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ÀÊÒÓÀЛÜÍÀ ÏÐÎáЛÅÌÀ

Рівень 25(Он) вітаміну D у дОРОслОгО населення 
Різних РегіОнів укРаїни

Поворознюк В.В.1, Балацька Н.І.1, Климовицький Ф.В.2, Синенький О.В.3, Муц В.Я.1

1ДУ «Інститут геронтології імені акад. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», 
2Донецький державний медичний університет імені Максима Горького, 

3Львівська обласна клінічна лікарня

Ðезюìе. Ïðовеäені еïіäеміоëоãі÷ні äосëіäæеннÿ встановиëи, що ëиøе 4,6% æитеëів Óкðа¿ни маютü 25(ÎН) 
вітамін D (25(ÎН)D) в меæаõ ноðми, ó 13,6% віäçна÷ено неäостатністü, а ó 81,8% - äеôіцит вітамі-
нó D. Достовіðно вищі ïокаçники 25(ÎН)D ðеєстðóютüсÿ в моëоäі 20-29 ðð. ó ïоðівнÿнні ç обстеæе-
ними інøиõ віковиõ ãðóï (ð<0,01-0,001). Віковий ÷инник не вïëивав на ðівенü 25(ÎН)D. Встанов-
ëено äостовіðний неãативний çв’ÿçок міæ 25(ÎН) D та ïаðатãоðмоном (r=-0,16, ð<0,00001). Ó 11,9% 
обстеæениõ ðівенü ïаðатãоðмонó бóв вище ноðми, ïðи÷омó в 92,5 % виïаäків носив õаðактеð вто-
ðинноãо ãіïеðïаðатиðеоçó. Встановëено, що віðоãіäно вищі ïокаçники 25(ÎН)D ó æитеëів ïівäен-
ниõ обëастей Óкðа¿ни (ð<0,0001). А такоæ віäçна÷ено, що äостовіðно вищий ðівенü 25(ÎН)D ðеє-
стðóєтüсÿ вëіткó, особëиво в сеðïні.

Ключові слова: äеôіцит вітамінó D, ïаðатãоðмон, насеëеннÿ Óкðа¿ни.

нÿ æитеëів ðіçниõ ðеãіонів кðа¿ни çãіäно 
основниõ ïðинциïів еïіäеміоëоãі÷ноãо äо-
сëіäæеннÿ. Дëÿ виçна÷еннÿ вïëивó віко-
воãо ôактоðó та сеçонó на ðівенü 25(ÎН)
D ïðовоäиëосÿ äосëіäæеннÿ äаноãо ïокаç-
ника в ðіçниõ віковиõ ãðóïаõ та çа ðіçно¿ 
ïоðи ðокó. 

Ìатер³аëè та ìетîдè. Îбстеæено 1575 
æитеëів Óкðа¿ни віком 20-95 ðоків. Ïеðе-
ваæнó біëüøістü скëаëи æінки (86,3%). Ñе-
ðеäній вік останніõ скëав - (58,61±0,37) ðо-
ків, ÷оëовіків - (54,93±1,09) ðоків (ð<0,001). 
Ðоçïоäіë ïацієнтів çа віком та ðеãіоном 
ïðоæиваннÿ ïðеäставëено в табëиці 1 та 2.

Ñеðеä обстеæениõ ïеðеваæаëи особи 
стаðøе 50 ðоків. Ñëіä çаçна÷ити, що сеðеä-
ній вік сеðеä ïацієнтів скëав (58,1±0,35) ðо-
ків, ïðоте äостовіðно віäðіçнÿвсÿ ó æитеëів 
ïівäенноãо ðеãіонó, ÿкі бóëи наймоëоäøими 
(41,5±2,49) ðоків ó ïоðівнÿнні ç оãëÿнóти-
ми меøканцÿми çаõіäниõ та сõіäниõ обëас-
тей ((53,7,3±0,95) та (54,7±0,80) ðоків віäïо-
віäно) та ïівні÷ниõ і центðаëüниõ обëастей 
(61,7,4±0,52 та 63,9±0,63) ðоків віäïовіäно), 
останні бóëи найстаðøими (ð<0,0001). 

Óсім обстеæеним äосëіäæóваëи ðівенü 
25(ÎН) вітамінó D3 (25(ÎН)D) та ïаðатãоð-
монó (ÏÃ) ó сиðоватці кðові. Ñëіä çаóваæи-
ти, що в äане äосëіäæеннÿ вкëю÷аëи ëиøе 
тиõ ïацієнтів, ÿкі не ïðиймаëи ïðеïаðатів 
каëüцію та вітамінó D. Ðівенü 25(ÎН)D3 ві-
äобðаæає ÿк óтвоðеннÿ вітамінó D ó øкіðі, 

Вñтуï. Деôіцит вітамінó D ïоøиðений в 
óсіõ кðа¿наõ світó [1-3]. Çа оцінками, çðо-
бëеними çãіäно останнüо¿ кëасиôікаці¿, 
в ÑØА, Êанаäі та кðа¿наõ ªвðоïи віä 20 
äо 100 % æінок і ÷оëовіків ëітнüоãо вікó, 
ÿкі æивóтü вäома (не в бóäинкаõ äëÿ ëіт-
ніõ ëюäей), маютü äеôіцит вітамінó D [4-
6]. Ðиçик äеôіцитó і неäостатності вітамінó 
D в óсüомó світі оäнаково високий äëÿ äі-
тей і äоðосëиõ моëоäоãо і сеðеäнüоãо вікó. 
Òеðитоðіÿ Óкðа¿ни ðоçтаøована в äекіëü-
коõ ãеоãðаôі÷ниõ øиðотаõ, томó синтеç õо-
ëекаëüциôеðоëó в ðіçниõ ðеãіонаõ Óкðа¿ни 
моæе  віäðіçнÿтисÿ. Êðайнÿ ïівні÷на то÷ка 
Óкðа¿ни çнаõоäитüсÿ на äеðæавномó коð-
äоні біëÿ с. Ãðемÿ÷ чеðніãівсüко¿ обëасті 
(52°22’ ïівні÷но¿ øиðоти). Êðайнÿ ïівäен-
на то÷ка ðоçтаøована на мисі Ñаðи÷ в Ав-
тономній Ðесïóбëіці Êðим (44°23’ ïівні÷но¿ 
øиðоти). Êðайнÿ çаõіäна то÷ка ïðиïаäає 
на м. чоï ó Çакаðïатсüкий обëасті, на коð-
äоні ç Óãоðщиною та Ñëова÷÷иною (48°05’ 
ïівні÷но¿ øиðоти). Êðайнÿ сõіäна то÷ка 
ôіксóєтüсÿ на коðäоні ç Ðосією на окоëиці 
с. чеðвона Çіðка Ìіëовсüкоãо ðайонó Ëó-
ãансüко¿ обëасті (49°15’ ïівні÷но¿ øиðоти). 
Ïðотÿæністü теðитоðі¿ міæ кðайніми то÷-
ками ç ïівно÷і на ïівäенü скëаäає 893 км, а 
іç çаõоäó на сõіä – 1316 км.

