðіÿ, 
äвоõенеðãетична ðентãенівсüка аáсоðáці-
ометðіÿ, кіëüкісна комï’ютеðна томоãðа-
ôіÿ, óëüтðаçвóкова äенситометðіÿ). Ãісто-
моðôометðіÿ є інваçивною метоäикою, що 
має çначнó ваðтістü, тðиваëий цикë оá-

ðоáки та оáмеæена єäиною äіëÿнкою ске-
ëета (ãðеáінü çäóõвинно¿ кістки). Денси-
тометðіÿ — точний і атðавматичний ме-
тоä, наäçвичайно неоáõіäний äëÿ оцінки 
стðóктóðно-ôóнкціонаëüноãо станó ÊÒ та 
äіаãностики остеоïоðоçó, оцінки еôектив-
ності ëікóваëüно-ïðоôіëактичниõ çаõоäів, 
аëе ïотðеáóє ïевноãо часó äëÿ тоãо, щоá 
виÿвити çміни в ÊÒ ïðи вïëиві на не¿ ðіç-
ниõ ëікаðсüкиõ çасоáів.

Áіоõімічні метоäи äосëіäæеннÿ çастосо-
вóютüсÿ в äіаãностиці ðіçниõ çаõвоðюванü 
кістково¿ системи. Виçначеннÿ вмістó ïа-
ðатиðео¿äноãо ãоðмонó, каëüцію, ôосôо-
ðó, 25(OH)D3 в сиðоватці, ðівнÿ екскðеці¿ 
каëüцію та ôосôоðó іç сечею äає моæëи-
вістü ïðовоäити äиôеðенціаëüнó äіаãнос-
тикó міæ метаáоëічними çаõвоðюваннÿми. 
Áіоõімічні маðкеðи ðемоäеëюваннÿ, ÿкі ви-
çначаютü ó кðові та сечі, äоïовнюютü не-
інваçивні метоäи äіаãностики аáо çаáеçïе-
чóютü áеçïосеðеäнüою інôоðмацією ïðо 
стðóктóðно-ôóнкціонаëüний стан кістко-
во¿ тканини. Ìаðкеðи метаáоëіçмó ðеаãó-
ютü øвиäøе ïоðівнÿно ç äенситометðични-
ми ïокаçниками на вïëив ðіçниõ ôактоðів 
на кістковó тканинó [2].

Ðîëь FRAX. Ó еïіäеміоëоãічниõ äо-
сëіäæеннÿõ áóëо виÿвëено оáеðнено-
ïðоïоðційнó çаëеæністü міæ кістковою ма-
сою й ïеðеëомами. Ðиçик остеоïоðотично-
ãо ïеðеëомó ïіäвищóєтüсÿ, коëи ÌÙÊÒ 
çниæóєтüсÿ, в ðеçóëüтаті чоãо ðиçик ïеðе-
ëомó çáіëüøóєтüсÿ в 1,5-3 ðаçи на коæне 
SD çменøеннÿ ÌÙÊÒ [32]. Çначний вік та 
ниçüка ÌÙÊÒ тісно ïов’ÿçані ç вищим ðи-
çиком ïеðеëомів ó ïостменоïаóçаëüниõ æі-
нок [33] і ðеçóëüтати чисëенниõ äосëіäæенü 
навоäÿтü ïокаçи äо ïðоôіëактики ïеðеëо-
мів ó ïацієнтів ç остеоïоðоçом [34]. На äа-
ний час áаãато äиðектив ðекоменäóютü оці-
нювати ÌÙÊÒ ó ïацієнтів ó ïоєäнанні іç 
кëінічними ôактоðами ðиçикó (CRF) äëÿ 
ïðийнÿттÿ ðіøеннÿ щоäо ëікóваннÿ. Вико-
ðистаннÿ Ò-ðаõóнків має áаãато ïеðеваã, 
томó, що цей метоä ïðостий і øиðоко çа-
стосовóваний, äоáðе коðеëює ç ðиçиком ïе-
ðеëомів і çа äоïомоãою нüоãо моæна виçна-
чити äеÿкиõ ïацієнтів ç високим ðиçиком. 
Ïðоте, áіëüøістü ïеðеëомів стаєтüсÿ ó ве-
ëикій ãðóïі ëітніõ æінок áеç остеоïоðоçó, 
ç ÌÙÊÒ ó остеоïенічномó äіаïаçоні [35]. 
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Áіëüøе тоãо, áóëо встановëено äекіëüка ін-
øиõ неçаëеæниõ ôактоðів ðиçикó ïеðеëо-
мів, ÿкі ÌÙÊÒ не моæе віäоáðаçити [36, 
37]. Òаким чином, ÌÙÊÒ не моæе наäійно 
ïеðеäáачити всіõ осіá, ÿкі çаçнаютü ïеðе-
ëомó в майáóтнüомó.

Все áіëüøе ïеðеконóючисü, що ме-
тоä Ò-ðаõóнків сам ïо соáі не є оïтимаëü-
ним ïðовісником ðиçикó ïеðеëомів, ãðó-
ïа, що віäïовіäає çа метаáоëічні çаõвоðю-
ваннÿ кісток ó ВÎÎÇ, нещоäавно ðоçðоáи-
ëа інøі метоäи оцінки ðиçикó ïеðеëомів. Ó 
2008 ðоці áóв виäаний метоä оцінки ðиçи-
кó ïеðеëомів (FRAX), ó ÿкомó çастосовó-
ютüсÿ кëінічні ôактоðи ðиçикó (CRF) ç/áеç 
ÌÙÊÒ äëÿ ïеðеäáаченнÿ ðиçикó ïеðеëо-
мів ó чоëовіків та æінок [38, 39]. Ðоçðоáкó 
FRAX ïіäтðимаëи такі оðãаніçаці¿, ÿк Всес-
вітнÿ асоціаціÿ остеоïоðоçó (IOF), Націо-
наëüна асоціаціÿ остеоïоðоçó (NOF), Аме-
ðикансüке товаðиство äосëіäæеннÿ кісток і 
мінеðаëів та Всесвітнє товаðиство кëінічно¿ 
äенситометðі¿. ²нстðóмент FRAX (http://
www.shef.ac.uk/FRAX) виðаõовóє 10-ðіч-
нó імовіðністü виникненнÿ ïеðеëомó стеã-
на аáо остеоïоðотичноãо ïеðеëомó. Îстео-
ïоðотичним ïеðеëомом наçиваютü ïеðеëом 
стеãна, ïеðеäïëіччÿ та ïëеча ïðи ïаäінні ç 
висоти ðостó ëюäини аáо кëінічний, ðент-
ãеноëоãічно ïіäтвеðäæений ïеðеëом õðеá-
та. Îцінка 10-ðічно¿ ймовіðності ïеðеëомó 
ðоçðаõовóєтüсÿ в чоëовіків чи æінок, вðа-
õовóючи вік, інäекс маси тіëа і CRF [40-49]:

 – Ïеðеëом ó минóëомó – ïеðеëом ïіс-
ëÿ 18 ðоків ó ðеçóëüтаті тðавми, віä ÿко¿ 
в çäоðово¿ ëюäини ïеðеëомó не виникëо á.

 – Ïеðеëом стеãна в áатüків.
 – Êóðіннÿ на äаний момент.
 – Ãëюкокотико¿äи – «так», ÿкщо ïацієнт 

ïðиймав оðаëüні ãëюкокоðтико¿äи ïонаä 3 
місÿці в äоáовій äоçі 5мã і áіëüøе ïðеäні-
çоëонó (чи еквіваëентні äоçи інøиõ ãëюко-
коðтико¿äів).

 – Ðевмато¿äний аðтðит.
 – Втоðинний остеоïоðоç – віäïовіäü 

«так», ÿкщо в ïацієнта є çаõвоðюваннÿ, 
çв›ÿçок ÿкиõ ç остеоïоðоçом äовеäений. До 
ниõ віäносÿтüсÿ äіаáет 1 тиïó (інсóëіно-
çаëеæний), неäосконаëий остеоãенеç ó äо-
ðосëиõ, неëікований та існóючий на ïðо-
тÿçі äовãоãо часó ãіïеðтиðеоç, ãіïоãонаäиçм 
чи ïеðеäчасна меноïаóçа (ó віці äо 45 ðо-

ків), õðонічне неäо¿äаннÿ чи маëüаáсоðáціÿ 
й õðонічне çаõвоðюваннÿ ïечінки.

 – Аëкоãоëü 3 оä. і áіëüøе на äенü – віä-
ïовіäü «так», ÿкщо ïацієнт вæиває 3 і áіëü-
øе оäиниці аëкоãоëю на äенü. Îäиницÿ аë-
коãоëю в ðіçниõ кðа¿наõ неçначно коëива-
єтüсÿ віä 8 äо 10 ã аëкоãоëю. Öе віäïовіäає 
станäаðтномó кеëиõó ïива (285 мë), оäній 
станäаðтній ïоðці¿ міцноãо сïиðтноãо (30 
мë), кеëиõó вина сеðеäніõ ðоçміðів (120 мë).

Îцінкó моæна ïðовоäити ÿк ç, так і áеç 
виміðюваннÿ ÌÙÊÒ øийки стеãна.

Ìоäеëі оцінки ðиçикó ïеðеëомів мóсÿтü 
áóти каëіáðовані äо еïіäеміоëоãі¿ віäносно 
ïеðеëомів і смеðтності äëÿ коæноãо окðе-
моãо ðеãіонó чи кðа¿ни, чеðеç çначні віä-
мінності в імовіðності ïеðеëомів і смеðтнос-
ті в ðіçниõ ðеãіонаõ світó [33, 50]. Внасëі-
äок цüоãо, моäеëі FRAX áóëи ðоçðоáëені на 
основі вивченнÿ коãоðт ç ªвðоïи, Ïівнічно¿ 
Амеðики, Аçі¿ та Австðаëі¿ [51]. Çа віäсóт-
ності моäеëі FRAX äëÿ ïевно¿ кðа¿ни ïо-
тðіáно виáðати кðа¿нó на çамін, ç ðоçðа-
õóнком на те, що вона віäоáðаçитü ситóа-
цію в äаній кðа¿ні.

Ó нещоäавно оновëениõ äиðективаõ 
FRAX вкëючено ÿк інстðóмент äëÿ виçна-
ченнÿ ïостменоïаóçаëüниõ æінок, ó ÿкиõ 
високий ðиçик ïеðеëомів, äëÿ віäáоðó ïа-
цієнтів, ÿким ïотðіáно ïðовести виçначен-
нÿ ÌÙÊÒ і äëÿ ïðийнÿттÿ ðіøеннÿ ïðо ëі-
кóваннÿ (NOF) ó Ñïоëóчениõ Øтатаõ [52] і 
(Націонаëüна äиðективна ãðóïа остеоïоðо-
çó [NOGG]) в Анãëі¿ [53, 54]. Îчікóєтüсÿ, що 
FRAX такоæ áóäе äоïоміæним ó ðоçðоáці 
ïðоôіëактичниõ äосëіäæенü [55].

Неçваæаючи на сво¿ сиëüні стоðони, 
FRAX такоæ має й сëаáкі. Ïо-ïеðøе, мо-
äеëü не áóëа çатвеðäæена в кëінічниõ äо-
сëіäæеннÿõ, сконцентðóвавøи óваãó на çа-
ïоáіãанні ïеðеëомів ó ïацієнтів, ÿкі вкëю-
чені на ïіäставі äостóïниõ äаниõ FRAX. 
Ó ïостôактóмниõ анаëіçаõ äосëіäæенü іç 
кëоäðонатом і áаçеäоксиôеном оцінка ін-
äивіäóаëüноãо 10-ðічноãо ðиçикó ïеðеëо-
мó çа аëãоðитмом FRAX виçначиëа ïаці-
єнтів ç високим ðиçиком ïеðеëомó, ÿкі віä-
ðеаãóютü на антиðеçоðáтивнó теðаïію, не-
çваæаючи на ðеçóëüтати ÌÙÊÒ [56-59]. 
Îäнак, ÿк тіëüки ÌÙÊÒ øийки стеãна та 
вік віäомі, вісім äоäатковиõ ôактоðів ðи-
çикó ó FRAX çначно не ïокðащиëи ïе-
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ðеäáаченнÿ ïеðеëомó õðеáта в ïостôак-
тóмниõ äосëіäæеннÿõ аëенäðонатó. Досëі-
äæено, що ïоєäнаннÿ áаçисноãо ðентãено-
ëоãічно ïіäтвеðäæеноãо ïеðеëомó õðеáта, 
ÌÙÊÒ øийки стеãна та вікó – найсиëüні-
øий ïðовісник майáóтнüоãо ïеðеëомó õðеá-
та [60]. Çнаäоáëÿтüсÿ ïоäаëüøі äосëіäæен-
нÿ äëÿ ïіäтвеðäæеннÿ äоціëüності ëікóван-
нÿ ç метою çниæеннÿ ðиçикó ïеðеëомó, 
коëи ïацієнтам ç високим ðиçиком ïеðеëо-
мів ïðовоäÿтü ëікóваннÿ на основі ðеçóëü-
татів FRAX ïðи віäсóтності моðôометðич-
ноãо ïеðеëомó õðеáта, ïеðеëомó стеãна чи 
ниçüко¿ ÌÙÊÒ, що наÿвні в áіëüøості ïа-
цієнтів, що маютü невеðтеáðаëüний ïеðе-
ëом. Ïо-äðóãе, FRAX моæна çастосовóва-
ти тіëüки äëÿ неëікованиõ ïацієнтів. Ïо-
тðетє, ïіäвищений ðиçик настóïноãо ïеðе-
ëомó ïісëÿ ïеðвинноãо вваæаєтüсÿ ïостій-
ним ó часі ó FRAX, отоæ ðоçðаõóнок çа äо-
ïомоãою FRAX на 10-ðічний ïеðіоä не áеðе 
äо óваãи нівеëюваннÿ в часі ðиçикó настóï-
ноãо ïеðеëомó ïісëÿ ïеðвинноãо. Îäнак, ðи-
çик настóïноãо ïеðеëомó çмінюєтüсÿ іç ча-
сом і є найвищим ó ïеðøі ðоки ïісëÿ ïеð-
винноãо ïеðеëомó [61-64]. Ïо-четвеðте, ðи-
çики, ïов’ÿçані ç ïаäіннÿми, áóëи ÿвно ви-
кëючені ç ðоçðаõóнків FRAX. Ïðичинами 
áóëи нестача станäаðтиçованиõ метоäів оá-
чисëеннÿ й нестача äаниõ ïðоôіëактики 
ïеðеëомів çа äоïомоãою çаõоäів, сïðÿмова-
ниõ на çаïоáіãаннÿ ïаäінü (FRAX). Îäнак, 
ðиçик ïаäіннÿ вваæавсÿ ðиçиком ïеðеëомó 
неçаëеæно віä кістково-оáóмовëениõ ðиçи-
ків, осоáëиво äëÿ невеðтеáðаëüниõ ïеðе-
ëомів, вкëючаючи ïеðеëоми стеãна [34, 65, 
66]. Kayan [59] äоïовів, що ðиçик ïаäіннÿ 
çначно не вïëиває на ïðотиïеðеëомнó äо-
ціëüністü кëоäðонатó, висëовивøи äóмкó, 
що ïісëÿ ïоãоäæеннÿ ç інøими ôактоðа-
ми, ðиçик ïаäіннÿ моæе áóти вкëючений в 
інстðóменти оцінки ðиçикó ïеðеëомів. ² на 
кінецü, FRAX не вкëючає äекіëüка äоäат-
ковиõ ôактоðів ðиçикó ïеðеëомів, такиõ, 
ÿк кіëüкістü ïðичин втоðинноãо остеоïоðо-
çó, äоçó й тðиваëістü çастосóваннÿ ãëюко-
коðтико¿äів [67], оïис ïоïеðеäніõ ïеðеëомів 
(місце, кіëüкістü і тÿæкістü) [68] та нестача 
вітамінó D [69].
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Ïовний сïисок ëітеðатóðи 
çнаõоäитüсÿ в ðеäакці¿
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Вñтуï. Îстеоïоðоç та остеоаðтðоç – це 
тÿæкі çаõвоðюваннÿ оïоðно-ðóõово¿ систе-
ми, ÿкі неðіäко çóстðічаютüсÿ в ïоєäнанні 
та ïðиçвоäÿтü äо інваëіäиçаці¿ õвоðиõ та 
втðати моæëивості ðóõатисÿ. Îстеаðтðоç 
та остеоïоðоç частіøе çóстðічаютüсÿ в ëю-
äей ëітнüоãо вікó.

ßкщо в ëюäей стаðøе 35 ðоків 
çаõвоðюваністü на остеоаðтðоç äосÿãає 50%, 
то в ëюäей стаðøе 55 ðоків наáëиæаєтüсÿ 
äо 100% [1, 2]. Віäçначаєтüсÿ такоæ і сóттєве 
çáіëüøеннÿ частоти остеоïоðоçó ïðи 
çðостанні вікó õвоðоãо ÿке äосÿãає 11,8% віä 
óсüоãо æіночоãо насеëеннÿ Óкðа¿ни та 2,9% 
віä óсüоãо чоëовічоãо насеëеннÿ [3]. Îстео-
аðтðоç частіøе óðаæóє веëикі сóãëоáи: та-
çостеãновий, коëінний, ãоміëковостоïний.

В останні äесÿтиëіттÿ неóõиëüно çðос-
тає кіëüкістü õвоðиõ іç сóäинною ïатоëоãі-
єю, оäночасно çðостає й кіëüкістü амïóта-
цій кінцівок. Віäомо, що основною ïðичи-
ною амïóтацій кінцівок ó ïацієнтів ëітнüоãо 
вікó áóëи й çаëиøаютüсÿ сóäинні çаõвоðю-
ваннÿ: атеðоскëеðотичні оккëюçі¿, цóкðо-
вий äіаáет та ін. Òак, ãоëова IDF ó ªвðоïі 
Вім Вінченс навоäитü такі äані: «Êоæні 30 
сек. ó світі виконóєтüсÿ амïóтаціÿ ниæнüо¿ 
кінцівки в çв’ÿçкó ç äіаáетом. Ðиçик амïó-
таці¿ ïðи синäðомі «äіаáетична стоïа» в 25 
ðаçів вище, ніæ ó õвоðиõ áеç äіаáетó» [4].

Ïоäіáні äані, аëе стосовно атеðоскëеðо-
тичниõ óðаæенü ïðивоäитü Ðіôôаëü А.В. 
та сïівавтоðи. Вони ïовіäомëÿютü, що 80% 
віä óсіõ віäновëюваëüниõ оïеðацій ïðово-
äÿтüсÿ іç ïðивоäó оккëюçій аðтеðій, і ïðо-
тÿãом ïеðøоãо ðокó амïóтацію кінцівки ви-
конóютü ó 25-35% õвоðиõ. Ó 60-80% õвоðиõ 
амïóтаці¿ виконóютüсÿ вище коëінноãо сó-
ãëоáа [5].

Ç’ÿвëÿєтüсÿ веëика ãðóïа õвоðиõ, ó 
ÿкиõ віäсóтнÿ оäна кінцівка та óðаæена 

äеãенеðативно-äистðоôічними çаõвоðю-
ваннÿми єäина, çáеðеæена кінцівка.

Ïðотеçóваннÿ та навчаннÿ õоäі äано¿ 
катеãоðі¿ õвоðиõ викëикає веëикі скëаä-
ності. Ñкëаäністü ðеаáіëітаці¿ оáóмовëена 
ïðоãðесóваннÿм основноãо çаõвоðюваннÿ, 
óðаæеннÿм остеоаðтðоçом сóãëоáів çáеðе-
æено¿ кінцівки, ðоçïовсюäæеністю остео-
ïоðоçó, наÿвністю та ïоєäнаннÿм ó оäноãо 
õвоðоãо ðіçноманітно¿ çа õаðактеðом та ïе-
ðеáіãом сóïóтнüо¿ ïатоëоãі¿.

Ëікóваннÿ остеоаðтðоçó та остеоïоðо-
çó äає ïоçитивні ðеçóëüтати ëиøе ïðи I-II 
стаäі¿ ïатоëоãічноãо ïðоцесó. Ïðи III-IV 
стаäі¿ остеоаðтðоçó основним метоäом ëі-
кóваннÿ є õіðóðãічний метоä, на ÿкий õвоðі 
ëітнüоãо вікó çäеáіëüøоãо не ïоãоäæóютü-
сÿ в çв’ÿçкó ç ðіçними оáставинами. Çаëи-
øаєтüсÿ єäиний, äостóïний, наäійний, ç ïо-
çитивним ðеçóëüтатом метоä – це оðтеçó-
ваннÿ çáеðеæено¿ кінцівки та ïðотеçóваннÿ 
амïóтаційноãо äеôектó.

Òðóäнощі ðеаáіëітаці¿ циõ õвоðиõ, ÿкі 
ïов’ÿçані ç тÿæкістю óðаæеннÿ оïоðно-
ðóõово¿ системи, стійкою інваëіäністю, 
втðатою моæëивості ðóõатисÿ та самооá-
сëóãовóватисÿ, оáóмовëюютü актóаëüністü 
äано¿ ïðоáëеми, ¿¿ високó меäичнó та соці-
аëüнó çначимістü.

Ìета рîбîтè. Віäновëеннÿ ó õвоðоãо 
оïоðності кінцівок та моæëивості ðóõатисÿ.

Ìатер³аëè та ìетîдè. Ïіä наøим сïо-
стеðеæеннÿм ïеðеáóваëи 57 ïацієнтів ç 
амïóтаційними äеôектами ниæніõ кінці-
вок і сóïóтнім óðаæеннÿм äеãенеðативно-
äистðоôічним ïðоцесом єäино¿ ниæнüо¿ 
кінцівки. чоëовіків áóëо 31 (54,4%), æінок 
– 26 (45,6%). Вік õвоðиõ коëивавсÿ віä 50 
äо 80 ðоків. Ñеðеäній вік 67,9±2,5 ðоки. Ам-
ïóтаціÿ кінцівки на ðівні ãоміëки áóëа ви-
конана в 23 õвоðиõ (40,3%), на ðівні стеãна 
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в 34 (59,7%) ïацієнтів. Ïðичиною амïóтаці¿ 
в 55 õвоðиõ (96,5%) áóëи сóäинні çаõвоðю-
ваннÿ, в 2 (3,5%) – тðавматичні óøкоäæен-
нÿ кінцівки. Деôоðмóючий аðтðоç таçос-
теãновоãо сóãëоáа виÿвëений ó 29 (50,8%), ó 
томó чисëі в 4 õвоðиõ (7,1%) áóв äвоáічний 
коксаðтðоç. Ó 17 ïацієнтів (29,9%) віäçна-
чений остеоаðтðоç коëінноãо сóãëоáа й в 11 
õвоðиõ (19,3%) – остеоаðтðоç оáоõ сóãëо-
áів: і таçостеãновоãо, і коëінноãо. Ó 48 ïаці-
єнтів (84,2%) áóëа виÿвëена іøеміÿ çáеðе-
æено¿ кінцівки ²²-²²² стóïенÿ. Ìайæе в óсіõ 
õвоðиõ 52 (91,2%) виÿвëена іøемічна õво-
ðоáа сеðцÿ, в 31 (54,4%) – ãіïеðтонічна õво-
ðоáа, а такоæ çаõвоðюваннÿ інøиõ оðãанів 
і систем.

Ó 4 ïацієнтів (7,0%) áóëа I стаäіÿ осте-
оаðтðоçó, в 31 (54,4%) – ²² стаäіÿ та в 22 
(38,6%) – ²²² стаäіÿ остеоаðтðоçó. Ïокаçан-
нÿ äо оðтеçóваннÿ виÿвëені в 21 õвоðоãо 
(38,6%).

Ïðовоäиëосü ïовне кëінічне та áіомеõа-
нічне оáстеæеннÿ õвоðиõ äо та ïісëÿ оð-
теçóваннÿ. Вивчаëисü: виðаæеністü áоëüо-
воãо синäðомó, ðівенü віäновëеннÿ ðóõовиõ 
ôóнкцій, моæëивості самооáсëóãовóваннÿ.

Ðезуëьтатè та ¿х îбгîвîреннÿ. Ïðи ам-
ïóтаці¿ кінцівок на áóäü-ÿкомó ðівні ство-
ðюютüсÿ óмови äëÿ äоäатковоãо, çáіëüøе-
ноãо навантаæеннÿ єäино¿ кінцівки, що ви-
кëикає ïіäвищений ðиçик ðоçвиткó аð-
тðоçниõ çмін ó сóãëоáаõ. Ïðичомó, чим ви-
щий ðівенü амïóтаці¿ кінцівки, тим áіëüøе 
навантаæеннÿ äðóãо¿, çáеðеæено¿ кінцівки.

Втðата оäніє¿ кінцівки та óðаæеннÿ ос-
теоаðтðоçом сóãëоáів äðóãо¿ неðіäко ïоçáів-
ëÿє õвоðиõ моæëивості ðóõатисÿ. Òðиваëий 
ëіæковий ðеæим ïðиçвоäитü äо ціëоãо ðÿäó 
неãативниõ насëіäків: ç’ÿвëÿютüсÿ ãіïоста-
тичні óскëаäненнÿ, çаãостðюютüсÿ õðоніч-
ні çаõвоðюваннÿ, çниæóєтüсÿ кðовооáіã ó 
кінцівкаõ та кóксі, ïоðóøóєтüсÿ ôóнкціÿ 
м’ÿçів, çменøóєтüсÿ ¿õ сиëа, настає атðо-
ôіÿ м’ÿçів, віäçначаєтüсÿ çміна кістково¿ 
маси в áік çменøеннÿ, наðостає остеоïоðоç 
кісток скеëета, ïоðóøóєтüсÿ ðівноваãа та 
кооðäинаціÿ ðóõів, ïосиëюєтüсÿ ðиçик ос-
теоïоðотичниõ ïеðеëомів. Ðеаáіëітаціÿ та-
киõ õвоðиõ ÿвëÿє соáою веëикі тðóäнощі.

Îäним іç ваæëивиõ наïðÿмків віäновëю-
ваëüноãо ëікóваннÿ õвоðиõ ç остеоаðтðо-
çом сóãëоáів та остеоïоðоçом кісток єäино¿ 

ниæнüо¿ кінцівки, ðаçом ç меäикаментоç-
ною теðаïією, є ðоçðоáка та óäосконаëеннÿ 
метоäів немеäикаментоçниõ теõноëоãій, що 
сïðÿмовані на віäновëеннÿ ôóнкціонаëüниõ 
моæëивостей çáеðеæено¿ кінцівки. Òакими 
метоäами є оðтеçóваннÿ óðаæено¿ ниæнüо¿ 
кінцівки, ôіçіотеðаïевтичні çаõоäи, ËÔÊ, 
масаæ та інøе.

Ïðи ïðовеäенні віäновëюваëüноãо ëікó-
ваннÿ ó õвоðиõ ç остеоаðтðоçом сóãëоáів 
єäино¿ ниæнüо¿ кінцівки неоáõіäно виðіøи-
ти настóïні çаäачі: çменøити аáо ëіквіäó-
вати áоëüовий синäðом; ïокðащити кðово-
оáіã в оáëасті сóãëоáів та стан сóãëоáово-
ãо õðÿща; активіçóвати навкоëосóãëоáові 
м’ÿçи; çáіëüøити ðóõомістü сóãëоáів; çмен-
øити навантаæеннÿ на сóãëоáи; çниçити 
ðиçик остеоïоðотичниõ óскëаäненü.

Дëÿ виðіøеннÿ циõ çаäач викоðистовó-
ваëи нестеðо¿äні ïðотиçаïаëüні ïðеïаðати, 
õонäðоïðотектоðи, міоðеëаксанти, сóäинні 
ïðеïаðати, ïðеïаðати каëüцію.

Ç метою ïокðащеннÿ оáмінниõ ïðоцесів 
та метаáоëіçмó тканин, ëімôо- та кðовооáі-
ãó ðаçом ç меäикаментоçною теðаïією ïðо-
воäиëи ôіçіотеðаïевтичне ëікóваннÿ та ëі-
кóваëüнó ôіçичнó кóëüтóðó. Ôіçіотеðаïев-
тичні метоäи ëікóваннÿ ïðиçначаëи ç óðа-
õóваннÿм осоáëивості кëінічноãо ïеðеáі-
ãó õвоðоáи, сóïóтніõ çаõвоðюванü та станó 
õвоðоãо на момент ïðиçначеннÿ.

Дëÿ äосÿãненнÿ çнеáоëюючо¿ та ïðоти-
çаïаëüно¿ äі¿ ïðиçначаëи óëüтðаôіоëето-
ве та ëаçеðне виïðомінюваннÿ, маãнітоте-
ðаïію, óëüтðаôоноôоðеç та еëектðоôоðеç, 
еëектðомаãнітні ïоëÿ високо¿ та ïонаäвисо-
ко¿ частоти, ïаðаôін-оçокеðитові аïëікаці¿.

Ùоá ïокðащити ôóнкціонаëüний стан 
сóãëоáів, йоãо м’ÿçово-çв’ÿçковий аïаðат, 
ïðиçначаëи ËÔÊ, масаæ, меõанотеðаïію, 
імïóëüсні токи ниçüко¿ частоти, äіоäинаміч-
ні токи, óëüтðаçвóк, інäóктотеðмію. Øиðо-
ко викоðистовóваëи такоæ воäоëікóваннÿ 
та теïëоëікóваннÿ. Ïðи ðоçðоáці комïëек-
сів ËÔÊ, çваæаючи на сеðеäній вік õвоðиõ, 
оáов’ÿçково вðаõовóваëи осоáëивості ïðи-
стосóваëüниõ меõаніçмів оðãаніçмó ïацієн-
та äо ôіçичноãо навантаæеннÿ.

Веëике çначеннÿ ïðи ïðовеäенні меäич-
но¿ ðеаáіëітаці¿ ó õвоðиõ ç остеоаðтðоçами 
сóãëоáів єäино¿ ниæнüо¿ кінцівки має ðоç-
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вантаæеннÿ óðаæеноãо сóãëоáа. Дëÿ цüоãо 
викоðистовóваëи ðіçні оðтеçні системи.

В ÓкðНД² ïðотеçóваннÿ ðоçðоáëена 
ãама оðтеçниõ систем, що викоðистовóютü-
сÿ äëÿ ôіксаці¿, коðекці¿, ðоçвантаæеннÿ, 
активіçаці¿, тоáто äëÿ віäновëеннÿ аáо çа-
міни ôóнкцій óðаæеноãо сеãмента кінцівки 
чи тóëóáа.

Ïðи коксаðтðоçаõ ²²-²²² ст. ïðиçначаëи 
інäивіäóаëüний æоðсткий оðтеç на таçос-
теãновий сóãëоá – стеãно, що скëаäаєтüсÿ ç 
коðсета на õðеáет та ãіëüçи на стеãно ç теð-
моïëастичниõ матеðіаëів, що ç’єäнані ме-
õанічним таçостеãновим оäноосüовим øаð-
ніðом ç ðеãóëюваннÿм çãинаннÿ/ðоçãинан-
нÿ та віäвеäеннÿ/ïðивеäеннÿ. Îðтеç має 
такі ôóнкці¿: віäносне ðоçвантаæеннÿ та-
çостеãновоãо сóãëоáа, ôіксаціÿ та центðó-
ваннÿ йоãо в ïðавиëüномó ïоëоæенні ç 
моæëивістю ïокðоковоãо ðеãóëюваннÿ віä-
веäеннÿ та çãинаннÿ/ðоçãинаннÿ.

Ïðи остеоаðтðоçі таçостеãновоãо та ко-
ëінноãо сóãëоáів ²²² ст. õвоðиõ çаáеçïечó-
ваëи інäивіäóаëüним æоðстким оðтеçом на 
таçостеãновий та коëінний сóãëоáи ç áеç-
çамковими øинами, що ç’єäнані таçостеã-
новим øаðніðом ç ðеãóëюваннÿм віäвеäен-
нÿ та çãинаннÿ/ðоçãинаннÿ. Îðтеç ðоçван-
таæóє таçостеãновий та коëінний сóãëоáи, 
оáмеæóє ðотаційні навантаæеннÿ, ôіксóє 
таçостеãновий та коëінний сóãëоáи ó ôіçі-
оëоãічно ïðавиëüномó ïоëоæенні та äоçво-
ëÿє ðеãóëювати çãинаннÿ/ðоçãинаннÿ в та-

çостеãновомó та коëінномó сóãëоáаõ та ðе-
ãóëюваннÿ віäвеäеннÿ/ïðивеäеннÿ в таçос-
теãновомó сóãëоáі.

Ïðи остеоаðтðоçі таçостеãновоãо сóãëоáа 
ç нестаáіëüністю в ïоєäнанні ç ïатоëоãією 
коëінноãо та ãоміëковостоïноãо сóãëоáів 
ïðиçначаëи оðтеç на всю ноãó, ÿкий çа-
ëеæно віä меäичниõ ïокаçанü моæе áóти 
частково чи ïовністю ðоçвантаæóючим 
таçостеãновий чи коëінний сóãëоá. Îðтеç 
ôіксóє сóãëоáи ó ôіçіоëоãічно ïðавиëüно-
мó ïоëоæенні ç моæëивістю ðеãóëюван-
нÿ віäвеäеннÿ/ïðивеäеннÿ в таçостеãново-
мó сóãëоáі, ïокðоковоãо ðеãóëюваннÿ çãи-
наннÿ/ðоçãинаннÿ в таçостеãновомó та 
коëінномó сóãëоáаõ, тиëüне ïіäоøовне çãи-
наннÿ в ãоміëковостоïномó сóãëоáі.

Ïðи ãонаðтðоçаõ ²²² ст., нестаáіëüності в 
коëінномó сóãëоáі, äеôоðмаці¿ осі ниæнüо¿ 
кінцівки ç метою ôіксаці¿ коëінноãо сóãëоáа, 
ïоïеðеäæеннÿ ïðоãðесóваннÿ äеôоðмаці¿, 
ðоçðоáки контðактóð коëінноãо сóãëоáа 
ïðиçначаëи оðтеçи на коëінний сóãëоá аáо 
на всю ноãó.

Åôективністü ëікóваннÿ та оðтеçó-
ваннÿ оцінюваëи çа äинамікою кëініко-
ôóнкціонаëüниõ äаниõ äо та ïісëÿ 
ðеаáіëітаці¿. Îскіëüки основними ïокаçни-
ками ïðи ëікóванні та оðтеçóванні õвоðиõ 
є áіëü та ïоðóøеннÿ статико-äинамічно¿ 
ôóнкці¿ óðаæено¿ кінцівки, нами й áóëи 
вивчені ці ïокаçники в 21 õвоðоãо, ÿким 
ïðовеäено оðтеçóваннÿ (таáë. 1).

Таблиця 1. Стан больового синдрому та відновлення функції кінцівки.

Ïокаçники
Êіëüкістü õвоðиõ

До оðтеçóваннÿ Ïісëÿ оðтеçóваннÿ
Áіëü: віäсóтній - 6 (28,5%)
 неçначний - 14 (66,6%)
 сиëüний 21 (100%) 1 (4,9%)
Îáмеæеннÿ ðóõів ó сóãëоáаõ: немає - -
 ïоміðні 3 (14,3%) 17 (80,9%)
 ðіçко виðаæені 18 (85,7%) 4 (19,1%)
Îïоðоçäатністü: моæëива ïовністю 2 (9,5%) 16 (76,2%)
 оáмеæено моæëива 3 (14,3%) 5 (23,8%)
 немоæëива 16 (76,2%) -
Ñамооáсëóãовóваннÿ: áеç ïðоáëем 2 (9,5%) 14 (66,6%)
 оáмеæене 3 (14,3%) 7 (33,4%)
 немоæëиве 16 (76,2%) -
Ïовсÿкäенна активністü: áеç ïðоáëем - 4 (19,1%)
 оáмеæена 10 (47,6%) 9 (42,8%)
 немоæëива 11 (52,4%) 8 (38,1%)
Îсвоєннÿ õоäи: áеç ïðоáëем - 4 (19,1%)
 оáмеæене 15 (71,5%) 14 (66,6%)
 немоæëиве 6 (28,5%) 3 (14,3%)
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Дані таáë. 1 свіäчатü ïðо тÿæкістü äа-
ноãо континãентó õвоðиõ. До оðтеçóван-
нÿ в óсіõ 100% ïацієнтів áóв áіëü та оá-
меæеннÿ ðóõів ó сóãëоáаõ єäино¿ ниæнüо¿ 
кінцівки, в 16 чоë. (75,2%) áóëа немоæ-
ëива оïоðоçäатністü кінцівки та õвоðі не 
виðіøóваëи ïитанü самооáсëóãовóваннÿ, 
çначно оáмеæена в 47,6% та немоæëива в 
52,4% ïовсÿкäенна активністü, в óсіõ õво-
ðиõ áóëи çначні ïðоáëеми ïðи освоєнні 
õоäи на ïðотеçаõ.

Ïðовеäене оðтеçóваннÿ ваãомо ïокðащóє 
ôóнкціонаëüний стан õвоðиõ: çменøивсÿ 
áіëü ó 66,6% õвоðиõ, 76,2% моæóтü наван-
таæóвати кінцівкó та оáсëóãовóвати сеáе. 
Ïðо віäновëеннÿ оïоðоçäатності óðаæено¿ 
кінцівки свіäчатü і äані áаçометðичниõ 
äосëіäæенü. Òак, коеôіцієнт оïоðності 
çáіëüøивсÿ ç 0,41±0,04 äо оðтеçóваннÿ äо 
0,67±0,03 ïісëÿ.

Ñкëаäніøе õвоðі виðіøóваëи ïитаннÿ 
ïовсÿкäенно¿ активності та освоєннÿ õоäи 
на ïðотеçі: 3 õвоðиõ (14,3%) навітü ïісëÿ 
ïðовеäеноãо оðтеçóваннÿ не çмоãëи õоäи-
ти на ïðотеçі.

Вèñнîвкè. Ôóнкціонаëüний стан 
єäино¿ ниæнüо¿ кінцівки ó õвоðиõ ç 
амïóтаційними äеôектами віäіãðає основ-
нó ðоëü ó віäновëенні ðóõово¿ активності 
ïацієнтів. Îðтеçóваннÿ є метоäом виáо-
ðó ïðи ðеаáіëітаці¿ õвоðиõ ç остеоïоðоçом 
та остеоаðтðоçом сóãëоáів єäино¿ ниæнüо¿ 
кінцівки.
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Вñтуï. Ðевмато¿äний аðтðит (ÐА) ðоç-
ãëÿäаєтüсÿ ÿк аóтоімóнне çаõвоðюваннÿ 
оðãаніçмó, в основі ÿкоãо ëеæитü системне 
ïðоãðесóюче óðаæеннÿ сïоëóчно¿ ткани-
ни ç ïеðеваæною çацікавëеністю сóãëоáів, 
що ïðиçвоäитü äо ¿õ ðóйнóваннÿ та втðати 
ôóнкці¿ останніõ.

Îстаннім часом ïоãëÿä на ÐА ÿк на ïо-
тенційно невиëіковне та ïðоãностично не-
сïðиÿтëиве çаõвоðюваннÿ ïеðеãëÿäаєтüсÿ 
[2, 3]. Öе ïов’ÿçано ç ðоçøиðеннÿм моæëи-
востей ðаннüо¿ äіаãностики ÐА [7], ðоçðоá-
кою новиõ кëасів áаçисниõ ïðотиçаïаëü-
ниõ ïðеïаðатів (НÏÇÏ) [14], що сеëектив-
но áëокóютü ваæëиві ëанки ïатоãенеçó ÐА 
[5, 6], вäосконаëеннÿм оïеðативниõ втðó-
чанü ç віäновëеннÿ ôóнкці¿ óðаæениõ сó-
ãëоáів, основним ç ÿкиõ є тотаëüне енäо-
ïðотеçóваннÿ.

Дëÿ õвоðиõ на ÐА õаðактеðні остеоïо-
ðоç сóãëоáовиõ кінців кісток та ¿õ стðóк-
тóðне ïоøкоäæеннÿ – еðоçі¿, кісти (ÿк 
ïðоÿв ðевмоãðанóëüом) [10]. Ïðичомó ос-
теоïоðоç виникає і ÿк насëіäок çаïаëен-
нÿ та тðиваëо¿ маëоðóõомості õвоðиõ, що 
ïов’ÿçано ÿк çі стійким áоëüовим синäðо-
мом, так і ç системною теðаïією ÃÊÑ та áа-
çисними ïðеïаðатами, що øиðоко çастосо-
вóютüсÿ в ëікóванні ÐА [1, 9, 10, 15]. Ïðи-
чомó іç çастосóваннÿм ÃÊÑ çáіëüøóєтüсÿ 
ðеçоðáціÿ кістково¿ тканини внасëіäок ак-
тиваці¿ остеокëастів [12, 15], тоäі ÿк çасто-

сóваннÿ ïðеïаðатів áаçисно¿ теðаïі¿ ïðи-
ãнічóє остеоáëасти [1].

²снóютü ðіçні неінваçивні метоäики оцін-
ки кістково¿ щіëüності. Ñеðеä ниõ найáіëüø 
ðоçïовсюäæеними є óëüтðаçвóкова остео-
äенситометðіÿ, ðентãенівсüка äенситоме-
тðіÿ (оäно- та äвоõенеðãетична ðентãенів-
сüка аáсоðáціометðіÿ), комï’ютеðна та маã-
нітна томоãðаôіÿ ç високою ðоçïоäіëüчою 
çäатністю [11, 13], ðаäіонóкëіäний (іçотоï-
ний) анаëіç. Ïðоте найáіëüø øиðоко вико-
ðистовóваними є óëüтðаçвóкова остеоäен-
ситометðіÿ та äвоõенеðãетична ðентãенів-
сüка аáсоðáціометðіÿ – ðентãенäенситоме-
тðіÿ, що виçнана “çоëотим станäаðтом” в 
äіаãностиці остеоïоðоçó [4, 8].

Ìатер³аëè та ìетîдè. Нами ïðовеäено 
äосëіäæеннÿ щіëüності кістково¿ тканини в 
21 виïаäкó ïðи ïëанóванні тотаëüноãо ен-
äоïðотеçóваннÿ кóëüøовоãо сóãëоáа ó õво-
ðиõ на ÐА віком віä 19 äо 71 ð. (сеðеäній 
вік 39,5±8,6 ð.).

Досëіäæеннÿ стðóктóðно-ôóнкціонаëü-
ноãо станó кістково¿ тканини ïðовоäиëи çа 
äоïомоãою äвоõ метоäів.

1. Ультразвукова остеоденситометрія. 
Дëÿ цüоãо викоðистовóваëи óëüтðаçвóко-
вий кістковий äенситометð “Achilles+” ви-
ðоáництва ôіðми Lunar Corp., Madison, 
WI (CØА). Досëіäæеннÿ ïðовоäиëисÿ на 
ï’ÿтковій кістці, ÿка віäноситüсÿ äо ãóáчас-
тиõ кісток та має тðаáекóëÿðнó стðóктóðó.
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Ïеðеваãою äаноãо метоäó є неінваçив-
ністü, висока точністü (ïоõиáка ðеçóëüтатів 
1,5%), øвиäкий час оáстеæеннÿ (5 õв.), віä-
сóтністü іоніçóючоãо виïðомінюваннÿ, ëеã-
кістü оáсëóãовóваннÿ.

Даний метоä áаçóєтüсÿ на виçначенні 
øвиäкості ïðоõоäæеннÿ óëüтðаçвóкó чеðеç 
кісткó (ØÏÓ, м/сек), ÿка çаëеæитü віä ¿¿ 
щіëüності та еëастичності, та äосëіäæенні 
øиðокосмóãовоãо осëаáëеннÿ óëüтðаçвóкó 
(ØÎÓ, äÁ/ÌÃц), що віäоáðаæає ðоçміðи та 
ïðостоðовó оðієнтацію кістковиõ тðаáекóë.

На основі циõ äвоõ ïаðаметðів çа äоïо-
моãою комï’ютеðа виçначаєтüсÿ інäекс міц-
ності кістково¿ тканини (²Ì, %) – інтеãðаëü-
ний ïокаçник, що віäоáðаæає стан ãóáчас-
то¿ кістково¿ тканини віäносно катеãоðі¿ äо-
ðосëиõ ëюäей ó віці 20 ðоків çа ôоðмóëою:

²Ì=0,5õ(nØÏÓ+nØÎÓ),

äе:  nØÏÓ=(ØÏÓ-1380)/180 õ 100, 
nØÎÓ=(ØÎÓ-50)/75 õ 100.

2. Рентгенденситометрія. Досëіäæен-
нÿ ïðовоäиëи çа äоïомоãою ðентãенівсüко-
ãо äенситометðа “IDXA” виðоáництва ôіð-
ми Lunar Corp., Madison, WI (ÑØА). Вивча-
ëи стан кістково¿ тканини ïðоксимаëüноãо 
віääіëó стеãново¿ кістки.

Ïеðеваãою äаноãо метоäó є неінваçив-
ністü, висока точністü (ïоõиáка ðеçóëüта-
тів 0,5%), висока ðоçïоäіëüча çäатністü (0,5 
мм.), ниçüка äоçа оïðоміненнÿ (äëÿ ïðо-
веäеннÿ ïоäвійноãо анаëіçó стеãна 0,00146 
м3в), висока øвиäкістü оáстеæеннÿ (60 
сек.), автоматичний анаëіç ðеçóëüтатів.

Ïðинциï ðоáоти äвоõенеðãетично-
ãо ðентãенäенситометðа áаçóєтüсÿ на ðоç-
äіëüниõ виміðаõ енеðãі¿ ðентãенівсüкоãо ви-
ïðомінюваннÿ ïðи ïðоõоäæенні йоãо чеðеç 
тіëо ïацієнта. Îсëаáëеннÿ ðентãенівсüкоãо 
виïðомінюваннÿ ïов’ÿçане частково ç кіст-
ковою тканиною, частково – ç м’ÿкими тка-
нинами. Дëÿ цüоãо викоðистовóєтüсÿ ïó-
чок ðентãенівсüкоãо ïðоміннÿ, сïектð ÿкоãо 
має äва ïіковиõ çначеннÿ в ðіçниõ енеðãе-
тичниõ äіаïаçонаõ. Ðіçницÿ осëаáëеннÿ äëÿ 
äвоõ енеðãій äоçвоëÿє метоäом математич-
ноãо анаëіçó оцінити масó кістковоãо міне-
ðаëó в äосëіäæóваній äіëÿнці.

Ñтан мінеðаëüно¿ щіëüності кістко-
во¿ тканини виçначаëи, коðистóючисü 
“Ò-øкаëою”, що ÿвëÿє соáою ïокаçник се-
ðеäнüокваäðатичниõ віäõиëенü (SD), çа 
ÿкою щіëüністü кістково¿ тканини віäðіç-

нÿєтüсÿ віä тако¿ в моëоäиõ çäоðовиõ ëю-
äей. Çа цією øкаëою Ò-ðаõóнок ó меæаõ 
(-1) – (-2,5) (мінеðаëüна щіëüністü на 1-2,5 
SD ниæча сеðеäнüоãо ïокаçника моëоäиõ 
çäоðовиõ ëюäей) оцінюєтüсÿ ÿк остеоïеніÿ 
(ниçüка кісткова маса), а Ò-ðаõóнок <(-2,5) 
оцінюєтüсÿ ÿк наÿвністü остеоïоðоçó.

Z-ðаõóнок віäоáðаæає, на ÿкó часткó се-
ðеäнüокваäðатичноãо віäõиëеннÿ (SD) віä-
ðіçнÿєтüсÿ інäекс міцності оáстеæóваноãо 
ïоðівнÿно ç віковою ноðмою.

Нами ïðовеäено ïоðівнÿннÿ ïокаçників 
мінеðаëüно¿ кістково¿ щіëüності, отðима-
ниõ метоäом óëüтðаçвóково¿ остеоäенсито-
метðі¿ та äвоõенеðãетично¿ ðентãенівсüко¿ 
аáсоðáціометðі¿ ó õвоðиõ на ðевмато¿äний 
аðтðит, що ïіäëÿãаëи тотаëüномó енäоïðо-
теçóванню кóëüøовоãо сóãëоáа.

Ðезуëьтатè та ¿х îбгîвîреннÿ. Çа ðе-
çóëüтатами ÓÇ остеоäенситометðі¿ 
(таáë. 1) тіëüки в тðüоõ õвоðиõ ðеçóëüта-
ти Ò-ðаõóнкó çнаõоäÿтüсÿ в меæаõ ноðми, 
в оäноãо õвоðоãо виÿвëена остеоïеніÿ. В 
óсіõ інøиõ виïаäкаõ ðеçóëüтати щіëüності 
кістково¿ тканини çнаõоäиëисÿ в меæаõ 
<(-2,5), що віäïовіäає остеоïоðоçó. Çа äа-
ними ðентãенäенситометðі¿ кіëüкістü õво-
ðиõ çі станом кістково¿ тканини, що 
віäïовіäає ноðмі (Ò-ðаõóнок >(-1)) äоðівнює 
11. В меæі, що вкаçóютü на остеоïоðоç, 
ïотðаïиëо 5 õвоðиõ, ó інøиõ 5 ïацієнтів 
сïостеðіãаєтüсÿ остеоïеніÿ. Ñïівïаäіннÿ 
äіаãноçів çа äаними ðенãенäенситометðі¿ 
та остеоäенситометðі¿ сïостеðіãаëи ó 8 ви-
ïаäкаõ (38,1%). В óсіõ інøиõ сïостеðіãаëосÿ 
„çаниæеннÿ” щіëüності кістково¿ ткани-
ни çа äаними ÓÇ остеоäенситометðі¿. В 
тиõ виïаäкаõ, коëи äіаãноçи áóëи тотоæні, 
стóïінü остеоïоðоçó áóв вищий çа äаними 
ÓÇ остеоäенситометðі¿.

Нами ïðовеäено коðеëÿційний анаëіç 
міæ äаними щіëüності кістково¿ тканини, 
що отðимані метоäом ðентãенäенситометðі¿ 
та ÓÇ остеоäенситометðі¿. Îтðимано ïоçи-
тивний çв'ÿçок сеðеäнüоãо стóïенÿ r=0,5 
(ð<0,05, n=42).

Навоäимо кëінічний ïðикëаä: Хво-
ðа Ê. 33 ð., ¹ іст. 463985, õвоðіє на ÐА 
ïðотÿãом 6 ðоків. Çвеðнóëасÿ в ДÓ “²ÒÎ 
АÌНÓ”, äе áóв встановëений äіаãноç: 
ðевмато¿äний аðтðит ²² стаäіÿ, 3 ôаçа, 
акт ²², ÔНÑ ²²², ç ïеðеваæним óðаæен-
нÿм кóëüøовиõ сóãëоáів. Хвоðій на етаïі 
äооïеðаційноãо оáстеæеннÿ ïðовеäено ÓÇД 
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остеоäенситометðію ï’ÿтково¿ кістки (ðис. 
1) та ðентãенäенситометðію ïðоксимаëüно-
ãо віääіëó стеãново¿ кістки на áоці óðаæен-
нÿ (ðис. 2).

Дані ïðо щіëüністü кістково¿ ткани-
ни, отðимані метоäом ðентãенівсüко¿ 
äенситометðі¿ та ÓÇД äенситометðі¿, 
ðіçнÿтüсÿ на 20%. На ïðикëаäі õвоðо¿ Ê. ми 
áачимо, що щіëüністü кістково¿ тканини в 
äіëÿнці ï’ÿтково¿ кістки çначно менøа çа 
щіëüністü кістково¿ тканини в ïðоксимаëü-
номó віääіëі стеãново¿ кістки.

Ðèñ.1. Ðезуëьтатè ÓÇД денñèтîìетр³¿ хвîрî¿ Ê. 

Ðèñ.2. Ðезуëьтатè рентген³вñькî¿ денñèтîìетр³¿ 
хвîрî¿ Ê.

Вèñнîвкè.
1. Êоðеëÿційний анаëіç міæ äаними 

щіëüності кістково¿ тканини ïокаçав, що 
отðимані метоäом ðентãенäенситометðі¿ 
та ÓÇ остеоäенситометðі¿ äані коðеëюютü 
міæ соáою ç ïоçитивним çв’ÿçком сеðеä-
нüоãо стóïенÿ r=0,5 (ð<0,05, n=42). Ïðо-
те, ïðи ïоðівнÿнні аáсоëютниõ äаниõ ви-
ÿвëена сóттєва ðіçницÿ міæ ïокаçниками, 
ïðи цüомó стан кістково¿ тканини çа ÓÇ 
остеоäенситометðією áóв віäносно ãіðøим, 
ніæ çа äаними ðентãенäенситометðі¿.

2. Îтðимані ðеçóëüтати äоçвоëÿютü 
ствеðäæóвати, що äані ïðо щіëüністü 

Таблиця 1. Порівняльна характеристика показників 
стану кісткової тканини, отриманих методом рент-

генденситометрії та УЗД остеоденситометрії

n

Ò
-ð

аõ
ó
н
ок

Ðентãенäенсито-
метðіÿ

ÓÇД остеоäенсито-
метðіÿ

1 -1,0 -5,22
2 -0,8 -5,05
3 -0,3 -1,31
4 0,3 -0,23
5 -1,6 -4,77
6 -1,4 -2,67
7 -0,8 -5,73
8 -2,6 -5,63
9 -4,2 -3,55
10 -3,6 -3,84
11 -1,6 -4,88
12 -2,0 -4,21
13 -3,7 -4,74
14 -3,3 -4,12
15 -0,3 -3,17
16 -1,0 -3,21
17 -0,1 -2,52
18 0,1 2,03
19 -0,6 1,19
20 -1,2 -3,80
21 -0,5 -2,62

1

Z
-ð

аõ
ó
н
ок

0,0 -4,54
2 0,1 -4,37
3 -0,3 -0,67
4 0,3 0,41
5 -1,2 -4,48
6 -0,9 -2,37
7 -0,4 -4,93
8 -2,3 -4,83
9 -3,0 -2,11
10 -2,4 -2,40
11 -0,9 -3,48
12 -1,3 -2,82
13 -3,0 -4,19
14 -2,6 -3,57
15 0,1 -2,95
16 -0,6 -3,00
17 0,5 -1,47
18 0,1 1,95
19 -0,6 1,10
20 -1,5 -3,64
21 -0,8 -2,45
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кістково¿ тканини, отðимані метоäом ÓÇ 
остеоäенситометðі¿, маютü скðинінãовó 
цінністü та не в ïовній міðі віäоáðаæаютü 
стан кістково¿ тканини ïеðеä оïеðативним 
втðóчаннÿм.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ И РЕНТГЕ-
НОВСКОЙ ДЕНСИТОМЕТРИИ У БОЛЬНыХ РЕВ-

МАТОИДНыМ АРТРИТОМ С ПОРАЖЕНИЕМ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Герасименко С.И., Полулях М.В., Тимочук В.В., 
Бабко А.М., Герасименко А.С., Гайко О.Г.

Ðезюìе. В ðаáоте ïðовеäён анаëиç ðеçóëüтатов 
иссëеäованиÿ состоÿниÿ костной ткани ó áоëü-
ныõ ðевматоиäным аðтðитом с ïоðаæением таçо-
áеäðенноãо сóстава, ïоëóченныõ с ïомощüю ме-
тоäики óëüтðаçвóковой остеоäенситометðии и 
ðентãеновской äенситометðии. Ïðоанаëиçиðова-
ны äанные ïо состоÿнию костной ткани в 21 сëó-
чае ó áоëüныõ, котоðым выïоëнÿëосü тотаëüное 
энäоïðотеçиðование таçоáеäðенноãо сóстава. На 
основании ïðовеäённыõ иссëеäований оáнаðóæе-
на коððеëÿциÿ меæäó состоÿнием костной ткани 
ïÿточной кости и ïðоксимаëüным метаôиçом áе-
äðенной кости. В то æе вðемÿ выÿвëены несовïа-
äениÿ аáсоëютныõ çначений ïокаçатеëей äенсито-
метðии в 70% сëóчаев.

Ключевые слова: ðевматоиäный аðтðит, таçоáе-
äðенный сóстав, óëüтðаçвóковаÿ остеоäенситоме-
тðиÿ, ðентãенäенситометðиÿ

CompoRAtive desCRiption oF AppliCAtion 
oF ultRAsound And Roentgen densitome-
tRy in pAtients with RheumAtoid ARtRi-

tis with hip joint lesion

Gerasimenko S.I., Polulyakh M.V., Tymochook 
V.V., Babko A.M., Gerasimenko А.S., Gaiko O.G.

Abstract: the analysis of investigation results of 
bone tissue state in patients with rheumatoid ar-
thritis with hip joint lesion has been carried out and 
is presented in this work. The results of investiga-
tion have been obtained by means of ultrasound os-
teodensytometric technique and roentgen densitom-
etry. The finding of bone tissue state have been an-
alyzed in 21 cases in patients who were operated on 
total replacement of hip joint. on the basis of carried 
out investigations correlation between state of bone 
tissue calcaneus and proximal metaphysis of femur 
has been reveled at the same time in 70% of cases 
lack of coincidence of absolute significance of find-
ing has been shown.

Key words: rheumatoid arthritis, hip joint, ultrasound 
osteodensitometry, roentgenodensitometry.
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Введенèе. Ваæным наïðавëением совðе-
менной наóчной меäицины ÿвëÿетсÿ иçóче-
ние ïатоãенетическиõ меõаниçмов, котоðые 
оáóсëавëивают ïаðаëëеëüное ðаçвитие не-
скоëüкиõ çаáоëеваний, в частности атеðо-
скëеðоçа и остеоïоðоçа. Îстеоïоðоç и ате-
ðоскëеðоç окаçывают çначитеëüное неáëа-
ãоïðиÿтное вëиÿние на çäоðовüе ëюäей, 
осоáенно ïоæиëыõ [1, 4]. Îстеоïоðоç – áо-
ëеçнü скеëета, ïðи котоðой, несмотðÿ на 
ноðмаëüнóю минеðаëиçацию костной тка-
ни, наáëюäаетсÿ сниæение костной массы и 
наðóøение цеëостности (стðóктóðы) кост-
ной ткани. Îсновное ïосëеäствие остеоïо-
ðоçа – óвеëичение «õðóïкости» костей, что 
ïðивоäит к иõ ïеðеëомам ïосëе минимаëü-
ной тðавмы. Ваæнейøаÿ ðоëü остеоïоðо-
çа, как ôактоðа ðиска ïеðеëомов, неäоо-
цениваетсÿ меäицинской оáщественностüю. 
Ó æенщин в воçðасте стаðøе 50 ëет ðиск 
остеоïоðотическиõ ïеðеëомов соïоставим 
с ðиском ðака моëочной æеëеçы и сеðäеч-
но–сосóäистыõ çаáоëеваний. Ïо некотоðым 
оценкам в миðе каæäый ãоä остеоïоðоти-
ческие ïеðеëомы ðаçвиваютсÿ áоëее чем 
ó 1 мëн. чеëовек. В цеëом частота остео-
ïоðотическиõ ïеðеëомов ïоçвоночника ó 
æенщин в воçðасте окоëо 60 ëет коëеáëет-
сÿ от 25 äо 60%, а в воçðасте 90 ëет тðетü 
æенщин и 17% мóæчин ïеðеносÿт остео-
ïоðотические ïеðеëомы áеäðа. Ïациенты 

с ïеðеëомами áеäðа в воçðасте стаðøе 
45 ëет составëÿют çначитеëüнóю частü 
стационаðныõ áоëüныõ, ïðевосõоäÿ в этом 
отноøении äðóãие ðасïðостðаненные çаáо-
ëеваниÿ ó æенщин, такие как ðак моëочной 
æеëеçы и саõаðный äиаáет. Ïеðеëомы áе-
äðа – ïðичина смеðти ó 2,8% ëюäей сðеä-
неãо воçðаста, а 14–36% ëиц ïоæиëоãо воç-
ðаста ïосëе этиõ ïеðеëомов óмиðают в те-
чение ïеðвоãо ãоäа [3, 4, 5].

Атеросклероз — это ïатоëоãическое 
состоÿние, ïðи котоðом ïðоисõоäит отëо-
æение ëиïиäов в стенке сосóäов сðеäниõ 
и áоëüøиõ ðаçмеðов, оáðаçóютсÿ так на-
çываемые “атеðоскëеðотические áëÿøки”, 
что ïостеïенно ïðивоäит к сóæению и ок-
кëюçии ïðосвета сосóäа с ðаçвитием иøе-
мии оðãанов. На сеãоäнÿøний äенü атеро-
склероз ïðоäоëæает оставатüсÿ ëиäиðóю-
щей ïðичиной çаáоëеваемости, инваëиä-
ности и смеðтности, несмотðÿ на äостиæе-
ниÿ в äиаãностике и ëечении çаáоëеваний 
сеðäечно-сосóäистой системы. Åæеãоäно в 
миðе óмиðает áоëее миëëиона чеëовек от 
çаáоëеваний, неïосðеäственно свÿçанныõ с 
атеðоскëеðоçом [2, 9].

Åстественно, что с цеëüю сниæениÿ не-
ãативныõ ïосëеäствий этиõ çаáоëеваний 
ïðовоäиëсÿ анаëиç ôактоðов ðиска иõ ðаç-
витиÿ и ðаçðаáотка метоäов ðанней äиа-
ãностики и ëечениÿ [1, 6]. Êëиническаÿ вçа-
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Summary. The link was found between osteoporosis and atherosclerosis. Bone mineral density, levels of vita-
min D and PTH were researched in older men with different confirmed stages of peripheral arteri-
al disease.
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имосвÿçü меæäó атеðоскëеðоçом, каëüци-
ôикацией сосóäов и сниæением ïëотности 
костной ткани становитсÿ все áоëее оче-
виäной [7, 8].

Ниçкаÿ минеðаëüнаÿ ïëотностü костной 
ткани (ÌÏÊÒ) ÿвëÿетсÿ неçависимым ôак-
тоðом ðиска сеðäечно–сосóäистой смеðт-
ности ó ïоæиëыõ мóæчин и æенщин, áоëее 
ценным, чем óðовни аðтеðиаëüноãо äавëе-
ниÿ и õоëестеðина кðови [2, 13]. Ïо äанным 
[15] ó æенщин в ïостменоïаóçе óðовенü õо-
ëестеðина ëиïоïðотеинов ниçкой ïëотно-
сти (ËÏНÏ) áыë äостовеðно оáðатно ïðо-
ïоðционаëüно свÿçан с ÌÏÊÒ, что ïоçво-
ëиëо ïðеäïоëоæитü, что ëиïиäы и костнаÿ 
тканü «имеют оáщие ôактоðы, свÿçываю-
щие остеоïоðоç и атеðоскëеðоç»; Êаëüци-
ôикациÿ аоðты [14, 16, 17] и коðонаðныõ 
аðтеðий («скеëет в øкаôó атеðоскëеðоçа») 
[18] øиðоко ðасïðостðанены ó ïоæиëыõ 
и моãóт ÿвëÿтüсÿ основой сеðäечно–сосó-
äистой çаáоëеваемости и смеðтности, ïðи 
этом они свÿçаны с ïðиçнаками ðеçоðáции 
костей и ïеðеëомами ïоçвоночника [16]. 
McFarlane и соавт. оïисаëи мноãооáðаç-
ные свÿçи меæäó остеоïоðоçом и сеðäечно-
сосóäистыми çаáоëеваниÿми, ïоäытоæив 
это воïðосом: «õðóïкие кости и окосте-
невøие аðтеðии – сóществóет ëи свÿçü?». 
Rubin и Silverberg, ðассматðиваÿ ïðиðо-
äó свÿçи меæäó атеðоскëеðоçом и остеоïо-
ðоçом, отметиëи, что «ïðи нынеøней ско-
ðости иссëеäований вскоðе áóäет óстанов-
ëена моëекóëÿðнаÿ свÿçü меæäó каëüци-
ôикацией сосóäов и ïотеðей костной тка-
ни». Êаëüциôикациÿ интимы сосóäов, осо-
áенно ôиáðоçныõ áëÿøек, тесно свÿçана с 
атеðоскëеðоçом, «ÿвëÿÿсü местом встðечи 
áиоëоãии костей с õðоническим восïаëени-
ем в áëÿøкаõ» и «активным и ðеãóëиðóе-
мым ïðоцессом, сõоäным с ôоðмиðовани-
ем костей», котоðый такæе моæет áытü оá-
наðóæен в сеðäечныõ кëаïанаõ [9]. Êаëü-
циôикациÿ внекëеточноãо вещества ÿвëÿ-
етсÿ комïëексным и мноãоôактоðным ïðо-
цессом, оãðаниченным вëиÿнием матðикс-
ныõ ïðотеинов и ðеãóëиðóемым инãиáи-
тоðами и активатоðами каëüциôикации и 
ôоðмиðованиÿ костей. Все áоëее ïонÿтны-
ми становÿтсÿ моëекóëÿðные меõаниçмы, 
свÿçывающие скëонностü аðтеðий к каëü-
циôикации и остеоïоðоç и ÿвëÿющиесÿ ча-
стüю áоëее øиðокоãо воïðоса, свÿçанно-

ãо с эксïðессией ðеãóëÿтоðныõ ïðотеинов 
в костном веществе и атеðоскëеðотическиõ 
áëÿøкаõ [13].

Áоëüøое коëичество ðаáот ïокаçыва-
ет, что ó ïациентов с ниçкой минеðаëüной 
ïëотностüю костной ткани чаще ïовыøен 
óðовенü ëиïиäов, это ïðивоäит к áоëее тÿ-
æеëомó атеðоскëеðоçó коðонаðныõ аðте-
ðий и высокомó ðискó инсóëüтов и инôаð-
кта миокаðäа. Ïо äанным Van der Recke 
P., ó æенщин в ðанний ïеðиоä меноïаóçы 
сниæение ÌÏÊÒ на 1 станäаðтное откëо-
нение от ïиковой костной массы (0,4 ã/см) 
ассоцииðóетсÿ с óвеëичением ðиска оáщей 
ëетаëüности на 43% и ïðеæäевðеменной 
смеðти от сеðäечно-сосóäистой ïатоëоãии 
в течении 17 ëет наáëюäениÿ [5].

Èтак, в ëитеðатóðе накоïëены äанные, 
котоðые ïоçвоëÿют ïðеäïоëоæитü вçаи-
мосвÿçü атеðоскëеðоçа и иçменениÿ мине-
ðаëüной ïëотности костной ткани, осоáен-
но ó ïостменоïаóçаëüныõ æенщин. Åстü 
ðаáоты, котоðые ïокаçывают вçаимосвÿçü 
остеоïоðоçа и сеðäечно-сосóäистой ïатоëо-
ãии. Îäнако ðаáот, ïосвÿщенныõ иçóчению 
ÌÏÊÒ ó мóæчин, не так мноãо. В свÿçи с 
этим нам áыëо интеðесно иçóчитü состоÿ-
ние ÌÏÊÒ ó мóæчин, котоðые стðаäают 
атеðоскëеðоçом сосóäов ниæниõ конечно-
стей. Хотÿ ïо частоте и меäико-социаëüной 
çначимости ïеðвое место çанимает атеðо-
скëеðоç коðонаðныõ аðтеðий, втоðое – аð-
теðий ãоëовноãо моçãа, тем не менее, ате-
ðоскëеðоç сосóäов ниæниõ конечностей çа-
нимает тðетüе место. частота атеðоскëе-
ðоçа ïеðиôеðическиõ аðтеðий, ïо äанным 
Vascular Society of Great Britain, составëÿ-
ет 500-1000 ïациентов на 1 миëëион насе-
ëениÿ в ãоä. Îáëитеðиðóющим атеðоскëе-
ðоçом маãистðаëüныõ аðтеðий ниæниõ ко-
нечностей стðаäает 2-3% насеëениÿ и 35-
50% ëиц стаðøе 65 ëет [19, 20]. Ïо äанным 
Ë.А. Áокеðиÿ и соавт., чисëо áоëüныõ с син-
äðомом Ëеðиøа óвеëичиваетсÿ с воçðастом 
и составëÿет к 60-70 ãоäам óæе 5-7%. Ëе-
чеáный ïðоãноç ó áоëüøинства ïациентов 
неóтеøитеëüный: еæеãоäный óðовенü чис-
ëа амïóтаций äаæе в ðаçвитыõ стðанаõ äо-
стиãает 30 на 100000 насеëениÿ [16, 19]. В 
течение ïеðвоãо ãоäа с момента óстановëе-
ниÿ äиаãноçа 25-40% áоëüныõ нóæäаетсÿ 
в высокой амïóтации, а ãосïитаëüнаÿ ëе-
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таëüностü ïосëе амïóтации äостиãает 40-
45% [19].

В совðеменной ëитеðатóðе имеютсÿ 
ëиøü еäиничные сооáщениÿ о вçаимосвÿçи 
остеоïоðотическиõ осëоæнений с иøеми-
ей ó áоëüныõ с атеðоскëеðотическим ïоðа-
æением аðтеðий [19]. Îäнако, неäостаточ-
но ðаáот, ïосвÿщенныõ вçаимосвÿçи меæ-
äó остеоïоðоçом и оáëитеðиðóющим атеðо-
скëеðоçом ниæниõ конечностей (ÎАНÊ). В то 
æе вðемÿ кëиническаÿ ïðактика ïокаçыва-
ет, что ïосëе ðеконстðóктивныõ ïëастиче-
скиõ оïеðаций ó áоëüныõ с ÎАНÊ неðеäки 
ïеðеëомы костей ниæниõ конечностей.

Îстеоïоðоç çанимает сðеäи неинôекци-
онныõ çаáоëеваний 4 место ïосëе áоëеçней 
сеðäечно-сосóäистой системы, онкоëоãиче-
ской ïатоëоãии и саõаðноãо äиаáета, что 
ÿвëÿетсÿ ïðичиной ïеðеëомов ïðоксимаëü-
ноãо отäеëа áеäðенной кости [3]. Ïеðеëо-
мы костей часто ïðивоäÿт к инваëиäности 
и смеðтеëüным исõоäам, что и оïðеäеëÿет 
кëиническóю çначимостü остеоïоðоçа [4, 5]. 
В ÑØА 20% этиõ áоëüныõ óмиðают в ïеð-
вые 6 мес ïосëе ïеðеëома, 40% ïациентов 
чеðеç 1 ãоä ïосëе тðавмы самостоÿтеëüно 
не ïеðеäвиãаютсÿ [1].

Ассоциациÿ меæäó ниçкой минеðаëü-
ной ïëотностüю костной ткани и ÎАНÊ 
áыëа ïðоäемонстðиðована в нескоëüкиõ 
иссëеäованиÿõ. В ðоттеðäамском иссëеäо-
вании ïðинимаëо óчастие 7,983 мóæчины 
и æенщины стаðøе 55 ëет цеëüю ðаáоты 
ÿвëÿëосü выÿвитü ôактоðы ðиска äëÿ ïðо-
ãðессиðованиÿ атеðоскëеðоçа и óстановитü 
свÿçü меæäó ÎАНÊ и ÌÏÊÒ. Ñвÿçü меæäó 
ÎАНÊ и ÌÏÊÒ áыëа выÿвëена ó æенщин, 
но не ó мóæчин, ïоэтомó áыë сäеëан вывоä 
о том, что неäостаточностü эстðоãена ÿвëÿ-
ëасü основной ïðичиной сниæениÿ ÌÏÊÒ. 
Îäнако ïосëеäóющие иссëеäованиÿ ïока-
çаëи, что иøемиÿ ÿвëÿетсÿ ïðичиной ïо-
теðи массы кости ó мóæчин, и çаáоëеваниÿ 
ïеðиôеðическиõ аðтеðий (ÇÏА) моãóт ÿв-
ëÿтüсÿ ôактоðами ðиска äëÿ óõóäøенно-
ãо костноãо метаáоëиçма. Tracea C. Collins и 
соавт. (в иссëеäовании ïðинимаëи óчастие 
578 мóæчин стаðøе 65 ëет) сооáщиëи о вы-
соком ðиске ðаçвитиÿ ïеðеëомов ó áоëüныõ 
с ÇÏА [16].

Actrid Pammer и соавт. в своем иссëе-
äовании ïокаçывают øиðокое ðасïðостðа-
нение неäостаточности витамина D и, как 

сëеäствие, ãиïеðïаðатиðеоçа ó áоëüныõ с 
ÇÏА. Эти áиоõимические ïокаçатеëи ассо-
цииðованы с äостаточно ниçкой массой ко-
сти и с высоким ðиском ïеðеëомов [10, 11, 
12]. Èтак, äанные ëитеðатóðы ïðотивоðе-
чивы, и õотÿ этот воïðос еще окончатеëüно 
не ðаçðеøен, ïосëеäние äанные óкаçывают 
на то, что остеоïоðоç и атеðоскëеðоç свÿçа-
ны не тоëüко оáщим воçðастом воçникнове-
ниÿ, но и имеют áиоëоãическóю свÿçü, что 
кðайне ваæно äëÿ ïониманиÿ меõаниçмов 
ðаçвитиÿ, и, в áóäóщем, метоäов ëечениÿ 
этиõ наðóøений. Òаким оáðаçом, ïðивеäен-
ные äанные äокаçывают актóаëüностü ïðо-
áëемы ïоиска вçаимосвÿçей остеоïоðоçа и 
атеðоскëеðотическиõ ïоðаæений сосóäов, в 
том чисëе сосóäов ниæниõ конечностей.

Öеëью наøеãо иссëеäованиÿ ÿвиëосü: иç-
óчитü иçменение ïокаçатеëей стðóктóðно-
ôóнкционаëüноãо состоÿниÿ костной ткани 
ó ïациентов с оáëитеðиðóющим атеðоскëе-
ðоçом аðтеðий ниæниõ конечностей (ÎА-
АНÊ).

Ìатерèаëы è ìетîды. В ïеðиоä с 2009 
ïо 2010 ãоä на áаçе Ëóãанской оáëастной 
кëинической áоëüницы áыëи оáсëеäова-
ны 39 ïациентов с оáëитеðиðóющим ате-
ðоскëеðоçом ниæниõ конечностей. Все ïа-
циенты ÿвëÿëисü мóæчинами, сðеäний воç-
ðаст составиë 65,5±2 ãоäа. Все ïациенты 
áыëи ðаçäеëены на ãðóïïы, I ãðóïïа – ïа-
циенты с I-II стаäией çаáоëеваниÿ – 21 ïа-
циент, II ãðóïïа – с III-IV-стаäией ÎААНÊ 
(18 ïациентов). Ñтаäиÿ çаáоëеваниÿ оïðеäе-
ëÿëасü соãëасно кëассиôикации Ôонтейна-
Ïокðовскоãо: I стаäиÿ – асимïтоматиче-
скаÿ, II стаäиÿ – áоëü ïðи наãðóçке в ниæ-
ниõ конечностÿõ (ïеðемеæающаÿсÿ õðо-
мота), III стаäиÿ – áоëü в ноãе в состоÿ-
нии ïокоÿ, IV стаäиÿ – тðоôические иç-
менениÿ (некðоçы, тðоôические ÿçвы сто-
ïы и ãоëени, ãанãðена ïаëüцев стоï). Ñта-
äиÿ оáëитеðиðóющеãо атеðоскëеðоçа áыëа 
óстановëена, соãëасно кëассиôикации, на 
основании кëинической каðтины õаðак-
теðа áоëевоãо синäðома, наëичиÿ тðоôи-
ческиõ ðасстðойств и оïðеäеëениÿ ïëече-
ëоäыæечноãо инäекса.

Всем ïациентам ïðовоäиëосü оïðеäеëе-
ние óðовнÿ õоëестеðина кðови, оïðеäеëÿë-
сÿ óðовенü 25(ÎН)D, Ca, ïаðатиðеоиäноãо 
ãоðмона (ÏÒÃ) и оïðеäеëение инäекса ðе-
çистентности и комïëекса интима-меäиа 
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(ÊÈÌ) на оáщей сонной аðтеðии. Óëüтðа-
çвóковое äóïëексное сканиðование сонныõ 
аðтеðий выïоëнÿëи на óëüтðаçвóковом аï-
ïаðате ”Signa” ôиðмы ”Intramedics”.

Èссëеäование стðóктóðно-ôóнкционаëü-
ноãо сотоÿниÿ костной ткани ïðовоäиëи на 
óëüтðаçвóковом аïïаðате “Achilles+” ôиð-
мы “Lunar” (ÑØА). Ñ ïомощüю этоãо ïðи-
áоðа иçóчаëисü сëеäóющие ïаðаметðы:

– скоðостü ðасïðостðанениÿ óëüтðаçвó-
ка чеðеç костü ÑÐÓ, м/с (SOS – speed of 
sound), котоðаÿ õаðактеðиçóет как ее ïëот-
ностü, так и эëастичностü;

– øиðокоïоëосное осëаáëение óëüтðа-
çвóка ØÎÓ, äÁ/ÌÃц (BUA – broadband 
ultrasound attenuation), котоðое отоáðаæа-
ет не тоëüко ïëотностü кости, а и коëиче-
ство, ðаçмеðы и ïðостðанственнóю оðиен-
тацию тðаáекóë;

– инäекс æесткости кости, % (SI – 
stiffness index), котоðый вычисëÿет-
сÿ комïüютеðом на основании ïокаçате-
ëей SOS и BUA (ÈÊ=0,5*((nØÎÓ+nÑÐÓ), 
ãäе nØÎÓ=(ØÎÓ-50):0,75 и nÑÐÓ =(ÑÐÓ-
1380):1,8)) [9].