Òомó ç ìетîю вив÷еннÿ ÷астоти äеôі-
цитó вітамінó D сеðеä насеëеннÿ Óкðа¿-
ни бóëо ïðовеäено комïëексне обстеæен-
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так і йоãо наäõоäæеннÿ ç ¿æею, ó çв'ÿçкó 
ç ÷им моæе викоðистовóватисÿ ÿк маðкеð 
концентðаці¿ вітамінó D ó сиðоватці кðо-
ві [7]. 

Досëіäæеннÿ 25(ÎН)D та ÏÃ ïðовоäиëи 
çа äоïомоãою еëектðоõеміëюмінісцентноãо 
метоäó на анаëіçатоðі Eleksys 2010 (Roche 
Diagnostics, Німе÷÷ина) тест-системами 
cobas. Даний метоä на сüоãоäні є найбіëüø 
÷óтëивим та äоçвоëÿє виміðювати концен-
тðацію äосëіäæóвано¿ ðе÷овини в øиðоко-
мó äіаïаçоні іç високою то÷ністю. 

Îцінкó вітамін-D статóсó çäійснюва-
ëи віäïовіäно äо останнüо¿ кëасиôікаці¿ 
[7], çãіäно ÿко¿ äеôіцит вітамінó D (ДВD) 
встановëюєтüсÿ ïðи вмісті 25(ÎН)D ó си-
ðоватці кðові ниæ÷е 50 нмоëü/ë, неäостат-
ністü вітамінó D äіаãностóєтüсÿ ïðи ðівнÿõ 
25(ÎН)D міæ 75 та 50 нмоëü/ë. Êонцентðа-
ціÿ 25(ÎН)D ó меæаõ 75-150 нмоëü/ë вва-
æаєтüсÿ в меæаõ ноðми. 

Ðезуëьтатè та ¿х îбгîвîреннÿ. Ïðове-
äене äосëіäæеннÿ ïокаçаëо, що ëиøе 4,6% 

æитеëів Óкðа¿ни маëи 25(ÎН)D ó меæаõ 
ноðми, ó 13,6% віäçна÷ено неäостатністü, а 
ó 81,8% - ДВD. Ñëіä çаçна÷ити, що тÿæка 
ôоðма ДВD (äіаãностóєтüсÿ ïðи ïокаçникó 
25(ÎН)D ниæ÷е 25 нмоëü/ë) çóстðі÷аëасÿ в 
37,3% ëюäей, а в 12,2% вміст 25(ÎН)D çна-
õоäивсÿ ниæ÷е ðівнÿ, ÿкий моæе äосëіäити 
аïаðат (ðис. 1).
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Ðèñ. 1. Чаñтîта деф³öèту та недîñтатнîñт³ в³таì³-
ну D ñеред îбñтеженèх.

Ó 1235 ïацієнтів äосëіäæóваëи вміст ÏÃ 
ó сиðоватці кðові, ç ниõ 147 (11,9%) æите-
ëів маëи ðівенü ÏÃ вище ноðми, ïðи÷омó 
в 92,5% виïаäків на тëі ДВD (ðис. 2), ÿкий 
носив õаðактеð втоðинноãо ãіïеðïаðатиðе-
оçó [8].
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Ðèñ. 2. Ðîзïîд³ë ïаö³ºнт³в за р³внеì ÏÃ.

Анаëіç ïокаçників 25(ÎН)D та ÏÃ ó коæ-
ній віковій ãðóïі (табë. 3) встановив, що äо-
стовіðно вищі ðівні 25(ÎН)D бóëи в ïацієн-

таблиця 1. Розподіл пацієнтів за віком

Вікові ãðóïи, 
ðоки

Êіëüкістü обсте-
æениõ 

%

20-29 70 4,4
30-39 115 7,4
40-49 182 11,6
50-59 411 26,1
60-69 427 27,1
70-79 308 23,4

80 і стаðøе 62 3,9

таблиця 2. Розподіл пацієнтів згідно регіону про-
живання

Ðеãіон Êіëüкістü обстеæениõ %
çаõіä 209 13,3
сõіä 227 14,4

ïівні÷ 842 53,5
ïівäенü 50 3,2
центð 247 15,6

таблиця 3. Рівень 25(Он) вітамін D та Пг у обстежених пацієнтів залежно від віку (M±m)

Вікові ãðóïи n Вік 25(ÎН)D ÏÃ
20-29 ðð. 70 24,89±0,31 45,03±3,80 38,09±2,35
30-39 ðð. 115 35,06±0,28 31,85±1,74*** 39,56±1,83
40-49 ðð. 182 45,18±0,21 31,65±1,37*** 40,52±1,22
50-59 ðð. 411 54,83±0,14 35,92±1,08** 42,18±0,84
60-69 ðð. 427 64,16±0,13 33,73±0,92*** 46,16±0,97#**
70-80 ðð. 308 72,87±0,14 34,97±1,22** 46,16±1,29#**

80 і стаðøе 62 83,15±0,38 29,17±2,26*** 47,59±2,74#**
Всÿ ãðóïа 1575 58,11±0,35 34,49±0,53 43,54±0,49

Ï ð и м і т к и :  * äостовіðна ðіçницÿ ð<0,05; ** äостовіðна ðіçницÿ ð<0,001; *** - äостовіðна ðіçницÿ ð<0,0001, 
#- äостовіðністü ó ïоðівнÿнні ç віковими ãðóïами 20-59 ðоків.
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тів 20-29 ðð. ó ïоðівнÿнні ç обстеæеними 
інøиõ віковиõ ãðóï (ð<0,01-0,001). ²ç віком 
25(ÎН)D ëиøе мав тенäенцію äо çниæеннÿ. 

Ïðи ïðовеäенні коðеëÿційноãо анаëі-
çó віäçна÷ено, що ÏÃ має сëабкий ïоçи-
тивний äостовіðний коðеëÿційний çв’ÿçок 
іç віком та äостовіðно віäðіçнÿвсÿ ó ëюäей 
60 ðоків і стаðøе ïðоти æитеëів 20-49 ðо-
ків (ð<0,001). Ðівенü 25(ÎН)D іç віком ëиøе 
мав тенäенцію äо çниæеннÿ (ðис. 3).

Îскіëüки синтеç вітамінó D çаëеæитü 
віä ãеоãðаôі÷но¿ øиðоти, ïðовоäиëисÿ еïі-
äеміоëоãі÷ні äосëіäæеннÿ äаноãо ïокаçника 
в ðіçниõ ãеоãðаôі÷ниõ ðеãіонаõ кðа¿ни. Ви-
біðка насеëеннÿ ïівäенниõ обëастей бóëа 
найменøою та скëаëа 50 ïацієнтів. Ðеçóëü-
тати äосëіäæеннÿ 25(ÎН)D  та ÏÃ ïðеä-
ставëено в табëиці 4.