Ноðмаëüное состоÿние костной ткани 
оïðеäеëÿëи ïðи çначении Ò-ïокаçатеëÿ 
(откëонение от ðеôеðентноãо çначениÿ ïи-
ковой костной массы çäоðовоãо чеëове-
ка) äо (-1,0) SD, остеоïению – от (–1,0) äо 
(–2,5) SD, остеоïоðоç – ïðи (<-2,5) SD.

Ñтатистический анаëиç ïðовеäен ïðи ïо-
мощи ïðоãðамм «Statistica 6.0» и «Microsoft 
Exel».

Ïîëученные резуëьтаты è èх îбñужде-
нèе. Дëÿ оценки вëиÿниÿ äëитеëüности çа-
áоëеваниÿ и стаäии çаáоëеваниÿ на состо-
ÿние стðóктóðно-ôóнкционаëüноãо состоÿ-
ниÿ костной ткани, котоðые оïðеäеëÿëисü 
ïðи ïомощи óëüтðаçвóковой äенситоме-
тðии и иçменений ëиïиäноãо оáмена, иçме-
нениÿ состоÿниÿ сосóäистой стенки, ïока-
çатеëей оáмена 25(ÎН)D, Ca, ÏÒÃ исïоëüçо-
ваëсÿ оäноôактоðный äисïеðсный анаëиç 
(Anova). Îтëичиÿ в óëüтðаçвóковыõ ïаðа-
метðаõ меæäó ãðóïïами в çависимости от 
стаäии çаáоëеваниÿ оïðеäеëÿëисü ïðи ïо-
мощи кðитеðиÿ Øеôôе (Schffe`s test).

Ðеçóëüтаты основныõ кëиническиõ, áио-
õимическиõ õаðактеðистик, а такæе ðе-
çóëüтаты óëüтðаçвóковой äоïïëеðоãðаôии 
и äенситометðии ó ïациентов оáсëеäован-
ныõ ãðóïï в çависимости от стаäии çаáоëе-
ваниÿ ïðеäставëены в таáëице.

Таблица. Основные клинические, биохимичес-
кие характеристики и показатели ультразвуко-

вой допплерографии и денситометрии у пациентов 
обследованных групп в зависимости от стадии за-

болевания.

Ïокаçатеëи ² ãðóïïа ²² ãðóïïа ð
n 21 18

Воçðаст (ãоäы) 66,0±2 65,0±2 0,49
Дëитеëüностü çаáо-
ëеваниÿ (месÿцы) 24,0±2,4 30,0±1,8 0,41
Áоëü в костÿõ (%) 23 60 0,0001
Áоëü в мыøцаõ (%) 51 79 0,002
Ïëече-ëоäыæечный 
инäекс (1,0-1,2) 0,8 0,44 0,002
Îáщий õоëестеðин 
(2,95-5,12, ммоëü/ë) 5,56±0,25 6,53±0,3 0,27
Ñа сывоðотки кðо-
ви (2,07-2,64, 
моëü/ë) 2,26±0,01 2,04±0,02 0,001
25(ÎН)D (23-94,  
нã/мë) 20,0±1,4 9,7±1 0,0001
ÏÒÃ(10-65, ïã/мë) 45,6±1,2 66,3±2,9 0,0001
ÈÐ (0,5-0,9) 0,8±0,1 1,2±0,1 0,45
ÊÈÌ (0,4-0,6, мм) 1,4±0,21 1,9±0,34 0,005
Stiffnes Index, % 89,0±2,1 74,0±3 0,02
BUA (äÁ/ÌÃц) 36,0±1,54 35,0±1,66 0,2
SOS (м/с) 106,0±4,28 61,0±5,08 0,005
Ò-инäекс (SD) -0,8±0,25 -2,0±0,29 0,0001
Òестостеðон  
(8-40, нмоëü/ë) 14,0±1,25 15,0±1,29 0,2

Данные, иçëоæенные в таáëице, äемон-
стðиðóют, что ïациенты в оáеиõ ãðóïïаõ 
не отëичаëисü ïо воçðастó и äëитеëüности 
çаáоëеваниÿ. Ó áоëüныõ с III-IV стаäией 
ÎАНÊ áыëи äостовеðно áоëее выðаæены 
миаëãии и áоëи в костÿõ в ïокое (ð=0,0001 
и ð=0,002 соответственно), в то вðемÿ как 
ïëече-ëоäыæечный инäекс áыë äостовеðно 
ниæе (ð=0,002). Óðовенü õоëестеðина ïðе-
выøаë ноðмó в оáеиõ ãðóïïаõ, но äосто-
веðно не отëичаëсÿ меæäó соáой. ÊÈÌ и 
ÈÐ áыë такæе выøе ноðмаëüныõ çначений 
в оáеиõ ãðóïïаõ. Ó áоëüныõ с III-IV ста-
äией ÎАНÊ отмечаëосü äостовеðное сни-
æение çначениÿ ÊÈÌ (ð=0,005), Ñа сыво-
ðотки кðови и 25(ÎН)D (ð<0,05) и ïовыøе-
ние óðовнÿ ÏÒÃ (ð<0,05). Ó 12% áоëüныõ со 
стаäией I-II и ó 56% со стаäией III-IV áыëа 
выÿвëена неäостаточностü витамина D, что 
ïðивоäиëо к втоðичномó ãиïеðïаðатиðео-
çó ó 46% áоëüныõ ²² ãðóïïы и 10% áоëü-
ныõ ² ãðóïïы. Èç ïокаçатеëей стðóктóðно-
ôóнкционаëüноãо состоÿниÿ костной ткани 
äостовеðно сниæаëисü ïокаçатеëи SOS и 
Ò-инäекс, в то вðемÿ как сниæение ïокаçа-
теëей BUA и Stiffnes Index имеëо тенäен-
цию во ²² ãðóïïе в сðавнении с ²-й.
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Êоððеëÿционный анаëиç выÿвиë на-
ëичие вçаимосвÿçей меæäó ïокаçатеëÿ-
ми стðóктóðно-ôóнкционаëüноãо состоÿ-
ниÿ костной ткани и основными кëиниче-
скими и áиоõимическими ïокаçатеëÿми ó 
мóæчин с ÎАНÊ: отðицатеëüнóю коððеëÿ-
цию меæäó óðовнем оáщеãо õоëестеðина, 
Ò-инäекса (r=-0,7, p=0,04); оáщеãо õоëесте-
ðина и Stiffnes Index (r=-0,8, p=0,05; ðис.1).
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Ðèñ.1. Êîрреëÿöèîнные ñвÿзè îбщегî хîëеñтерè-
на è Stiffnes Index.

Ïðи анаëиçе коððеëÿционныõ вçаимос-
вÿçей меæäó Ò-инäексом, Stiffnes Index и 
óðовнем витамина D наáëюäаëасü ïоëо-
æитеëüнаÿ коððеëÿциÿ (r=0,52, p=0,04) и 
(r=0,63, p=0,005; ðис.2) соответственно.
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Ðèñ.2. Êîрреëÿöèîнные ñвÿзè ìежду Stiffnes In-
dex è урîвнеì вèтаìèна D.

Ïоëóчены äанные оá отðицатеëüныõ 
коððеëÿционныõ свÿçÿõ меæäó Stiffnes In-
dex с ÈÐ и ÊÈÌ (r=-0,44, p=0,002; ðис.3) 
(r=-0,41, p=0,05) соответственно.

Выÿвëÿëисü отðицатеëüные коððеëÿ-
ционные свÿçи меæäó Ò-инäексом, Stiff-
nes Index с ÏËÈ (r=-0,6, p=0,014) и (r=-0,5, 

p=0,014; ðис.4) соответственно. Ïоëóченные 
äанные свиäетеëüствóют о том, что ïðи ïðо-
ãðессиðовании атеðоскëеðоçа наáëюäаетсÿ 
óõóäøение стðóктóðно-ôóнкционаëüноãо 
состоÿниÿ костной ткани.

Median
25%‐75%
Non‐Outlier
Range

0,0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2
КИМ

St
iff

ne
ss

 In
de

x

70

80

90

100

110

120

130

140

Ðèñ.3. Êîрреëÿöèîнные ñвÿзè Stiffnes Index è 
кîìïëекñа èнтèìы-ìедèÿ.
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Ðèñ.4. Êîрреëÿöèîнные ñвÿзè Stiffnes Index è 
ïëече-ëîдыжечнîгî èндекñа.

Êоððеëÿционные анаëиç ïокаçаë наëи-
чие неãативныõ свÿçей меæäó óðовнем оá-
щеãо õоëестеðина и óðовнем витамина D 
(r=-0,54, p=0,009).

Вывîды.
1. Ó ïациентов с оáëитеðиðóющим ате-

ðоскëеðоçом аðтеðий ниæниõ конечно-
стей ïðоисõоäит иçменение ïокаçатеëей 
стðóктóðно-ôóнкционаëüноãо состоÿниÿ 
костной ткани (Ò-инäекса и SOS), ïðичем 
áоëее çначимое в III-IV стаäии, что óсиëи-
вает áоëевой синäðом и óõóäøает качество 
æиçни ïациентов.

2. Ñниæение óðовнÿ Ñа в сывоðотке кðо-
ви, óðовнÿ витамина D, ïовыøение ÏÒÃ ó 
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ïациентов с ÎАНÊ ïðивоäит к сниæению 
ïëотности костной ткани, что ÿвëÿетсÿ äо-
ïоëнитеëüным ôактоðом ðиска ðаçвитиÿ 
ïеðеëомов. Неоáõоäимо ðекоменäоватü ó 
äанной катеãоðии áоëüныõ контðоëü óðов-
нÿ витамина D и ïðи наëичии ãиïовитами-
ноçа D – наçначение еãо активныõ метаáо-
ëитов с цеëüю коððекции.

3. Óðовенü оáщеãо õоëестеðина кðови 
ïациентов с ÎАНÊ áыë ïовыøен ó ïаци-
ентов неçависимо от стаäии ðаçвитиÿ çа-
áоëеваниÿ.

4. Òоëщина комïëекса интима-меäиа, 
инäекса ðиçистентности óвеëичиваютсÿ 
ïðи наðастании стаäии çаáоëеваниÿ.

5. Èмеетсÿ свÿçü меæäó óðовнем оáще-
ãо õоëестеðина кðови, тоëщиной комïëекса 
интима-меäиа, инäекса ðиçистентности и 
иçменениÿми стðóктóðно-ôóнкционаëüноãо 
состоÿниÿ костной ткани ó ïациентов с 
ÎАНÊ, что óкаçывает на наëичие оáщиõ 
ïатоãенетическиõ çвенüев в ðаçвитии ате-
ðоскëеðоçа и остеоïоðоçа.

6. Ïоëóченные äанные óкаçывают на 
неоáõоäимостü иçóчениÿ вëиÿниÿ стати-
нов (как ïатоãенетическоãо ëечениÿ ате-
ðоскëеðоçа) на ïокаçатеëи стðóктóðно-
ôóнкционаëüноãо состоÿниÿ костной ткани.

7. Неãативные коððеëÿции меæäó óðов-
нем õоëестеðина и витамина D äают воç-
моæностü выäвинóтü ãиïотеçó о неоáõоäи-
мости ïðименениÿ статинов как äëÿ сни-
æениÿ óðовнÿ õоëестеðина, так и äëÿ коð-
ðекции ãиïовитаминоçа D ó äанной катеãо-
ðии áоëüныõ.
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До неäавнüоãо часó вваæаëи, що остео-
ïоðоç (ÎÏ) – «õвоðоáа ëітнüоãо вікó», та на 
æаëü, оáстеæеннÿ свіäчатü, що він äовоëі 
часто áóває в äітей і ïіäëітків [2]. Öе ïоÿс-
нюєтüсÿ ïоãіðøеннÿм екоëоãічниõ óмов се-
ðеäовища, çáіëüøеннÿм кіëüкості ãенетично 
çóмовëениõ çаõвоðюванü, неçáаëансованим 
õаðчóваннÿм, ниçüкою ôіçичною активніс-
тю, а такоæ стðóктóðно-ôóнкціонаëüними 
осоáëивостÿми äитÿчоãо оðãаніçмó, ÿкі çó-
мовëюютü ïіäвищенó чóтëивістü оðãанів äо 
äі¿ øкіäëивиõ ôактоðів, наäто в кðитичні 
ïеðіоäи ðоçвиткó: ðаннüоãо ïðе- та ïостна-
таëüноãо онтоãенеçó, ïеðøоãо ðокó æиттÿ, 
ïðе- та ïóáеðтатноãо вікó [1, 6-8]. Ïðотÿ-
ãом ïеðøиõ äвоõ äесÿтиëітü æиттÿ, най-
частіøе ó віці 10-16 ðоків, віäáóваєтüсÿ äо-
сÿãненнÿ ïікó кістково¿ маси. Ìінеðаëüна 
щіëüністü кістково¿ тканини (ÌÙÊÒ), ÿка 
ôоðмóєтüсÿ äо 20 ðоків, виçначає ôакто-
ðи ðоçвиткó ÎÏ та ðиçик виникненнÿ ос-
теоïоðоçниõ ïеðеëомів ó ëітнüомó віці [1, 
7-9, 17]. Òомó стає çðоçóміëою неоáõіäністü 
вивченнÿ осоáëивостей ôоðмóваннÿ кіст-
ково¿ тканини (ÊÒ) ç метою ïðоôіëактики 
ÎÏ, що вïëиває на ÿкістü і тðиваëістü æит-
тÿ в майáóтнüомó [7, 18]. Аëе, неçваæаю-
чи на те, що ÎÏ ó äітей і ïіäëітків стає äе-
äаëі áіëüø актóаëüною ïðоáëемою, цüомó 
ïитанню на сüоãоäні ïðиäіëÿєтüсÿ ще не-
äостатнüо óваãи, віäсóтні ôóнäаментаëü-
ні äосëіäæеннÿ в цüомó наïðÿмкó, ëікóван-
нÿ вçаãаëі çаëиøаєтüсÿ невивченою ïðо-
áëемою [2, 7]. Ðоáіт, ïðисвÿчениõ вивченню 
ðоçвиткó й станó ÊÒ ó äітей ç ïатоëоãією 
ãеïатоáіëіаðно¿ системи (ÃÁÑ), ó äостóï-

ній ëітеðатóðі ми не çнайøëи, õоча õðо-
нічні çаõвоðюваннÿ ÃÁÑ є äоситü ïоøиðе-
ними сеðеä õвоðоá оðãанів тðавëеннÿ й ма-
ютü тенäенцію äо çðостаннÿ [3, 14]. Óсе це 
çóмовиëо неоáõіäністü вивченнÿ станó ÊÒ ó 
äітей ç ïатоëоãією ÃÁÑ, осоáëивостей ¿¿ ôоð-
мóваннÿ ç метою ðаннüо¿ äіаãностики çни-
æеннÿ ÌÙÊÒ та коðекці¿ ïоðóøенü метаáо-
ëічноãо оáмінó ÊÒ.

Êісткова тканина – це äинамічна си-
стема, в ÿкій ïðотÿãом всüоãо æиттÿ ëю-
äини віäáóваютüсÿ ïðоцеси ðóйнóваннÿ 
стаðо¿ кістки та óтвоðеннÿ ново¿, що й ста-
новитü цикë ðемоäеëюваннÿ. Ó віäïовіäний 
ïðоміæок часó кісткове ðемоäеëюваннÿ 
віäáóваєтüсÿ в окðемиõ оäиницÿõ кістково¿ 
стðóктóðи – áаçисній áаãатокëітинній 
оäиниці, ôóнкцією ÿко¿ є ïіäтðиманнÿ 
кістковоãо áаëансó [10, 11]. Öикë кістковоãо 
ðемоäеëюваннÿ скëаäаєтüсÿ іç чотиðüоõ 
ôаç: ôаçи сïокою, ôаçи ðеçоðáці¿, ôаçи 
ôоðмóваннÿ ново¿ кістки, ôаçи сïокою іç 
çаново óтвоðеною кістковою стðóктóð-
ною оäиницею (ðис. 1). Êісткове ðемоäе-
ëюваннÿ ïочинаєтüсÿ ç виäіëеннÿ остео-
кëастами ëіçосомниõ ôеðментів, ÿкі ðеçоð-
áóютü кістковó ïовеðõню, внасëіäок чоãо 
óтвоðюєтüсÿ ðеçоðáційна ïоðоæнина. Îсте-
оáëасти міãðóютü äо виðаçково¿ ïовеðõні 
кістки, çаïовнюютü ðеçоðáційнó ïоðоæ-
нинó, синтеçóючи й óтвоðюючи ïðоте¿ни 
кістковоãо матðиксó, ÿкі на 90-95% скëа-
äаютüсÿ ç коëаãенó ² тиïó. Ïісëÿ óтвоðен-
нÿ áіëковоãо матðиксó віäáóваєтüсÿ йоãо 
мінеðаëіçаціÿ соëÿми каëüцію та ôосôоðó. 
Ôаçа ðеçоðáці¿ тðиває áëиçüко 15-30 äіá, 
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óтвоðеннÿ áіëково¿ матðиці ново¿ кістки – 
áëиçüко 80-90 äіá, мінеðаëіçаці¿ – віä 7 äо 15 
äіá, ôаçа сïокою іç çаново óтвоðеною áаçис-
ною áаãатокëітинною оäиницею – áëиçüко 
900 äіá [10, 11].

Ðèñ. 1. Ñхеìа öèкëу к³ñткîвîгî реìîдеëюваннÿ в 
нîрìаëьн³é к³ñтö³ (л.ß. Ðîжèнñька, 1998). Ïрè-
ì³ткè: À – фаза ñïîкîю (1 – кë³тèнè, ÿк³ в³дïîчè-
вають (îñтеîбëаñтè); 2 – ñтара к³ñтка), Б – фаза 
резîрбö³¿ (3 – îñтеîкëаñт; 4 – резîрбö³éна ïîрîж-
нèна (гаушèïîва ëакуна)), В – фаза фîрìуваннÿ 
нîвî¿ к³ñткè (5 – îñтеîбëаñт; 6 – îñтеî¿д; 7 – нîва 
к³ñтка), Ã – фаза ñïîкîю з нîвîутвîренîю к³ñткî-
вîю ñтруктурнîю îдèнèöею (8 – к³ñткîва ñтрук-

турна îдèнèöÿ; 9 – ë³н³ÿ öеìентуваннÿ).

Ïðоцес ðемоäеëюваннÿ в скеëеті äоðос-
ëо¿ ëюäини оõоïëює 10% віëüно¿ кістково¿ 
ïовеðõні, в той час ÿк ðеøта çнаõоäитüсÿ в 
стані сïокою, тоäі ÿк ó äітей – äо 60% кіст-
ково¿ ïовеðõні ðемоäóëюєтüсÿ [24]. Ðемоäе-
ëюваннÿ ÊÒ ïðоäовæóєтüсÿ ïðотÿãом óсüо-
ãо æиттÿ й веäе äо ïовно¿ çаміни „стаðоãо” 
скеëета на „новий” коæні 10 ðоків [21].

Дëÿ äитÿчоãо оðãаніçмó, кðім ðемоäеëю-
ваннÿ ÊÒ, õаðактеðним є й моäеëюваннÿ, 
ïðи ÿкомó ôоðмóєтüсÿ нова ÊÒ в інøомó 
ïоëоæенні, ніæ çðóйнована [8, 11]. Ó цей 
ïеðіоä віäáóваєтüсÿ активна мінеðаëіçаціÿ 
кістки. Òомó áóäü-ÿкі ïоðóøеннÿ каëüцій-

ôосôоðноãо ãомеостаçó на äаний час ïðи-
çвеäóтü äо çмін ÌÙÊÒ.

Найáіëüø високий ðівенü ïоçитивноãо 
каëüцієвоãо áаëансó сïостеðіãаєтüсÿ в ïе-
ðіоäи активноãо ðостó (вік äо оäноãо ðокó і 
10-17 ðоків). Ïеðіоäи інтенсивноãо ðостó та 
активноãо накоïиченнÿ кістково¿ маси çáі-
ãаютüсÿ çа часом. Ç віком, ç ðостом кісток 
ó äовæинó, çáіëüøóєтüсÿ ÌÙÊÒ, ÿка äосÿ-
ãає ïікó äо 20-ðічноãо вікó. Даëі настає ïе-
ðіоä віäносно¿ ðівноваãи äо 35-40 ðоків. Çа 
äаними ðÿäó автоðів, äо 16-17 ðоків ôоðмó-
єтüсÿ 80% кістково¿ маси (Ïовоðоçнюк В.В., 
2001; Magarey A.M. et al., 1999; Milinorsky 
A. et al., 1998). Ó 17 ðоків äівчатка маютü 
93% щіëüності ÊÒ віä максимаëüно¿ в æі-
нок, õëоïці – 86% віä найáіëüøиõ ïокаç-
ників ó чоëовіків [18]. Найáіëüø інтенсив-
не çáіëüøеннÿ ïокаçників ÌÙÊÒ çаëеæно 
віä вікó сïостеðіãаєтüсÿ віä 10 äо 16 ðоків ó 
õëоïців, іç ïðискоðеннÿм темïів ó віці 15-
16 ðоків та віä 10 äо 13 ðоків ó äівчаток [8, 
9, 17, 22]. Öе моæна ïоÿснити áіëüø ðан-
нім çакінченнÿм ïóáеðтатноãо сïóðтó в äі-
вчаток (ó 14 ðоків), ніæ ó õëоïчиків (ó 16 
ðоків).

Ó віці 10-14 ðоків наãðомаäæеннÿ кіст-
ково¿ маси найáіëüø активне й становитü 
7-8% на ðік, а çа весü ïеðіоä скëаäає 45% 
[8, 9, 19]. Вік 10-14 ðоків, ÿк і ïеðіоä ðан-
нüоãо ïðе- й ïісëÿнатаëüноãо онтоãенеçó, є 
кðитичним äëÿ ôоðмóваннÿ ÊÒ. Ðетенціÿ 
каëüцію ó оðãаніçмі ëюäини в цей час сÿãає 
400 міëіãðамів на äоáó. Çа накоïиченнÿм 
кістково¿ маси в äитÿчомó й ïіäëітковомó 
віці моæна виçначати ôактоðи й оцінити 
ðиçик ðоçвиткó остеоïоðоçó та остеоïоðоç-
ниõ ïеðеëомів ó ëітнüомó віці [7, 8, 19]. Все 
це вкаçóє на те, що ïðоôіëактикó ÎÏ тðе-
áа ïочинати ç äитÿчоãо вікó, а саме ство-
ðювати сïðиÿтëиві óмови äëÿ äосÿãненнÿ 
віäïовіäно¿ ÌÙÊÒ, а такоæ ïікó кістково¿ 
маси, ÿкі çаïоáіãаютü ðоçвиткó ÎÏ і вïëи-
ваютü на ÿкістü та тðиваëістü æиттÿ.

Ôоðмóваннÿ ïікó кістково¿ маси – ïðо-
цес ãенетично виçначений äëÿ коæноãо оð-
ãаніçмó. Çа äаними ðіçниõ автоðів, ãенетич-
ний ôактоð виçначає 50-80% ÌÙÊÒ [8, 9, 
16, 19]. На ÌÙÊÒ вïëиваютü такоæ: ðівенü 
äоáовоãо сïоæиваннÿ каëüцію та вітамінó 
D (осоáëивості õаðчóваннÿ), ðівенü ôіçич-
но¿ активності, сон, ãоðмонаëüні ôактоðи, 
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ôóнкціонаëüний стан тðавноãо канаëó, на-
ÿвністü õðонічниõ çаõвоðюванü øëóнково-
киøковоãо тðактó [8, 9, 22].

Îïтимаëüний ðоçвиток ÊÒ ó äітей ïеð-
øоãо ðокó æиттÿ çаáеçïечóє äостатнÿ кіëü-
кістü сïоæитоãо каëüцію й вітамінó D ç 
¿æею çа äоáó [8, 12, 15]. Ó ïðе- та ïóáеð-
татномó віці äëÿ ôоðмóваннÿ ïікó кістко-
во¿ маси ваæëиве çначеннÿ має кіëüкістü 
сïоæитоãо ç ¿æею каëüцію çа äоáó, а та-
коæ ôіçична активністü, ðівенü естðоãенів 
ó äівчаток. Êаëüцій і ôіçична активністü на 
3-5 та 4-7% віäïовіäно вïëиваютü на ôоð-
мóваннÿ ïікó кістково¿ маси [8, 9]. ßкщо ç 
¿æею наäõоäитü äостатнÿ кіëüкістü каëü-
цію, а ôіçична активністü віäïовіäає вікó,  
то ðиçик остеоïоðоçниõ ïеðеëомів стеãна 
çменøóєтüсÿ на 50% [12, 20, 23].

Îсновним меõаніçмом ðеãóëÿці¿ оáмі-
нó каëüцію в äітей є çміни ðівнÿ киøко-
во¿ аáсоðáці¿. Ïðи сïоæиванні 250-300 мã 
каëüцію на äоáó ó віці äо 6 місÿців аáсоðáó-
єтüсÿ áëиçüко 50-60% віä йоãо наäõоäæен-
нÿ, наäаëі інтенсивністü каëüцієво¿ аáсоðá-
ці¿ çменøóєтüсÿ äо 40% і становитü віä 140 
äо 500 мã на äоáó çаëеæно віä ðівнÿ сïо-
æиваннÿ та вікó [9, 12]. Ïðи äоáовомó сïо-
æиванні каëüцію ïонаä 1200 мã ïіäвищен-
нÿ щіëüності кісток не віäáóваєтüсÿ [9, 12]. 
Всмоктóваннÿ каëüцію віäáóваєтüсÿ в тон-
комó віääіëі киøечника, øëÿõом ïðосто¿ 
(ïðи äоïомоçі æовчниõ кисëот) та активно¿ 
äиôóçі¿ çа äоïомоãою 1,25(ÎН)2D3 (каëüци-
тðіоëó), ÿкий синтеçóєтüсÿ іç тðансïоðтно¿ 
ôоðми вітамінó D3 (25(ÎН)D3), що óтвоðю-
єтüсÿ в ïечінці внасëіäок ãіäðоксиëюван-
нÿ вітамінó D3 і каëüцій-çв’ÿçóючоãо áіë-
ка (каëüáінäинó) [11]. Ðетикóëоцитам віä-
веäена ðоëü äеïо вітамінó D, çвіäки він ïо-
тðаïëÿє в ãеïатоцити. Öе має ваæëиве çна-
ченнÿ, оскіëüки ïðи äостатнüомó ввеäен-
ні вітамінó D3 ó оðãаніçм äитини ïðотÿãом 
30 äіá він накоïичóєтüсÿ в ðетикóëоцитаõ, 
чим ïіäтðимóєтüсÿ йоãо ôіçіоëоãічний ðі-
венü óïðоäовæ 2-3 місÿців.

Ìаëоðоçчинні сïоëóки Ñа2+, ç’єäнóючисü 
ç æовчними кисëотами, óтвоðюютü миëо, 
áіëüø ïðистосоване äо всмоктóваннÿ. Æов-
чні кисëоти áеðóтü áеçïосеðеäню óчастü ó 
тðансïоðті іонів Ñа2+ чеðеç киøковó стін-
кó ïðи ïасивній аáсоðáці¿ [11, 8]. ßкщо сïо-
æиваннÿ каëüцію є ниæчим віä ноðми, не-

äостатнÿ йоãо аáсоðáціÿ äещо комïенсó-
єтüсÿ çменøеннÿм ðівнÿ ниðково¿ екскðе-
ці¿, аëе щіëüністü ÊÒ ó ïеðіоä ôоðмóван-
нÿ ïікó кістково¿ маси áóäе ниçüкою. Îкðім 
тоãо, çниæене виäіëеннÿ в киøечник æов-
чниõ кисëот є ïðичиною ïоðóøеннÿ тðав-
ëеннÿ, що сóïðовоäæóєтüсÿ неäостатнім 
наäõоäæеннÿм ó оðãаніçм макðо- й мікðо-
еëементів, áіëків, æиðоðоçчинниõ вітамінів 
(А, D, Å, Ê). Все це веäе äо äеôіцитó áó-
äівноãо матеðіаëó, неоáõіäноãо äëÿ моäеëю-
ваннÿ й ðемоäеëюваннÿ ÊÒ [13].

Достатній ðівенü ôіçично¿ активнос-
ті в ïóáеðтатномó ïеðіоäі є такоæ оäним 
ç основниõ ôактоðів, ÿкі çаïоáіãаютü ðоç-
виткові ÎÏ [5]. Ðеçóëüтати äосëіäæенü ïіä-
твеðäæóютü ïоçитивний çв’ÿçок міæ ðів-
нем ôіçично¿ активності та ÌÙÊÒ. Дина-
мічне ôіçичне навантаæеннÿ викëикає ãіä-
ðоäинамічні еôекти, ïеðø çа все в äіëÿн-
ці еïіôіçаðноãо õðÿща, çаáеçïечóє äостат-
ню йоãо тðоôікó, çáеðеæеннÿ стðóктóðи й 
ïðоцесів енõонäðаëüноãо остеоãенеçó [5]. 
Ïеðеваæно статичні навантаæеннÿ навïа-
ки ïðиçвоäÿтü äо ïоÿви воãнищ ôóнкціо-
наëüно¿ ïеðеáóäови ç äіëÿнками çниæеннÿ 
мінеðаëіçаці¿ ÊÒ. Ôіçичне навантаæеннÿ 
ïовинне áóти в меæаõ аäаïтаційниõ моæ-
ëивостей оðãаніçмó, ïðи стðесовиõ наван-
таæеннÿõ ÊÒ, ÿка ôоðмóєтüсÿ, áóäе äе-
ôектною [8].

Ваæëивим ôактоðом ó ôоðмóванні ÊÒ є 
наëеæний ðівенü секðеці¿ ãоðмонів, ÿкі ðе-
ãóëюютü ðіст [7]. Ó ïеðøі тðи ðоки æиттÿ 
ãоëовнó ðоëü ó ðеãóëÿці¿ ðостó, äиôеðен-
ціюванні тканин, ó томó чисëі й кістково¿, 
віäіãðаютü тиðео¿äні ãоðмони. Навітü сóá-
кëінічний ãіïотиðеоç ç комïенсаційною ãі-
ïеðïëаçією щитоïоäіáно¿ çаëоçи моæе ïðи-
çвести äо çатðимки ðостó, çниæеннÿ ðе-
ïðоäóктивно¿ ôóнкці¿ та інтеëектó [7, 15, 
20]. ²ç тðиðічноãо вікó áіëüøе çначеннÿ äëÿ 
ãаðмонічноãо ðостó äитини має соматотðоï-
ний ãоðмон. Достатній ðівенü секðеці¿ сома-
тотðоïноãо ãоðмонó й çаëеæниõ віä нüоãо 
ôактоðів ðостó сïðиÿє ëінійномó ðостó кіс-
ток [7, 8, 12]. Ó ïóáеðтатномó ïеðіоäі стате-
ві ãоðмони çаáеçïечóютü стðиáок ðостó, äо-
çðіваннÿ ÊÒ, сïðиÿютü çакðиттю çон ðостó 
в кісткаõ і, віäтак, виçначаютü çавеðøаëü-
не ôоðмóваннÿ скеëета [9, 17, 19, 12].
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Вèñнîвîк. Òаким чином, саме в äитÿчо-
мó віці неäосконаëе ôоðмóваннÿ ÊÒ наäаëі 
çóмовëює ðоçвиток ÎÏ і йоãо óскëаäненü, 
а çаõвоðюваннÿ ÃÁÑ, ÿкі сóïðовоäæóютü-
сÿ ÿвищами õоëестаçó чи çастою æов-
чі в æовчномó міõóðі, çменøеннÿм наäõо-
äæеннÿ æовчниõ кисëот іç æовчю в тонкó 
киøкó, сïовіëüнюютü аáсоðáцію каëüцію в 
киøкаõ, ïоðóøóютü ïðоцеси тðавëеннÿ та 
синтеç активниõ метаáоëітів вітамінó D3, а 
це веäе äо ïоðóøеннÿ каëüцієвоãо ãомеос-
таçó та синтеçó ÊÒ.
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Àктуаëьн³ñть. Ïоëісаõаðиäи є оäним іç 
ïðовіäниõ комïонентів сïоëóчно¿ тканини. 
В каïсóëі сóãëоáа вони ïðиймаютü на сеáе 
áіомеõанічне навантаæеннÿ, ïðовіäне ¿õ çа-
вäаннÿ – çаáеçïечити ïðóæністü, еëастич-
ністü та çвоðотню äеôоðмацію [3]. Ïитан-
нÿ щоäо ¿õ ðоçïоäіëó в сóãëоáовій каïсó-
ëі висвітëено неäостатнüо. Çокðема, Ïавëо-
ва В.Н. (1980) вкаçóваëа на те, що ØÈÊ+-
сïоëóки äëÿ цитоïëаçми синовіоцитів не 
õаðактеðні, áіëüøе тоãо, ãëікоãен ó ниõ не 
çóстðічаєтüсÿ. Êðім тоãо, ïитаннÿ ïðо ðоç-
ïоäіë ïоëісаõаðиäів ó каïсóëі сóãëоáа ó ві-
ковомó асïекті та йоãо осоáëивості ïісëÿ 
антенатаëüноãо антиãенноãо вïëивó çаëи-
øаютüсÿ неäостатнüо вивченими.

Ìета дîñë³дженнÿ: встановити осоáëи-
вості ðоçïоäіëó ïоëісаõаðиäів ó каïсóëі сó-
ãëоáа ïісëÿ антенатаëüноãо вïëивó антиãе-
нів.

Ìатер³аëè é ìетîдè дîñë³дженнÿ. В ðо-
áоті викоðистовóваëисü чотиðи ãðóïи ëаáо-
ðатоðниõ щóðів ëіні¿ «Вістаð» віä моментó 
наðоäæеннÿ äо 60-о¿ äоáи ïостнатаëüноãо 
æиттÿ. Ïеðøа ãðóïа – інтактні щóðи, äðó-
ãа ãðóïа – ексïеðиментаëüні щóðи, ÿким 
на 17-18-тó äоáó внóтðіøнüоóтðоáноãо ïе-
ðіоäó чеðеçматково, чеðеçоáоëонково, ïіä-
øкіðно, в міæëоïатковó оáëастü ввоäиëи 
0,05 мë імóноãëоáóëінó ëюäсüкоãо (метоä 
Ì.А. Воëоøина (1981)), тðетÿ ãðóïа – екс-
ïеðиментаëüні щóðи, ÿким ввоäиëи вакци-
нó «Ваксиãðиï 2003/2004» çа тією æ ме-
тоäикою в äоçі 0,05 мë, ðоçвоäÿчи ¿¿ ç ôі-
çіоëоãічним ðоçчином ó сïіввіäноøенні 1:1. 
Êонтðоëем сëóæиëи щóðи четвеðто¿ ãðóïи, 
ÿким ввоäиëи 0,05 мë ôіçіоëоãічноãо ðоç-

чинó таким æе чином. Ïðи ðоáоті ç екс-
ïеðиментаëüними тваðинами кеðóваëи-
сÿ «ªвðоïейсüкою конвенцією іç çаõистó 
õðеáетниõ тваðин, ÿкі викоðистовóютüсÿ в 
ексïеðиментаëüниõ та інøиõ наóковиõ ці-
ëÿõ» (Ñтðасáóðã, 18.03.86). Çаáій тваðинок 
çäійснюваëи на 1-øó, 7-мó, 14-тó, 30-тó та 
60-тó äоáó ïостнатаëüноãо æиттÿ øëÿõом 
äекаïітаці¿. Дëÿ äосëіäæеннÿ áðаëи ïðа-
вий кóëüøовий сóãëоá. Ìатеðіаë ôіксóва-
ëи в ðіäині Áóена. Ñóãëоáи äекаëüцинó-
ваëи в 20%-мó ðоçчині мóðаøино¿ кисëо-
ти, ïочинаючи іç 30-о¿ äоáи ïостнатаëüноãо 
æиттÿ. Øматочки çневоäнюваëи ó висõіä-
ній áатаðе¿ сïиðтів та õëоðоôоðмів, çаëи-
ваëи в сóміø ïаðаôінó, воскó та каóчóкó 
в сïіввіäноøенні 20:1:1. Ãістоëоãічні çðіçи 
товщиною 3-5 мкм çаáаðвëюваëи ðеакти-
вом Øиôôа ç äоôаðáовóваннÿм ÿäеð ãема-
токсиëіном Åðëіõа. Дëÿ ôеðментативноãо 
контðоëю çастосовóваëи äіастаçó. Áëока-
äó 1,2-ãëікоëüниõ ãðóï ïðовоäиëи 10% ðоç-
чином ôеніëãіäðаçинó. Ðеçóëüтати оціню-
ваëи наïівкіëüкісно: +++ áоðäово-чеðвоне 
çаáаðвëеннÿ, ++ ðоæево-чеðвоне, + ðоæе-
ве, 0 віäсóтністü ðеакці¿. Ïðоміæні віäтін-
ки оцінюваëисü віäïовіäно: ++/+++, +/++ 
тощо. В оðãані äосëіäæóваëи ðоçïоäіë ïо-
ëісаõаðиäів ó øаðаõ ïаðієтаëüно¿ частини 
сóãëоáово¿ каïсóëи, що çнаõоäитüсÿ ïоçа-
äó віä сóãëоáа. Ñтðóктóðи каïсóëи сóãëоáа 
найменóваëи, кеðóючисü Ìіæнаðоäною ãіс-
тоëоãічною номенкëатóðою (Áеëüãіÿ, 1992). 
Ñтðóктóðи синовіаëüноãо øаðó ïоäаваëи, 
сïиðаючисü на ðоáоти äеÿкиõ вчениõ [1, 3, 
9, 10].

ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ПОЛІСАХАРИДІВ У КАПСУЛІ 
СУГЛОБА ПІСЛЯ АНТЕНАТАЛЬНОГО ВПЛИВУ АНТИГЕНІВ

Волошин М.А., Федотченко А.В., Молчанов О.О.

Запорізький державний медичний університет, м.Запоріжжя

Ðезюìе. Встановëено, що ðоçïоäіë ïоëісаõаðиäів ó øаðаõ каïсóëи сóãëоáа неоäнаковий та çаëеæитü віä 
вікó й ðóõово¿ активності оðãаніçмó. Антенатаëüний антиãенний вïëив ïðиçвоäитü äо çміни ðоç-
ïоäіëó ïоëісаõаðиäів ó каïсóëі сóãëоáа щóðів ç моментó наðоäæеннÿ äо 60-о¿ äоáи æиттÿ. Ïісëÿ 
антенатаëüноãо вïëивó антиãенів сïостеðіãаєтüсÿ äисáаëанс міæ äіастаçоëаáіëüними й äіастаçос-
таáіëüними сïоëóками.

Ключові слова: каïсóëа сóãëоáа, антенатаëüний вïëив антиãенів, ØÈÊ+-сïоëóки.
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Ðезуëьтатè дîñë³дженнÿ. ßк віäомо, 
в каïсóëі сóãëоáа є øаð вистиëаючиõ 
кëітин, áаçаëüна ïëастинка, ïовеðõневий 
та ãëиáокий коëаãеново-еëастичні øаðи 
й ôіáðоçний øаð [1]. Îкðім тоãо, áеçïосе-
ðеäнüо ïіä áаçаëüною ïëастинкою моæ-
на ðоçðіçнити тоненüкий áеçсóäинний 
ïðоøаðок міæкëітинно¿ ðечовини [1]. Áа-
çаëüна ïëастинка має виãëÿä тоненüко¿ 
неïеðеðвно¿ щіëüно¿ смóæечки й ïðотÿãом 
всüоãо ïостнатаëüноãо ïеðіоäó в óсіõ ãðó-
ïаõ тваðин вона çаáаðвëюваëасü ØÈÊ-
ðеактивом ó темно-áоðäовий коëіð на всüо-
мó своємó ïðотÿçі, аëе, ïоäекóäи, ¿¿ коëіð 
сïівïаäав іç çаáаðвëеннÿм áеçсóäинно¿ 
міæкëітинно¿ ðечовини. Вистиëаючі 
кëітини ïðотÿãом óсüоãо ïостнатаëüно-
ãо ïеðіоäó майæе на всüомó ïðотÿçі каï-
сóëи аáо çаáаðвëюваëисü ó áëіäо-ðоæевий 
коëіð, аáо вçаãаëі не äаваëи ðеакці¿. Ïðо-
те, в áаçаëüній частині вистиëаючиõ кëітин 

коëіð ¿õ цитоïëаçми сïівïаäав ç насиченістю 
áеçсóäинно¿ міæкëітинно¿ ðечовини. Ðівенü 
ðоçïоäіëó ØÈÊ+-сïоëóк міæ тваðинами 
інтактно¿ й контðоëüно¿ ãðóï, а такоæ міæ 
імóноãëоáóëін- і вакцинïðемійованими тва-
ðинами сóттєво не віäðіçнÿвсÿ.

На 1-øó й на 7-мó äоáó æиттÿ øаðи 
каïсóëи сóãëоáа не сôоðмовані. В каïсóëі 
сóãëоáа моæна виäіëити настóïні øаðи: 
вистиëаючі кëітини, áаçаëüна ïëастин-
ка, áеçсóäинна міæкëітинна ðечовина, 
øаð ïóõко¿ сïоëóчно¿ тканини, ôіáðоçний 
øаð. Ó інтактниõ тваðин на 1-øó äоáó 
áеçсóäинна міæкëітинна ðечовина, во-
ëокна синовіаëüноãо та ôіáðоçноãо øаðів 
äаютü áëіäо-ðоæеве çаáаðвëеннÿ. Ó 
антиãенïðемійованиõ тваðин стðóктó-
ðи каïсóëи сóãëоáа çаáаðвëюютüсÿ áіëüø 
інтенсивно.

Ïðи ïостановці äіастаçноãо контðо-
ëю çаáаðвëеннÿ стðóктóð каïсóëи сóãëоáа 

Таблиця 1. Динаміка розподілу полісахаридів у капсулі кульшового суглоба інтактних та експериментальних 
тварин у постнатальному періоді.

Ðеакціÿ

Òеðмін

ØÈÊ-ðеакціÿ Діастаçа + ØÈÊ-ðеакціÿ 
Øаðи каïсóëи сóãëоáа Øаðи каïсóëи сóãëоáа

ВÊ ÁÏ і ÁÌÐ ÏÊÅØ 
(ов)

ÃÊÅØ 
(нв)

ÔØ ВÊ ÁÏ і ÁÌÐ ÏÊÅØ (ов) ÃÊÅØ (нв) ÔØ

1 
ä
оá

а

² 0 0/+ - - 0/+ 0 0/+ - - 0

²² 0 + - - + 0 0/+ - - 0

²²² 0 + - - + 0 - - 0

7 
ä
оá

а ² 0 + - - + 0 0/+ - - 0/+

²² 0 +/++ - - +/++ 0 0/+ - - 0/+

²²² 0 +/++ - - +/++ 0 0/+ - - 0/+

14
 ä

оá
а ² 0 + + 0/+ +/++ 0 + + 0/+ 0/+

²² 0 + +/++ + +/++ 0 + 0/+ 0 0

²²² 0 + +/++ + +/++ 0 + 0/+ 0 0

30
 ä

оá
а ² 0 +++ ++/+++ + ++/+++ 0 +++ ++ 0/+ ++

²² 0 +++ +++ + +++ 0 +++ ++/+++ 0/+ ++/+++

²²² 0 +++ +++ + +++ 0 +++ ++/+++ 0/+ ++/+++

60
 ä

оá
а

² 0 +++ +++ + +++ 0 ++/+++ ++/+++ 0/+ ++/
+++

²² 0 +++ +++ + +++ 0 ++/+++ ++/+++ 0/+ ++/+++

²²² 0 +++ +++ + +++ 0 ++/+++ ++/+++ 0/+ ++/+++

Ï ð и м і т к и: ² – інтактні тваðини, ²² – тваðини, ïðемійовані імóноãëоáóëіном, ²²² – тваðини, ïðемійова-
ні вакциною; ВÊ – вистиëаючі кëітини; ÁÏ – áаçаëüна ïëастинка; ÁÌÐ – áеçсóäинна міæкëітинна ðечови-
на; ÏÊÅØ – ïовеðõневий коëаãеново-еëастичний øаð, ÃÊÅØ – ãëиáокий коëаãеново-еëастичний øаð, ов 
– оôоðмëені воëокна, нв – неоôоðмëені воëокна; ÔØ – ôіáðоçний øаð; – (ïðочеðк) оçначає віäсóтністü 
стðóктóðи.
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інтактниõ тваðин не çмінюєтüсÿ, а в ексïе-
ðиментаëüниõ – çниæóєтüсÿ.

На 7-мó äоáó áеçсóäинна міæкëітинна 
ðечовина та воëокна çаáаðвëюютüсÿ áіëüø 
інтенсивно, ніæ на 1-øó äоáó. В ексïеðи-
ментаëüниõ ãðóïаõ çаáаðвëеннÿ ØÈÊ+-
сïоëóк áіëüø інтенсивне, ніæ ó інтактниõ. 
Ïðи ïостановці äіастаçноãо контðоëю коëіð 
стðóктóð ó ексïеðиментаëüниõ ãðóïаõ тва-
ðин çниæóвавсÿ áіëüø інтенсивно, ніæ ó 
інтактниõ.

На 14-тó äоáó æиттÿ стðóктóðи каïсóëи 
сóãëоáа сôоðмовані. Òак, моæна виäіëити 
вистиëаючі кëітини, áаçаëüнó ïëастинкó, 
áеçсóäиннó міæкëітиннó ðечовинó, ïовеðõ-
невий та ãëиáокий коëаãеново-еëастичні 
øаðи та ôіáðоçний øаð. Ó інтактниõ тва-
ðин ðівенü ØÈÊ+-сïоëóк ïðактично не 
віäðіçнÿєтüсÿ віä анаëоãічниõ ïокаçників 
на 7-мó äоáó. Ùіëüністü ðоçïоäіëó ØÈÊ+-
ðечовин в ексïеðиментаëüниõ тваðин вища, 
ніæ ó інтактниõ. Ïðи ïостановці äіастаçноãо 
контðоëю коëіð стðóктóð каïсóëи сóãëо-
áа в ексïеðиментаëüній ãðóïі çниæóвавсÿ 
сиëüніøе, ніæ ó інтактній.

Ðèñ.1а. Êаïñуëа куëьшîвîгî ñугëîба ³нтактнîгî 
щура, 7-ìа дîба жèттÿ, забарвëеннÿ реактèвîì 
Шèффа з дîфарбуваннÿì ÿдер геìатîкñèë³нîì. 

Îк.х10, îб.х100.

На 30-тó äоáó æиттÿ сïостеðіãаєтüсÿ 
ðіçке ïіäвищеннÿ вмістó ØÈÊ+-сïоëóк в 
óсіõ ãðóïаõ тваðин. Áеçсóäинна міæкëітинна 
ðечовина, ïовеðõневий коëаãеново-
еëастичний øаð, ïóчки оôоðмëениõ во-
ëокон ãëиáокоãо коëаãеново-еëастичноãо 
øаðó та воëокна ôіáðоçноãо øаðó çа-
áаðвëюютüсÿ ó віäтінки віä чеðвоноãо äо 
áоðäово-чеðвоноãо коëüоðó. Неоôоðмëені 
воëокна ãëиáокоãо коëаãеново-еëастичноãо 
øаðó äаютü ðоæеве çаáаðвëеннÿ. В ек-

сïеðиментаëüниõ ãðóïаõ вміст ØÈÊ+-
ðечовин äостовіðно вище, ніæ в інтактниõ, 
в основномó çа ðаõóнок äіастаçостаáіëüниõ 
сïоëóк.

На 60-тó äоáó æиттÿ в тваðин óсіõ ãðóï 
ðоçïоäіë ØÈÊ+-сïоëóк не віäðіçнÿвсÿ.

ßк виäно ç ðисóнків, ãóстина ðоçïоäіëó 
ØÈÊ+-сïоëóк ó ексïеðиментаëüниõ тва-
ðин áіëüøа, ніæ ó інтактниõ.

Îбгîвîреннÿ резуëьтат³в. Òоïоãðаôічний 
ðоçïоäіë ØÈÊ+-сïоëóк ó каïсóëі сóãëо-
áа неоäнаковий. Ñëіäи ØÈÊ+-ðечовин 
çóстðічаютüсÿ ó вистиëаючиõ кëітинаõ 
ïаðієтаëüно¿ частини синовіаëüноãо øаðó 
ÿк інтактниõ, так і ексïеðиментаëüниõ 
тваðин, що äещо віäðіçнÿєтüсÿ віä äеÿкиõ 
ëітеðатóðниõ äаниõ [1]. Çáіëüøеннÿ ðівнÿ 
ØÈÊ+-сïоëóк ó стðóктóðаõ каïсóëи сó-
ãëоáа на 1-øó äоáó, ймовіðно, ïов’ÿçане ç 
антиãенним вïëивом, а на 30-тó äоáó æиттÿ 
– ç активіçацією ðóõово¿ äіÿëüності щóðа. 
Ðоçïоäіë ØÈÊ+- ðечовин в каïсóëі сóãëоáа 
õаðактеðиçóєтüсÿ çонаëüністю. чим áëиæ-
че äо місцÿ контактó каïсóëи ç кóëüøовою 
çаïаäиною, тим щіëüністü ðоçïоäіëó циõ 

Ðèñ.1б. Êаïñуëа куëьшîвîгî ñугëîба екñïерèìен-
таëьнîгî щура, 7-ìа дîба жèттÿ, забарвëеннÿ ре-
актèвîì Шèффа з дîфарбуваннÿì ÿдер геìатîк-

ñèë³нîì. Îк.х10, îб.х100.

сïоëóк áіëüøа, чим äаëі – тим менøа. Îче-
виäно, це çаëеæитü віä ðівнÿ áіомеõанічноãо 
навантаæеннÿ на каïсóëó сóãëоáа. Воëок-
на каïсóëи сóãëоáа çаáаðвëюютüсÿ ðеакти-
вом Øиôôа такоæ неоäнаково. Îôоðмëені 
воëокна çаáаðвëюютüсÿ áіëüø інтенсивно, 
неоôоðмëені – менø інтенсивно.

Ðоçïоäіë ïоëісаõаðиäів ó каïсóëі сó-
ãëоáа ïðотÿãом ïостнатаëüноãо ïеðіоäó 
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неоäнаковий. Òак, ó інтактниõ тваðин на 
1-øó äоáó æиттÿ вміст ØÈÊ+- сïоëóк, ÿк 
äіастаçостаáіëüниõ, так і äіастаçоëаáіëüноãо 
ãëікоãена мінімаëüний. На 7-мó та 14-тó 
äоáó æиттÿ ðівенü ØÈÊ+-ðечовин äещо 
ïіäвищений ïоðівнÿно ç новонаðоäæени-
ми, аëе міæ 7-ю та 14-äоáою ðіçницÿ не 
сóттєва. Ñинтеç äіастаçостаáіëüниõ сïо-
ëóк äо 14-о¿ äоáи вкëючно ïостóïово 
ïіäвищóєтüсÿ, аëе çаãаëüний ¿õ ðівенü не-
çначний. Çначне çáіëüøеннÿ ðівнÿ ØÈÊ+-
сïоëóк, äіастаçоëаáіëüноãо ãëікоãена та, ãо-
ëовним чином, äіастаçостаáіëüниõ ðечо-
вин, сïостеðіãаєтüсÿ іç 30-о¿ äоáи æиттÿ й 
çаëиøаєтüсÿ наäаëі ïðактично неçмінним. 
Òаке ðіçке çðостаннÿ насиченості ïов’ÿçане, 
ймовіðно, ç активіçацією ðóõово¿ äіÿëüності 
щóðа.

Антенатаëüна антиãенна äіÿ ïðиçвоäитü 
äо çмін ïðоцесів моðôоãенеçó оðãанів [2, 
5], çокðема й сóãëоáовоãо õðÿща [4, 6, 10], 
що виðаæаєтüсÿ áіëüø ðаннім ïоðівнÿно ç 
інтактними тваðинами становëеннÿм йоãо 
моðôоôóнкціонаëüниõ çон, що õаðак-
теðне äëÿ áіëüø çðіëоãо оðãаніçмó. Ïðи-
чиною цüоãо є моðôоãенетичний вïëив 
ëімôоцитів на становëеннÿ тканин і оðãанів 
ïðи антиãенній äі¿ на ïëіä [2, 4, 5]. Ïðо-
те, ïоäіáні ïðоцеси не моæóтü коðеëюва-
ти ç ÿкісним моðôо-ôóнкціонаëüним ста-
ном оðãанів, наïðикëаä, сóãëоáів та скеëе-
та в ціëомó. Òак, ó антиãенïðемійованиõ 
тваðин сïостеðіãаєтüсÿ äисïðоïоðційний 
ðоçвиток скеëета [8], ïеðеäчасне неоáо-
ðотне стонøеннÿ сóãëоáовоãо õðÿща, що 
моæе áóти ïеðеäóмовою ðоçвиткó ðан-
нüоãо остеоаðтðоçó [4, 7, 10]. Ïіäвищений 
ðівенü ØÈÊ+- сïоëóк äо 14-о¿ äоáи вкëюч-
но ïісëÿ äі¿ антиãенів віäáóваєтüсÿ çа ðа-
õóнок äіастаçоëаáіëüноãо ãëікоãена. Ïðи 
цüомó, ðівенü äіастаçостаáіëüниõ сïо-
ëóк в антиãенïðемійованиõ тваðин ó ви-
щевкаçаномó ïеðіоäі çниæений. Ïісëÿ 
30-о¿ äоáи çáіëüøеннÿ вмістó ØÈÊ+-
сïоëóк в антиãенïðемійованиõ тваðин 
віäáóваєтüсÿ вæе ãоëовним чином çа ðаõó-
нок äіастаçостаáіëüниõ сïоëóк. Öі та інøі [6] 
áіосинтетичні äисáаëанси моæóтü неãатив-
но вïëивати на ôіçико-õімічні вëастивості 
каïсóëи сóãëоáа та моæóтü áóти ôактоðом 
ðиçикó щоäо виникненнÿ аðтðоïатій ÿк ó 
äитÿчомó віці, так і ðаннüоãо ðоçвиткó сó-

ãëоáовиõ ïатоëоãій ó áіëüø стаðøомó віці 
[6, 7, 10].

Вèñнîвкè.
Ðоçïоäіë ïоëісаõаðиäів ó øаðаõ каïсó-

ëи сóãëоáа неоäнаковий. Найменøе ØÈÊ+-
cïоëóк сïостеðіãаєтüсÿ ó вистиëаючиõ кëі-
тинаõ, найáіëüøе – в скëаäі оôоðмëениõ 
воëокон.

В каïсóëі сóãëоáа інтактниõ тваðин ðі-
венü ïоëісаõаðиäів ïіäвищóєтüсÿ ïостóïо-
во й çаëеæитü віä вікó й ðóõово¿ активності 
оðãаніçмó. Найáіëüøе ¿õ накоïиченнÿ сïо-
стеðіãаєтüсÿ іç 30-о¿ äоáи.

Ïісëÿ äі¿ антиãенів ðівенü ØÈÊ+-
ðечовин в каïсóëі сóãëоáа äостовіðно áіëü-
øий, і цÿ віäмінністü нівеëюєтüсÿ тіëüки на 
60-тó äоáó.

Ïісëÿ äі¿ антиãенів, äо 14-о¿ äоáи æиттÿ 
вкëючно, сïостеðіãаєтüсÿ äисáаëанс вмістó 
ØÈÊ+-ðечовин ó виãëÿäі çðостаннÿ ðівнÿ 
äіастаçоëаáіëüноãо ãëікоãена, а ïісëÿ 30-о¿ 
äоáи – çа ðаõóнок çáіëüøеннÿ ðівнÿ äіаста-
çостаáіëüниõ сïоëóк.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛИСАХА-
РИДОВ В КАПСУЛЕ СУСТАВА ПОСЛЕ АНТЕ-
НАНТАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ АНТИГЕНОВ

Волошин М.А., Федотченко А.В., Молчанов А.А.

Ðезюìе. Óстановëено, что ðасïðеäеëение ïоëиса-
õаðиäов в сëоÿõ каïсóëы сóстава неоäинаковое и 
çависит от воçðаста и äвиãатеëüной активности 
оðãаниçма. Антенатаëüное вëиÿние антиãенов ïðи-

воäит к иçменениÿм в ðасïðеäеëении ïоëисаõаðи-
äов в каïсóëе сóстава кðыс от ðоæäениÿ äо 60-ыõ 
сóток. Ïосëе вëиÿниÿ антиãенов наáëюäаетсÿ äис-
áаëанс меæäó äиастаçоëаáиëüными и äиастаçоста-
áиëüными соеäинениÿми

Ключевые слова: каïсóëа сóстава, антенатаëüное 
вëиÿниие антиãенов, ØÈÊ+-соеäинениÿ.

Summary. It was settled that polysaccharides’ dis-
tribution in joints capsulae layers is uneven and de-
pends from age and moving activity. Antenatal an-
tigen influence leads to disorders in polysaccharides’ 
distribution of rats joints capsulae until to 60-th day 
of life and also leads to dissonance between diastase-
labile and diastase-stabіle substances.

Key words: joint’ capsulae, antenatal antigen influ-
ence, PAS+-substances.
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Вñтуïëенèе. Ìóëüтиïотентные  стðо-
маëüные кëетки (ÌÑÊ) и меçенõимаëüные 
ïðоãенитоðы – мóëüтиïотентные кëетки 
стðомы костноãо моçãа и некотоðыõ äðó-
ãиõ комïаðтментов оðãаниçма. Ïðи высеве 
кëеток костноãо моçãа в кóëüтóðó in vitro с 
ниçкой ïëотностüю ïосаäки ðасïëаставøи-
есÿ на ïëастиковой ïовеðõности ÌÑÊ ïðо-
ëиôеðиðóют с оáðаçованием äискðетныõ 
аäãеçивныõ коëоний ôиáðоáëастоïоäоáныõ 
кëеток. Êаæäаÿ коëониÿ оáðаçóетсÿ çа 
счет ïðоëиôеðации еäиничной кëетки-
ïðеäøественника (коëониеоáðаçóющей 
еäиницы). В ïоïóëÿции ÿäðосоäеðæа-
щиõ кëеток костноãо моçãа ÌÑÊ состав-
ëÿют ëиøü 0,001 – 0,01%, что ïðиáëиçи-
теëüно в 10 ðаç менüøе, чем коëичество 
ãемоïоэтическиõ ствоëовыõ кëеток. Îäна-
ко, они моãóт áытü выäеëены и ðаçмноæены 
in vitro с высокой эôôективностüю, а так-
æе наïðавëены в äиôôеðенциðовкó ïðи 
оïðеäеëенныõ óсëовиÿõ кóëüтивиðованиÿ 
[14]. Áыëо ïокаçано, что ÌÑÊ чеëовека мо-
ãóт ïðеáыватü in vitro äо 38-кðатноãо óäво-
ениÿ ïоïóëÿции, соõðанÿÿ остеоãенный ïо-
тенциаë [9]. 

Дëÿ тоãо, чтоáы станäаðтиçиðоватü ис-
сëеäованиÿ со вçðосëыми ствоëовыми кëет-
ками, Ìеæäóнаðоäным оáществом ïо кëе-
точной теðаïии (The International Society 

for Cellular Therapy) áыëи ïðеäëоæены ми-
нимаëüные кðитеðии äëÿ иäентиôикации 
ÌÑÊ чеëовека. Во-ïеðвыõ, ÌÑÊ äоëæны 
áытü аäãеçивными к ïëастикó ïðи стан-
äаðтниõ óсëовиÿõ кóëüтивиðованиÿ; во-
втоðыõ, ÌÑÊ äоëæны ðеïðеçентиðоватü на 
своей мемáðане ðÿä маðкеðныõ моëекóë, 
наïðимеð 5’-эктонóкëеотиäаçó (CD73), эн-
äоãëин (CD105), комïоненты экстðацеëю-
ëÿðноãо матðикса Thy1 (CD90) и äð., не 
эксïðессиðóÿ ïðи этом маðкеðы ãемоïоэ-
тическиõ кëеток; в-тðетüиõ, ÌÑÊ äоëæны 
äиôôеðенциðоватüсÿ в остеоáëасты, õон-
äðоциты и аäиïоциты in vitro [13]. Îäна-
ко, ó некотоðыõ æивотныõ, в частности ó 
мыøей, ôенотиïическаÿ õаðактеðистика 
ÌÑÊ моæет отëичатüсÿ [15].

В ïостнатаëüном онтоãенеçе основным 
источником ÌÑÊ ÿвëÿетсÿ стðома костно-
ãо моçãа. Îäнако кëетки с ïоäоáной моðôо-
ëоãией и наáоðом ïовеðõностныõ маðкеðов 
áыëи выäеëены и иç äðóãиõ тканей: ëеã-
киõ, кðовеносныõ сосóäов, ïочек, мыøеч-
ной ткани и т.ä. Ïоëóченные кóëüтóðы кëе-
ток õаðактеðиçоваëисü ðаçной ïðоëиôеðа-
тивной активностüю и сïосоáностüю к на-
ïðавëенной äиôôеðенциðовке. Наïðимеð, 
ÌÑÊ аоðты интенсивно накаïëиваëи каëü-
ций во внекëеточном матðиксе, а ÌÑÊ мы-
øечной ткани интенсивнее äиôôеðенциðо-

ÓДÊ 612.419-018.46-08

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕННАЯ ОСТЕОГЕННАЯ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВКА МУЛЬТИПОТЕНТНыХ 

СТРОМАЛЬНыХ КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА В КУЛЬТУРЕ 
МИКРОМАССы

Кучук О.В., Цупиков О.М., Кирик В.М.
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Ðезюìе. Ìóëüтиïотентные стðомаëüные кëетки (ÌÑÊ) иçвестны своими сïосоáностÿми äаватü начаëо кëет-
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и оáъемные, в виäе микðомассы, кóëüтóðы ÌÑÊ иç костноãо моçãа мыøей. Дëÿ кóëüтивиðованныõ 
в микðомассе ÌÑÊ áыëа ïокаçана воçмоæностü соõðанÿтü сïосоáностü к выæиванию, ïðоëиôеðа-
ции и наïðавëенной остеоãенной äиôôеðенциðовке. Ïосëе тðансïëантации кóëüтóðы микðомассы 
ÌÑÊ в çонó ïовðеæäениÿ костной ткани ïðи макðоскоïическом иссëеäовании кости ïо истече-
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ной ткани осóществëÿетсÿ в ïðисóтствии 
β-ãëицеðоôосôата, аскоðáиновой кисëоты, 
äексаметаçона и ôетаëüной теëÿчüей сы-
воðотки (FBS) [10].

Ïокаçано, что наëичие аскоðáата в кóëü-
тóðаëüной сðеäе сïосоáствóет óвеëичению 
óðовнÿ активности щеëочной ôосôатаçы и 
эксïðессии коëëаãена Х-тиïа в õонäðоци-
таõ цыïëÿт. Ñïосоáностü аскоðáата стимó-
ëиðоватü ðаннюю и ïоçäнюю äиôôеðен-
циðовкó кëеток свÿçано с тем, что аскоð-
áат ÿвëÿетсÿ коôактоðом ïðоëиë- и ëиçиë-
ãиäðоксиëаç ïðи синтеçе и секðеции тðой-
ноãо сïиðаëüноãо коëëаãена. Òакæе ïока-
çано, что аскоðáат стимóëиðóет выðаáоткó 
кëетками внекëеточноãо матðикса [1].

Áыëи ïðоäемонстðиðованы воçмоæно-
сти выðащиваниÿ ÌÑÊ в кóëüтóðе микðо-
массы с ïосëеäóющим иõ коммитиðовани-
ем в остеоáëасты и õонäðоциты в ïðисóт-
ствии тðансôоðмиðóющеãо ôактоðа ðо-
ста β3 (TGF-β3) и äексаметаçона. Дðóãие 
ôактоðы ðоста, такие как TGF-β1, кост-
ный моðôоãенетический áеëок 2 (BMP-2) и 
инсóëиноïоäоáный ôактоð ðоста-1 такæе 
окаçаëисü эôôективными ïðи äиôôеðен-
циðовке. Диôôеðенциðование кëеток в äва 
этаïа, сначаëа в моносëое, а ïотом в оáъ-
ёмной констðóкции моæет óсïеøно сокðа-
титü вðемÿ, неоáõоäимое äëÿ äиôôеðенци-
ðовки ÌÑÊ [9].

В эксïеðименте áыëо ïокаçано, что 
ÌÑÊ, çасеëенные в кеðамический каðкас, 
сïосоáны наïðавëенно äиôôеðенциðоватü-
сÿ в остео-õонäðоãенном наïðавëении и 
восстанавëиватü костные äеôекты ó ãðы-
çóнов [8]. 

Öеëью äанной ðаáоты áыëо оценитü воç-
моæностü кóëüтивиðованиÿ и наïðавëен-
ной äиôôеðенциðовки ÌÑÊ костноãо моç-
ãа в óсëовиÿõ кóëüтóðы микðомассы äëÿ 
äаëüнейøеãо иõ исïоëüçованиÿ в ðеãенеðа-
ции костной ткани.

Ìатерèаëы è ìетîды. В эксïеðименте 
áыëи исïоëüçованы самки мыøей ëинии 
FVB в воçðасте 3 месÿца, соäеðæавøиесÿ в 
станäаðтныõ óсëовиÿõ ïитомника ÃÓ “Èн-
ститóт ãенетической и ðеãенеðативной ме-
äицины НАÌН Óкðаины”.

Êëетки костноãо моçãа ïоëóчаëи ïо стан-
äаðтной метоäике, ïóтем вымываниÿ ïита-
теëüной сðеäой RPMI-1640 (Sigma, ÑØА) 

ваëисü в аäиïоциты [10]. Êëетки с õаðак-
теðистикой меçенõимаëüныõ ïðеäøествен-
ников такæе выäеëÿют иç ïеðиôеðической 
кðови ïóтем моáиëиçации ôактоðами ðо-
ста: G-CSF, GM-CSF, а такæе иõ комáина-
цией [12].

В отëичие от äиôôеðенциðованныõ кëе-
ток, ствоëовые кëетки эксïðессиðóют те-
ëомеðаçó. Дëина теëомеð ÌÑÊ çависит как 
от воçðаста äоноðа кëеток, так и от коëиче-
ства óäвоений ïоïóëÿции ÌÑÊ ïðи кóëü-
тивиðовании in vitro. Ñниæение активно-
сти теëомеðаçы ïðи äëитеëüном ïассиðо-
вании ÌÑÊ in vitro ïðивоäит не тоëüко к 
иõ ðеïëикативномó стаðению, но и к сни-
æению сïосоáностей к äиôôеðенциðовке 
[11]. Èменно ïоэтомó äëÿ эксïеðиментаëü-
ныõ иссëеäований исïоëüçóют тоëüко ÌÑÊ 
ðанниõ ïассаæей (4-6) [5]. 

Èçвестно, что ÌÑÊ миãðиðóют в места 
восïаëений и стðесса äëÿ ðеаëиçации сво-
иõ ðеïаðативниõ ôóнкций [2, 17]. Вçаимо-
äействие с кëеточным окðóæением и вне-
кëеточным матðиксом ÌÑÊ осóществëÿют 
чеðеç эксïðессиðóемые ими моëекóëы аä-
ãеçии, в частности, CD44 – моëекóëó аä-
ãеçии, котоðаÿ ïðеäставëÿет áоëüøое се-
мейство тðансмемáðанныõ ãëикоïðотеинов. 
В оðãаниçме CD44 имеет мноãочисëенные 
ëиãанäы, ïоэтомó äоïоëнитеëüные экçоны, 
оáðаçованные всëеäствие аëüтеðнативноãо 
сïëайсинãа, и вкëюченные в состав экстðа-
цеëëюëÿðноãо äомена моëекóëы оïðеäеëÿ-
ют стðóктóðó и иçáиðатеëüностü аäãеçии 
CD44. Áëаãоäаðÿ этомó свойствó осóщест-
вëÿетсÿ наïðавëеннаÿ миãðациÿ ÌÑÊ в ïо-
вðеæäенные óчастки тканей [7].

Ôактоðы ðоста моäóëиðóют активностü 
кëеток ïóтем ïаðакðинной, аóтокðинной 
иëи энäокðинной ðеãóëÿции. Ïосëе свÿçы-
ваниÿ с ðецеïтоðами ïовеðõности мемáðа-
ны ôактоðы ðоста иницииðóют сиãнаëüный 
каскаä ðеãóëÿтоðныõ áеëков в кëетке, что 
ïðоÿвëÿетсÿ в иçменении áиоëоãической 
активности. Ìоëекóëы матðикса, такие как 
ôиáðонектин и ãиаëóðоноваÿ кисëота, свÿ-
çывают ôактоðы ðоста и ôóнкциониðóют 
как иõ ðеçеðвóаðы [5].

Îстеоãеннаÿ äиôôеðенциðовка ÌÑÊ in 
vitro, а такæе ïðестимóëÿциÿ этиõ кëе-
ток в остеоãенном наïðавëении ïеðеä 
тðансïëантацией в çонó äеôекта кост-
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иç äиаôиçов áеäðенныõ костей мыøей в 
стеðиëüныõ óсëовиÿõ. Ïоëóченнóю сóсïен-
çию кëеток нескоëüко ðаç ïðоïóскаëи че-
ðеç иãëы с óменüøающимсÿ äиаметðом и 
çасеваëи в ïëастиковые кóëüтóðаëüные 
ôëаконы (Sarstedt, Ãеðманиÿ) в ïоëной ïи-
татеëüной сðеäе RPMI-1640 с 15% ôетаëü-
ной теëÿчüей сывоðоткой (Sigma, ÑØА) иç 
ðасчета 5-6•105 мононóкëеаðныõ кëеток на 
1 см2 кóëüтóðаëüной ïовеðõности. Êóëüти-
виðование ïðовоäиëи в ÑÎ2-инкóáатоðе в 
óсëовиÿõ óвëаæненноãо воçäóõа с 5% ÑÎ2 
ïðи темïеðатóðе 37оÑ [4, 6]. Ïеðвый ïас-
саæ ïðовоäиëи ïðи 80% конôëюэнтности 
моносëоÿ, снимаÿ кëетки с ïоäëоæки с ïо-
мощüю 0,05% ðаствоðа тðиïсина и ïеðеса-
æиваÿ иõ в новые ôëаконы с ïëотностüю 
ïосаäки 17-20 тыс. кëеток на 1 см2.

Ïосëе втоðоãо ïассаæа ôоðмиðоваëи 
кóëüтóðó микðомассы. Дëÿ этоãо кëетки 
ïеðевоäиëи в сóсïенçионное состоÿние, от-
мываëи от ôеðмента и ïеðеносиëи в ко-
ническóю ïðоáиðкó оáъемом 5 мë. Ïосëе 
ôоðмиðованиÿ микðомассы (чеðеç 24 часа 
кóëüтивиðованиÿ в ïðоáиðке) кëетки кóëü-
тивиðоваëи в станäаðтныõ óсëовиÿõ 12-14 
äней, ïеðиоäически остоðоæно встðÿõиваÿ 
ïðоáиðкó äëÿ ïðеäотвðащениÿ аäãеçиðова-
ниÿ кëеток к ее стенкам. Ïоëнóю çаменó 
ïитатеëüной сðеäы ïðовоäиëи каæäые 2-3 
äнÿ. 

Îстеоãеннóю äиôôеðенциðовкó ми-
кðомассы инäóциðоваëи ïо метоäикам 
Matsuda и äð. (2005) и Meirelles и äð. (2006) 
[9, 10]. Ïосëе ôоðмиðованиÿ кóëüтóðы ми-
кðомассы äëÿ наïðавëенноãо остеоãенно-
ãо äиôôеðенциðованиÿ ïðовоäиëи çаме-
нó ïитатеëüной сðеäы на остеоинäóктив-
нóю, котоðаÿ состоÿëа иç ïитатеëüной сðе-
äы DMEM-F12 (Sigma, ÑØА) с äоáавëени-
ем 10% FBS, а такæе L-аскоðáиновой кис-
ëоты, 2-ôосôата (0,05мÌ), äексаметаçо-
на (100нÌ) и β-ãëицеðоôосôата (10мÌ). 
Çаменó äанной сðеäы ïðовоäиëи каæäые 
3-4 äнÿ. Ïоä вëиÿнием остеоãенной сðеäы 
кëетки ïðеáываëи 21 сóтки ïðи станäаðт-
ныõ óсëовиÿõ кóëüтивиðованиÿ. Ïо исте-
чении сðока äиôôеðенциðованиÿ кóëüтó-
ðó микðомассы ôиксиðоваëи в 2% ðаствоðе 
ïаðаôоðма 36-48 ч, окðаøиваëи аëиçаðи-
новым кðасным на выÿвëение отëоæений 
соëей каëüциÿ. 

Дëÿ ãистоëоãическоãо иссëеäованиÿ 
кóëüтóðó микðомассы ôиксиðоваëи 4% 
ðаствоðом ïаðаôоðмаëüäеãиäа на 0.1 Ì 
ôосôатном áóôеðе, ðН 7.4, а çатем äоôик-
сиðоваëи в 1% OsO4 в течение 1 часа. Êóëü-
тóðó çаëиваëи в эïоксиäные смоëы (Epon 
- Araldit) ïо оáщеïðинÿтой метоäике [18]. 
Ïоëóтонкие сðеçы тоëщиной 2 мкм ïоëó-
чаëи на óëüтðамикðотоме LKB Bromma 
8800 (Øвециÿ), окðаøиваëи тоëóиäиновым 
синим и кðеçиëвиоëетом и иçóчаëи с ïомо-
щüю микðоскоïа. 

 Дëÿ иçóчениÿ ðеïаðативныõ воçмоæно-
стей ÌÑÊ áыëа отðаáотана моäеëü ïовðеæ-
äениÿ костной ткани. Ìыøей наðкотиçи-
ðоваëи ïóтем внóтðиáðюøинноãо ввеäе-
ниÿ 2,5% ðаствоðа авеðтина в äоçе 400 мã/
кã, ïðовоäиëи ðаçðеç коæи ïо меäиаëüной 
ïовеðõности сðеäней тðети áеäðа и с ïо-
мощüю õиðóðãическиõ ïинцетов ðаçäвиãа-
ëи ïеðеäнюю и меäиаëüнóю ãðóïïы мыøц, 
оãоëÿÿ áеäðеннóю костü. В ниæней тðети 
кости ïеðïенäикóëÿðно к ее ïовеðõности с 
ïомощüю стоматоëоãическоãо áоðа äиаме-
тðом 1 мм, çакðеïëенноãо в эëектðоäðеëи, 
соçäаваëи äеôект костной ткани на ãëóáи-
нó äо энäоста. Деôект ïðикðываëи мыø-
цами и ðаçðеç коæи óøиваëи Ï-оáðаçным 
øвом. Ïовðеæäение кости моäеëиðоваëи 
на оáеиõ конечностÿõ.

чеðеç 24 часа ðаны откðываëи ïовтоð-
но и в соçäанный äеôект ïðавой áеäðенной 
кости ïомещаëи сôоðмиðованнóю кóëüтó-
ðó микðомассы ÌÑÊ äиаметðом 0,8 мм, а 
ïовðеæäение ëевой áеäðенной кости сëó-
æиëо контðоëем естественной ðеãенеðации 
ткани. Êостü ïðикðываëи мыøцами и óøи-
ваëи ðанó коæи. 

Æивотные (n=5) ïоäëеæаëи эвтанаçии 
чеðеç 21 сóт. от начаëа эксïеðимента. Вы-
ðеçаëи áеäðенные кости и ïðовоäиëи ма-
кðоскоïический анаëиç çоны ïовðеæäениÿ.

Ðезуëьтаты èññëедîванèé. Îáðаçование 
кóëüтóðы микðомассы наáëюäаëи óæе че-
ðеç 24 часа ïосëе внесениÿ сóсïенçии кëе-
ток в ïðоáиðкó. Êоëичество кëеток äëÿ 
ôоðмиðованиÿ микðомассы неоáõоäимо-
ãо äиаметðа (0,8–1 мм) çа 12-14 äней ïоä-
áиðаëи эксïеðиментаëüно, что составиëо 
1-1,5•106 кëеток на ïðоáиðкó. 