Ïðи ïоðівнÿнні ïокаçників 25(ÎН)D та 
ÏÃ ó ðеãіонаõ обстеæеннÿ бóëо встанов-
ëено, що 25(ÎН)D бóв äостовіðно вищим 
ó ïівäенномó ðеãіоні (ð<0,0001). Ó æитеëів 
інøиõ обëастей äостовіðно¿ ðіçниці 25(ÎН)
D не бóëо. ÏÃ віðоãіäно віäðіçнÿвсÿ ëиøе в 
æитеëів ïівні÷ноãо ðеãіонó ïоðівнÿно іç çа-
õіäним (ð<0,05).

Áóëо вив÷ено вïëив сеçонноãо ôактоðó 
на сеðеäні ïокаçники 25(ÎН)D. Дані ïðеä-
ставëені на ðис 4. 

Достовіðно вищі ïокаçники 25(ÎН)D 
віäçна÷ено в ëітню ïоðó ðокó (40,11±0,99) 
нмоëü/ë, а саме в сеðïні (ð<0,00001). Ïðо-
те, ïðивеðтає óваãó ðівенü 25(ÎН)D ó ëис-
тоïаäі, ÿкий є äостовіðно вищим ó ïоðів-
нÿнні ç ëютим, беðеçнем (ð<0,0001) та квіт-
нем (ð<0,005) (ðис. 5). 

Ïðовеäений анаëіç ïокаçників 25(ÎН)D 
та ÏÃ встановив неãативний äостовіðний 
çв’ÿçок міæ 25(ÎН)D та ÏÃ (ðис. 6). ²ç çðос-
таннÿм äеôіцитó вітамінó D çðостає ðівенü 
ÏÃ, тобто виникає втоðинний ãіïеðïаðа-
тиðеоç, ÿкий веäе äо ïіäвищено¿ ðеçоðбці¿ 
кістково¿ тканини. 

Ïðовеäені äосëіäæеннÿ в Óкðа¿ні вста-
новиëи високó ÷астотó äеôіцитó вітамінó 
D. Дëÿ сïівставëеннÿ наøиõ ðеçóëüтатів 
бóëо викоðистано äекіëüка міæнаðоäниõ 
äосëіäæенü. Çокðема, MORE (international 
Multiple Outcomes of Raloxifene Evaluation 
study), ÿке ïðовоäиëосÿ в 25 кðа¿наõ сві-
тó в æінок стаðøе 65 ðоків іç системним 
остеоïоðоçом [9]. Ó äосëіäæенні ÷ітко віä-
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Ðèñ. 3. Çв'ÿзîк ïîказнèк³в ÏÃ (À) та 25(ÎÍ)D (В) ³з в³кîì. 

таблиця 4. Рівень 25(Он)D та Пг у обстежених пацієнтів залежно від регіону проживання

Ðеãіон n Вік, ðоки 25(ÎН) D, нмоëü/ë ÏÃ, ïã/мë
çаõіä 209 53,73±0,94345*** 31,54±1,22 40,27±1,11
сõіä 227 54,67±0,80345*** 32,32±1,07 42,24±1,16

ïівні÷ 638 61,43±0,52124*** 34,51±0,89 44,82±0,751*

ïівäенü 50 41,50±2,491235*** 53,64±4,601235*** 41,81±2,45
центð 247 63,97±0,63124*** 36,18±1,08 44,82±2,00
всüоãо 1371 58,87±0,37 34,69±0,56 43,45±0,53

Ïðимітки: * – äостовіðністü ðіçниці ð<0,05; **** – äостовіðністü ðіçниці ð<0,0001; 1 – çаõіä, 2 – сõіä, 3 – ïів-
ні÷, 4 – ïівäенü, 5 – центð.
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çна÷ено вïëив сеçонноãо ôактоðó на ïокаç-
ники 25(ÎН)D, що такоæ сïостеðіãаєтüсÿ і 
в наøиõ ðеçóëüтатаõ. Ñеðеäній ïокаçник 
25(ÎН)D скëав 55,2 нмоëü/ë, що є набаãато 
вищим, ніæ ó наøиõ ïацієнток äаноãо вікó, 
ïðоте сëіä çаçна÷ити, що в äосëіäæенні 
MORE всі ïацієнтки  ïðиймаëи ïðеïаðати 
каëüцію ç вітаміном D äо моментó ëабоðа-
тоðноãо äосëіäæеннÿ сиðоватки кðові, а в 

наøиõ сïостеðеæеннÿõ такиõ сóб’єктів ви-
кëю÷аëи. Настóïним веëиким äосëіäæен-
нÿм ÷астоти äеôіцитó вітамінó D є SENECA 
study (Survey in Europe on Nutrition and 
the Elderly: a Concerted Action) [10]. Ó äа-
номó сïостеðеæенні çðаçки кðові бðаëи 
ëиøе в çимові місÿці та ëиøе в ïацієнтів 
стаðøе 65 ðоків, ÿкі не ïðиймаëи ïðеïаðа-
тів іç вітаміном D. Ñеðеäній ðівенü 25(ÎН)D 
ó äаномó äосëіäæенні скëав 33 нмоëü/ë, а 
в наøиõ ïацієнтів 30,4 нмоëü/ë, тобто äещо 
ниæ÷е, ніæ ó æитеëів ªвðоïи. Ïðоте äанó 
ðіçницю моæна обãðóнтóвати тим, що в äо-
сëіäæенні SENECA бðаëи ó÷астü, в осно-
вномó, æитеëі ïівäенно¿ та центðаëüно¿ ªв-
ðоïи.

В äосëіäæенні ïоëüсüкиõ ó÷ениõ ÷астота 
ДВD є ïоäібною äо наøиõ äосëіäæенü та скëа-
äає в ïостменоïаóçаëüниõ æінок 83,2% [11]. 

Ó біëüøості äосëіäæенü віäçна÷аютü äо-
стовіðний çв'ÿçок міæ ðівнем 25(ÎН)D та 
віком обстеæениõ [12-13]. Ó наøиõ ðеçóëü-
татаõ äано¿ çаëеæності не виÿвëено, що на 
наøó äóмкó обóмовëено високою ÷астотою 
ДВD в óсіõ віковиõ ãðóïаõ. 

Вèñнîвкè. 
1. Ïðовеäені äосëіäæеннÿ встанови-

ëи, що ëиøе 4,6% æитеëів Óкðа¿ни маютü 
25(ÎН)D ó меæаõ ноðми, ó 13,6% віäçна÷е-
но неäостатністü, а ó 81,8% - äеôіцит віта-
мінó D. 

2. Встановëено неãативний äостовіð-
ний çв’ÿçок міæ 25(ÎН)D та ïаðатãоðмо-
ном  (r=-0,16 ð<0,00001), тобто çі çðостан-
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Ðèñ. 4. Ð³вень 25(ÎÍ) (À) та ÏÃ (В) у ñèрîватö³ крîв³ заëежнî в³д ïîрè рîку.
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нÿм äеôіцитó вітамінó D çðостає ðівенü ïа-
ðатãоðмонó.

3. В 11,9% обстеæениõ ðівенü ïаðатãоð-
монó бóв вище ноðми, ïðи÷омó, в 92,5% ви-
ïаäків носив õаðактеð втоðинноãо ãіïеðïа-
ðатиðеоçó. 

4. Достовіðно вищі ïокаçники 25(ÎН)D 
ðеєстðóваëисÿ в моëоäі 20-29 ðð. ó ïоðів-
нÿнні ç обстеæеними інøиõ віковиõ ãðóï 
(ð<0,01-0,001). Ðівенü ïаðатоðмонó çðос-
тав іç віком (r=0,17, p<0,0001) та äосто-
віðно віäðіçнÿвсÿ в ëюäей стаðøе 60 ðо-
ків (ð<0,05). 

5. Ïðовеäені äосëіäæеннÿ виÿвиëи, що 
віðоãіäно вищі ïокаçники 25(ÎН)D ó æите-
ëів ïівäенниõ обëастей Óкðа¿ни (ð<0,0001). 
А такоæ, віäçна÷ено, що вëіткó, особëиво в 
сеðïні місÿці, сеðеäні ïокаçники 25(ÎН)D є 
найвищими (ð<0,00001). 
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уРОвень 25(Он)витамина D у взРОслОгО населения РазлиЧнЫх РегиОнОв укРаинЫ

Поворознюк В.В., Балацкая Н.И., Климовицкий Ф.В., Сыненький Е.В., Муц В.Я.

Ðезюìе. Ïðовеäенные эïиäемиоëоãи÷еские иссëеäованиÿ óстановиëи, ÷то ëиøü 4,6% æитеëей Óкðаины 
имеют óðовенü 25(ÎН)витамина D (25(ÎН)D) в ïðеäеëаõ ноðмы, ó 13,6% отме÷ено неäостато÷ностü, а ó 81,8% 
- äеôицит витамина D. Достовеðно высокие ïокаçатеëи 25(ÎН)D ðеãистðиðóютсÿ ó моëоäыõ ëиц 20-29 ëет 
ïо сðавнению с  обсëеäованными äðóãиõ воçðастныõ ãðóïï (ð<0,01-0,001). Óðовенü ïаðатãоðмона óвеëи÷и-
ваëсÿ с воçðастом и äостовеðно иçменÿëсÿ в стаðøиõ воçðастныõ ãðóïïаõ (ð<0,05). Воçðастной ôактоð не 
вëиÿë на óðовенü 25(ÎН)D. Óстановëена äостовеðнаÿ отðицатеëüнаÿ свÿçü меæäó 25(ÎН)D и ïаðатãоðмоном 
(r=-0,16 ð<0,00001). Ó 11,9% обсëеäованныõ óðовенü ïаðатãоðмона быë выøе ноðмы, ïðи÷ем, в 92,5% сëó÷аев 
носиë õаðактеð втоðи÷ноãо ãиïеðïаðатиðеоçа. 
Óстановëено, ÷то äостовеðно выøе ïокаçатеëи 25(ÎН)D ó æитеëей юæныõ обëастей Óкðаины (ð<0,0001). А 
такæе отме÷ено, ÷то óðовенü 25(ÎН) D äостовеðно выøе ëетом, особенно в авãóсте.

Ключевые слова: äеôицит витамина D, ïаðатãоðмон, насеëение Óкðаины.
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25(OH)VITAMIN D LEVEL AMONG THE ADULT POPULATION OF DIFFERENT REGIONS OF UKRAINE

Povoroznyuk V.V., Balatska N.I., Klymovytsky F.V., Sinenky O.V., Muts V.J.

Summary. Epidemiological research has found that only 4,6% of residents of Ukraine have 25(OH) vitamin D 
(25(OH)D) in the normal range, 13,6% observed demonstrated insufficiency, and 81,8% - vitamin D deficiency. 
Significantly high 25(OH)D level was recorded among young people 20-29 years compared with other age 
groups (p<0,01-0,001). PTH levels increased with age and was significantly higher in elderly patients (p<0,05). 
The age factor didn’t influence 25(OH) D level. It was found significant negative correlation between 25(OH)D 
and PTH (r=-0,16 p<0,00001). The abnormal PTH level was registered in 11,9% of patients, and in 92,5% cases 
had the character of secondary hyperparathyroidism.
It was found significantly higher 25(OH)D level among residents of the southern regions of Ukraine (p<0,0001). 
Also it was noted that significantly higher amount 25(OH)D was recorded in the summer, especially in August. 

Key words: vitamin D, parathyroid hormone, population of Ukraine. 
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ОстеОПОРОтиЧні ПеРелОми в ЖінОк стаРШих 
вікОвих гРуП: зв'язОк із вікОм, станОм кісткОвОї 

тканини та БОлем у сПині
Поворознюк В.В., Орлик Т.В., Григор’єва Н.Н., Дубецька Г.С.

ДУ «Інститут геронтології НАМН України», 
Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м. Київ

Ðезюìе. В статті ïðеäставëені ðеçóëüтати äосëіäæеннÿ щоäо ÷астоти ниçüкоенеðãети÷ниõ ïеðеëомів ðіç-
но¿ ëокаëіçаці¿ в æінок ó ïостменоïаóçаëüномó ïеðіоäі çаëеæно віä вікó, станó кістково¿ тканини 
та виðаæеності боëю в сïині. Встановëено, що ниçüкоенеðãети÷ні ïеðеëоми ðоçвиваютüсÿ в æінок 
ó ïостменоïаóçаëüномó ïеðіоäі в бóäü-ÿкомó віці та неçаëеæно віä станó мінеðаëüно¿ щіëüності 
кістково¿ тканини. Ç віком ÷астота остеоïоðоти÷ниõ ïеðеëомів çðостає ç 18% ó 40-49 ðоків äо 50-
54% ó 70-80 ðоків. Ниçüкоенеðãети÷ні ïеðеëоми виÿвëено в 71% æінок ç остеоïоðоçом, 43% - ç ос-
теоïенією, 41% -ç ноðмаëüними ïокаçниками кістково¿ тканини. 

Ключові слова: ниçüкоенеðãети÷ні ïеðеëоми, ÷астота, остеоïоðоç, æінки в ïостменоïаóçі, біëü ó сïині.

õðебців [3, 8]. Ó ÑØА на 700 000 виïаäків 
ниçüкоенеðãети÷ниõ ïеðеëомів щоðокó на 
ïеðеëоми õðебців ïðиïаäає майæе ïоëови-
на віä óсіõ ïеðеëомів, çóмовëениõ остеоïо-
ðоçом, і ¿õ, ïðинаймні, в äва ðаçи біëüøе, 
ніæ ïеðеëомів стеãново¿ кістки [3]. частота 
ниçüкоенеðãети÷ниõ ïеðеëомів аксиаëüно-
ãо та ïеðиôеðи÷ноãо скеëета, çóмовëениõ 
çниæеннÿм мінеðаëüно¿ щіëüності кістково¿ 
тканини (ÌÙÊÒ), çбіëüøóєтüсÿ ç віком. Ó 
Ñïоëó÷ениõ Øтатаõ ðівенü çаõвоðюваності 
ïðи наÿвності симïтомати÷ниõ ïеðеëомів 
тіë õðебців ó біëиõ æінок віком äо 45 
ðоків становитü 0,2 на 1000 ëюäино-ðоків 
ïоðівнÿно ç 1,2 на 1000 ëюäино-ðоків ïісëÿ 
85 ðоків [8]. Îскіëüки веëика кіëüкістü 
ïеðеëомів õðебців ïеðебіãає беçсимïтомно 
[10], ці ïокаçники сóттєво çнецінюютü мас-
øтаб ïðобëеми, тим біëüøе, що äóæе ваæ-
ëиво, що ïеðеëоми õðебта çаçви÷ай вини-
каютü ó біëüø ðаннüомó віці, ніæ ïеðеëоми 
стеãново¿ кістки. 