На ãистоëоãическиõ ïðеïаðатаõ кóëü-
тóð микðомассы неäиôôеðенциðованныõ и 
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наïðавëенно äиôôеðенциðованныõ в осте-
оãенном наïðавëении ÌÑÊ виäна ðаçнаÿ 
моðôоëоãиÿ и ïðостðанственнаÿ оðãаниçа-
циÿ кëеток (ôото 1). Ïовыøенные концен-
тðации β-ãëицеðоôосôата и äексаметаçо-
на в сðеäе ÌÑÊ ïðивоäÿт к óскоðенномó 
остеоãенномó коммитиðованию этиõ кëе-
ток. В кóëüтóðе микðомассы неäиôôеðен-
циðованныõ ÌÑÊ áоëüøинство кëеток име-
ют веðетенооáðаçнóю ôоðмó и выстðоены 
в нескоëüко сëоев ïо ïеðиôеðии ïðеïаðа-
та, что оáъÿснÿетсÿ соõðанением ïðоëиôе-
ðации ó некоммитиðованныõ ÌÑÊ. В ïðе-
ïаðате кóëüтóðы микðомассы ÌÑÊ, äиô-
ôеðенциðованныõ в остеоãенном наïðав-
ëении, кëетки оðãаниçованы áоëее комïак-
тно, что оáъÿснÿетсÿ иõ некотоðой конäен-
сацией ïðи õонäðо-остеоãенном äиôôеðен-
циðовании и ïоäтвеðæäает äанные ëите-
ðатóðы [16]. Ïðи этом иçменена моðôоëо-
ãиÿ äиôôеðенциðованныõ кëеток, иõ ÿäðа 
наõоäÿтсÿ на áоëüøем ðасстоÿнии äðóã от 
äðóãа, чем ÿäðа кëеток кðаевой çоны ми-
кðомассы. Веðоÿтно, это свÿçано с áоëее 
интенсивной ïðоäóкцией меæкëеточноãо 
вещества кëетками внóтðи кóëüтóðы, что 
наïоминает оðãаниçацию кëеток ïðи оðãа-
ноãенеçе. Ïðи этом в центðаëüныõ óчаст-
каõ оáоиõ ïðеïаðатов кóëüтóð микðомас-
сы не áыëо выÿвëено ïоãиáøиõ кëеток иëи 
äетðита, что ïоäтвеðæäает воçмоæностü 
ïоëóчениÿ оáъемной кóëüтóðы æиçнесïо-
соáныõ кëеток äëÿ ïосëеäóющей иõ тðанс-
ïëантации.

Ôîтî 1. Ãèñтîëîгèчеñкèе ïреïараты куëьтур 
ìèкрîìаññы ÌÑÊ, 21 ñут куëьтèвèрîванèÿ, îкраñ-
ка тîëуèдèнîвыì ñèнèì è крезèëвèîëетîì, îк. 
10, îб. 20: À – куëьтура недèфференöèрîванных 
ÌÑÊ; Б – куëьтура ÌÑÊ, дèфференöèрîванных в 

îñтеîгеннîì наïравëенèè. 

Îкðаøивание ôðаãментов ïðеïаðатов 
на соëи каëüциÿ кðаситеëем Alizarine Red 
S не выÿвиëо сïециôической ðеакции äëÿ 
кóëüтóð неäиôôеðенциðованныõ ÌÑÊ, 
в то вðемÿ как микðомасса кëеток, äиô-
ôðенциðованыõ в остеоãенном наïðавëе-

нии, интенсивно окðаøиваëасü в кðасный 
цвет, что свиäетеëüствóет оá отëоæении 
соëей каëüциÿ в меæкëеточное ïðостðан-
ство (ôото 2). Наøи ðеçóëüтаты совïаäа-
ют с äанными ëитеðатóðы, соãëасно кото-
ðым, кðоме окðаøиваниÿ Alizarine Red S, 
в кëеткаõ наáëюäаетсÿ такæе ïовыøение 
эксïðессии щеëочной ôосôатаçы и BMP-
2 [3]. Òаким оáðаçом, ïоäтвеðæäена воç-
моæностü наïðавëенной äиôôеðенциðов-
ки ÌÑÊ ïо остеоãенномó ïóти в óсëовиÿõ 
оáъемноãо кóëüтивиðованиÿ метоäом ми-
кðомассы. 

Ôîтî 2. Ïреïараты куëьтуры ìèкрîìаññы ÌÑÊ, 
21 ñут. куëьтèвèрîванèÿ, îкраñка Alizarine Red S: 
ñëева – куëьтура недèфференöèрîванных ÌÑÊ 
(îтñутñтвèе ñïеöèфèчеñкîгî îкрашèванèÿ); ñïра-
ва – куëьтура ÌÑÊ, дèфференöèрîванных в îñ-
теîгеннîì наïравëенèè (ïîëîжèтеëьнîе îкрашè-

ванèе на ñîëè каëьöèÿ – краñныé öвет).

Дëÿ оценки воçмоæности исïоëüçова-
ниÿ оáъемныõ кëеточныõ тðансïëантатов 
в ðеãенеðации ïовðеæäений костной ткани 
áыëа ïðовеäена тðансïëантациÿ ïоëóчен-
ной кóëüтóðы микðомассы неäиôôеðенци-
ðованныõ ÌÑÊ в оáëастü смоäеëиðованно-
ãо ïовðеæäениÿ áеäðенной кости ó мыøей. 

На макðоïðеïаðатаõ контðоëüной áе-
äðенной кости естественное восстановëе-
ние костной ткани ïðоõоäиëо ïо ïеðиôе-
ðии óчастка ïовðеæäениÿ, ïðи этом 4/5 
äиаметðа äеôекта соõðанÿëасü. На ïðеïа-
ðате кости с ïðименением кóëüтóðы ми-
кðомассы ÌÑÊ óчастки смоäеëиðованноãо 
ïовðеæäениÿ ïðактически ïоëностüю áыëи 
çаïоëнены новооáðаçованной тканüю. Ìоæ-
но ïðеäïоëоæитü, что внесенные в çонó ïо-
вðеæäениÿ ÌÑÊ, ïоëóчаÿ сиãнаëы от окðó-
æающей ïовðеæäенной ткани, äиôôеðен-
циðоваëисü в остеоãенном наïðавëении, çа-
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ïоëнив äеôект и óскоðив восстановëение 
кости (ôото 3).

Òаким оáðаçом, ÌÑÊ костноãо моçãа 
моãóт áытü кóëüтивиðованы метоäом ми-
кðомассы и ðаçмноæены in vitro äо коëи-
чества, неоáõоäимоãо äëÿ ôоðмиðованиÿ 
тðансïëантата нóæноãо ðаçмеðа. Выæива-
ние кëеток в тðеõмеðной кóëüтóðе, наðÿäó 
с иõ ïðостðанственной самооðãаниçацией и 
соõðанением сïосоáности к наïðавëенной 
остеоãенной äиôôеðенциðовке, моæет оáе-
сïечиватü áоëее высокий ðеãенеðативный 
ïотенциаë такиõ оáъемныõ тðансïëанта-
тов äëÿ восстановëениÿ остðыõ ïовðеæ-
äений костной ткани метоäами кëеточной 
теðаïии. Êðоме тоãо, оáъемное кóëüтиви-
ðование ïоçвоëÿет частично смоäеëиðо-
ватü ôоðмó тðансïëантата. В äанном сëó-
чае ðечü иäет о восстановëении неáоëüøиõ 
äеôектов костной ткани, ïоскоëüкó ðаçме-
ðы тðансïëантатов, ïоëóченныõ метоäом 
микðомассы, оченü невеëики. Дëÿ соçäаниÿ 
тðансïëантатов áоëüøиõ ðаçмеðов цеëесо-
оáðаçнее исïоëüçоватü каðкас äëÿ çасеëе-
ниÿ кëетками. Но äëÿ иçóчениÿ в эксïеðи-
менте ôóнäаментаëüныõ меõаниçмов ðеãе-
неðации костной ткани с ïомощüю ствоëо-
выõ иëи наïðавëенно äиôôеðенциðован-
ныõ кëеток и сðавнениÿ эôôективности 
ðаçëичныõ ваðиантов тðансïëантатов äан-
наÿ моäеëü моæет áытü эôôективной.

Óчитываÿ äанные ëитеðатóðы и соá-
ственные ðеçóëüтаты иссëеäований, моæ-
но ïðеäïоëоæитü, что ïðи контакте с ïо-
вðеæäенной костной тканüю не стимóëи-
ðованные в остеоãенном наïðавëении ÌÑÊ 
костноãо моçãа сïосоáны óскоðÿтü ïðоцес-

сы ее восстановëениÿ. Воïðос о том, ïо ка-
комó меõаниçмó áóäóт ðеаëиçовыватüсÿ 
эти эôôекты, остаетсÿ откðытым и тðе-
áóет äаëüнейøеãо иçóчениÿ. В ïосëеäóю-
щиõ эксïеðиментаõ ïеðеä нами стоÿт çа-
äачи óстановитü, ïðоисõоäит ëи это ïóтем 
äиôôеðенциðовки тðансïëантиðованныõ 
ÌÑÊ в остеоáëасты in vivo, иëи они çаïó-
скают ïðоцессы оáðаçованиÿ костной ткани 
de novo иç соáственныõ ÌÑÊ ðециïиента. 
Òакæе ваæным воïðосом ÿвëÿетсÿ оцен-
ка ðеãенеðатоðноãо ïотенциаëа тðеõмеð-
ныõ кóëüтóð ÌÑÊ, ïðостимóëиðованныõ в 
остеоãенном наïðавëении in vitro.

Вывîды. В äанном иссëеäовании ïока-
çано, что кóëüтивиðование ÌÑÊ костноãо 
моçãа метоäом микðомассы ïоçвоëÿет ïо-
ëóчитü ïðостðанственно оðãаниçованнóю 
кóëüтóðó кëеток, сïосоáныõ выæиватü, 
ïðоëиôеðиðоватü и наïðавëенно äиô-
ôеðенциðоватüсÿ ïо остеоãенномó ïóти. 
Ñôоðмиðованнаÿ оáъемнаÿ кóëüтóðа мо-
æет áытü исïоëüçована в качестве тðанс-
ïëантата äëÿ иçóчениÿ восстановитеëüныõ 
ïðоцессов ïðи остðыõ ïовðеæäениÿõ кост-
ной ткани в эксïеðименте.
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КУЛЬТИВУВАННЯ ТА НАПРАВЛЕНЕ ОСТЕО-
ГЕННЕ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ МУЛЬТИПОТЕНТ-

НИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН КІСТКОВОГО 
МОЗКУ В КУЛЬТУРІ МІКРОМАСИ
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Ðезюìе. Ìóëüтиïотентні стðомаëüні кëітини 
(ÌÑÊ) віäомі своєю çäатністю äавати ïочаток 
кëітинам ðіçниõ тиïів. Неçваæаючи на те, що в 
тканинаõ äоðосëоãо оðãаніçмó вони çнаõоäÿтü-
сÿ в невеëикиõ кіëüкостÿõ, ÌÑÊ моæóтü áóти 
óсïіøно виäіëені й ðоçмноæені in vitro, не втðа-
чаючи вëастивості äо äиôеðенціюваннÿ. ÌÑÊ 
моæóтü сôоðмóвати кóëüтóðó мікðомаси in 
vitro ÿк оäин ç ваðіантів оá'ємно¿ кóëüтóðи. Ïðи 
тðансïëантаці¿ тако¿ кóëüтóðи в çонó ãостðоãо ïо-
øкоäæеннÿ кістково¿ тканини кëітини çäатні ïо-
кðащити віäновëеннÿ тканини. Çавäÿки цим вëа-
стивостÿм ÌÑÊ моæна ðоçãëÿäати ÿк äоïоміæний 
çасіá ó ïðискоðенні віäновëеннÿ кістково¿ тканини 
ïðи ãостðиõ ïоøкоäæеннÿõ кісток. 

CultivAtion And deFined osteogeniC 
diFFeRentiAtion oF Bone mARRow 

multipotent stRomAl Cells in 
miCRomAss CultuRe

Kuchuk O.V., Tsupikov O.M., Kyryk V.M.

State Institute of Genetic and Regenerative 
Medicine of NAMS of Ukraine

Summary. Multipotent stromal cells (MSCs) are 
known for their ability to give rise for different cell 
types. Though the content of MSCs in adult tissues 
is quite low, these cells might be obtained and 
multiplied in vitro successfully with maintaining their 
differentiation capacity. MSCs form a micromass 
culture in vitro as a kind of 3-dimentional culture. 
After transplantation of this culture in the area of 
bone tissue acute injury the cells are considered 
to improve renewal of the tissue. Owing to these 
capabilities of MSCs they might be considered as 
an auxiliary tool in acceleration of bone tissue acute 
injuries regeneration. 
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Вñтуï. Ìаðкеðи кістковоãо метаáоëіç-
мó є ïðоäóктами ÿк кістковоãо матðиксó, 
так і остеоцитів [1-2]. На сüоãоäні ¿õ вва-
æаютü найкðащим äіаãностичним сеðеäни-
ком в оцінці остеоïоðоçó. Òакоæ маðкеðи 
кістковоãо метаáоëіçмó викоðистовóютüсÿ 
ç метою монітоðинãó теðаïі¿ остеоïоðоçó. 
Ìіæнаðоäна оðãаніçаціÿ остеоïоðоçó (IOF) 
ðекоменäóє викоðистаннÿ маðкеðів кістко-
воãо метаáоëіçмó й äëÿ виçначеннÿ ðиçикó 
виникненнÿ ïеðеëомó [3-4].

Îстеокаëüцин – каëüційçв'ÿçóючий áі-
ëок, що міститü ãіäðоксиаïатит і є стðóк-
тóðним комïонентом оðãанічноãо матðиксó 
кістки, äентинó та інøиõ мінеðаëіçованиõ 
тканин, сïециôічним маðкеðом активності 
остеоáëастів. Îскіëüки остеокаëüцин виäі-
ëÿєтüсÿ ïðи ðеçоðáці¿, äаний маðкеð моæе 
вкаçóвати на øвиäкістü ðемоäеëюваннÿ 
кістково¿ тканини [5].

P1NP óтвоðюютüсÿ ïðи віäøаðóванні 
теðмінаëüниõ віääіëів моëекóë ïðокоëа-
ãена. Вони циðкóëюютü ó сиðоватці кðові. 
ßкщо ïðоïеïтиäи віäøаðовóютüсÿ віä 
амінотеðмінаëüноãо кінцÿ, вони наçиваютü-
сÿ PINP, ÿкщо віä каðáокситеðмінаëüноãо 
– P1CP. Ñëіä çаçначити, що ïðоïеïтиäи 
синтеçóютüсÿ такоæ і в øкіðі, сóõоæиëкаõ, 
ðоãівці, сóäинаõ, õðÿщаõ та інøиõ оðãанаõ, 
ïðоте найáіëüøим äæеðеëом ¿õ є кістка [6].

β-ÑÒõ óтвоðюєтüсÿ іç çøивок 
Ñ-теðмінаëó коëаãенó ² тиïó та виäіëÿєтüсÿ 
ïðи ðеçоðáці¿ кістково¿ тканини [7, 8].

Ìатер³аëè та ìетîдè дîñë³дженнÿ. 
Виçначеннÿ маðкеðів кістковоãо ðемоäе-
ëюваннÿ ïðовоäиëосÿ в 392 æінок ïосме-
ноïаóçаëüноãо ïеðіоäó, ÿкі çнаõоäиëи-

сÿ на стаціонаðномó ëікóванні ó віääіëі 
віковиõ çмін оïоðно-ðóõовоãо аïаðатó. 
Ñеðеäній вік скëав (64,9±0,4) ðоків. Ìаð-
кеðи кістковоãо ðемоäеëюваннÿ виçнача-
ëи çа äоïомоãою õеміëюмінісцентноãо ме-
тоäó на імóноôеðментномó анаëіçатоðі 
Eleksys 2010 (Roche Diagnostics, Німеччина) 
çа äоïомоãою тест-систем cobas. Вивчаëи-
сÿ ðівні 25(ÎН) вітамінó D та ïаðатãоðмонó 
ÿк маðкеðів ãоðмонаëüно¿ ëанки ðемоäеëю-
ваннÿ кістково¿ тканини. Ñеðеä маðкеðів 
кісткоóтвоðеннÿ виçначаëи ðівенü остео-
каëüцинó (ÎÑ) та ïðоïеïтиäів ïðокоëаãенó 
² тиïó (P1NP). Ñтан ðеçоðáці¿ віäоáðаæав 
ðівенü β-ÑÒõ ó сиðоватці кðові.

Ñтатистичний анаëіç ïðовоäиëи ç виç-
наченнÿм ïаðаметðичниõ та неïаðаме-
тðичниõ кðитеðі¿в. Ïðи анаëіçі викоðи-
стовóваëи ïакети ïðоãðам “Statistika 6.0”. 
Ðіçницÿ ïокаçників вваæаëасü äостовіðною 
ïðи ð<0,05.

Ðезуëьтатè é îбгîвîреннÿ. Ïðи äосëі-
äæенні ðівнÿ 25(ÎН) вітамінó D не áóëо ви-
ÿвëено äостовіðно¿ ðіçниці ïокаçника в ðіç-
ниõ віковиõ ãðóïаõ. Ñеðеäній ðівенü 25(ÎН) 
вітамінó D скëав (40,6±1,3) нмоëü/мë ó æі-
нок, тоáто, çнаõоäивсÿ в ïоëі неäостатнос-
ті вітамінó D. Ïðи ïоðівнÿнні ðівнів 25(ÎН) 
вітамінó D ó коæній віковій ãðóïі не виÿв-
ëено äостовіðно¿ ðіçниці (таáë. 1).

Ñеðеäні çначеннÿ ðівнÿ ïаðатãоðмо-
нó (ÏÃ) çнаõоäиëисÿ в меæаõ віково¿ ноð-
ми, ïðоте äостовіðно áóëи ниæчі в ãðóïі 
ïацієнток 70 ðоків та стаðøе ((39,7±1,8) ïã/
мë ïðоти (49,1±4,4) ïã/мë, ð<0,05) (таáë.1).

Ïðи анаëіçі маðкеðів кісткоóтвоðен-
нÿ ïокаçники ÎÑ та P1NP çнаõоäиëисÿ в 
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Ðезюìе. Ó статті навеäено ðеçóëüтати äосëіäæеннÿ маðкеðів кістковоãо метаáоëіçмó в 392 æінок ïостме-
ноïаóçаëüноãо ïеðіоäó çаëеæно віä вікó. Ó ïацієнтів віково¿ ãðóïи 70 ðоків і стаðøе сïостеðіãа-
ютüсÿ äостовіðно ниæчі ïокаçники ïаðатãоðмонó та P1NP. Встановëено äостовіðний коðеëÿційний 
çв’ÿçок міæ ðівнем остеокаëüцинó та ïокаçниками ïаðатãоðмонó (r=0,41, p=0,000), 25(OH) вітамі-
нó D (r=-0,19, p=0,001), β-CTx та P1NP (r=0,70, p=0,00 та r=0,70, p=0,00 віäïовіäно). Òакоæ вста-
новëено ймовіðні коðеëÿційні çв’ÿçки міæ 25(OH)D та β-CTx (r=-0,17, p=0,003) і P1NP (r=-0,14, 
p=0,014). Ó æінок ïостменоïаóçаëüноãо вікó не встановëено çаëеæності маðкеðів кістковоãо мета-
áоëіçмó віä вікó.

Ключові слова: æінки ïостменоïаóçаëüноãо вікó, маðкеðи кістковоãо метаáоëіçмó.
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меæаõ віково¿ ноðми, ïðоте сïостеðіãаëо-
сÿ äостовіðне çниæеннÿ P1NP ó ãðóïі ïа-
цієнтів 70 і стаðøе (ð<0,05). Òоáто в æі-
нок 70 ð. і стаðøе сïостеðіãаєтüсÿ çни-
æеннÿ темïів кісткоóтвоðеннÿ ïðи неçмі-
неній øвиäкості кістковоãо ðемоäеëюван-
нÿ (таáë. 1).

Ó æінок ðівенü β-CTx äостовіðно не віä-
ðіçнÿвсÿ ó віковиõ ãðóïаõ.

Ïðовеäений äисïеðсійний анаëіç не ïо-
каçав çаëеæності ðівнÿ маðкеðів кістко-
воãо ðемоäеëюваннÿ віä вікó ïацієнток 
(ðис. 1, 2).

Ïðи ïðовеäенні коðеëÿційниõ вçаємо-
çв’ÿçків міæ маðкеðами кістковоãо 
метаáоëіçмó в æінок ïостменоïаóçаëüноãо 
вікó встановëено äостовіðний коðеëÿційний 
çв’ÿçок сеðеäнüо¿ сиëи міæ ðівнем ÏÃ 
та ÎÑ (таáë. 2). ÎÑ ÿк маðкеð øвиäкості 
кісткоóтвоðеннÿ, ó свою чеðãó, мав не-
ãативнó ймовіðнó сëаáкó коðеëÿцію іç 
25(OH) вітамінó D, а такоæ äостовіðні тісні 
коðеëÿційні çв’ÿçки іç β-CTx та P1NP. Ìаð-
кеð ðеçоðáці¿ кістково¿ тканини – β-CTx, 
ïоäіáно äо ÎÑ, мав неãативнó ймовіðнó 

Таблиця 1. Показники кісткового метаболізму в обстежених пацієнтів залежно від віку та статі (М±m).

Вікові ãðóïи n 25(OH) вітамінó D, 
ммоëü/мë

ÏÃ,
ïã/мë

OC, нã/мë P1NP, нã/мë β-CTx, нã/мë

50-59 ðð. 119 37,8±1,9 48,4±2,3 23,8±1,1 43,9±2,6 0,38±0,02
60-69 ðð. 146 43,7±2,4 49,1±4,4 27,4±1,6 53,7±5,9 0,45±0,03
70-79 ðð. 127 39,7±2,1 39,7±1,7* 24,4±1,3 41,6±2,4* 0,40±0,03

Ï ð и м і т к а. * – äостовіðна ðіçницÿ міæ ãðóïами æінок 60-69 та 70 і стаðøе ð<0,05.
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Ðèñ. 1. Çаëежн³ñть 25 (ÎÍ) в³таì³ну D (À) та ÏÃ (Б) в³д в³ку ïаö³ºнта.
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сëаáкó коðеëÿцію іç 25(OH) вітамінó D, а 
такоæ äостовіðний тісний коðеëÿційний 
çв’ÿçок іç P1NP. Ïокаçник 25(OH) вітамінó 
D мав неãативні сëаáкі коðеëÿційні çв’ÿçки 
ç ÎÑ, β-CTx та P1NP. Вðаõовóючи те, що 
ðівенü 25(OH) вітамінó D çмінна веëичина і 
çаëеæитü віä ðівнÿ наäõоäæенü вітамінó D 
ó оðãаніçм, моæна ïðиïóстити, що ïацієнти 
іç ãëиáоким äеôіцитом вітамінó D áóäóтü 

мати вищі ïокаçники ÎÑ, β-CTx та P1NP, 
ніæ ïацієнти ç ноðмаëüним ðівнем 25(OH) 
вітамінó D. Дана ãіïотеçа стане ïðеäметом 
ïоäаëüøоãо äосëіäæеннÿ.

Вèñнîвкè.
1. Ñеðеäній ðівенü 25(ÎН) вітамінó D 

ó æінок ïостменоïаóçаëüноãо вікó скëав 
(40,6±1,3) нмоëü/мë, тоáто çнаõоäивсÿ в 
ïоëі неäостатності вітамінó D.

А 
45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

вік, роки

‐20

0

20

40

60

80

100

120

140
О
С

r = 0,03, p = 0,65

Á 
45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

вік, роки

‐0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

СТ
х

r = 0,03, p = 0,57

В 
45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

вік, роки

‐100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

P1
N

P

 r = ‐0,023, р= 0,62

Ðèñ. 2. Çаëежн³ñть ìаркер³в реìîдеëюваннÿ в³д в³ку (À – îñтеîкаëьöèн, Б – β-CTx, В – P1NP).
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2. Ó ïацієнтів віково¿ ãðóïи 70 ðоків і 
стаðøе сïостеðіãаютüсÿ äостовіðно ниæчі 
ïокаçники ïаðатãоðмонó та P1NP. Òоáто, ó 
æінок 70 ð. і стаðøе сïостеðіãаєтüсÿ çни-
æеннÿ темïів кісткоóтвоðеннÿ ïðи неçмі-
неній øвиäкості кістковоãо ðемоäеëюваннÿ.

3. Ïðи ïðовеäенні коðеëÿційниõ вçаємо-
çв’ÿçків міæ маðкеðами кістковоãо мета-
áоëіçмó в æінок ïостменоïаóçаëüноãо вікó 
встановëено äостовіðний коðеëÿційний 
çв’ÿçок міæ ðівнем остеокаëüцинó та ïо-
каçниками ïаðатãоðмонó (r=0,41, p=0,0001), 
25(OH) вітамінó D (r=-0,19, p=0,001), β-CTx 
та P1NP (r=0,70, p=0,00 та r=0,70, p=0,001 
віäïовіäно). Òакоæ встановëено ймовіðні 
коðеëÿційні çв’ÿçки міæ 25(OH) вітамінó D 
та β-CTx (r=-0,17, p=0,003) і P1NP (r=-0,14, 
p=0,014).

4. Ó æінок ïостменоïаóçаëüноãо вікó не 
встановëено вçаємоçв’ÿçкó міæ маðкеðами 
кістковоãо метаáоëіçмó та віком.
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МАРКЕРы КОСТНОГО РЕМОДЕЛИРОВАННЯ У 
ЖЕНщИН ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Поворознюк В.А., Вайда В.М., Балацька Н.І., 
Орлик Т.В.

Ðезюìе. В статüе ïðивеäены ðеçóëüтаты иссëеäо-
ваниÿ маðкеðов костноãо метаáоëиçма ó 392 æен-
щин ïостменоïаóçаëüноãо ïеðиоäа в çависимости 
от воçðаста. Ó ïациентов воçðастной ãðóïïы 70 
ëет и стаðøе наáëюäаютсÿ äостовеðно áоëее ниç-
кие ïокаçатеëи ïаðатãоðмона и P1NP. Óстановëе-
на äостовеðнаÿ коððеëÿциÿ меæäó óðовнем осте-
окаëüцина и ïокаçатеëÿми ïаðатãоðмона (r=0,41, 
p=0,0001), 25(OH)D (r=-0,19, p=0,001), β-CTx и 
P1NP (r=0,70, p=0,001 и r=0,70, p=0,001 соответ-
ственно). Òакæе óстановëено веðоÿтные коððеëÿ-
ционные свÿçи меæäó 25(OH) витамина D и β-CTx 
(r=-0,17, p=0,003) и P1NP (r=-0,14, p=0,014). Ó 
æенщин ïостменоïаóçаëüноãо воçðаста не óста-
новëены çависимости маðкеðов костноãо метаáо-
ëиçма от воçðаста.

Ключевые слова: æенщины ïостменоïаóçаëüноãо 
ïеðиоäа, маðкеðы костноãо метаáоëиçма.

Summary. The results of bone metabolism mark-
ers study in 392 postmenopausal women depended 
on the age are shown in the article. Patients of the 
age 70 years and older observed significantly low-
er levels of parathyroid hormone and P1NP. There 
was a significant correlation between osteocalcin 
and parathyroid hormone levels (r=0,41, p=0,0001), 
25(OH) vitamin D (r=-0,19, p=0,001), β-CTx and 
P1NP (r=0,70, p=0,00 and r=0,70, p=0,001 respec-
tively). Also, established the probable correlation 
between 25 (OH) vitamin D and β-CTx (r=-0,17, 
p=0,003) and P1NP (r=-0,14, p=0,014). Postmeno-
pausal women have not been established markers of 
bone metabolism depending on the age.

Key words: postmenopausal women, bone metabo-
lism markers.

Таблиця 2. Кореляційні зв’язки маркерів кісткового ремоделювання в жінок постменопаузального віку.

 25(OH) вітамінó D ÏÃ ÎÑ β-CTx P1NP

25(OH) вітамінó D -
r=-0,04
p=0,54

r=-0,19
p=0,001

r=-0,17
p=0,003

r=-0,14
p=0,014

ÏÃ 
r=-0,04
p=0,54

-
r=0,41
p=0,000

r=0,11
p=0,053

r=0,21
p=0,000

ÎÑ 
r=-0,19
p=0,001

r=0,41
p=0,000

-
r=0,70
p=0,00

r=0,70
p=0,00

β-CTx
r=-0,17
p=,003

r=0,11
p=,053

r=0,70
p=0,00

-
r=0,70
p=0,00

P1NP 
r=-0,14
p=0,014

r=0,21
ð=0,000

r=0,70
p=0,00

r=0,70
p=0,00

-
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Внутрèутрîбные èнфекöèè (ВÓÈ) 
наáëюäаютсÿ ïðиáëиçитеëüно ó 10% 
áеðеменныõ и окаçывают çначитеëüное 
вëиÿние на ïокаçатеëи ðеïðоäóктивныõ ïо-
теðü. Ðаннÿÿ неонатаëüнаÿ çаáоëеваемостü 
и смеðтностü в сëóчае с ВÓÈ коëеáëетсÿ 
от 5,3 äо 27,4%, а меðтвоðоæäение äости-
ãает 16,8%. Êðоме тоãо, ïеðинатаëüные ин-
ôекции вëиÿют на частотó и стðóктóðó ма-
теðинской ïатоëоãии и смеðтности. часто-
та кëинически выðаæенныõ ôоðм ВÓÈ ïðи 
ðоäаõ в сðок составëÿет 0,5-1%, а ïðи ðо-
äаõ äо сðока óвеëичиваетсÿ äо 3,5-16%, что 
оáóсëавëивает оãðомнóю социаëüнóю, ме-
äицинскóю и экономическóю çначимостü 
äанной ïатоëоãии [1, 2].

Ñовðеменные äанные свиäетеëüствóют о 
том, что костнаÿ тканü ÿвëÿетсÿ äинамич-
ной тканüю с высокой чóвствитеëüностüю к 
ðаçëичным ðеãóëÿтоðным энäо- и экçоãен-
ным ôактоðам. Хаðактеð и интенсивностü 
ïостоÿнно ïðотекающиõ ïðоцессов костно-
ãо ðемоäеëиðованиÿ ðеãóëиðóютсÿ вëиÿ-
нием ðÿäа остеотðоïныõ ãоðмонов, а так-
æе çависÿт от äействиÿ местныõ ðостовыõ 
ôактоðов, семейства цитокинов (ôактоðа 
некðоçа оïóõоëи – ÔНÎ, интеðëейкинов и 
äðóãиõ) [3].

Ïðоÿвëениÿ ïатоëоãии костной ткани в 
акóøеðстве ïостоÿнно ïðивëекаëи внима-
ние иссëеäоватеëей [4, 5, 6], но в áоëüøин-
стве ðаáот оïисываëосü ëиøü ðасøиðе-
ние таçовыõ сочëенений, частота котоðыõ 
äостиãает 2,2-4% [6, 7, 8]. Ñëоæнаÿ ïеðе-
стðойка аäаïтационно-комïенсатоðныõ ме-
õаниçмов и соçäание новоãо энäокðинноãо 
ðавновесиÿ в матеðинском оðãаниçме оáе-
сïечивают минеðаëиçацию скеëета ïëоäа и 
ïосëеäóющóю ëактацию, а такæе оïðеäе-
ëенные иçменениÿ в костÿõ и сочëенениÿõ 
таçа, наïðавëенные на оáëеãчение ïðоõоæ-
äениÿ ïëоäа чеðеç ïоëостü таçа [4, 5].

Ïеðсистиðóющее инôициðование ÔÏÊ 
всëеäствие воçäействиÿ воçáóäитеëей 
ãðóïïы TORCH моæет соïðовоæäатüсÿ на-
ðóøением костноãо метаáоëиçма. В частно-
сти, местные ðостовые ôактоðы и цитоки-
ны, выäеëÿемые моноцитами иëи ëимôо-
цитами, отðаæают интенсивностü восïаëи-
теëüной ðеакции и моãóт как стимóëиðо-
ватü, так и ïоäавëÿтü ðеçоðáцию костной 
ткани [3].

В настоÿщее вðемÿ иçóчению остеоïа-
тий ó áеðеменныõ óäеëÿетсÿ все áоëüøе 
вниманиÿ [9, 10, 11, 12], но ïатомеõаниçмы 
иõ ðаçвитиÿ остаютсÿ неÿсными. что каса-
етсÿ иссëеäований костноãо метаáоëиçма ó 
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Ðезюìе. Îáстеæено 80 æінок ó теðміні ваãітності 21-25 тиæнів. Êонтðоëüнó ãðóïó скëаëи 32 çäоðовиõ ва-
ãітниõ, основнó – 48 ваãітниõ ç ïеðинатаëüним інôікóваннÿм. Вивчені äеÿкі áіоõімічні ïокаçники, 
каëüційðеãóëюючі ãоðмони й маðкеðи ðемоäеëюваннÿ кістково¿ тканини. Ìінеðаëüна щіëüністü 
кістково¿ тканини виçначаëасü метоäом óëüтðаçвóково¿ äенситометðі¿. Îстеоïенічний синäðом ðіç-
ноãо стóïенÿ тÿæкості сïостеðіãавсÿ ó 81,25% æінок ç інôікóваннÿм ôето-ïëацентаðноãо комïëек-
сó. Вміст ÎÊ і вітамінó D ó ваãітниõ ç ВÓ² äостовіðно çниæені, тоäі ÿк вміст ÏÒÃ і CrossLaps ïеðе-
вищóютü віäïовіäні ïокаçники в контðоëüній ãðóïі. Ó ваãітниõ оáоõ ãðóï віäçначаєтüсÿ ãіïеðкаëü-
циóðіÿ: максимаëüний ðівенü екскðеці¿ каëüцію іç сечею сïостеðіãаєтüсÿ ó ваãітниõ ç Ï²ÏÊ. Îче-
виäно, ïðи ВÓ² ó ваãітниõ сïостеðіãаєтüсÿ активаціÿ ïðоцесів ðемоäеëюваннÿ кістково¿ тканини, 
ÿка сïðÿмована на çáеðеæеннÿ мінеðаëüно¿ щіëüності кістково¿ тканини.
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áеðеменныõ с ВÓÈ, äанный асïект вëиÿ-
ниÿ ïеðинатаëüныõ инôекций ïðактически 
не иçóчен.

Öеëью наøеãо иссëеäованиÿ ÿвиëосü 
иçóчение соäеðæаниÿ в кðови некотоðыõ 
остеотðоïныõ ãоðмонов и маðкеðов ðемо-
äеëиðованиÿ костной ткани, а такæе ее 
стðóктóðно-ôóнкционаëüноãо состоÿниÿ ó 
çäоðовыõ áеðеменныõ и ó áеðеменныõ с 
ВÓÈ.

Ìатерèаëы è ìетîды èññëедîванèÿ. 
Нами оáсëеäованы 80 æенщин в сðоке áе-
ðеменности 21-24 неäеëи (2-oй тðиместð). 
Èç ниõ контðоëüнóю ãðóïïó составиëи 32 
áеðеменныõ в воçðасте 27,25±0,8 ëет; 12 
иç ниõ (37,5%) – ïеðвоðоäÿщие, 20 (62,5%) 
– ïовтоðноðоäÿщие (ïðеäстоÿëи втоðые 
ðоäы). Áеðеменностü ó всеõ ïðотекаëа áеç 
осëоæнений, экстðаãенитаëüной ïатоëоãии 
в äанной ãðóïïе не áыëо. На момент оá-
сëеäованиÿ æенщины контðоëüной ãðóïïы 
æаëоá не ïðеäъÿвëÿëи.

В основнóю ãðóïïó воøëи 48 áеðемен-
ныõ в воçðасте 27,16±0,9 ëет, 28 иç ниõ 
(58,33%) – ïеðвоðоäÿщие, 20 (41,66%) – ïо-
втоðноðоäÿщие, котоðым такæе ïðеäстоÿ-
ëи втоðые ðоäы.

Все æенщины иç оáеиõ ãðóïï ноðмосте-
ническоãо тиïа теëосëоæениÿ. В контðоëü-
ной ãðóïïе сðеäний ðост – 160±1,4 см, 
сðеäний вес – 71,2±1,3 кã.

В основной ãðóïïе сðеäний ðост со-
ответствоваë 161±1,3 см, сðеäний вес – 
61,3±1,1 кã. Ó 8 áеðеменныõ (16,66%) иç 
этой ãðóïïы áыëи æаëоáы на ïеðиоäиче-
ские ноющие áоëи в оáëасти ïоÿсницы, ó 
9 (18,75%) отмечаëисü сóäоðоæные ïоäеð-
ãиваниÿ в икðоноæныõ мыøцаõ; 5 ïаци-
енток (10,41%) áыëи вынóæäены ïосетитü 
стоматоëоãа в свÿçи с óõóäøением состо-
ÿниÿ çóáов (выïаäение имевøиõсÿ ïëомá, 
ïоÿвëение новыõ очаãов ðаçðóøениÿ эма-
ëи çóáов).

Ìетоäами иммóноôеðментноãо õемо-
ëюминесцентноãо анаëиçа (анаëиçатоð 
Elecsys) áыëи иссëеäованы сëеäóющие ïо-
каçатеëи метаáоëиçма костной ткани: осте-
окаëüцин (ÎÊ), CrossLaps, каëüцийтðоï-
ные ãоðмоны – 25-(ÎН)D и ïаðатиðеоиä-
ный ãоðмон (ÏÒÃ).

Ñтðóктóðное состоÿние кости оïðеäе-
ëÿëосü метоäом óëüтðаçвóковой äенсито-

метðии ïÿточной кости с ïомощüю аïïа-
ðата Sonost-2000 (Þæнаÿ Êоðеÿ) на осно-
вании иçмеðениÿ инäекса æесткости кости 
(ÈÆÊ) Ò- и Z- кðитеðиев. Ñтеïенü тÿæес-
ти ïоðаæениÿ костной ткани оцениваëасü 
ïðи комïüютеðной оáðаáотке ïоëóченныõ 
äанныõ.

Все áеðеменные такæе ïðоøëи оáще-
ïðинÿтое кëинико-ëаáоðатоðное оáсëеäо-
вание (ïðикаç ÌÇ Óкðаины ¹ 503).

Диаãностика наëичиÿ TORCH-
инôициðованиÿ осóществëÿëасü соãëасно 
ïðикаçó ÌÇ Óкðаины ¹ 906 от 27.12.2007 
(ÈÔА, оïðеäеëение Ig M, G и А, оïðеäе-
ëение авиäности и аôôинности антитеë в 
äинамике, ÏÖÐ-äиаãностика, áактеðиоëо-
ãическое и áактеðиоскоïическое иссëеäо-
вание).

Ðезуëьтаты èññëедîванèÿ è îбñужде-
нèе. В основной ãðóïïе áоëее чем ó ïоëо-
вины ïациенток (ó 58,33%) выÿвëена экс-
тðаãенитаëüнаÿ ïатоëоãиÿ. Ó 16 æенщин 
(33,3%) имеëсÿ õðонический ïиеëонеôðит, 
ó 4 (9,52%) – õðонический áðонõит; так-
æе ïо 4 чеëовека (9,52%) имеëи в анамне-
çе õðонический ãастðит и õðонический тон-
çиëëит. что касаетсÿ инôициðованиÿ ÔÏÊ, 
в ðеçóëüтате оáсëеäованиÿ выÿвëен сëеäó-
ющий сïектð веðиôициðованныõ воçáóäи-
теëей.