Çваæаю÷и на те, що наÿвністü ниçüкое-
неðãети÷ниõ ïеðеëомів ó анамнеçі сóттєво 
ïіäвищóє ðиçик ðоçвиткó новиõ ïеðеëомів 
ÿк ïеðиôеðи÷ноãо, так і аксиаëüно-
ãо скеëета, в óсüомó світі ïðоäовæóютü-
сÿ масøтабні äосëіäæеннÿ щоäо вив÷ен-
нÿ особëивостей ðоçвиткó äаниõ óскëаä-
ненü остеоïоðоçó. Ðаçом іç çастосóван-
нÿм сó÷асниõ інстðóментаëüниõ метоäів 

ÎÐÈÃ²ÍÀЛÜÍ² ДÎÑЛ²ДжÅÍÍß

На сüоãоäніøній äенü остеоïоðоç çаëи-
øаєтüсÿ оäнією ç основниõ ïðобëем оõоðо-
ни çäоðов’ÿ. Çа äаними кëіні÷ниõ та еïіäе-
міоëоãі÷ниõ äосëіäæенü, ïðовеäениõ ó ми-
нóëомó äесÿтиðі÷÷і, найбіëüø актóаëüним 
стаëо ïитаннÿ ціëüово¿ äіаãностики ïеðе-
ëомів õðебців, оскіëüки біëüøістü кëіні÷ниõ 
насëіäків ïеðеëомів äано¿ ëокаëіçаці¿ моæ-
на ïоïеðеäити консеðвативно, беç оïеðа-
тивноãо втðó÷аннÿ. Неçваæаю÷и на те, що 
ïеðеëоми тіë õðебців äоситü ïоøиðені [1-3] 
та сóттєво вïëиваютü на çниæеннÿ ÿкості 
æиттÿ ïацієнтів [4-6], вони ÷асто çаëиøа-
ютüсÿ неäіаãностованими [6, 8]. 

Çа äаними Націонаëüноãо ôонäó остео-
ïоðоçó ÑØА 30 мëн. амеðикансüкиõ æінок і 
14 мëн. ÷оëовіків стðаæäаютü віä остеоïені¿ 
÷и остеоïоðоçó [8]. Öі катеãоðі¿ ïацієнтів 
віäносÿтü äо ãðóï ïіäвищеноãо ðиçикó 
ïеðеëомів, а біëüøістü ç ниõ óæе маютü 
ниçüкоенеðãети÷ні ïеðеëоми в анамнеçі 
[9]. Ó Ñïоëó÷ениõ Øтатаõ äові÷ний ðи-
çик остеоïоðоти÷ниõ ïеðеëомів маютü 40% 
біëиõ æінок і 13% біëиõ ÷оëовіків [3, 8]. Ó 
ïацієнтів на тëі остеоïоðоçó çаçви÷ай ðоç-
виваютüсÿ ïеðеëоми тіë õðебців, ïðок-
симаëüноãо віääіëó стеãново¿ кістки, äис-
таëüноãо віääіëó ïðоменево¿ кістки, ïðок-
симаëüноãо віääіëó ïëе÷ово¿ кістки або 
комбінаціÿ ïеðеëомів ðіçно¿ ëокаëіçаці¿; 
найïоøиðеніøими ç ниõ є ïеðеëоми тіë 



10 “Ïðобëеми остеоëоãі¿”

ПОВОРОзНюК В.В., ОРлиК Т.В., ГРиГОР’єВа Н.Н., ДуБецьКа Г.С. “ОÑÒÅÎÏÎÐÎÒÈчН² ÏÅÐÅËÎÌÈ В Æ²НÎÊ ÑÒАÐØÈХ ...”

äіаãностики стðóктóðно-ôóнкціонаëüноãо 
станó кістково¿ тканини та виçна÷еннÿ 
ãðóï ðиçикó щоäо ðоçвиткó остеоïоðо-
çó та йоãо óскëаäненü çаëиøаєтüсÿ актó-
аëüним викоðистаннÿ анамнести÷ноãо та 
ðентãеноëоãі÷ноãо метоäів äіаãностики. 

Ìета дîñë³дженнÿ – вив÷ити ÷астотó 
ниçüкоенеðãети÷ниõ ïеðеëомів ðіçно¿ ëока-
ëіçаці¿ в æінок ó ïостменоïаóçаëüномó ïе-
ðіоäі çаëеæно віä вікó та станó кістково¿ 
тканини.

Îб’ºкт дîñë³дженнÿ. Îбстеæено 493 
æінки віком 40-89 ðоків. Ó äосëіäæеннÿ 
вкëю÷аëи ïацієнток ç ïеðвинною ïатоëо-
ãією оïоðно-ðóõовоãо аïаðатó (остеоïоðоç, 
остеоïеніÿ, остеоõонäðоç) та беç ниõ. Êðи-
теðіÿми викëю÷еннÿ ç äосëіäæеннÿ бóëи 
наÿвністü сóïóтнüо¿ ïатоëоãі¿ ç бокó ен-
äокðинно¿ системи, ÿка моæе вïëивати на 
стан кістково¿ тканини (ÊÒ) та ðоçвиток ¿¿ 
ïоðóøенü, тÿæка сеðцево-сóäинна ïатоëо-
ãіÿ (інôаðкт міокаðäа, ïоðóøеннÿ моçково-
ãо кðовообіãó в ãостðій та ïіäãостðій стаäі¿, 
сóбкомïенсована та äекомïенсована сеð-
цева неäостатністü та інø.), çаõвоðюван-
нÿ сïоëó÷но¿ тканини (ðевмато¿äний аð-
тðит, системний ÷еðвоний вов÷ак, систем-
на скëеðоäеðміÿ, анкіëоçивний сïонäиëіт 
та інø.), ïоðóøеннÿ метабоëіçмó се÷ово¿ 
кисëоти, çëоÿкісні новоóтвоðеннÿ в анам-
неçі, çëовæиваннÿ аëкоãоëем та інø. Ó äо-
сëіäæеннÿ не вкëю÷аëи ïацієнтів ç висо-
коенеðãети÷ними ïеðеëомами та тðавмами 
бóäü-ÿко¿ ëокаëіçаці¿, неçаëеæно віä ÷асó 
й обставин ¿õ виникненнÿ. Не вкëю÷аëи та-
коæ ïацієнток, сïосіб æиттÿ або виä ïðо-
ôесійно¿ äіÿëüності ÿкиõ моãëи б сïðиÿти 
ðоçвиткó та ïосиëенню виðаæеності боëю 
в сïині. 