Носитеëÿми ãеðïетической инôекции 
(HSV) 1- и 2-ãо тиïа ÿвиëисü 12 æенщин 
(25%), цитомеãаëовиðóсной (ÑMV) – 12 
(25%), токсоïëаçмоçа (TOXO) – 24 (50%), 
õëамиäиоçа (Chlam) – 16 (33,3%), Staph. 
Aureus – 4 (9,52%), канäиäоçа – 11 (22,9%), 
тðиõомониаçа – 3 (6,25%), микоïëаçмоçа – 
2 (4,1%) æенщин; ãемоëитический стðеïто-
кокк выäеëен ó 5 (10,4%), çоëотистый ста-
ôиëококк – ó 10 (12,19%) æенщин. Дëÿ 
мноãиõ ïациенток áыëа õаðактеðна микст-
инôекциÿ: сочетание нескоëüкиõ виäов 
воçáóäитеëей.

До момента оáсëеäованиÿ течение áеðе-
менности в основной ãðóïïе õаðактеðиçо-
ваëосü сëеäóющими осëоæнениÿми. Óãðо-
çа ïðеðываниÿ áеðеменности наáëюäаëасü 
ó 8 áеðеменныõ (16,6%), ðанний ãестоç – ó 
3 (6,25%) ïациенток.

Ïо äанным óëüтðасоноãðаôическоãо ис-
сëеäованиÿ в сðоке 10-11 неä выÿвëено на-
ðóøение ïëацентации в виäе ниçкоãо ее 
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ðасïоëоæениÿ ó 5 чеëовек (10,4%), в сðо-
ке áеðеменности 19-20 неä соõðаниëосü то 
æе ðасïоëоæение ïëаценты ó 3-õ æенщин 
(6,25%). Êðоме тоãо, ïо äанным ÓÇÈ в сðо-
ке áеðеменности 19-21 неä ó 3-õ áеðемен-
ныõ выÿвëено маëовоäие, ó 2-õ – ïðиçнаки 
ïëацентита (отек и ãиïеðтðоôиÿ ïëацен-
таðной ткани).

Ïðи анаëиçе каëüций-ôосôоðноãо оá-
мена нами ïоëóчены сëеäóющие äанные 
(таáë.1).

Êонцентðациÿ оáщеãо каëüциÿ в кðови 
ó áеðеменныõ с ВÓÈ составиëа 1,89±0,13 
ммоëü/ë ïðотив 2,49±0,15 ммоëü/ë в кон-
тðоëüной ãðóïïе. Ñоäеðæание ôосôоðа в 
кðови ó áеðеменныõ основной ãðóïïы áыëо 
неçначитеëüно сниæено, но не äостиãаëо 
äостовеðной ðаçницы: 1,08±0,06 ммоëü/ë и 
1,19±0,03 ммоëü/ë.

Экскðециÿ каëüциÿ с мочой ó çäоðовыõ 
áеðеменныõ (7,75±0,07 ммоëü/ë) во втоðом 
тðиместðе ïðактически не иçменена ïо 
сðавнению с не áеðеменными æенщинами 
(ноðма – 2,5-7,5 ммоëü/ë). Ó áеðеменныõ с 
ВÓÈ иçменениÿ äанноãо ïокаçатеëÿ áыëи 
áоëее выðаæены и ðавнÿëисü 12,4±0,12 
ммоëü/ë.

Ñтðóктóðное состоÿние костной ткани 
ó áеðеменныõ с ВÓÈ ïо всем ïаðаметðам 
çначитеëüно óстóïает таковым ó çäоðовыõ 
áеðеменныõ. Ïо äанным ÓÇ-äенситометðии, 

тоëüко ó 18,75% áеðеменныõ с ÏÈÏÊ ïо-
каçатеëи ÌÏÊÒ наõоäиëисü в ïðеäе-
ëаõ ноðмы и составиëи: инäекс æесткос-
ти кости (ÈÆÊ) 97,45±1,98%, Ò-кðитеðий 
– 0,38±0,05 SD, Z-кðитеðий – 0,35±0,03 SD 
(таáë. 2).

Îстеоïениÿ начаëüной стеïени áыëа 
выÿвëена ó 43,75% áеðеменныõ; так ÈÆÊ 
ó äанной ãðóïïы наõоäиëсÿ в ïðеäе-
ëаõ 82,7±1,1%, Ò-кðитеðий – 1,22±0,06 
SD и Z-кðитеðий – 1,1±0,03 SD. Îстеоïе-
ниÿ тÿæеëой стеïени отмечаëасü ó 43,75% 
áеðеменныõ со сëеäóющими ïаðаметðа-
ми: ÈÆÊ – 63,76±0,54%, Ò-кðитеðий – 
2,21±0,03 SD, Z-кðитеðий – 2,21±0,03 SD.

Óðовенü каëüцийтðоïныõ ãоðмонов ó оá-
сëеäованныõ áеðеменныõ õаðактеðиçоваë-
сÿ сëеäóющими äанными (ðис.1).

Êонцентðациÿ активноãо метаáоëита ви-
тамина D – 25(ÎН)D в кðови áеðеменныõ 
основной ãðóïïы äостовеðно ниæе, чем в 
контðоëüной ãðóïïе: 73,79±1,89 nmol/l и 
87,36±4,94 nmol/l (ð≤0,005).

Êак иçвестно, витамин D иãðает ãëавнóю 
ðоëü в ðеãóëÿции ïостóïëениÿ в оðãаниçм 
экçоãенноãо каëüциÿ; еãо вëиÿние на кост-
нóю тканü мноãокомïоненетно. Активные 
метаáоëиты витамина D (эðãо- и õоëекаëü-
цийôеðоë) стимóëиðóют оáе ôаçы костно-
ãо ðемоäеëиðованиÿ: с оäной стоðоны, ак-
тивиðóют остеоáëасты и сïосоáствóют ми-

Таблица 1. Показатели кальций-фосфорного обмена у здоровых беременных и у беременных с ВУИ.

Ãðóïïы
Êаëüций оáщий, 

ммоëü/ë

Êаëüций 
иониçиðованный, 

ммоëü/ë

Ôосôоð, 
ммëоëü/ë

Êаëüций в сóточной 
моче, ммоëü/ë

Ноðмативные ïокаçатеëи 2,15-2,75 1,05-1,3 0,6-1,3 2,5-7,5
Çäоðовые áеðеменные, n=32, 21-24 
неä

2,41±0,02 1,14±0,02 1,19±0,03 7,75±0,07

Áеðеменные с ÏÈÏÊ, n=48 1,89±0,03*** 0,88±0,03** 1,08±0,06* 12,4±0,12**
Ïðимечаниÿ: * – p<0,1; ** – p<0,01; *** p<0,001.

Таблица 2. Показатели МПКТ у здоровых беременных и у беременных с ПИПК.

Ãðóïïы
Èнäекс æесткости кос-

ти
Ò-кðитеðий Z-кðитеðий

Çäоðовые áеðеменные, n=32; 21-26 неä
85,9±1,92

p<0,2
1,68±0,04

p<0,8
1,59±0,05

p<0,8

Áеðеменные с ВÓÈ, n=48
75,07±9,3

p<0,2
1,62±0,51

p<0,8
1,55±0,51

p<0,8
Èç ниõ с ноðмаëüным ÌÏÊÒ, n=9 
(18,75%)

97,45±1,98* 0,38±0,05** 0,35±0,03****

Îстеоïениÿ начаëüной стеïени, n=21 
(43,75%) 

82,7±1,1** 1,22±0,06*** 1,1±0,03*****

Òÿæеëаÿ остеоïениÿ, n=18 (37,5%) 63,76±0,54** 2,21±0,03** 2,21±0,03**
Ïðимечание: * – p<0,01; ** – ð<0,001.
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неðаëиçации костноãо матðикса, с äðóãой, 
стимóëиðóют äиôôеðенциðовкó ïðеостео-
кëастов в çðеëые остеокëасты. Данные эô-
ôекты осóществëÿютсÿ ïðи óчастии мест-
ныõ ôактоðов ðоста, интеðëейкинов, ïðо-
стаãëанäинов. Ïо-виäимомó, äеôицит ви-
тамина D в основной ãðóïïе моæет áытü 
свÿçан как с еãо ïðеäïоëаãаемым аëимен-
таðным неäостатком, так и с тем, что он 
ïðинимает активное óчастие в моäóëиðо-
вании иммóнитета и ïоäавëении синтеçа 
ïðовосïаëитеëüныõ цитокинов. Ïоскоëüкó 
ðечü иäет о системной восïаëитеëüной ðе-
акции ïðи ВÓÈ, веðоÿтно, что äанный ме-
õаниçм óтиëиçации витамина D такæе мо-
æет иметü место. Óæе во втоðом тðиместðе 
áеðеменности ïðи ВÓÈ сниæен ïðотектив-
ный меõаниçм, наïðавëенный на соõðане-
ние ÌÏÊÒ.

Îсновным меõаниçмом активации ÏÒÃ 
ÿвëÿетсÿ óðовенü каëüциÿ в кðови. Ñоãëас-

но äанномó ôиçиоëоãическомó меõаниçмó 
стимóëÿции, концентðациÿ ÏÒÃ в кðови 
ó áеðеменныõ с ВÓÈ выøе, чем ó çäоðо-
выõ áеðеменныõ: 18,29±0,59 ng/ml ïðотив 
17,87±1,1 ng/ml). Ïо-виäимомó,ïðи инôи-
циðовании ôето-ïëацентаðноãо комïëекса 
óвеëичиваетсÿ веðоÿтностü óскоðенной ðе-
çоðáции костной ткани, что отðаæаетсÿ в 
óõóäøении ее стðóктóðноãо состоÿниÿ.

Îстеокаëüцин относитсÿ к сïециôиче-
ским маðкеðам ôóнкции остеоáëастов; ïо 
своей стðóктóðе неáоëüøой некоëëаãено-
вый áеëок, свÿçывающий ãиäðоксиаïатит. 
Ïо ïоëóченным нами äанным (ðис.2), óðо-
венü ÎÊ ó áеðеменныõ с ВÓÈ äостовеðно 
ниæе (ð≤0,001), чем ó çäоðовыõ áеðемен-
ныõ (19,45±0,7 ng/ml ïðотив 24,77±1,1 ng/
ml).

Дëÿ синтеçа ÎÊ неоáõоäимо äостаточ-
ное коëичество витамина D, äостовеðный 
äеôицит котоðоãо мы выÿвиëи в основной 

Ðèñ. 1. Ñîдержанèе каëьöèéрегуëèрующèх гîрìîнîв у здîрîвых береìенных (1) è у береìенных  
ñ ВÓÈ (2).

Ðèñ. 2. Ñîдержанèе ìаркерîв реìîдеëèрîванèÿ кîñтнîé тканè у здîрîвых береìенных (1) è у 
береìенных ñ ВÓÈ (2).
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ãðóïïе. Всëеäствие неäостаточноãо коëиче-
ства витамина D óменüøаетсÿ аáсоðáциÿ 
каëüциÿ иç ïðосвета киøечника и, кðо-
ме тоãо, синтеçиðóетсÿ äеôектный остео-
каëüцин, ëиøенный каëüцийсвÿçывающиõ 
свойств. Òаким оáðаçом, сниæение кон-
центðации ÎÊ, веðоÿтно, такæе отðаæает 
óменüøение скоðости костеоáðаçованиÿ ó 
áеðеменныõ с ВÓÈ.

что касаетсÿ маðкеðа ðеçоðáции кост-
ной ткани, концентðациÿ β-CrossLaps в 
основной ãðóïïе неçначитеëüно ïовыøе-
на, что свиäетеëüствóет оá óскоðенном 
ðаçðóøении кости. Óчитываÿ ôиçиоëоãи-
ческие асïекты ïðоцессов ðемоäеëиðова-
ниÿ костной ткани, моæно ïðеäïоëоæитü, 
что ïðи áеðеменности, осëоæненной ВÓÈ, 
ðеçоðáиðóющаÿ активностü остеокëастов 
ïðевыøает костеоáðаçóющие воçмоæно-
сти остеоáëастов, что моæет áытü свÿçа-
но с воçäействием местныõ меäиатоðов 
восïаëениÿ (ôактоðов ðоста, интеðëейки-
нов и т.ä.) на оðãаниçм áеðеменной. В ðе-
çóëüтате ðаçëичные ôðаãменты коëëаãена 
1 тиïа (оïðеäеëÿемые метоäом CrossLaps) 
ïоïаäают в кðовоток иç çоны ðеçоðáции 
кости. В основной ãðóïïе этот ïокаçатеëü 
составиë 0,42±0,03 pg/ml, в контðоëüной – 
0,38±0,02pg/ml (ð≤0,5).

Вывîды. Ñтðóктóðное состоÿние кост-
ной ткани ó áеðеменныõ с ВÓÈ õаðактеðи-
çóетсÿ сниæением минеðаëüной ïëотности 
костной ткани. Ó áеðеменныõ с ВÓÈ сни-
æено соäеðæание витамина D, что отðаæа-
ет наðóøение ïðоцессов аáсоðáции каëü-
циÿ в киøечнике и ðеаáсоðáции каëüциÿ 
в ïочкаõ и оáóсëавëивает ðаçвитие остео-
ïеническоãо синäðома. Ïовыøение актив-
ности ïаðатиðеоиäноãо ãоðмона ïðи ïеðи-
натаëüном инôициðовании оáóсëовëено 
еãо основной ôиçиоëоãической ôóнкцией 
и наïðавëено на ïоääеðæание каëüциево-
ãо ãомеостаçа. Ðеçоðáиðóющаÿ активностü 
остеокëастов ó áеðеменныõ с ïеðинатаëü-
ным инôициðованием ïðевыøает костео-
áðаçóющие воçмоæности остеоáëастов, о 
чем свиäетеëüствóет сниæение концентðа-
ции маðкеðа оáðаçованиÿ костной ткани 
– остеокаëüцина и ïовыøение концентðа-
ции маðкеðа ðеçоðáции костной ткани – 
β-CrossLaps (ôðаãментов коëëаãена 1 тиïа).
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УРОВЕНЬ МАРКЕРОВ КОСТНОГО МЕТАБОЛИЗ-
МА И КАЛЬЦИЙТРОПНыХ ГОРМОНОВ ПРИ 

БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ИНФИЦИ-
РОВАНИЕМ ПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА

Манасова Г.С., Поворознюк В.В.

Ðезюìе. Îáсëеäовано 80 æенщин в сðоке áеðе-
менности 21-25 неäеëü. Êонтðоëüнóю ãðóïïó со-
ставиëи 32 çäоðовыõ áеðеменныõ, основнóю – 
48 áеðеменныõ с ïеðинатаëüным инôициðовани-
ем. Èçóчены некотоðые áиоõимические ïокаçа-
теëи, каëüцийðеãóëиðóющие ãоðмоны и маðке-
ðы ðемоäеëиðованиÿ костной ткани. Ìинеðаëü-
наÿ ïëотностü костной ткани оïðеäеëÿëасü мето-
äом óëüтðаçвóковой äенситометðии. Îстеоïениче-
ский синäðом ðаçëичной стеïени тÿæести наáëю-
äаëсÿ ó 81,25% æенщин с инôициðованием ôето-



Òом 13, ¹ 4, 2010 51

від науки до Практики

ïëацентаðноãо комïëеска. Ñоäеðæание ÎÊ и вита-
мина D ó áеðеменныõ с ВÓÈ äостовеðно сниæено, 
тоãäа как соäеðæание ÏÒÃ и CrossLaps ïðевыøают 
соответствóющие ïокаçатеëи в контðоëüной ãðóï-
ïе. Ó áеðеменныõ оáеиõ ãðóïï отмечаетсÿ ãиïеð-
каëüцийóðиÿ: максимаëüный óðовенü экскðеции 
каëüциÿ с мочой наáëюäаетсÿ ó áеðеменныõ с 
ÏÈÏÊ. Ïо-виäимомó, ïðи ВÓÈ ó áеðеменныõ на-
áëюäаетсÿ активациÿ ïðоцессов ðемоäеëиðованиÿ 
костной ткани, наïðавëеннаÿ на соõðанение мине-
ðаëüной ïëотности костной ткани.

Ключевые слова: áеðеменностü, костнаÿ тканü, ïе-
ðинатаëüнаÿ инôекциÿ.

the levels oF the Bone metABolismzs 
mARKeRs And the CAlCium-RegulAted 
hoRmones in the pRegnAnCy with the 

peRinAtAl inFeCtions

Manasova G.S., Povoroznyuk V.V.

Summary. 80 women in the 21-25 week of the preg-
nancy were examined. 32 healhy pregnant women 

formed the control group, 48 women amount of the 
group of the pregnant women with the perinatal in-
fections. Studied some biochemical status and the 
hormonal factors of the calcium levels regulated and 
of the bone tissue repairs marcer. The bone tissue 
density was measured by ultrasound bone densi-
tometry. Results of the researches have show, what 
the osteopenic syndrome of the various degrees was 
detected in 81,25% of the pregnant women with the 
perinatal infections. The levels of the osteocalcin and 
the vitamin D in the pregnant women with perinatal 
infections was decreased compared with the healthy 
pregnant women, while the parathyroid hormone 
and CrossLap levels was exceed. In the pregnant 
women of both group is observed hypercalcuria, in 
the pregnant women with perinatal infections the 
excretion of the calcium urinaries more significantly. 
Evidently, supposed that remodulation rates of the 
bone tissue were intensifyed in the pregnant women 
with perinatal infections. It was directed to maintain 
of the bone tissue mineral density.

Key words: pregnancy, bone tissue, perinatal infec-
tions.
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Ïðотÿãом останніõ 160 ðоків очікóвана 
тðиваëістü æиттÿ в економічно ðоçвинóтиõ 
кðа¿наõ ïостійно çáіëüøóваëасü іç сеðеä-
нüою øвиäкістю 3 місÿці на ðік. Öей ôе-
номен, а такоæ çначне стаðіннÿ насеëеннÿ 
економічно ðоçвинóтиõ кðа¿н, тоáто çáіëü-
øеннÿ в йоãо стðóктóðі частки ëюäей ëіт-
нüоãо вікó, що осоáëиво ïомітно в остан-
ній чвеðті ХХ стоëіттÿ (Schulz-Aellen, 1997; 
Vaupei et al., 1998; Tinker, 2002; Kalache, 
Gatti, 2003), викëикаëи çакономіðне çáіëü-
øеннÿ інтеðесó äо ãеðонтоëоãі¿ й ïеðø çа 
все äо вивченнÿ ïеðвинниõ меõаніçмів ста-
ðіннÿ оðãаніçмів та ïоïóëÿцій.

Àктуаëьн³ñть ïрîбëеìè. Çãіäно ç Gass 
M. (2006) ó ÑØА ïонаä 26% æінок, стаð-
øиõ 65 ðоків, маютü остеоïоðоç, а çі çáіëü-
øеннÿм вікó віðоãіäністü äіаãностики осте-
оïенічниõ станів çðостає ïðактично ексïо-
ненціаëüно. Öей æе автоð навоäитü настóï-
нó статистикó:

– щоðічно ðеєстðóєтüсÿ áëиçüко 1,5 
міëüйонів ïеðеëомів, ïов’ÿçаниõ ç остеоïо-
ðоçом;

– ці ïеðеëоми маютü сво¿м насëіäком 
áëиçüко 500.000 щоðічниõ ãосïітаëіçацій;

– 180.000 виïаäків ðоçміщеннÿ ïацієнтів 
ó áóäинки äëÿ ïðестаðіëиõ ïов’ÿçані ç та-
кими ïеðеëомами;

– ïðÿмі çáитки сÿãаютü 12-18 мëðä. äо-
ëаðів ÑØА щоðічно.

Ïитаннÿ остеоïоðоçó та ãіïовітаміноçó 
стосóєтüсÿ не ëиøе æінок. Òак, «тиïовим» 
чоëовіком ç остеоïоðоçом є меøканецü ви-
сокиõ øиðот ç наäміðною масою тіëа та 
çниæеним ðівнем çаãаëüно¿ ðóõëивості.

Нещоäавно на äосëіäæенні іç 27686 ïа-
цієнтами áóëо ïіäтвеðäæено, що ëюäи ç 
äóæе ниçüким ðівнем сиðоватковоãо віт. D 
(менøе 15 нã/ë) маютü на 77% áіëüøó віðо-
ãіäністü смеðті, на 45% áіëüøó віðоãіäністü 
ðоçвиткó коðонаðниõ çаõвоðюванü і на 78% 
áіëüøó імовіðністü ðоçвиткó інсóëüтó ïо-

ðівнÿно іç сóá’єктами, ðівенü віт. D ó ÿкиõ 
áóв ноðмаëüний.

В останні ðоки ç’ÿвëÿєтüсÿ все áіëüøе 
інôоðмаці¿ щоäо ðоëі ãенетичниõ чинників 
ó виникненні та ðоçвиткó ãіïовітаміноçниõ 
станів.

Çокðема, áóкваëüно на äнÿõ ç’ÿвиëисü 
äані ïðо те, що áëиçüко 70% ваðіацій ó ðів-
ні 25(ÎН)D ó çимові місÿці çóмовëені ви-
кëючно ãенетичними ôактоðами. Öе äосëі-
äæеннÿ ïðовоäиëосü óïðоäовæ ðокó в 510 
(!) áëиçнюків чоëовічо¿ статі. Ваðто віäçна-
чити й те, що автоðи äійøëи висновкó, що 
ãенетичні чинники не вïëиваютü на ðівенü 
вітамінó D ó ïеðиôеðичній кðові в ëітні мі-
сÿці, – це çаëеæитü в основномó віä інсо-
ëÿці¿.

Ïðиðоäній ïотÿã äо çасмаãи/інсоëÿці¿ та 
еôекти останнüо¿, міæ інøим, теæ ïðÿмо 
çаëеæатü віä сïаäковиõ ôактоðів. Настóï-
ний ðисóнок це наãëÿäно іëюстðóє:

Ðèñ. 1. Çразкè шк³рè – верхн³é рÿд ³з генîì p53; 
нèжн³é рÿд – без гену.

Вищеçãаäане масøтаáне äосëіäæеннÿ 
çа óчастю 510 чоëовіків. ²нøе äосëіäæен-
нÿ (136 ïостменоïаóçаëüниõ æінок) äове-
ëо, що мінеðаëüна щіëüністü кістково¿ тка-
нини õðеáців та стеãново¿ кістки äостовіð-
но çаëеæитü віä ãенотиïó VDR (ðецеïтоð 
вітамінó D). Áіëüøе тоãо, ðівенü сиðоват-

НЕДОСТАТНІСТЬ ВІТАМІНУ d ТА СТРУКТУРНО-
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КІСТКОВО-М’ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ 

В ЛЮДЕЙ СТАРШИХ ВІКОВИХ ГРУП
Поворознюк В.В., Балацька Н.І., Муц В.Я.

ДУ «Інститут Геронтології НАМН України»
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ковоãо каëüцію такоæ çаëеæитü віä цüоãо 
(ïацієнти ç ãенотиïом АА маëи äостовіðно 
вищі ïокаçники, ніæ äосëіäæóвані іç ãено-
тиïом аа).

Джереëа надхîдженнÿ в³таì³ну D.
²нñîëÿö³ÿ. ª ðÿä äаниõ, ÿкі ïіäтвеðäæó-

ютü, що 20-õвиëинне ïеðеáóваннÿ на віä-
кðитомó ïовітðі ç мінімóмом оäÿãó (т.ç. full-
body exposure) äає віä 3000 äо 20000 ÌÎ ві-
тамінó D ó виãëÿäі вëасноãо синтеçó. В той 
æе час, коðистóваннÿ кðемом ïðоти çасма-
ãи сïðиÿє çатðимці äо 98% óëüтðаôіоëетó.

ª такоæ ðекоменäаці¿ щоäо оáмеæено-
ãо викоðистаннÿ миëа ïісëÿ сонÿчниõ ванн, 
оскіëüки вітамін D, що óтвоðюєтüсÿ в ïо-
веðõневиõ øаðаõ øкіðи, вимиваєтüсÿ, áó-
äóчи æиðоðоçчинним (час всмоктóваннÿ çі 
øкіðи äо 2-3 äіá).

Нещоäавно виÿвиëосÿ, що áаãато ëю-
äей не оäеðæóютü äостатнüо цüоãо вітамі-
нó, осоáëиво меøканці ïівнічниõ ðайонів і 
ті, õто основнó частинó світëоãо äнÿ ïðо-
воäÿтü на ðоáоті аáо вäома. Ïокаçово, що 
не оáов’ÿçково “ïðиціëüно“ çасмаãати – є 
чіткий вçаємоçв’ÿçок іç тðиваëістю ïеðе-
áóваннÿ на віäкðитомó ïовітðі та ексïоçи-
цією сонÿчноãо ïðоміннÿ, виміðÿною сïеці-
аëüними äоçиметðами.

Áіëüøе тоãо, William Davis, а такоæ ðÿä 
інøиõ автоðів вваæаютü, що тðиваëістü 
ексïоçиці¿ äо óëüтðаôіоëетó й інтенсив-
ністü отðимано¿ çасмаãи не коðеëюютü іç 
ïіäвищеннÿм ðівнÿ вітамінó D ó ïеðиôе-
ðичній кðові, çокðема в стаðøиõ віковиõ 
ãðóïаõ. Öе ïов’ÿçано ç ïостóïовою втðатою 
моæëивості еôективно синтеçóвати вітамін 
D ïіä вïëивом сонÿчноãо ïðоміннÿ ç віком. 
Наðеøті, ëюäи, ÿкі стðаæäаютü на оæиðін-
нÿ (що часто ðоçвиваєтüсÿ ç віком), ïовинні 
отðимóвати в 3-4 ðаçи áіëüøе каëüциôеðо-
ëó, ніæ õóäоðëÿві.

В 2005 ðоці ïðовоäиëосü äосëіäæеннÿ 
(Lucas J.A. et al.) ó Новій Çеëанäі¿ (ïðи-
áëиçно та æ сама ãеоãðаôічна øиðота, ÿк і 
в Óкðа¿ні) çа óчастю 1606 çäоðовиõ ïостме-
ноïаóçаëüниõ æінок. Ïðовоäиëосü виçна-
ченнÿ ðівнÿ 25(ÎН)D ïðотÿãом кіëüкоõ ðо-
ків. Ó ðеçóëüтаті áóëо ïокаçано, що вëіткó 
28-58% æінок маëи сóáоïтимаëüний статóс 
щоäо вітамінó D, а в çимові місÿці ці ве-
ëичини çðостаëи äо 56-74%. Ðівні 25(ÎН)D 
коðеëюваëи ç віком ïацієнта (15%), масою 
тіëа (11%), інäексом маси тіëа (13%), ðеæи-
мом ôіçичноãо навантаæеннÿ (10%) та мі-

сÿцем çаáоðó çðаçка кðові (ð=0,0001). Òа-
ким чином áóëо виçначено основні ôакто-
ðи вïëивó на веëичинó ðівнÿ 25(ÎН)D, і се-
çонний чинник вивоäитüсÿ на ïеðøе місце. 
Öі æ автоðи ïðоïонóютü äоäаваннÿ ïðеïа-
ðатів вітамінó D ó щоäенний ðаціон äосëі-
äæóвано¿ ïоïóëÿці¿ ÿк ðóтиннó ïðоцеäóðó 
(осоáëиво в çимові місÿці). Êðім тоãо, von 
Muehlen et al. (2005) äоäаютü, що неоáõіäно 
äосëіäæóвати в ïоäаëüøомó вçаємоçв’ÿçок 
міæ наäõоäæеннÿм вітамінó D, йоãо ðівнем 
ó ïеðиôеðичній кðові та втоðинним ãіïеð-
ïаðатиðеоçом.

В оäній іç ëікаðенü (Gaugris S. et al., 
2005) áóëо äосëіäæено, що ï’ÿтäесÿт сім 
віäсотків новиõ ïацієнтів стðаæäаютü на 
äеôіцит вітамінó D. Éоãо моæна комïенсó-
вати ïеðеáóваннÿм на сонці ïðотÿãом кіëü-
коõ õвиëин щоäнÿ, аëе не áіëüøе, оскіëüки 
наäміðна сонÿчна ðаäіаціÿ моæе викëикати 
ðак øкіðи, осоáëиво в áëонäинів.

Нещоäавнє äосëіäæеннÿ іç çаëóченнÿм 
çäоðовиõ ïостменоïаóçаëüниõ æінок ó Ве-
ëикоáðитані¿ – øиðота Áіëоðóсі¿ – ïðо-
äемонстðóваëо, що меäіана ðівнÿ 25(ÎН)
D áóëа настóïною: вëіткó на øиðоті 57° 
– 43,0, в той æе час на øиðоті 51° – 62,5 
нмоëü/ë. Вçимкó ці веëичини áóëи віäïо-
віäно 28,3 та 39,9 нмоëü/ë. Áіëüøе тоãо, в 
цüомó äосëіäæенні ïокаçано, що наäõо-
äæеннÿ вітамінó D ç інсоëÿцією в ëітні мі-
сÿці становитü 80% çаãаëüноðічно¿ ïотðеáи.

чи моæна отðимати вітамін D ç õаðчо-
виõ ïðоäóктів? ªäиним ïðиðоäним äæе-
ðеëом вітамінó є ðиáа та ðиá’ÿчий æиð. 
В інøиõ ïðоäóктаõ моæна çнайти ëиøе 
сëіäові кіëüкості цüоãо вітамінó.

Вïëèв д³ºтè. Наäõоäæеннÿ цüоãо вітамі-
нó ç ¿æею є наäçвичайно ниçüким (áëиçü-
ко 10%) ïоðівнÿно ç енäоãенною ïðоäóкці-
єю (áëиçüко 90%), çãіäно ç Tukaj C., 2008. 
Ïðоте існóютü õаðчові ïðоäóкти, øтóчно 
çáаãачені вітаміном D, і ¿õнє çастосóваннÿ 
вваæаєтüсÿ äоціëüним ó ïевній ïоïóëÿці¿ 
ïацієнтів (наïðикëаä, ó чоëовіків ïісëÿ ан-
äðоïаóçи, а конкðетно – ïісëÿ 62 ðоків – 
Daly R.M., 2006).

Дієта, що вкëючає веëикó кіëüкістü áіë-
ка та õëіáниõ çëаків, сïðиÿє óтвоðенню 
ó оðãаніçмі веëико¿ кіëüкості кисëот, ÿкі 
çáіëüøóютü вивіëüненнÿ каëüцію ç кісток, 
що çðеøтою ïðиçвоäитü äо ¿õ ðóйнóван-
нÿ. Досëіäæеннÿ ïокаçаëи, що çðостаннÿ 
вмістó ëóæниõ комïонентів – ïðи сïоæи-
ванні веëико¿ кіëüкості ôðóктів та овочів 
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має ïðотиëеæний еôект: çаáеçïечóє ôоð-
мóваннÿ çäоðово¿ кістково¿ системи.

Таблиця 1. Рекомендовані рівні споживання вітамі-
ну d (згідно із the national institute of health).

Вік Діти чоëовіки Æінки
0-13 ðоків 5 мкã  

(200 ÌÎ)
– –

14-18 ðоків – 5 мкã  
(200 ÌÎ)

5 мкã  
(200 ÌÎ)

19-50 ðоків – 5 мкã  
(200 ÌÎ)

5 мкã  
(200 ÌÎ)

51-70 ðоків – 10 мкã 
(400 ÌÎ)

10 мкã 
(400 ÌÎ)

71+ ðоків – 15 мкã 
(600 ÌÎ)

15 мкã 
(600 ÌÎ)

Ï ð и м і т к а. ÌÎ = міæнаðоäні оäиниці 

Öі веëичини є äоситü äискóтаáеëüни-
ми, й в останні ðоки сïостеðіãаєтüсÿ тен-
äенціÿ äо ¿õ çáіëüøеннÿ. Òак, наóковий ко-
мітет Асоціаці¿ Îстеоïоðоçó Êанаäи ðеко-
менäóє ðівні щоäенноãо наäõоäæеннÿ віта-
мінó D áëиçüко 1000-2000 ÌÎ на äоáó, õоча 
ці веëичини ще не çатвеðäæені на націо-
наëüномó ðівні. Ñïðава в томó, що в Êанаäі 
(ÿк і в áаãатüоõ інøиõ кðа¿наõ) äіютü ðеко-
менäаці¿ 10-ðічно¿ äавності.

Дëÿ коðеãóваннÿ õðонічно¿ неäостат-
ності вітамінó D ці веëичини ïовинні áóти 
çначно вищими. Деÿкі автоðи ðекоменäó-
ютü циôðи áëиçüко 8000 ÌÎ/äенü. Ó áóäü-
ÿкомó виïаäкó, коðиãóваннÿ õðонічноãо ãі-
ïовітаміноçó D – тðиваëий ïðоцесс, ÿкий 
вимаãає комïëексноãо ïіäõоäó.

Ñïоæиваннÿ основниõ макðоеëементів, 
ÿкі вïëиваютü на кісткове ðемоäеëюваннÿ 
(Ñа, Ð, Mg), в äоáовомó ðаціоні æінок стаð-
øиõ віковиõ ãðóï, çа äаними Ïовоðоçню-
ка В.В., äостовіðно ниæче ðекоменäовано-
ãо. Öе, очевиäно, має ïðÿмий вïëив на час-
тотó й виðаæеністü кістковиõ çмін ó ëюäей 
стаðøиõ віковиõ ãðóï. Òомó неоáõіäні ïо-
äаëüøі äосëіäæеннÿ äаноãо ïитаннÿ.

Хоча існóє ïевна ðоçáіæністü в оцінці 
ðівнів метаáоëітів вітамінó D ó кðові, çа-
ãаëüноïðийнÿтим є настóïний ïіäõіä: äіа-
ãноç äеôіцитноãо станó ставитüсÿ ïðи ðів-
нÿõ 25(ÎН)D ниæче 20 нã/мë (50 ммоëü/ë); 
нестача наäõоäæеннÿ сóïðовоäæóєтü-
сÿ ðівнÿми 25(ÎН)D ó меæаõ 20-32 нã/мë; 
аäекватним станом щоäо вітамінó D вваæа-
єтüсÿ äіаãностóваннÿ концентðаці¿ 25(ÎН)D 
ó меæаõ 50-80 нã/мë, а наäëиøок – ïонаä 
100 нã/мë. є й інøі ïіäõоäи.

Ïðи віäсóтності аäекватно¿ інсоëÿці¿ 
внасëіäок сеçонó, ãеоãðаôічно¿ øиðоти чи 
стиëю æиттÿ вітамін D моæе наäõоäити 
ó оðãаніçм çі сïеціаëüно çáаãаченою (т.çв. 
ôоðтиôікованою) ¿æею, æиðними соðтами 
ðиáи, ïðеïаðатами віт. D та/аáо øтóчними 
äæеðеëами óëüтðаôіоëетó.

“Ñïаäковістü, äієта й стиëü æиттÿ є 
ôактоðами, ÿкі виçначаютü міцністü кіст-
ково¿ тканини та сõиëüністü äо ïеðеëомів,” 
– віäçначає ïðоôесоð Áостонсüкоãо óнівеð-
ситетó, Áесс Довсон Хüюäæес. “Êоëи мова 
йäе ïðо äієтó, що стосóєтüсÿ çäоðов’ÿ кіс-
ток, ó ïеðøó чеðãó çãаäóютü ïðо каëüцій 
та вітамін D, аëе ÿк ïокаçаëи äосëіäæеннÿ, 
не менø ваæëиве çначеннÿ має кисëотно-
ëóæний áаëанс”.

Ïîïередн³ дîñë³дженнÿ ïрîбëеìè у ñв³-
т³. ²снóє óстаëена äóмка, що ðівенü 25(ÎН)
D є єäиним äостовіðним ïокаçником ста-
тóсó метаáоëіçмó вітамінó D ó оðãаніçмі 
(Holick M.F., 2006). Òакоæ äоáðе віäомо, що 
ïðи кðитичномó çниæенні ðівнÿ цüоãо ме-
таáоëітó ïіäвищóєтüсÿ активністü ïаðащи-
тоïоäіáниõ çаëоç. Ïоðоãовий ðівенü 25(ÎН)
D віäðіçнÿєтüсÿ віä сóá’єкта äо сóá’єкта й 
áіëüøою міðою çаëеæитü віä наäõоäæеннÿ 
каëüцію іç ïðоäóктами õаðчóваннÿ (Aloja 
J.F. et al., 2006). Îстаннÿ ãðóïïа автоðів на-
вітü ïіäкðесëює, що в çв’ÿçкó ç веëики-
ми інäивіäóаëüними віäмінностÿми ïокаç-
ник 25(ÎН)D не є наäійним ïаðаметðом äëÿ 
оцінки статóсó метаáоëіçмó вітамінó D ó 
коæно¿ конкðетно¿ ëюäини, аëе це øвиäøе 
аëüтеðнативна äóмка, ніæ óстаëений ïіä-
õіä.

Deplas A. et al. (2004) ïðовеëи оáстеæен-
нÿ 64 áіëиõ сóá’єктів, 44 ç ÿкиõ – æінки, 
вік ó виáіðці – 73-87 ðоків. ²ç циõ ïацієнтів 
35 маëи неäостатністü вітамінó D (сеðеä-
нÿ концентðаціÿ 8,56±5,2 мкã/ë), а тðетина 
ç ниõ (11) ïðи цüомó маëа сóïóтній ãіïеð-
ïаðатиðеоç. Ó 54 áóв äіаãностований остео-
ïоðоç. Êðім тоãо, áóëа чітка коðеëÿціÿ міæ 
ниçüким BMD та втоðинним ãіïеðïаðати-
ðеоçом.

Öікавим є äосëіäæеннÿ Chapuy, äе ïðо-
воäиëосü оáстеæеннÿ на ïðеäмет äеôіци-
тó вітамінó D ó ïеðіоä міæ ëистоïаäом та 
квітнем ó 1569 ïацієнтів, ÿкі áóëи віäіáðані 
в 20 ôðанцóçüкиõ містаõ, ïоãðóïованиõ на 
9 ãеоãðаôічниõ ðеãіонів (міæ øиðотами 43° 
та 51°. Áóëи виÿвëені сеðйоçні віäміннос-
ті в концентðаці¿ 25(ÎН)D міæ ðеãіонами, 
а такоæ виðаæений «еôект сонцÿ» (r=0,72; 
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p=0,03) та еôект ãеоãðаôічно¿ øиðоти (r=-
0,79; p=0,01). Ó цій çäоðовій ïоïóëÿці¿ äо-
ðосëиõ 14% сóá’єктів маëи äеôіцитний стан 
(менøе 30 нмоëü/ë). Òакоæ áóв виÿвëена 
çначима неãативна коðеëÿціÿ міæ сиðоват-
ковим інтактним ïаðатиðео¿äним ãоðмоном 
та ðівнÿми 25(ÎН)D. Ó ðеçóëüтаті цüоãо äо-
сëіäæеннÿ áóëо виÿвëено, що в äоðосëиõ 
меøканців Ôðанці¿, ÿкі æивóтü ó місüкиõ 
óмоваõ іç неäостатнüою ексïоçицією äо со-
нÿчноãо світëа, äотðиманнÿ сïеціаëüно¿ äі-
єти не наäає äостатнüо¿ кіëüкості вітамі-
нó D.