Ìетîдè дîñë³дженнÿ. Викоðистовóваëи 
çаãаëüноïðийнÿті метоäи: оãëÿä, оïитóван-
нÿ, анкетóваннÿ, оðтоïеäи÷не та кëіні÷не 
обстеæеннÿ, ëабоðатоðні та інстðóментаëüні 
äосëіäæеннÿ. Ïðи çбоðі анамнеçó çвеð-
таëи óваãó на скаðãи ïацієнтів, ïо÷аток 
ïðоÿвів çаõвоðюванü кістково-м’ÿçово¿ си-
стеми, наÿвністü ó минóëомó ïеðеëомів, 
¿õ кіëüкістü та обставини ¿õ виникненнÿ, 
ç’ÿсовóваëи наÿвністü моæëивиõ екçо- та 
енäоãенниõ ôактоðів ðиçикó çаõвоðюванü 
кістково-м’ÿçово¿ системи, çокðема, ïоðó-

øенü стðóктóðно-ôóнкціонаëüноãо станó 
кістково¿ тканини.

Анаëіç ÷астоти ïеðеëомів скеëета çа-
ëеæно віä станó кістково¿ тканини ïðово-
äиëи сеðеä æінок, ÿкі ïеðебóваëи в ïост-
меноïаóçаëüномó ïеðіоäі. Ìінеðаëüнó 
щіëüністü кістково¿ тканини (ÌÙÊÒ) виç-
на÷аëи ç викоðистаннÿм äвоõенеðãети÷но-
ãо ðентãенівсüкоãо äенситометðа “Prodigy” 
(GE Medical systems, Lunar, model 8743, 
2005). Віäïовіäно äо кðитеðі¿в ВÎÎÇ, ó 
æінок ó ïостменоïаóçаëüномó ïеðіоäі, в 
ÿкиõ ÌÙÊÒ на ðівні ïоïеðековоãо віääіëó 
õðебта äоðівнює ÷и є менøою ніæ (-2,5 SD), 
äіаãностóваëи остеоïоðоç; ó ïацієнтів, ó 
ÿкиõ ðівенü ÌÙÊÒ є менøим ніæ (-1 SD) і 
біëüøим ніæ (-2,5 SD), - остеоïенію. Áоëüо-
вий синäðом оцінюваëи окðемо в ãðóäномó 
та ïоïеðековомó віääіëаõ õðебта çа äоïо-
моãою віçóаëüно-анаëоãово¿ øкаëи (ВАØ) 
ó баëаõ віä 0 (біëü віäсóтній) äо 10 (не-
стеðïний біëü). 

Ñтатисти÷ний анаëіç ïðовоäиëи ç виçна-
÷еннÿм ïаðаметðи÷ниõ та неïаðаметðи÷-
ниõ кðитеðі¿в. Ïðи анаëіçі викоðистовó-
ваëи ïакети ïðоãðам “Statistika 6.0” Copy-
right© StatSoft, Inc. 1984-2001, Serial num-
ber 31415926535897. Віäмінності ïокаçників 
вваæаëи äостовіðними ïðи ð<0,05.

Ðезуëьтатè дîñë³дженнÿ. Ïðи анаëіçі 
÷астоти ниçüкоенеðãети÷ниõ ïеðеëомів ó 
æінок ðіçноãо вікó встановëено, що ïеðе-
ëоми кісток ïеðиôеðи÷ноãо та аксіаëüноãо 
скеëета ðоçвиваютüсÿ в óсіõ віковиõ ãðó-
ïаõ. Òак, çаãаëüна кіëüкістü ïеðеëомів 
ç віком çбіëüøóєтüсÿ: в 40-49 ðоків – 
18%, 50-59 ðоків – 29%, 60-69 ðоків – 
50%, 70-79 ðоків – 54% та 49% æінок ма-
ютü ниçüкоенеðãети÷ні ïеðеëоми ðіçно¿ 
ëокаëіçаці¿ ó 80-89 ðоків. Встановëено, що 
çбіëüøеннÿ ÷астоти ниçüкоенеðãети÷ниõ 
ïеðеëомів ó æінок віäбóваєтüсÿ çа ðаõó-
нок ÷астки ïеðеëомів аксиаëüноãо скеëе-
та (віä 10% ó віці 50-59 ðоків äо 26-28% ó 
віці 70-89 ðоків) та комбіновано¿ ëокаëіçаці¿ 
(віä 5% ó віці 50-59 ðоків äо 10% ó віці 80-
89 ðоків). Îäнак ó віковій ãðóïі 40-49 ðоків 
(ïеðеваæаютü сеðеä обстеæениõ) 18% маëи 
ïеðеëоми, ïðи÷омó тіëüки кісток ïеðиôе-
ðи÷ноãо скеëета. Ç віком ÷астота ïеðеëомів 
ïеðиôеðи÷ноãо скеëета çмінюєтüсÿ маëо та 
çаëиøаєтüсÿ в меæаõ 13-19% (ðис. 1).
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Ó ïоäаëüøомó вив÷ено ÷астотó ниçüко-
енеðãети÷ниõ ïеðеëомів ó æінок ó ïостме-
ноïаóçаëüномó ïеðіоäі çаëеæно віä станó 
кістково¿ тканини. Встановëено, що неçа-
ëеæно віä ïокаçників ÌÙÊÒ в óсіõ ãðó-
ïаõ ïостменоïаóçаëüниõ æінок (остео-
ïоðоç, остеоïеніÿ, ноðма) çóстðі÷аютüсÿ 
ниçüкоенеðãети÷ні ïеðеëоми ðіçно¿ 
ëокаëіçаці¿. Òак 71% æінок ç остеоïоðо-
çом маëи ниçüкоенеðãети÷ні ïеðеëоми 
в анамнеçі, ç остеоïенією – 43% та ç ïо-
каçниками ÌÙÊÒ ó меæаõ віково¿ ноðми 
– 31% æінок. Ïðи÷омó ÷астота ðоçвиткó 
ниçüкоенеðãети÷ниõ ïеðеëомів ïеðиôеðи÷-
ноãо скеëета бóëа майæе оäнакова в æінок 

ç остеоïоðоçом (17%), остеоïенією (17%) та 
ïокаçниками ÌÙÊÒ ó меæаõ віково¿ ноð-
ми (15%). Віäмінності сïостеðіãаëисÿ çа ðа-
õóнок ïеðеëомів аксиаëüноãо скеëета (осте-
оïоðоç – 38%, остеоïеніÿ – 20% та вікова 
ноðма – 10%) та комбіновано¿ ëокаëіçаці¿ 
(остеоïоðоç – 16%, остеоïеніÿ – 6% та 
вікова ноðма – 6%). Ñëіä віäçна÷ити, що 
÷астота ïеðеëомів комбіновано¿ ëокаëіçаці¿ 
(аксиаëüноãо та ïеðиôеðи÷ноãо скеëе-
та) в ãðóïаõ ç ïокаçниками ÌÙÊÒ, ÿкі 
віäïовіäаютü остеоïені¿ та віковій ноðмі, 
оäнакова (ðис. 2).

Встановëено, що ÷астота ðоçвит-
кó ниçüкоенеðãети÷ниõ ïеðеëомів ðіçно¿ 

Ðèñ. 1. Чаñтîта нèзькîенергетèчнèх ïереëîì³в акñèаëьнîгî та ïерèферèчнîгî ñкеëета в ж³нîк р³знîгî 
в³ку. 

Ïðимітки:  – ïеðеëоми віäсóтні,  – ïеðеëоми аксиаëüноãо скеëета,  – ïеðеëоми комбіновано¿ ëока-
ëіçаці¿,  – ïеðеëоми ïеðиôеðи÷ноãо скеëета.

Ðèñ. 2. Чаñтîта нèзькîенергетèчнèх ïереëîì³в акñèаëьнîгî та ïерèферèчнîгî ñкеëета заëежнî в³д ñта-
ну к³ñткîвî¿ тканèнè.

Ïðимітки:  – ïеðеëоми віäсóтні,  – ïеðеëоми аксиаëüноãо скеëета,  – ïеðеëоми комбіновано¿ ëока-
ëіçаці¿,  – ïеðеëоми ïеðиôеðи÷ноãо скеëета.
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Ðèñ. 3. Чаñтîта нèзькîенергетèчнèх ïереëîì³в у ж³нîк у ïîñтìенîïаузаëьнîìу ïер³îд³ з îñтеîïîрîзîì (À), 
îñтеîïен³ºю (á) та нîрìаëьнîю к³ñткîвîю тканèнîю (В). 

Ïðимітки:  – ïеðеëоми віäсóтні,  – ïеðеëоми аксиаëüноãо скеëета,  – ïеðеëоми комбіновано¿ ëока-
ëіçаці¿,  – ïеðеëоми ïеðиôеðи÷ноãо скеëета.

ëокаëіçаці¿ в æінок ó ïостменоïаóçаëü-
номó ïеðіоäі çмінюєтüсÿ ç віком çаëеæ-
но віä  станó кістково¿ тканини. Òак, 50% 
æінок ç остеоïоðоçом ó віці 50-59 ðоків 
маютü ïеðеëоми, ó 60-69 ðоків – 80%, 
ó 70-79 ðоків – 78% та ó 80-89 ðоків – 
38%. Ñëіä віäçна÷ити, що в ãðóïі 80-89 
ðоків не виçна÷ено наÿвністü ïеðеëомів 
комбіновано¿ ëокаëіçаці¿ (ðис. 3 А). В æінок 
ç остеоïенією ó віці 50-59 ðоків 25% маютü 
ниçüкоенеðãети÷ні ïеðеëоми, в 60-69 ðоків 
– 44%, ó 70-79 ðоків – 58% та ó 80-89 ðоків 
– 45% (ðис. 3 Á). В æінок ç ïокаçниками 
ÌÙÊÒ ó меæаõ віково¿ ноðми ó віці 50-59 
ðоків так само, ÿк і в æінок ç остеоïенією, 
25% маютü ïеðеëоми, в 60-69 ðоків – 29%, 
ó 70-79 ðоків – 36% та ó 80-89 ðоків – 50% 
(ðис. 3 В). 

Çа ðеçóëüтатами вив÷еннÿ особëивостей 
веðтебðаëüноãо боëüовоãо синäðомó в æінок 
ó ïостменоïаóçаëüномó ïеðіоäі çаëеæно віä 
наÿвності ниçüкоенеðãети÷ниõ ïеðеëомів 

встановëено, що біëü ó сïині віä÷óваютü 
70% æінок беç ïеðеëомів, 89% æінок ç ïе-
ðеëомами тіëüки аксиаëüноãо скеëета, 76% 
æінок ç ïеðеëомами тіëüки ïеðиôеðи÷ноãо 
скеëета в анамнеçі та 86% ïацієнток ç ïеðе-
ëомами комбіновано¿ ëокаëіçаці¿ (аксиаëüні 
та ïеðиôеðи÷ні).

Ñëіä віäçна÷ити, що сеðеä ïацієнтів ç 
ïеðеëомами тіëüки аксиаëüноãо скеëета 9% 
не маютü боëю в сïині, неçваæаю÷и на ¿õ 
наÿвністü, 17% віäçна÷аютü сëабкий біëü, 
26% – ïоміðний, а виðаæений – 44%. Îä-
нак ÷астка ïацієнтів ç ïеðиôеðи÷ними ïе-
ðеëомами та комбіновано¿ ëокаëіçаці¿ оäна-
кова в ãðóïаõ ç ðіçною виðаæеністю боëю 
в сïині (ðис. 4).

Вèñнîвкè. Ниçüкоенеðãети÷ні ïеðеëоми 
ðоçвиваютüсÿ в æінок ó ïостменоïаóçаëü-
номó ïеðіоäі в бóäü-ÿкомó віці та неçаëеæ-
но віä станó мінеðаëüно¿ щіëüності кістко-
во¿ тканини. Ç віком ÷астота остеоïоðоти÷-
ниõ ïеðеëомів çðостає ç 18% ó 40-49 ðоків 
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äо 50-54% ó 70-80 ðоків. Ниçüкоенеðãети÷ні 
ïеðеëоми виÿвëено в 71% æінок ç остео-
ïоðоçом, 43% – ç остеоïенією, 41% -ç ноð-
маëüними ïокаçниками кістково¿ тканини. 
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Àктуаëьн³ñть. Îстеоïоðоç – найбіëüø 
ïоøиðене системне çаõвоðюваннÿ скеëе-
та, ÿке õаðактеðиçóєтüсÿ çниæеннÿм міц-
ності кістково¿ тканини та çðостаннÿм ðи-
çикó ïеðеëомів. В останні ðоки ïðобëема 
остеоïоðоçó набóëа в Óкðа¿ні та світі осо-
бëивоãо çвó÷аннÿ, що çóмовëено сóттє-
вим ïостаðіннÿм насеëеннÿ та çбіëüøен-
нÿм кіëüкості æінок ó ïостменоïаóçаëü-
номó ïеðіоäі [4, 5]. Ìайæе в коæно¿ тðе-
тüо¿ æінки віком ïонаä 65 ðоків сïосте-
ðіãаєтüсÿ, ÿк мінімóм, оäин остеоïоðоти÷-
ний ïеðеëом [1, 5]. Çа äаними ВÎÎÇ кіëü-
кістü ëіæко-äнів на ðік ó ïостменоïаó-
çаëüниõ æінок ç остеоïоðоти÷ними ïеðе-
ëомами ïðоксимаëüноãо віääіëó стеãново¿ 
кістки ïеðевищóє äаний ïокаçник äëÿ та-
киõ çаõвоðюванü, ÿк ðак моëо÷но¿ çаëоçи, 
ãостðий інôаðкт міокаðäа, õðоні÷ні çаõво-
ðюваннÿ ëеãенü, цóкðовий äіабет тощо [1, 
4, 5, 6]. Óсе вищеçаçна÷ене свіä÷итü ïðо 
те, що наäçви÷айно ваæëиво äіаãностóва-
ти остеоïоðоç äо виникненнÿ ïеðеëомó, 
томó в óсüомó світі веäетüсÿ ïостійний ïо-
øóк новиõ äіаãности÷ниõ теõноëоãій äëÿ 
оцінки стðóктóðно-ôóнкціонаëüноãо ста-

нó кістково¿ тканини та виçна÷еннÿ ïаці-
єнтів іç ãðóï ðиçикó остеоïоðоçó та йоãо 
óскëаäненü.