Ó øтаті Нüю Éоðк Gaugris S. et al. (2005) 
ïðовеëи ðетðосïективний анаëіç ðеçóëüта-
тів тðиäцÿти äостóïниõ äосëіäæенü, в ÿкиõ 
виçначиëисü ðівні 25(ÎН)D ó ðіçниõ ïо-
ïóëÿціÿõ ïðотÿãом 1994-2004 ðоків. Áóëо 
виçначено, що ðівні вітамінó D, ниæчі çа 
12 нã/мë, áóëи çаðеєстðовані в 12,5-76% ïа-
цієнтів ç остеоïоðоçом (сеðеä тиõ, õто мав 
ïðинаймні оäин ïеðеëом в анамнеçі, ці ðів-
ні áóëи áëиçüкими äо 50-70%). Öе æ саме 
áóëо ïіäтвеðäæено ðÿäом інøиõ äосëі-
äæенü. Êаðäинаëüний вïëив на ці веëичи-
ни мав сïосіá æиттÿ. Òак, ó ïоïóëÿці¿ ïо-
стменоïаóçаëüниõ æінок ниçüкі концентðа-
ці¿ метаáоëітó (20 нã/мë та ниæче) áóëи çа-
ðеєстðовані в 1,6% тиõ, що æиëи çвичай-
ним æиттÿм, та ó 86% ãосïітаëіçованиõ аáо 
тиõ, що ïðоæиваëи в áóäинкаõ ïðестаðі-
ëиõ.

Ïокаçовим є той ôакт, що не всі автоðи 
ïоãоäæóютüсÿ іç виðіøаëüним çначеннÿм 
ðівнÿ 25(ÎН)D ïðи оцінці вітаміноäеôіцит-
ноãо станó. Òак, Aloanzi Z.H. et al. (2006) на-
ãаäóютü, що основна кіëüкістü цüоãо вітамі-
нó ïов’ÿçана ç D-áайнäінã áіëком (DÁÁ), а 
ïðоцент віëüноãо метаáоëітó в ïëаçмі кðо-
ві є äоситü ниçüким. Віäïовіäно äосëіäники 
висóнóëи ãіïотеçó, що виміðюваннÿ ðівнÿ 
віëüноãо метаáоëітó моæе áóти точніøим 
ïокаçником, ніæ оцінка çаãаëüноãо ðівнÿ. 
Ùоïðавäа, в цüомó наïðÿмкó неоáõіäні ïо-
äаëüøі сïостеðеæеннÿ.

Öікаве äосëіäæеннÿ áóëо ïðовеäено в 
2005 ðоці в ßïоні¿ (Sato Y. et al.). Ïацієн-
ти іç õвоðоáою Аëüцãеймеðа сïостеðіãа-
ëисü ïðотÿãом ðокó ïісëÿ ïоäіëó на ãðóïи 
ïо 132 чоë: ó ïеðøій всі отðимóваëи ðе-
ãóëÿðнó інсоëÿцію (3615 õвиëин ïðотÿãом 
ðокó), а в äðóãій ïацієнти áóëи максимаëü-
но іçоëüовані віä óëüтðаôіоëетó. чеðеç ðік 
ðівні 25(ÎН)D віäðіçнÿëисü міæ ãðóïами в 
2,2 ðаçи. Êðім тоãо, в «сонÿчній» ãðóïі áóëо 

çаðеєстðовано 3 ïеðеëоми, в той час ÿк ó 
«тінüовій» ¿õ áóëо 11 (ð=0,0362). Ùо стосó-
єтüсÿ ВMD, то цей ïокаçник ïіäвищивсÿ на 
2,7% ó ïеðøій ãðóïі й çниçивсÿ на 5,6% ó 
äðóãій (ð=0,0001).

Êðім тоãо, ïðовоäÿтüсÿ чисеëüні äо-
сëіäæеннÿ коðеëÿці¿ ïокаçників метаáо-
ëіçмó вітамінó D іç ïокаçниками інсоëÿці¿ 
конкðетниõ ãеоãðаôічниõ çон ó ïев-
нó ïоðó ðокó – існóютü навітü сïеціаëüні 
каðти, ÿкі віäоáðаæаютü сеðеäнüоäоáо-
вó äоçó óëüтðаôіоëетó, ÿкó отðимóє ïевна 
місцевістü (ðис. 2).

Ðèñ. 2. Êарта ÑШÀ щîдî ñередньîдîбîвî¿ дîзè 
уëьтраф³îëету.

ßк ми áачимо, ãеоãðаôічна øиðота має 
ваæëиве çначеннÿ äëÿ çаãаëüно¿ інсоëÿці¿, 
і в веëикій кðа¿ні (ÿкою є в äаномó виïаäкó 
ÑØА) тðаïëÿютüсÿ ïокаçники віä «ниçü-
кий» äо «наäçвичайно веëикий» в оäин і 
той æе ïеðіоä. На æаëü, такиõ äаниõ ïо 
Óкðа¿ні (ïðинаймні в ãðаôічномó виãëÿäі) 
виÿвити не вäаëосü.

Вèñнîвкè. Çначеннÿ вітамінó D не-
моæëиво ïеðеоцінити, і ç коæним ðоком 
ç’ÿвëÿєтüсÿ все áіëüøе äаниõ ïðо те, що 
він віäіãðає ваæëивó ðоëü не ëиøе в мета-
áоëіçмі кістково¿ тканини, а й в çаïоáіãанні 
ðоçвиткó новоóтвоðенü, ïðоôіëактиці мно-
æинноãо скëеðоçó та áаãатüоõ інøиõ çаõво-
ðюванü. Ðаçом ç тим, øиðока ãðомаäсüкістü 
(осоáëиво в наøій кðа¿ні) не çнайома ç äа-
ним ïоëоæеннÿм і, віäïовіäно, çаõоäи ç 
ïðоôіëактики ãіïовітаміноçó не ïðовоäÿтü-
сÿ. Áіëüøе тоãо, ïоточні ðекоменäаці¿ щоäо 
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«ноðмаëüниõ» ðівнів наäõоäæеннÿ вітамінó 
D ó оðãаніçм çäаютüсÿ çаниæеними.

Òак, Rizzoli R. et al. (2006) віäçначаютü, 
що оäним іç основниõ чинників, що сïðиÿ-
ютü ðоçвиткó ïанäемі¿ ãіïовітаміноçó D, є 
віäсóтнÿ аáо неäостатнÿ ïоінôоðмованістü 
ëюäей ïðо çначеннÿ цüоãо вітамінó й ïðо 
øëÿõи ïокðащеннÿ йоãо наäõоäæеннÿ ó 
оðãаніçм. Ó ëітеðатóðі çóстðічаєтüсÿ навітü 
ïоðівнÿннÿ çі сëоном ó вітаëüні – він веëи-
кий, аëе йоãо ніõто не ïомічає.

Ó çв’ÿçкó ç тим, що на ïостðаäÿнсü-
комó ïðостоðі є äоситü маëо ðоáіт, що 
äосëіäæóютü çв’ÿçок наäõоäæеннÿ ó 
оðãаніçм і метаáоëіçм вітамінó D іç ïокаçни-
ками станó кістково¿ тканини та частотою 
ðоçвиткó ïеðеëомів, неоáõіäні ïоäаëüøі 
äосëіäæеннÿ в äаномó наïðÿмкó. Òóт осо-
áëиво цікавою є оцінка ôактичноãо наäõоä-
æеннÿ вітамінó D іç ïðоäóктами õаðчóван-
нÿ та сïосіá æиттÿ ëюäей стаðøиõ віковиõ 
ãðóïï (çа óмови, що інøі ôактоðи, такі ÿк, 
наïðикëаä, ãеоãðаôічна øиðота ïðоæиван-
нÿ, çаëиøаютüсÿ неçмінними).

Çасëóãовóє óваãи й еôективністü 
теðаïі¿ ïðеïаðатами каëüцію та вітамінó 
D ó ïоïóëÿці¿ çі çниæеним ðівнем йоãо 
метаáоëітів, а такоæ вïëив цüоãо ëікóваннÿ 
на частотó виникненнÿ ïеðеëомів ó стаð-
øиõ віковиõ ãðóïаõ.

Óсі ці ôактоðи ïотðеáóютü äетаëüно-
ãо вивченнÿ та екстðаïоëÿці¿ на øиðøі 
катеãоðі¿ насеëеннÿ Óкðа¿ни.
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В настоÿщее вðемÿ наиáоëее 
эôôективным метоäом ðеконстðóктивно-
восстановитеëüноãо ëечениÿ тÿæеëой сте-
ïени äеôоðмиðóющеãо остеоаðтðоçа ÿвëÿ-
етсÿ частичнаÿ иëи ïоëнаÿ çамена ïоðа-
æенноãо сóстава искóсственным имïëанта-
том. Îстеоаðтðоç моæет áытü иницииðован 
ãенетическими, эвоëюционными, метаáоëи-
ческими, тðавматическими ôактоðами, оä-
нако, ïðоäоëæает оставатüсÿ актóаëüным 
ïоиск новыõ ваðиантов äиаãностики с ïо-
мощüю совðеменныõ наóчныõ метоäик.

Öеëь настоÿщеãо иссëеäованиÿ çакëю-
чаëасü в оценке õаðактеðистик остеаðтðо-
çа коëенноãо сóстава и воçмоæноãо вовëе-
чениÿ в ïатоëоãический ïðоцесс внóтðисó-
ставныõ мÿãкотканныõ комïонентов.

Ìатерèаëы è ìетîды. На áаçе ÃÓ ÐНÏÖ 
тðавматоëоãии и оðтоïеäии ïðи сëóчайной 
выáоðке ïðовоäиëосü ðаäиоëоãическое и 
моðôоëоãическое иссëеäованиÿ ó 60 áоëü-
ныõ с äеôоðмиðóющим аðтðоçом. Ñðеä-
ний воçðаст áоëüныõ на момент тотаëüно-
ãо энäоïðотеçиðованиÿ коëенноãо сóста-
ва составиë 62,6±1,4 ãоäа (от 28 äо 82 ëет). 
ÌÐÒ-оáсëеäование ïðовоäиëосü с ïомо-
щüю маãнитно-ðеçонансноãо аïïаðата IN-
TERA ôиðмы PHILIPS 1.0 Të. Ìатеðиаëом 
ãистоëоãическоãо иссëеäованиÿ ïосëóæи-
ëи ткани áиоïтатов, ïоëóченные ïðи оïе-
ðациÿõ тотаëüноãо энäоïðотеçиðованиÿ ко-
ëенноãо сóстава. Ìоðôометðическое иссëе-
äование остеоïоðоçа выïоëнÿëосü с ïомо-
щüю ïðоãðаммноãо оáесïечениÿ оáðаáотки 
и анаëиçа циôðовоãо иçоáðаæениÿ AxioVi-
sion 4.7/Carl Zeiss. На микðоôотоãðаôиÿõ 
ãистоëоãическиõ ïðеïаðатов ðóчным мето-
äом оïðеäеëÿëи тоëщинó ãиаëиновоãо õðÿ-
ща; тоëщинó сóáõонäðаëüной костной ïëа-
стинки; тоëщинó костныõ áаëок в наãðóæа-
емыõ и не наãðóæаемыõ óчасткаõ мыщеë-
ков áеäðенной кости.

Ðезуëьтаты è èх îбñужденèе. Дëÿ оцен-
ки ðентãеноëоãической каðтины çаáоëева-
ниÿ нами исïоëüçоваëисü оáщеиçвестные 
кðитеðии [1, 2]. Ïðи систематиçации äан-
ныõ ÌÐÒ-иссëеäований и оáсóæäении äан-
ныõ наóчной ëитеðатóðы [1] áыëи выäеëе-
ны основные ÌÐÒ ïðиçнаки стаäий ДÎА 
коëенныõ сóставов. В III стаäии ïðоцесса – 
ãðóáые кðаевые костные ðаçðастаниÿ, эðо-
çиðование сóставныõ ïовеðõностей, сóá-
õонäðаëüный ôиáðоç костноãо моçãа, иç-
менение ôоðмы и ðаçмеðов костей, ïðо-
тÿæенные óчастки äеãенеðации сóставно-
ãо õðÿща вïëотü äо ïоëноãо еãо отсóтствиÿ, 
ãðóáаÿ äеãенеðациÿ ôиáðоçно-õðÿщевыõ 
стðóктóð и кðестооáðаçныõ свÿçок, ðаçðас-
тание ôиáðоçной ткани в ïоëости сóстава 
с воçмоæной оáëитеðацией сóставныõ сó-
мок и çавоðотов, атðоôические иçменениÿ 
ïеðиаðтикóëÿðныõ мÿãкотканыõ стðóктóð. 
В IV стаäии ïðоцесса – ïоëное отсóтствие 
виçóаëиçации сóставноãо õðÿща, свÿçок, 
менисков, ãëóáокое эðоçиðование сóáõон-
äðаëüноãо сëоÿ, ãðóáые ðаçðастаниÿ, äе-
ôоðмациÿ эïиôиçов, анкиëоç (частичный 
иëи ïоëный). Ñóáõонäðаëüно выÿвëÿëисü 
кðóïные óчастки ôиáðоçа костноãо моç-
ãа. Îïðеäеëÿëисü атðоôические иçменениÿ 
ïеðиаðтикóëÿðныõ мÿãкотканыõ стðóктóð, 
кисты Bakker.

В иçóчаемом оïеðативном матеðиаëе 
коëенноãо сóстава, óäаëенноãо во вðемÿ то-
таëüноãо энäоïðотеçиðованиÿ, ïатомоðôо-
ëоãически чаще наáëюäаëсÿ остеоаðтðоç 
IV стеïени. Ïðи этом äеãенеðативные иç-
менениÿ оïðеäеëÿëисü на сóставныõ ïо-
веðõностÿõ тиáиаëüноãо ïëато и мыщеëков 
áеäðенной кости и áыëи áоëее выðаæены 
в наãðóæаемыõ óчасткаõ тиáиаëüноãо ïëа-
то ïо сðавнению с сóставной ïовеðõностüю 
áеäðенной кости. На тиáиаëüном ïëато на-
áëюäаëосü иçнаøивание, стиðание сóстав-
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ноãо õðÿща с ãëóáокими эðоçиÿми и вне-
äðением õðÿщевыõ эëементов в меæáаëоч-
ные ïðомеæóтки. Êостü в сóáõонäðаëüной 
çоне, на местаõ óтðаты õðÿщевоãо ïокðо-
ва, áыëа скëеðоçиðована, имеëа некðоти-
ческие и некðоáиотические иçменениÿ. В 
áоëüøинстве сëóчаев в меæáаëочныõ ïðо-
стðанстваõ выÿвëÿëосü ðаçðастание ôи-
áðоçной ткани с äистðоôическими иçме-
нениÿми в виäе миксоматоçа, õонäðомато-
çа и оáðаçованиÿ осëиçненныõ кист. Êост-
ные áаëки в áоëее ãëóáокиõ çонаõ áыëи ис-
тончены и имеëи неïðавиëüнóю ãистоаð-
õитектоникó – остеоïоðоç, óмеðенно иëи 
сиëüно выðаæенный в тиáиаëüном ïëато. 
Ñóставной õðÿщ внóтðеннеãо и наðóæноãо 
мыщеëка áыë неðавномеðно истончен, ме-
стами совсем отсóтствоваë. Îтмечаëосü не-
ðавномеðное ðасïðеäеëение õонäðоцитов с 
неоäноðоäным окðаøиванием меæóточноãо 
вещества. Îïðеäеëÿëисü микðокисты, ðаç-
ðывы ðаçной ãëóáины и эðоçии. В некото-
ðыõ сëóчаÿõ отмечаëи каëüциноç õðÿща 
и внеäðение õðÿщевыõ эëементов в меæ-
áаëочные ïðомеæóтки. В óчасткаõ äеôек-
та сóставноãо õðÿща наáëюäаëосü выðа-
æенное скëеðотическое иçменение костной 
ïëастинки, ãавеðсовы канаëы в этиõ ме-
стаõ áыëи сóæены иëи ïоëностüю çакðы-
ты. Ìеæáаëочные ïðостðанства выïоëнÿ-
ëисü соеäинитеëüной тканüю ðаçной сте-
ïени çðеëости. В местаõ, ãäе цеëостностü 
õðÿща соõðанÿëасü, костные áаëки áыëи 
ðеäкими, истонченными, а меæáëочные 
ïðостðанства выïоëнены æиðовой тка-
нüю. В этиõ местаõ и в áоëее ãëóáокиõ çо-
наõ остеоïоðоç áыë áоëее выðаæен. Ñтати-
стический анаëиç çначений тоëщины ãиа-
ëиновоãо õðÿща, сóáõонäðаëüной ïëастин-
ки и костныõ áаëок мыщеëков áеäðенной 
кости ïðи остеоаðтðоçе коëенноãо сóста-
ва ïокаçаë, что на наãðóæаемыõ óчасткаõ, 
ãäе ïðоиçоøëо ïоëное стиðание сóставно-
ãо õðÿща, наáëюäаетсÿ скëеðоç и óтоëще-
ние сóáõонäðаëüной ïëастинки и áëиçëе-
æащиõ костныõ áаëок, т.е. коðтикаëиçациÿ 
ãóáчатоãо вещества. На ненаãðóæаемыõ 
óчасткаõ, наоáоðот, оïðеäеëÿетсÿ сïонãи-
оçациÿ сóáõонäðаëüной кости. Дëÿ выÿв-
ëениÿ õонäðоцитов и иõ ïðоëиôеðативной 
активности нами ïðовеäено иммóноãисто-
õимическое иссëеäование сóставныõ áио-
ïтатов на оáðаçцаõ õðÿщевой ткани с ïо-
ëикëонаëüными антитеëами к S-100 и мо-
нокëонаëüными антитеëами к Ki-67. Выÿв-

ëено, что õонäðоциты äаæе с выðаæенны-
ми äеãенеðативно-äистðоôическими иçме-
нениÿми õоðоøо ïðинимают иммóноãисто-
õимическóю окðаскó на S-100, ïоэтомó áе-
ëок S-100 моæно исïоëüçоватü äëÿ иäен-
тиôикации õонäðоцитов в тканевыõ áио-
ïтатаõ äаæе ïосëе ïðовеäениÿ äекаëüци-
нации в кисëой сðеäе. Èçóчение монокëо-
наëüныõ антитеë к Ki-67 ïокаçаëо, что в 
áоëüøинстве сëóчаев áыë иммóнонеãатив-
ный ðеçóëüтат иëи выÿвëÿëасü сëаáоïо-
ëоæитеëüнаÿ эксïðессиÿ отäеëüныõ кëе-
ток õðÿщевой ткани, что моæно оáъÿс-
нитü ниçкой ïðоëиôеðативной активно-
стüю õонäðоцитов в óсëовиÿõ выðаæенно-
ãо äеãенеðативно-äистðоôическоãо и не-
кðоáиотическоãо иçменениÿ õðÿщевой тка-
ни ïðи остеоаðтðоçе III и IV стеïени вы-
ðаæенности. Выÿвëенные ãðóáые иçмене-
ниÿ костно-õðÿщевыõ и мÿãкотканныõ внó-
тðисóставныõ стðóктóð в сочетании с áо-
ëевым синäðомом и вынóæäенной ãиïоäи-
намией ÿвëÿютсÿ ïðичиной наðóøениÿ ïе-
ðиôеðическоãо кðовооáðащениÿ и неðвно-
мыøечной активности в ôóнкционаëüной 
системе ниæниõ конечностей [3].

Òаким оáðаçом, ïðовеäенные иссëеäова-
ниÿ ïокаçаëи, что ÌÐÒ ÿвëÿетсÿ ваæным 
äоïоëнитеëüным ðаäиометðическим мето-
äом к тðаäиционной ðентãеноãðаôии äëÿ 
выÿвëениÿ äеôоðмиðóющеãо остеоаðтðоçа 
коëенноãо сóстава, ïоçвоëÿющим оценитü 
как еãо костные стðóктóðы, так и мÿãкот-
каный комïонент, что ÿвëÿетсÿ ваæным 
ôактоðом ïðи выáоðе ðеконстðóктивныõ и 
ðеаáиëитационныõ меðоïðиÿтий. Ïðи ãи-
стоëоãическом иссëеäовании в áоëüøин-
стве сëóчаев áыë выÿвëен остеоаðтðоç IV 
стеïени, осоáенно выðаæенный на óчаст-
каõ с наиáоëüøей наãðóçкой, и остеоïо-
ðоç ðаçëичной стеïени выðаæенности, что 
имеет сóщественное çначение в ïðоãноçи-
ðовании исõоäов энäоïðотеçиðованиÿ ко-
ëенноãо сóстава.
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Ïо äанным ðаçëичныõ иссëеäоватеëей, 
в стðанаõ Åвðоïы и Ñевеðной Амеðики в 
стðóктóðе тðавм оïоðно-äвиãатеëüноãо аï-
ïаðата от 15% äо 45% ïðиõоäитсÿ на äоëю 
ïеðеëомов áеäðенной кости, сðеäи ниõ 
ïеðеëомы øейки áеäðенной кости состав-
ëÿют от 50% äо 55% [1]. Òакой áоëüøой 
óäеëüный вес ïеðеëомов øейки áеäðен-
ной кости оáóсëовëен óвеëичением коëиче-
ства ëиц ïоæиëоãо воçðаста. Çаметим, что 
в стðанаõ Åвðоïы еæеãоäно ðеãистðиðó-
етсÿ äо 70 тыс. ïеðеëомов øейки áеäðен-
ной кости, а ïо ïðоãноçам к 2040 ã. чис-
ëо áоëüныõ с ïеðеëомами øейки áеäðенной 
кости äостиãнет 500 тыс. сëóчаев в ãоä, что 
выçвано óвеëичением óäеëüноãо веса ëиц 
стаðøе 55 ëет, котоðые составÿт äо 22% на-
сеëениÿ континента [2, 3]. В такой ситóа-
ции чðеçвычайно актóаëüной ïðи ëече-
нии меäиаëüныõ ïеðеëомов øейки áеäðен-
ной кости ó ëиц ïоæиëоãо воçðаста ÿвëÿ-
етсÿ ðаçðаáотка метоäов оïеðативноãо ëе-
чениÿ, котоðые ïоçвоëÿют в коðоткие сðо-
ки ïоäнÿтü ïациента с ïостеëи и восстано-
витü оïоðосïосоáностü тðавмиðованной ко-
нечности. Докаçано, что оïеðативный ме-
тоä ëечениÿ меäиаëüныõ ïеðеëомов øей-
ки áеäðенной кости наиáоëее эôôективен 
и äает áоëüøее коëичество ïоëоæитеëüныõ 
ðеçóëüтатов, чем консеðвативный [4, 5, 
6]. Îäнако, несмотðÿ на исïоëüçование 
самыõ совðеменныõ ïðотокоëов ëечениÿ 
меäиаëüныõ ïеðеëомов øейки áеäðенной 
кости, õоðоøие ðеçóëüтаты ãаðантиðованы 
тоëüко ó 50% áоëüныõ, ó 33% áоëüныõ на-
áëюäаетсÿ несðащение, а ó 16% ðаçвивает-
сÿ аваскóëÿðный некðоç ãоëовки áеäðенной 
кости, что тðеáóет ïовтоðноãо оïеðативно-
ãо вмеøатеëüства ó каæäоãо тðетüеãо ïаци-
ента [7]. Ïоэтомó ïðи выáоðе метоäа оïеðа-
тивноãо ëечениÿ ó áоëüныõ с меäиаëüными 
ïеðеëомами øейки áеäðенной кости ïеð-
вичное энäоïðотеçиðование таçоáеäðенноãо 

сóстава, осоáенно ó ëиц стаðøей воçðаст-
ной ãðóïïы, äоëæно ðассматðиватüсÿ õи-
ðóðãом наðÿäó с оïеðацией остеосинтеçа.

Áыë ïðовеäен ðетðосïективный ана-
ëиç истоðий áоëеçни 373 ïациентов, кото-
ðым áыëо выïоëнено ïеðвичное тотаëüное 
áесцементное энäоïðотеçиðование таçоáе-
äðенноãо сóстава ïо ïовоäó меäиаëüноãо 
ïеðеëома øейки áеäðенной кости и еãо ïо-
сëеäствий. Все оïеðации энäоïðотеçиðова-
ниÿ таçоáеäðенноãо сóстава áыëи выïоëне-
ны в кëинике энäоïðотеçиðованиÿ Днеïðо-
ïетðовской ãосóäаðственной меäицинской 
акаäемии на áаçе оáëастной кëинической 
áоëüницы им. Ìечникова в ïеðиоä с 2000 
ïо 2009 ã. Ãðóïïа иссëеäóемыõ ïациентов 
вкëючаëа 145 мóæчин и 228 æенщин, сðеä-
ний воçðаст мóæчин составиë 64,3 ãоäа, 
æенщин – 69,8 ëет.

Ïðи выïоëнении оïеðативноãо вмеøа-
теëüства ó всеõ наáëюäаемыõ áоëüныõ 
áыëи исïоëüçованы áесцементные энäоïðо-
теçы «ÎÐÒЭН» с çаïðессовываемым и ввин-
чивающимсÿ веðтëóæным комïонентом. 
Áесцементный энäоïðотеç с çаïðессовыва-
емым веðтëóæным комïонентом «ÎÐÒЭН» 
áыë óстановëен в 113 сëóчаÿõ (30,3%). Этó 
ãðóïïó составиëи ïациенты ðаáотосïосоá-
ноãо воçðаста (äо 60 ëет), äавностü тðавмы 
ïðоксимаëüноãо отäеëа áеäðенной кости не 
ïðевыøаëа 3 мес., ïðеимóщественно мóæ-
чины – 83 сëóчаÿ (73,4%), ðанее не оïеðи-
ðованные. В 260 сëóчаÿõ (69,7%), в свÿçи с 
выðаæенным втоðичным остеоïоðоçом, на-
ëичием äестðóктивныõ иçменений со сто-
ðоны веðтëóæной вïаäины, ïоæиëым воç-
ðастом ïациентов, ðанее ïðовеäенной оïе-
ðацией остеосинтеçа áыë исïоëüçован áес-
цементный энäоïðотеç с ввинчивающимсÿ 
веðтëóæным комïонентом «ÎÐÒЭН». Ïðи 
выïоëнении оïеðативноãо вмеøатеëüства 
с исïоëüçованием ввинчивающеãосÿ веðт-
ëóæноãо комïонента «ÎÐÒЭН» ïðи наëи-
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чии выøеóïомÿнóтыõ äестðóктивныõ иç-
менений исïоëüçоваëасü своáоäнаÿ аóто-
костнаÿ ïëастика äëÿ çаïоëнениÿ остеоïо-
ðотическиõ и äестðóктивныõ äеôектов ме-
таôиçа áеäðенной кости и äна веðтëóæной 
вïаäины.

Все áоëüные, котоðым áыëи выïоëне-
ны äанные оïеðативные вмеøатеëüства, в 
оáÿçатеëüном ïоðÿäке ïðоõоäиëи ðеаáи-
ëитацию в стационаðныõ óсëовиÿõ чеðеç 
1,5 мес. ïосëе оïеðации. Óмеðеннóю, ïо-
стеïенно óвеëичивающóюсÿ наãðóçкó на 
оïеðиðованнóю конечностü мы сочетаëи с 
эëектðостимóëÿцией мыøц áеäðа, маãни-
тотеðаïией ãоëеней и амïëиïóëüсом на ïо-
ÿсничнóю оáëастü.

Áиомеõаническое иссëеäование вкëю-
чаëо выïоëнение статометðическиõ ïðоá и 
ïоäоãðаôии äëÿ оценки статической и äи-
намической ôóнкции конечностей. Îцен-
ка ôóнкционаëüныõ ðеçóëüтатов ïðовоäи-
ëасü ïо øкаëе Хаððиса [8] в сðоки 2 неä., 
12 неä., 24 неä. и 48 неä. ïосëе оïеðации.

Анаëиç äинамики восстановëениÿ оïо-
ðосïосоáности конечности ïо äанным ста-
тометðическиõ ïðоá и ïоäоãðаôии ïосëе 
энäоïðотеçиðованиÿ ó áоëüныõ с меäиаëü-
ными ïеðеëомами øейки áеäðенной кости 
ïокаçаë, что восстановëение оïоðосïосоá-
ности конечности ïðоисõоäит в сðеäнем к 
12 неäеëе ïосëе оïеðации.

Îценка восстановëениÿ ôóнкции сóста-
ва и ðеçóëüтатов ïðовоäиëасü ïо øкаëе 
Хаððиса: 9 áаëëов äо оïеðации; 40 áаëëов 
чеðеç 2 неäеëи ïосëе оïеðации; 80 áаëëов 
чеðеç 12 неäеëü ïосëе оïеðации; 82 áаëëа 
чеðеç 24 неäеëи ïосëе оïеðации и 88 áаë-
ëов чеðеç 48 неäеëü ïосëе оïеðации.

Òаким оáðаçом, на основании ïðовеäен-
ноãо кëиническоãо анаëиçа ðеçóëüтатов то-
таëüноãо энäоïðотеçиðованиÿ ïðи меäи-
аëüныõ ïеðеëомаõ øейки áеäðенной ко-
сти моæно сäеëатü вывоä, что ïðимене-
ние áесцементныõ теõноëоãий энäоïðоте-
çиðованиÿ таçоáеäðенноãо сóстава систе-
мой «ÎÐÒЭН» ïоçвоëÿет äоáитüсÿ õоðоøе-
ãо ôóнкционаëüноãо ðеçóëüтата и оáесïе-
читü ðаннюю наãðóçкó оïеðиðованной ко-
нечности ïðи стаáиëüной ïеðвичной ôик-
сации комïонентов энäоïðотеçа.

Èсïоëüçование энäоïðотеçа с ввин-
чивающимсÿ веðтëóæным комïонентом 
«ÎÐÒЭН» цеëесооáðаçно ó áоëüныõ с меäи-
аëüными ïеðеëомами øейки áеäðенной ко-
сти стаðøе 60 ëет с наëичием остеоïоðо-
çа и äестðóктивныõ иçменений со стоðоны 
веðтëóæной вïаäины, т.к. еãо констðóктив-
ные осоáенности оáесïечивают äостаточ-
нóю æесткостü ôиксации ацетаáóëÿðноãо 
комïонента.

Áесцементный энäоïðотеç с çаïðес-
совываемым веðтëóæным комïонентом 
«ÎÐÒЭН» моæет áытü óстановëен ó ïаци-
ентов ðаáотосïосоáноãо воçðаста, ðанее не 
оïеðиðованныõ, с äавностüю тðавмы ïðок-
симаëüноãо отäеëа áеäðенной кости не áо-
ëее 3 мес.

Литература

1. Center for Disease Control. Premature mortality in 
the United States: public health issues in the use of 
years of potential life lost. / MMWR. – 1986. – 35 
(Suppl 2). – Ð.1-11.

2. Ethans K.D., MacKnight Ch.A. Hip fracture in the 
elderly // Postgrad.Med. – 1998. – vol.103, ¹1. – 
Ð.157-170.

3. Cooper C. The crippling consequences of fractures 
and their impact of quаlity life // Am. Journ. of 
med. – 1997. – Vol. 18. – P. 123-178.

4. Корнилов Н.В., Карпцов В.И., Шапиро К.И. Î со-
стоÿнии энäоïðотеçиðованиÿ сóставов в Ðоссии // 
Ìатеðиаëы VI съеçäа тðавма тоëоãов-оðтоïеäов 
ÑНÃ. – 1993. – Ñ.183.

5. Лоскутов О.Є. Диôеðенційне енäоïðотеçóваннÿ 
кóëüøовоãо сóãëоáа моäóëüною системою “ÎÐÒÅН” 
// Ìатеðіаëи Дванаäцÿтоãо ç’¿çäó тðавматоëоãів-
оðтоïеäів Óкðа¿ни. – Êи¿в. – 1996. – Ñ. 137-138.

6. Айвазян В.П., Гарган А.Г., Айвазян А.В. Ïеðвич-
ное оäноïоëюсное энäоïðотеçиðование таçоáе-
äðенноãо сóстава ïðи сóáкаïитаëüныõ ïеðеëомаõ 
øейки áеäðенной кости ó ëиц ïоæиëоãо и стаðчес-
коãо воçðаста // Ìатеðіаëи Дванаäцÿтоãо ç’¿çäó 
тðавматоëоãів-оðтоïеäів Óкðа¿ни. – Êи¿в. – 1996. – 
Ñ.113-115.

7. Філіпенко В.А., Хвисюк О.М., Буракова Л.Г. Ïо-
миëки та óскëаäненнÿ ïðи енäоïðотеçóванні кóëü-
øовоãо сóãëоáа, ¿õ ïðоôіëактика та ëікóваннÿ // 
Ìатеðіаëи Дванаäцÿтоãо ç’¿çäó тðавматоëоãів-
оðтоïеäів Óкðа¿ни. – Êи¿в. – 1996. – Ñ.161-162.

8. Harris W.H. Traumatic arthritis of the hip after 
dislocation and acetabular fractures: treatment by 
Mold arthroplasty. An end result study using a new 
method of result evaluation. // J. Bone Jt. Surg. 
-1969. – 51. – Ð.737-755.



Òом 13, ¹ 4, 2010 61

короткі ПовідоМлення

Актóаëüностü темы. В настоÿщее вðе-
мÿ в Óкðаине отмечаетсÿ ðост çаáоëева-
ний костно-мыøечной системы (ÊÌÑ) с 
äëитеëüной óтðатой тðóäосïосоáности. Ïо-
сëе çаáоëеваний оðãанов кðовооáðаще-
ниÿ, äыõаниÿ и ïищеваðениÿ эта ïатоëо-
ãиÿ ÿвëÿетсÿ наиáоëее ðасïðостðаненной, а 
в стðóктóðе инваëиäиçации çанимает вто-
ðое место. Èнваëиäностü всëеäствие äе-
ôоðмиðóющеãо аðтðоçа составëÿет окоëо 
17% всеõ çаáоëеваний этоãо кëасса, а ïðи 
остеоõонäðоçе ïоçвоночника – 30,4% äëÿ 
вçðосëыõ и 36,7% äëÿ ëиц ðаáотосïосоá-
ноãо воçðаста [3]. Îстеоïоðоç (ÎÏ) — сис-
темное çаáоëевание скеëета, õаðактеðиçó-
ющеесÿ наðóøением микðоаðõитектоники 
костной ткани, ïðивоäÿщее к ïовыøению 
õðóïкости костей и высокомó ðискó иõ 
ïеðеëомов [2]. В óсëовиÿõ воçäействиÿ 
ïðоиçвоäственныõ ôактоðов (øóма, ви-
áðации, ÑВч, ïеðеоõëаæäениÿ, ðаçëичныõ 
токсикантов и т.ä.) ïðоисõоäÿт иçменениÿ 
в стðóктóðно-ôóнкционаëüном состоÿнии 
костной ткани, ее äестðóкциÿ и воçникно-
вение остеоïоðоçа (ÎÏ) ðаçной стеïени.

Öеëью рабîты áыëо оценитü эôôектив-
ностü ëечениÿ остеоïоðоçа ïóтем ïðиме-
нениÿ остеотðоïноãо ïðеïаðата в сочета-
нии с ôиçиотеðаïевтическим воçäействием 
на ïоðаæенные çоны оïоðно-äвиãатеëüноãо 
аïïаðата с ïомощüю äиаäинамической 
эëектðонейðостимóëÿции.

Ìатерèаëы è ìетîды. Ïоä наøим на-
áëюäением наõоäиëосü 40 мóæчин в воç-
ðасте от 50 äо 60 ëет (сðеäний воçðаст 
55,5±0,4 ëет). Îсновнóю ãðóïïó составиëи 
30 ïациентов, котоðым ïðовоäиëасü ком-
ïëекснаÿ теðаïиÿ ÎÏ и ÎА. Ó 10 ïаци-
ентов остеоïоðоç сочетаëсÿ с ãонаðтðоçом 

I-II стеïени, ó 10 ïациентов с остеоïоðо-
çом áыëи кëинические и ðентãеноëоãиче-
ские ïðоÿвëениÿ остеоõонäðоçа ïоÿснично-
ãо отäеëа ïоçвоночника, ó 10 ïациентов с 
остеоïоðоçом и остеоõонäðоçом отмечаëсÿ 
коксаðтðоç. Ñтеïенü эôôективности ДЭНÑ 
в ëечении áоëевоãо синäðома и иçменение 
качества æиçни оцениваëисü с ïомощüю 
виçóаëüно-анаëоãовой øкаëы áоëи (ВАØ), 
çаïоëнÿемой самим ïациентом ïðи каæäом 
виçите. ВАØ состоÿëа иç 100 äеëений, ãäе 
0 áаëëов — это ïоëное отсóтствие áоëи, а 
100 áаëëов — максимаëüнаÿ áоëü. Îáъем 
äвиæений, ôóнкционаëüные воçмоæности, 
áоëевой синäðом оцениваëи такæе с ïомо-
щüю инäекса Ëекена äо начаëа ëечениÿ, 
чеðеç 3 и 6 месÿцев ïосëе.

Дëÿ äиаãностики костныõ иçменений 
ïðименÿëи óëüтðаçвóковóю äенситоме-
тðию с исïоëüçованием аïïаðата “Aloka-
AOS-100”.

Îïðеäеëÿëи маðкеð костной ðеçоðáции 
– β-CrossLaps (ÑÒõ – Ñ-теðминаëüный те-
ëоïеïтиä, ïðоäóкт äеãðаäации коëëаãе-
на 1-ãо тиïа) на автоматическом анаëиçа-
тоðе «Эëексис» (2010) ôиðмы F. Hoffman 
La Roche с исïоëüçованием тест-систем 
«Elecsys β-Cross-laps-serum» c монокëо-
наëüными антитеëами, в кðови óтðом, ïо-
сëе ночноãо ãоëоäаниÿ.

Наçначаëи остеотðоïный ïðеïаðат 
миакаëüцик-сïðей в äоçе 200 ÌÅ еæеäнев-
но 1 ðаç в äенü, 10-12 äней на ôоне ôи-
çиотеðаïевтическоãо воçäействиÿ äиаäина-
мической эëектðонейðостимóëÿции. Наðÿ-
äó с меäикаментоçным ëечением áоëи эô-
ôективной ÿвëÿетсÿ äинамическаÿ эëек-
тðонейðостимóëÿциÿ (ДЭНÑ), ïðи котоðой 
имïóëüс ïеðеменноãо тока, воçäействóÿ на 
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áиоëоãически активные точки и çоны, çаïó-
скает нейðоãóмоðаëüные ðеакции, ðеçóëü-
татом котоðыõ ÿвëÿетсÿ оáеçáоëивающий и 
ïðотивовосïаëитеëüный эôôекты [1]. Диа-
äинамическóю эëектðонейðостимóëÿцию 
наçначаëи на øейное коëüцо, ðеæим: те-
ðаïиÿ 10-20 Ãц, минимаëüный ðеæим мощ-
ностüю 30 Ватт, коëüцо çамыкаëи äо 5 ðаç; 
ïаðавеðтеáðаëüные çоны – ðеæим: теðа-
ïиÿ 10-20 Ãц, комôоðтный ðеæим мощ-
ностüю 60-80 Ватт, äëитеëüностü 7 минóт; 
çонó остистыõ отðостков ïоçвоночника – 
ðеæим: теðаïиÿ 10-20 Ãц, комôоðтный ðе-
æим мощностüю 60-80 Ватт, äëитеëüностü 
5-7 минóт, еæеäневно, äва ðаçа в äенü, 10-
12 äней.

Ðезуëьтаты èññëедîванèÿ. На ôоне 
стðóктóðно-ôóнкционаëüныõ иçменений 
костной ткани, ïðоисõоäÿщиõ ïоä воçäей-
ствием ïðоиçвоäственныõ ôактоðов, воç-
ðастает стеïенü ðеçоðáции, это ïðивоäит к 
óвеëичению оáщей скоðости костноãо ме-
таáоëиçма. Áиоõимические ïокаçатеëи äе-
монстðиðоваëи ïовыøеннóю ðеçоðáцию 
костной ткани и óменüøение костеоáðаçо-
ваниÿ: CTx – 0,68±0,05нã/мë.

Ïокаçатеëи äенситометðии: инäекс 
æесткости (Stif.index) 78±3,2%, Z=-2,3, ïо 
Ò-кðитеðию (-2,7±1,31). чеðеç 3 месÿца ïо 
ВАØ и инäексó Ëекена сниçиëсÿ áоëевой 
синäðом, а такæе сниçиëисü маðкеðы ðе-
çоðáции ÑÒõ на 28,5%, чеðеç äвенаäцатü 
месÿцев ïокаçатеëи äенситометðии óве-
ëичиëисü на 4,5-4,6%. Ïðи оценке äинами-
ки áоëи на ее óменüøение в ãðóäном от-

äеëе óкаçаëи 92% ïациента основной ãðóï-
ïы, óменüøение áоëи в ïоÿсничном отäеëе 
áыëо отмечено ó 69% основной ãðóïïы.

Вывîды. Èссëеäование ïоäтвеðäиëо, 
что äинамическаÿ эëектðонейðостимóëÿ-
циÿ óменüøает áоëü и óëóчøает качество 
æиçни áоëüныõ и моæет áытü вкëючена в 
комïëекснóю ïðоãðаммó ëечениÿ такиõ ïа-
циентов. На основании ïоëóченныõ ðеçóëü-
татов сниæение óðовнÿ маðкеðов ðеçоðá-
ции и óвеëичение ïокаçатеëей äенситоме-
тðии свиäетеëüствóет о çамеäëении ïðо-
цесса ïотеðи костной массы и о ïоëоæи-
теëüном ðеçóëüтате ïðовоäимой теðаïии.
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Ç коæним ðоком остеоïоðоç наáóває äе-
äаëі áіëüøоãо ïоøиðеннÿ. Îсновним кëі-
нічним ïðоÿвом цüоãо ïатоëоãічноãо станó 
є ïеðеëоми. Найïоøиðеніøий та кëінічно 
çначóщий тиï ïеðеëомів ïðи остеоïоðоçі – 
ïеðеëоми кісток ïеðеäïëіччÿ та тіë õðеá-
ців (на æаëü, вони часто своєчасно не äіа-
ãностóютüсÿ).

Çа äаними ВÎÎÇ, ó світі в сеðеäнüо-
мó 20–25% æінок віком ïонаä 55 ðоків ма-
ютü 1 та áіëüøе ïеðеëомів тіë õðеáців, ó 
ÑØА іç цією ïðоáëемою стикаєтüсÿ коæна 
4-та æінка, в кðа¿наõ Ñканäинаві¿ – коæ-
на 3-тÿ – 4-та æінка. Ôактично ó віці 60–
69 ðоків ëиøе 11% óкðа¿нсüкиõ æінок ма-
ютü ноðмаëüнó кістковó тканинó, тоäі ÿк ó 
ðеøти віäçначаютüсÿ оçнаки остеоïені¿ та 
остеоïоðоçó. Ó ÑØА щоðічно ðеєстðóєтüсÿ 
áëиçüко 1,5 мëн ïеðеëомів, іç ниõ 300 тис. – 
ïеðеëоми øийки стеãново¿ кістки, 700 тис. 
– ïеðеëоми тіë õðеáців, 250 тис. – ïеðеëо-
ми кісток çаï’ÿстка, 300 тис. – ïеðеëоми 
кісток інøиõ äіëÿнок тіëа. Ñтатистичні äані 
ïеðеконëиво свіäчатü ïðо те, що ç віком 
çáіëüøóєтüсÿ частота ïеðеëомів тіë õðеáців 
і øийки стеãново¿ кістки.

Ñеðеä æінок стаðøе 50 ðоків щоðіч-
но ðеєстðóєтüсÿ 1,5 мëн ïеðеëомів óнасëі-
äок остеоïоðоçó, 250 тис. ïеðеëомів øий-
ки стеãново¿ кістки (ці ïацієнти ïотðеáó-
ютü ãосïітаëіçаці¿), стіëüки æ ïеðеëомів 
кісток ïеðеäïëіччÿ (10% ïацієнтів ïотðеáó-
ютü ãосïітаëіçаці¿, ðеøта – ëікóютüсÿ ам-
áóëатоðно), 250 тис. ïеðеëомів інøиõ äіëÿ-
нок і 750 тис. ïеðеëомів тіë õðеáців. ßкщо 
ïоðівнÿти частотó остеоïоðотичниõ ïеðе-
ëомів іç частотою іøемічно¿ õвоðоáи сеð-
цÿ, то в 513 тис. æінок віком ïонаä 50 ðо-
ків щоðічно віäçначаютüсÿ нові виïаäки çа-
õвоðюванü на ²ХÑ, ó 228 тис. – інсóëüти, в 

184 тис. – нові виïаäки çëоÿкісниõ новоóт-
воðенü моëочно¿ çаëоçи, тоäі ÿк частота ос-
теоïоðотичниõ ïеðеëомів çначно вища. Çа 
ïðоãноçами ВÎÎÇ, кіëüкістü остеоïоðотич-
ниõ ïеðеëомів на всіõ континентаõ ç коæ-
ним ðоком çáіëüøóватиметüсÿ (ÿкщо в 1990 
ðоці частота ïеðеëомів скëаäаëа 1,7 мëн, то 
в 2050 вона очікóвано становитиме 6,3 мëн), 
і в майáóтнüомó на нас чекає ïанäеміÿ 
остеоïоðоçó навітü çа стðімкоãо ðоçвиткó 
меäицини ÿк наóки, оскіëüки áаãато ëюäей 
áайäóæе ставëÿтüсÿ äо ціє¿ ïðоáëеми аáо 
неäооцінюютü ¿¿ çначеннÿ.

Îäна ç основниõ катеãоðій ïацієнтів іç 
ãðóïи ðиçикó ðоçвиткó остеоïоðоçó – æін-
ки в ïостменоïаóçаëüномó ïеðіоäі, õаðак-
теðною ðисою ÿкоãо є äеôіцит æіночиõ ста-
тевиõ ãоðмонів, що є основною ïðичиною 
ðіçкоãо ïосиëеннÿ втðати кістково¿ ткани-
ни.

Найáіëüø скëаäний ïеðіоä – це стаðе-
чий вік (ïісëÿ 70 ðоків), коëи ïоãіðøóєтü-
сÿ аáсоðáціÿ каëüцію в тонкомó киøечни-
кó, а такоæ çниæóєтüсÿ ðóõëивістü ïацієн-
тів, вони менøе ïеðеáóваютü на сонці, це 
ïðиçвоäитü äо çменøеннÿ синтеçó в øкі-
ðі вітамінó D, що є ïðичиною ðоçвиткó ос-
теоïоðоçó, кëінічним ïðоÿвом ÿкоãо є ïе-
ðеëоми.

Ó çв’ÿçкó іç цим äëÿ виçначеннÿ оçна-
йомëеності ïацієнтів іç ïðоáëемою остеоïо-
ðоçó áóëо çастосоване анонімне анкетóван-
нÿ äистанційноãо тиïó ( анкета на самоçа-
ïовненнÿ).

Анкетóваннÿ – сóá’єктивний кіëüкіс-
ний метоä äосëіäæеннÿ, ÿкий ïðовоäитüсÿ 
на ïіäставі çаçäаëеãіäü ðоçðоáëено¿ анкети. 
Ваæëиве çначеннÿ тóт віäіãðає кіëüкістü 
ðесïонäентів – чим áіëüøа кіëüкістü ïðо-
анкетованиõ, тим áіëüø оá’єктивним áóäе 
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ðеçóëüтат äосëіäæеннÿ. Çа ðеçóëüтатами 
анкетóваннÿ в ïоäаëüøомó ðоçðоáëÿютüсÿ 
та ïðовоäÿтüсÿ віäïовіäні оðãаніçаційні çа-
õоäи на ïіäставі ïðийнÿтоãо óïðавëінсüко-
ãо ðіøеннÿ.

Анкета – основний äокóмент в анкетно-
мó оïитóванні – це вïоðÿäкований ïевним 
чином ïеðеëік ïитанü, çа äоïомоãою ÿкиõ 
çáиðаєтüсÿ ïеðвинна інôоðмаціÿ.

Ðоçðоáка анкети є ваæëивим момен-
том ïðи ïðовеäенні äосëіäæеннÿ. Віä тоãо, 
наскіëüки чітко ïоставëені ïитаннÿ çãіä-
но мети çаïëанованоãо äосëіäæеннÿ, çаëе-
æитü кінцевий ðеçóëüтат.

Îïтимаëüна кіëüкістü ïитанü моæëива в 
меæаõ äо 15-ти, ïðоте це виçначаєтüсÿ ча-
сом, оá’ємом äосëіäæеннÿ, континãентом ãе-
неðаëüно¿ сóкóïності ïацієнтів, тощо.

Îсновні етаïи анкетноãо оïитóваннÿ:
а) підготовчий етап – ïов'ÿçаний ç ðоç-

ðоáкою ïðоãðами оïитóваннÿ, скëаäаннÿм 
анкети, ¿¿ тиðаæóваннÿм;

á) оперативний етап – ïов'ÿçаний іç 
áеçïосеðеäнім анкетóваннÿм ðесïонäентів;

в) підсумковий етап – ïов'ÿçаний ç оá-
ðоáкою та анаëіçом анкетóваннÿ, висновка-
ми та настóïними çаõоäами.

Áóëа ðоçðоáëена анкета çакðитоãо тиïó 
äëÿ ексïеðтноãо інäивіäóаëüноãо анке-
тóваннÿ, ÿка ïðоïонóваëа ãотові ваðіан-
ти віäïовіäей çа áіïоëÿðним тиïом – віä-
ïовіäі «так» чи «ні». Анкета äанноãо äосëі-
äæеннÿ містиëа 12 çаïитанü, ïоäіëениõ на 
3 вçаємоïов’ÿçаниõ ðоçäіëи. В анкетóванні 
вçÿëо óчастü 500 ïацієнтів óсіõ віковиõ ка-
теãоðій Óæãоðоäсüко¿ місüко¿ ïоëікëініки, 
ÿкі çвеðтаëисÿ äо ëікаðів áóäü-ÿко¿ сïе-
ціаëüності ïðотÿãом 3-õ місÿців. Öіëüовий 
сеãмент сеðеä ïацієнтів не виäіëÿвсÿ.

Ïðовеäене анкетóваннÿ äаëо настóïні 
ðеçóëüтати.

1. ²ç çаãаëüно¿ кіëüкості ïðоанкетова-
ниõ не оáіçнано іç ïðоáëемою остеоïоðоçó 
68,3% ïацієнтів.

2. Ó ãðóïі оáіçнаниõ іç ïðоáëемою осте-
оïоðоçó ïацієнтів æінки скëаäаютü 86,2%, 
чоëовіки – 13,8%.

3. Çа віковим скëаäом – (æін./чоë. ó 
%): 18-25 ðоків – 2,5/0,2; 26-45 ðоків – 
12,4/1,2; 46-55 ðоків – 19,4/4,6; 56-65 ðоків 
– 23,9/26,8; 66 ðоків та стаðøе – 41,8/67,2.

4. Ó ãðóïі оáіçнаниõ іç ïðоáëемою остео-
ïоðоçó ïацієнтів інôоðмаціÿ áóëа отðима-
на (ó %) ó ëікаðів – 15; çнайомиõ – 36,1; 
наочна аãітаціÿ (ïëакати, ôëайєðи) – 12,8; 
ëистівки, áðоøóðи – 4,6; ðаäіо – 2,6; теëе-
áаченнÿ – 25,3; ëекці¿ – 0,4; інтеðнет – 2,3.

5. Ó ãðóïі оáіçнаниõ іç ïðоáëемою остео-
ïоðоçó ïацієнтів інôоðмаціÿ áóëа отðимана 
(ó %) ó ëікаðів: äіëüничноãо аáо сімейноãо – 
11,2; інøиõ сïеціаëüностей ó ïоëікëініці – 
26,3; ó стаціонаðаõ ïіä час ëікóваннÿ – 62,5.

6. Настóïні çаõоäи іç ïðоôіëактики аáо 
ëікóваннÿ остеоïоðоçó áóëи çäійснені ïаці-
єнтами (ó %) на ïіäставі інôоðмаці¿ іç ïðо-
áëем остеоïоðоçó віä: ëікаðів – 88,6; çнайо-
миõ – 9,2; наочно¿ аãітаці¿ – 0,1; ëистівки, 
áðоøóðи – 0,1; ðаäіо – 0,1; теëеáаченнÿ – 
0,3; ëекці¿ – 1,2; інтеðнет – 0,4.

Îтðимані ðеçóëüтати äосëіäæеннÿ свіä-
чатü ïðо те, що äане анкетóваннÿ äає моæ-
ëивістü äëÿ настóïниõ висновків:

Îáіçнанністü сеðеä æінок іç ïðоáëем ос-
теоïоðоçó áіëüøа ïонаä 6 ðаçів, ніæ ó чо-
ëовіків (86,2 % та 13,8%).

Áіëüøий ðівенü оáіçнаності в сеãмен-
та стаðøо¿ віково¿ ãðóïи, тоáто тоäі, коëи 
ïðоÿви остеоïоðоçó найáіëüø наÿвні (æін-
ки 41,8% та чоëовіки 67,2%).

Найáіëüøа оáіçнаністü ó анкетованиõ 
çавäÿки інôоðмаці¿, отðиманій віä çнайо-
миõ та теëеáаченнÿ (36,1% та 25,3%).

Îтðимана інôоðмаціÿ віä ëікаðів ïðиïа-
äає çначною частиною на ëікаðів стаціона-
ðів (62,5%), ëікаðі ïеðвинно¿ ëанки скëаäа-
ютü äоëю в 7,9 ðаçів менøó.

Найáіëüøа еôективністü інôоðмаці¿, 
отðимано¿ анкетованими, áóëа віä ëікаðів 
– 88,6%.

Вèñнîвкè. Îтðимані ðеçóëüтати äаютü 
моæëивістü äëÿ настóïниõ висновків:

Çначна частина ïацієнтів не оáіçнана ç 
ваæëивими ïðоáëемами остеоïоðоçó.

чоëовіки çаãаëом оáіçнані іç ïðоáëем ос-
теоïоðоçó менøою міðою.

В інôоðмаційномó ïоëі äоëÿ меäичниõ 
ïðацівників менøа віä інøиõ äæеðеë ін-
ôоðмаці¿.

Доëÿ ïеðвинно¿ ëанки ëікаðів çначно 
менøа çа інøиõ ëікаðів.

Вïëив ëікаðів ÿк сïеціаëістів на ïацієн-
тів ç метою освіти іç ïðоáëем остеоïоðоçó – 
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найáіëüøий та найеôективніøий сеðеä ін-
øиõ äæеðеë оçнайомëеннÿ.

Анкетóваннÿм ïіäтвеðäæóєтüсÿ актó-
аëüністü оçнайомëеннÿ іç ïðоáëемами осте-
оïоðоçó ç áіëüø ðаннüоãо вікó сеðеä ïаці-
єнтів оáоõ статей.

Ïðовіäна ðоëü ó ïðоôіëактиці остеоïо-
ðоçó має наëеæати ïеðвинній ëанці ëікаðів 
(сімейні ëікаðі, äіëüничні ëікаðі) в çаãаëü-
ній системі оõоðони çäоðов’ÿ.
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ТРАВМАТИЗМ ЛЮДЕЙ СТАРШОГО ВІКУ В СТРУКТУРІ 
ЗАГАЛЬНОГО ТРАВМАТИЗМУ, СПРЯМОВАНІ 

ВНУТРІШНЬОКІСТКОВІ ЕПІФІЗАРНІ ТЕчІЇ ЯК ШЛЯХ У 
ПРОФІЛАКТИЦІ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ШИЙКИ 

СТЕГНОВОЇ КІСТКИ
Омельчук В.П., Омельчук І.В.

Івано-Франківський національний медичний університет

В Óкðа¿ні 11-12% насеëеннÿ стðаæäа-
ютü на остеоïоðоç, ïðи цüомó в 40% æінок 
70-ðічноãо вікó і в 50% ó 75 ðоків çóстðіча-
ютüсÿ ïеðеëоми кісток, ïов’ÿçані ç остео-
ïоðоçом [1]. Çначна ïитома ваãа сеðеä ïе-
ðеëомів ïðиïаäає на ïðоксимаëüний віääіë 
стеãна, ïðи цüомó меäіаëüні ïеðеëоми øий-
ки стеãново¿ кістки (ÌÏØÑÊ) є найáіëüø 
ðоçïовсюäæеними та æиттєво неáеçïечни-
ми. Ñмеðтністü ïðотÿãом 1 ðокó ïісëÿ тðав-
ми ïðи ÌÏØÑÊ ó ëітніõ ëюäей äосÿãає 25-
30%. Навітü ó кðа¿наõ іç високо ðоçвиненим 
ðівнем оõоðони çäоðов’ÿ смеðтністü сеðеä 
такиõ ïацієнтів äосÿãає 12–22% [1]. Ïитан-
нÿ наäаннÿ äоïомоãи õвоðим ç ïеðеëома-
ми ïðоксимаëüноãо віääіëó стеãна на сüо-
ãоäніøній äенü остаточно не виðіøені, томó 
вивченнÿ осоáëивостей тðавматиçмó ëітніõ 
ëюäей є не тіëüки актóаëüною меäичною, 
аëе й соціаëüною ïðоáëемою [2, 3].

Ìета. Встановити, в ïоðівнÿëüномó 
асïекті, осоáëивості тðавматиçмó ëю-
äей стаðøоãо вікó в стðóктóðі çаãаëüно-
ãо тðавматиçмó äоðосëиõ міста та ïðиëе-
ãëиõ ðеãіонів оáëасті, частотó та õаðак-
теð тиïовиõ æиттєво неáеçïечниõ тðавм 
– ïеðеëомів øийки стеãново¿ кістки, виç-

начити еôективністü метоäики ôоðмó-
ваннÿ сïðÿмованиõ внóтðіøнüокістковиõ 
еïіôіçаðниõ течій (ÑВÅÒ) ó ïоëіïøенні 
ðеçóëüтатів оïеðативноãо ëікóваннÿ, çни-
æеннÿ ðівнÿ óскëаäненü та смеðтності.

Ìатер³аë ³ ìетîдè Çа матеðіаëами 
тðавматоëоãічноãо ïóнктó, óðãентниõ 
оðтоïеäо-тðавматоëоãічниõ віääіëів ÎÊË 
та ÌÊË ïðоанаëіçовано частотó та õа-
ðактеð тðавм ó осіá, стаðøиõ 60 ðоків, ó 
ïоðівнÿëüномó асïекті çаãаëüноãо тðавма-
тиçмó (áеç оïіків). Çаãаëом ïðоанаëіçовано 
8698 тðавм та ¿õ насëіäків çа 2008-2009 
ðð., ïоäіëениõ ïомісÿчно на оäнотиïні 
ãðóïи çãіäно вікó, статі ïотеðïіëиõ, 
місцÿ ïðоæиваннÿ, метоäів ëікóваннÿ, 
насëіäків. Викоðистані çаãаëüнокëінічні, 
ðентãеноëоãічні, ðентãенäенситометðичні, 
статистичні метоäи äосëіäæеннÿ.

Ðезуëьтатè та ¿х îбгîвîреннÿ Çаãаëом 
ïðоанаëіçовано 8698 тðавм ó äоðосëиõ ëю-
äей, іç ниõ тðавми м’ÿкиõ тканин скëаäаëи 
5633 (64,8%), ïеðеëоми 2821 (32,4%), вивиõи 
244 (2,8%). Ñïіввіäноøеннÿ м’ÿкотканинні 
тðавми:ïеðеëоми:вивиõи (ÌÒ:Ï:В) скëа-
äаëи 1:0,5:0,04. Ñеðеä осіá ïðацеçäатноãо 
вікó тðавм áóëо 7374, іäентичні ïокаçни-
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ки віäïовіäно скëаäаëи: 5060 (68,6%), 2132 
(28,9%), 182 (2,5%). Ñïіввіäноøеннÿ ÌÒ:Ï:В 
– 1:0,42:0,04. Òоäі ÿк ó стаðøомó віці ç 1324 
тðавм ïокаçники віäïовіäно скëаäаëи: 573 
(43,3%), 689 (52,0%) та 62 (4,7%), p<0,05. 
Ñïіввіäноøеннÿ ÌÒ:Ï:В – 1:1,20:0,11. 
Îтæе, в стðóктóðі тðавматиçмó стаðøо-
ãо вікó виÿвëена осоáëивістü: ïеðеëоми на 
8,7% ïеðеваæаютü м’ÿкотканинні тðавми, а 
ïеðеëоми ðаçом ç вивиõами на 13,4% мен-
øе, ніæ ó осіá ïðацеçäатноãо вікó, а ïито-
ма ваãа ïеðеëомів ó стаðøомó віці в 2,9 ðаç 
вища (p<0,05). Òоäі ÿк ó осіá ïðацеçäатно-
ãо вікó сïостеðіãаëасü тðаäиційна тенäен-
ціÿ: м’ÿкотканинні тðавми ïеðеваæаëи ïе-
ðеëоми на 39,7%, а ïеðеëоми ðаçом іç ви-
виõами – на 37,2% (p<0,05). Встановëений 
ôакт настоðоæóє та наãоëоøóє на неоá-
õіäності й ваæëивості ïðоôіëактичниõ çа-
õоäів, сïðÿмованиõ на ïоïеðеäæеннÿ çі-
ткненнÿ осіá стаðøоãо вікó іç тðавмонеáеç-
ïечними ôактоðами. Ðівенü тðавматиçмó 
на 10 тис. меøканців міста неïðацеçäатно-
ãо вікó сеðеä оáоõ статей скëаäає 325,5 і 
äещо ниæчий віä çаãаëüноãо тðавматиçмó 
äоðосëиõ (441,4), аëе на цüомó тëі в æінок 
стаðøоãо вікó він сóттєво вищий, наáëиæа-
єтüсÿ äо çаãаëüноãо (427,4) й вäвічі ïеðе-
ваæає ïокаçник ó чоëовіків (208,0), p<0,05. 
Ïðи цüомó віäçначено сиëüний коðеëÿцій-
ний çв’ÿçок (r=0,73) іç ïðоÿвами остеоïо-
ðоçó, виçначеними çа інäексом M. Singh, 
метоäами äвоõôотонно¿ äенситометðі¿ та 
äенситометðі¿ станäаðтниõ çон, ðентãено-
ãðамами ç аëюмінієвим сõоäинкоïоäіáним 
кëином-етаëоном.

Ваæëивим є встановëений ôакт, що в 
стаðøомó віці сеðеä ïеðеëомів є çначна 
кіëüкістü æиттєво неáеçïечниõ, а саме ïðо-
ксимаëüноãо віääіëó стеãна, ÿкі çа ðік, çãіä-
но äаниõ óðãентниõ віääіëенü, скëаäаëи 75-
6,2% віä óсіõ 1208 ïеðеëомів. Æінок ç ïе-
ðеëомами áóëо 42 (56,0%), чоëовіків – 33 
(44,0%), p<0,05. Ïðи цüомó меäіаëüні ïе-
ðеëоми øийки стеãново¿ кістки (ÌÏØÑÊ) 
скëаäаëи 44 (3,7%) віä óсіõ ïеðеëомів, 
іç ниõ ó æінок 26 (61,9%), ó чоëовіків 18 
(54,6%), p<0,05. Веðтëюãові ïеðеëоми віä-
ïовіäно скëаäаëи 16 (38,1%) та 15 (45,4%). 
Ñеçонно¿ çаëеæності ÌÏØÑÊ не виÿвëено, 
на віäмінó віä ïеðеëомів ïðоменево¿ кістки 
в тиïовомó місці, ÿкі в осіннüо-çимовиõ (²Y 

та ²) кваðтаëаõ виникаëи в æінок ó 36,3%, 
ó чоëовіків ó 25,5%, а в ²² та ²²² кваðтаëаõ 
віäïовіäно в 20,2% та 18,0% (p<0,05).

Ïðоанаëіçовані ðеçóëüтати ÎÑ 
ÌÏØÑÊ тðüома ãвинтами, виконаноãо ïіä 
сïінаëüною анестеçією в 412 õвоðиõ, іç ниõ 
наïіввіäкðитою метоäикою іç тðаäиційним 
ðентãенконтðоëем ó 156 õвоðиõ (ãðóïа ²) 
та маëоінваçивною метоäикою ïіä ðентãен-
ÅÎÏ контðоëем ó 256 õвоðиõ (ãðóïа ²²). Ó 
162 õвоðиõ ç оáоõ ãðóï çастосовано метоäи-
кó ôоðмóваннÿ ÑВÅÒ (ïатент UA ¹51168), 
øëÿõом ãіäðоäинамічно¿ осеðеäково¿ 
катетеðно¿ асïіðаці¿ (ÃÎÊА), що сïðиÿ-
ëо стимóëюванню ïðоцесів ðециðкóëÿці¿ 
та ðеваскóëÿðиçаці¿ в øийці та ãоëівці 
стеãново¿ кістки (ÃÑÊ) (ðеєстð ãаëóçевиõ 
нововвеäенü ¹2/18/03, 2003 ð., виïóск 18–
19). Îтðимані ïоçитивні віääаëені ðеçóëü-
тати віäïовіäно в ãðóïі ² ó 62,1% та в ãðóïі 
²² – в 87,2%.

Ïоäаëüøий, áіëüø äетаëüний анаëіç 
ðеçóëüтатів ó меæаõ коæно¿ іç ãðóï 
çасвіäчив, що çастосóваннÿ метоäики ÑВÅÒ 
äоçвоëиëо çниçити кіëüкістü неçаäовіëüниõ 
ðеçóëüтатів ó õвоðиõ ãðóïи ² на 5,4% (не-
çðощенü на 1,5%, іøемічноãо остеоне-
кðоçó ÃÑÊ на 3,9%), ïоðівнÿно ç ðеøтою 
ãðóïи ², äе метоäика не çастосовóваëасÿ 
(p<0,05). Ó õвоðиõ ãðóïи ²², в ÿкиõ çастосó-
ваëи метоäикó ÑВÅÒ, неçаäовіëüні ðеçóëü-
тати віäïовіäно çниçиëисÿ на 10,2% (не-
çðощеннÿ на 3,5%, іøемічний остеонекðоç 
ÃÑÊ на 6,7%), ïоðівнÿно ç ðеøтою ãðó-
ïи ²² (p<0,05). Ñмеðтністü çа 1 ðік ó ãðó-
ïаõ ² та ²² ðаçом скëаäаëа 3,1%, тоäі ÿк 
в окðемій контðоëüній ãðóïі ç 52 õвоðиõ, 
äе çастосовóваëи консеðвативне ëікóваннÿ 
в äомаøніõ óмоваõ метоäом ðаннüо¿ 
моáіëіçаці¿, – 28,7%. Ðоçðоáëено аëãоðитм 
ëікóваннÿ ÌÏØÑÊ, ïðоанаëіçовані øëÿõи 
çниæеннÿ ðівнÿ óскëаäненü та смеðтності. 
Вони настóïні: 1) ðанній, óðãентно викона-
ний ïðи свіæиõ ïеðеëомаõ, маëоінваçивний 
ÎÑ 3-ма сïонãіоçними ãвинтами ïіä ÅÎÏ-
ðентãенконтðоëем, ïðи мінімаëüномó 
оá’ємі æиттєво неоáõіäниõ оáстеæенü та 
консóëüтацій. Ïðи вимóøеномó віäкëаäенні 
оïеðаці¿ – äекомïðесійна ïóнкціÿ сóãëоáа; 
2) ôоðмóваннÿ ÑВÅÒ ó ãоëівці стеãново¿ 
кістки, øëÿõом çастосóваннÿ метоäики 
ÃÎÊА ïðотÿãом 5-8 äнів ïісëÿ оïеðаці¿; 3) ак-
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тивне äооáстеæеннÿ, консóëüтаці¿ сóміæниõ 
сïеціаëістів та віäïовіäне ëікóваннÿ в 
ïісëÿоïеðаційномó ïеðіоäі; 4) çаãаëüно-
ïðийнÿта ïðоôіëактика тðомáоемáоëій, çа 
ïокаçами – антиáіотикоïðоôіëактика та 
теðаïіÿ; 5) моáіëіçаціÿ õвоðоãо на äðóãий 
äенü ïісëÿ оïеðаці¿, ËÔÊ, масаæ, õоäа на 
миëицÿõ чеðеç 3-7 äнів, ïовне навантаæен-
нÿ чеðеç 6 міс.; 6) ïоáóтово-соціаëüні çа-
õоäи çаãаëüноãо õаðактеðó ïðоôіëактики 
ïаäінü ó стаðøомó віці.

Òака висока ëетаëüністü ïоÿснюєтüсÿ 
не стіëüки наÿвністю самоãо ïеðеëомó, 
скіëüки стðесом віä çнеðóõомëеннÿ, що 
ïоðóøóє сôоðмовані æиттєві стеðеотиïи, 
ïðиçвоäитü äо ïоäаëüøоãо ïðоãðесóваннÿ 
õðонічниõ çаõвоðюванü ç ðоçвитком синäðо-
мó “оáваëüно¿ äекомïенсаці¿”. Найчастіøе 
õвоðі вмиðаютü ó ïеðøі місÿці ïісëÿ тðав-
ми внасëіäок ïневмоні¿, тðомáоемáоëі¿ 
аáо сеðцево-сóäинно¿ неäостатності, 
внóтðіøнüоëікаðнÿно¿ інôекці¿ та інôекці¿ 
ïðи ãëиáокиõ ïðоëеæнÿõ, а такоæ õвоðі ç 
ïеðенесеними інсóëüтами, інôаðктами, цó-
кðовим äіаáетом.

Вèñнîвкè.
1. Ó стðóктóðі тðавматиçмó ëюäей стаð-

øоãо вікó ïитома ваãа ïеðеëомів çðостає 

в 2,9 ðаç, ïðи цüомó ÌÏØÑÊ скëаäаютü 
3,7%.

2. Ïеðеваãó в ëікóванні ÌÏØÑÊ сëіä 
наäавати оïеðативномó метоäó – ÎÑ тðüо-
ма ãвинтами. Ìаëоінваçивна метоäика ÎÑ 
ïіä ðентãен-ÅÎÏ контðоëем виконóєтüсÿ 
çа 30-40 õв, сóттєво ïокðащóє ðеçóëüта-
ти ëікóваннÿ, ðоçøиðює ïокаçи äо оïеðаці¿ 
в осëаáëениõ õвоðиõ іç сóïóтніми çаõво-
ðюваннÿми, çниæóє ðиçик óскëаäненü, 
смеðтності.

3. Ìетоäика ôоðмóваннÿ ÑВÅÒ, øëÿõом 
ÃÎÊА в ÃÑÊ, на 10,2% çменøóє неãативні 
ðеçóëüтати.
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До ðеäакційно¿ теки æóðнаëó “Ïðоáëеми 
остеоëоãі¿” ïðиймаютüсÿ кëінічні та ексïеðи-
ментаëüні ðоáоти, ÿкі висвітëюютü ïитаннÿ 
еïіäеміоëоãі¿, етіоëоãі¿, ïатоãенеçó, äіаãности-
ки, ïðоôіëактики та ëікóваннÿ остеоïоðоçó і 
йоãо óскëаäненü, а такоæ інøиõ çаõвоðюванü 
кістково¿ та сóміæниõ ç нею систем.

Дðóкóютüсÿ оðиãінаëüні статті, оãëÿäи ëі-
теðатóðи, коðоткі ïовіäомëеннÿ, наóкова õðо-
ніка (інôоðмаціÿ ïðо ç’¿çäи та конôеðенці¿).

Ñтаттÿ ïовинна сóïðовоäæóватисÿ оôі-
ційним ëистом віä óстанови, в ÿкій виконана 
ðоáота, й мати віçó кеðівника óстанови. Ав-
тоð ïіäтвеðäæóє, що матеðіаë статті не áóëо 
наïðавëено äо інøиõ виäанü. Доäаєтüсÿ та-
коæ акт ексïеðтно¿ комісі¿ ïðо віäсóтністü ін-
ôоðмаці¿, ÿка міститü äеðæавнó таємницю.

Автоð наäсиëає äва ïðиміðники статті. 
Òекст ïовинен áóти наäðóкованим чеðеç äва 
інтеðваëи ç оäноãо áокó аðкóøа ôоðматом А4 
(210x297 мм), ïоëÿ ç óсіõ стоðін ïо 20 мм.

Ñеðеä матеðіаëів оðиãінаëó статті ïовинні 
áóти текст, таáëиці, ðисóнки чи ôотоãðаôі¿, 
ïіäïиси äо іëюстðацій, сïисок ëітеðатóðи та 
ðеçюме óкðа¿нсüкою та анãëійсüкою мовами 
(äо 0,5 стоðінки). Îáов’ÿçково ïоäаєтüсÿ еëек-
тðонна веðсіÿ всіõ матеðіаëів статі.

На ïеðøій стоðінці текстó вãоðі çаçнача-
єтüсÿ øиôð ÓДÊ, ініціаëи та ïðіçвища авто-
ðів, наçва статті, наçва óстанови, äе ïðацю-
ютü автоðи, ðеçюме, кëючові сëова (віä 5 äо 
7 сëів аáо сëовосïоëóченü), ÿкі ðоçкðиваютü 
çміст статті. На останній стоðінці текстó всі 
автоðи мóсÿтü оáов’ÿçково çаëиøити вëас-
ноðóчні ïіäïиси, çаçначити ïðіçвище, ім’ÿ та 
ïо-áатüкові, ïоøтовó, еëектðоннó аäðеси, но-
меðи теëеôонів (сëóæáовий, äомаøній аáо 
моáіëüний), çа ÿкими ðеäакціÿ çмоæе сïіëкó-
ватисÿ ç ними.

Îáсÿã статті оðиãінаëüниõ äосëіäæенü не 
ïовинен ïеðевищóвати 14-15 стоðінок äðóко-
ваноãо текстó ðаçом ç таáëицÿми (äо 4), іëю-
стðаціÿми (äо 3), сïиском викоðистано¿ ëіте-
ðатóðи (не áіëüøе 20 äæеðеë) і ðеçюме.

Îãëÿä моæе мати оáсÿã äо 24 стоðінок, ко-
ðоткі ïовіäомëеннÿ – äо 5 стоðінок (2 іëю-
стðаці¿, таáëиці аáо ðисóнки).

Îðиãінаëüні статті ïовинні мати такі ðоç-
äіëи:

– Вступ (висвітëюєтüсÿ стан вивчаннÿ 
ïðоáëеми ç ïосиëаннÿми на ëітеðатóðні äæе-
ðеëа, оáґðóнтовóєтüсÿ мета äосëіäæеннÿ).

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

– Матеріали та методи (викëаäаютüсÿ 
так, щоá моæна áóëо віäтвоðити äосëіäæен-
нÿ; на çаãаëüновіäомі метоäи äостатнüо çðо-
áити ïосиëаннÿ). Неоáõіäно çаçначити отðи-
маннÿ çãоäи оáстеæóваниõ ó ðаçі кëінічниõ 
äосëіäæенü. ßкщо äосëіäæеннÿ ексïеðимен-
таëüні, вкаçати виä і кіëüкістü викоðистаниõ 
тваðин, метоäи çнеáоëюваннÿ.

– Результати та обговорення (неоáõіä-
но óникати ïовтоðеннÿ äаниõ таáëицü, ðоç-
ãëÿäати ëиøе найваæëивіøі çі встановëениõ 
ôактів).

Êоæнó таáëицю сëіä äðóкóвати на окðе-
момó аðкóøі. Автоðи áеðóтü на сеáе віäïові-
äаëüністü çа ÿкістü та віðоãіäністü навеäениõ 
äаниõ. Óсі веëичини маютü áóти навеäеними 
в оäиницÿõ Ñ².

Ðисóнки та ôотоãðаôі¿ ïоäаютüсÿ в äвоõ 
ïðиміðникаõ (ôотоãðаôі¿ на ãëÿнсованомó 
ïаïеðі). На çвоðоті коæно¿ іëюстðаці¿ оëівцем 
çаçначаютü ¿õні ïоðÿäкові номеðи, ïðіçвище 
ïеðøоãо автоðа, скоðоченó наçвó статті, а та-
коæ “веðõ” і “ниç”. На ïоëÿõ текстó çаçна-
чаютü місце ðоçтаøóваннÿ таáëицü (таáë.) та 
ðисóнків (ðис).

– Висновки.
– Список літератури (не áіëüøе 20 äæе-

ðеë) навоäитüсÿ çãіäно ç ïоðÿäком цитованиõ 
ó тексті äæеðеë (циôðами в кваäðатниõ äóæ-
каõ) і ïоäаєтüсÿ в кінці статті на окðемомó 
аðкóøі.

Ðеäакціÿ çаëиøає çа соáою ïðаво наóко-
воãо та ëітеðатóðноãо ðеäаãóваннÿ статті, а 
такоæ ¿¿ скоðоченнÿ.

Ìатеðіаëи ïðосимо наäсиëати ðекоменäо-
ваним ëистом чи áанäеðоëëю.

Ó ðаçі неäотðиманнÿ автоðом ïðоïонова-
ниõ ïðавиë ðеäакціÿ áóäе çмóøена ïовеðта-
ти матеðіаëи на äооïðацюваннÿ, не ðеєстðó-
ючи статтю. Çа äатó отðиманнÿ статті вваæа-
тиметüсÿ äата наäõоäæеннÿ äо ðеäакці¿ оста-
точно оïðацüованоãо автоðом ваðіанта ðóко-
ïисó.
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