На сüоãоäніøній äенü äëÿ äіаãности-
ки остеоïоðоçó та оцінки стðóктóðно-
ôóнкціонаëüноãо станó кістково¿ ткани-
ни викоðистовóютü ðіçні метоäи: оäно- й 
äвоõôотоннó ðентãенівсüкó абсоðбціоме-
тðію, кіëüкіснó комï'ютеðнó томоãðаôію, 
óëüтðаçвóковó äенситометðію, ðаäіоãðам-
метðію, антðоïометðи÷ні, моðôометðи÷-
ні, ãістомоðôометðи÷ні метоäи тощо. Êðім 
тоãо, в останні ðоки äëÿ оцінки 10-ðі÷ноãо 
ðиçикó остеоïоðоти÷ниõ ïеðеëомів вико-
ðистовóютü метоäикó FRAX® (fracture risk 
assessment), ÿка äоçвоëÿє інäивіäóаëüно в 
коæно¿ ëюäини ðоçðаõóвати стóïінü ðиçи-
кó ïеðеëомів.

“Çоëотим станäаðтом” äëÿ виçна÷ен-
нÿ мінеðаëüно¿ щіëüності кістково¿ ткани-
ни (ÌÙÊÒ) øийки стеãново¿ кістки, õðеб-
та й всüоãо скеëета є äвоõôотонна ðент-
ãенівсüка абсоðбціометðіÿ (ДÐА) [13], ïðо-
те на сüоãоäніøній äенü äаний метоä вико-
ðистовóєтüсÿ неäостатнüо в çв’ÿçкó ç висо-
кою ваðтістю.

інФОРмативність РентгенОстеОденситОметРії 
кисті та алгОРитму FRAX® в ОЦінЦі стРуктуРнО-
ФункЦіОнальнОгО стану кісткОвОї тканини в 

ЖінОк у ПОстменОПаузальнОму ПеРіОді
Григор’єва Н.В., Поворознюк Вас.В., Поворознюк В.В.

ДУ «Інститут геронтології НАМН України»,  
Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, Київ

Ðезюìе. Ç метою вив÷еннÿ інôоðмативності ðентãеностеоäенситометðі¿ (ÐÎД) кісток кисті та аëãоðитмó 
FRAX® в оцінці стðóктóðно-ôóнкціонаëüноãо станó кістково¿ тканини в æінок ó ïостменоïаó-
çаëüномó ïеðіоäі обстеæено 247 ïацієнток віком 45-89 ðоків. Викоðистовóваëи настóïні метоäи-
ки: äвоõôотонна ðентãенівсüка äенситометðіÿ стеãново¿ кістки та ¿¿ øийки, ïоïеðековоãо віääіëó 
õðебта й всüоãо скеëета (PRODIGY), ðентãеностеоäенситометðіÿ кисті (АÐÌ-ÎÑÒÅÎËÎÃ). Вста-
новëено, що в æінок ó ïостменоïаóçаëüномó ïеðіоäі ðентãеностеоäенситометðіÿ кисті є інôоðма-
тивним метоäом оцінки стðóктóðно- ôóнкціонаëüноãо станó кістково¿ тканини. чóтëивістü і сïе-
циôі÷ністü ïокаçників ðентãеностеоäенситометðі¿ ïðи комбінаці¿ іç FRAX® ïіäвищóваëасÿ ç 56 і 
18% äо 95 і 81% віäïовіäно. Ó õвоðиõ ç ниçüкоенеðãети÷ними ïеðеëомами в анамнеçі ÷óтëивістü 
і сïециôі÷ністü ïокаçників ðентãеностеоäенситометðі¿ ïðи ïоєäнанні ç FRAX® ïіäвищóваëасÿ äо 
100 і 60% віäïовіäно, в æінок беç ïеðеëомів ÷óтëивістü не çмінюваëасÿ, а сïециôі÷ністü ïіäвищó-
ваëасÿ äо 89%.

Ключові слова: мінеðаëüна щіëüністü кістково¿ тканини, остеоïоðоти÷ні ïеðеëоми, ðентãеностеоäенситоме-
тðіÿ, FRAX®, ïостменоïаóçаëüний ïеðіоä.
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Ó 2001 ðоці в ²нститóті ãеðонтоëоãі¿ НА-
ÌНÓ ïіä кеðівництвом ïðоô. Ïовоðоçню-
ка В. В. ðоçðобëена й øиðоко викоðистовó-
єтüсÿ в ïðакти÷ній äіÿëüності баãатüоõ об-
ëасниõ та ðайонниõ центðів Óкðа¿ни мето-
äика ðентãеностеоäенситометðі¿ (ÐÎД) кіс-
ток кисті [3]. Дана метоäика баçóєтüсÿ на 
комïëексномó çастосóванні станäаðтиçо-
вано¿ ðентãеноãðаôі¿ ïеðиôеðи÷ниõ кісток 
скеëета, çокðема, метакаðïаëüниõ кісток, й 
комï’ютеðно¿ äенситометðі¿ ðентãеноãðам. 
Ïðовеäені автоðами метоäики äосëіäæен-
нÿ äовеëи çна÷ний коðеëÿційний çв’ÿçок 
міæ ïокаçниками ÐÎД кисті та óëüтðаçвó-
ково¿ äенситометðі¿ в ëюäей ðіçниõ віко-
виõ ãðóï, ïðоте ïоäібні äані щоäо ймовіð-
ноãо çв’ÿçкó ïокаçників ÐÎД кисті та äвоõ-
ôотонно¿ ðентãенівсüко¿ äенситометðі¿ äо 
цüоãо ÷асó віäсóтні [8].

В останні ðоки äëÿ ðоçøиðеннÿ моæëи-
востей ó ëікóванні õвоðиõ ç остеоïоðоçом 
øиðоко викоðистовóєтüсÿ аëãоðитм FRAX® 
(fracture risk assessment), ðоçðобëений сïе-
ціаëістами ВÎÎÇ та Ìіæнаðоäно¿ асоціаці¿ 
остеоïоðоçó, ÿкий äає çмоãó ðоçðаõóвати в 
ïацієнтів стаðøе 40 ðоків 10-ðі÷ний ðиçик 
óсіõ остеоïоðоти÷ниõ ïеðеëомів та окðемо 
ïеðеëомів стеãново¿ кістки ç та беç виміðю-
ваннÿ ïокаçників ÌÙÊÒ (www.shef.ac.uk/
FRAX). ²нстðóмент FRAX çаснований на 
оцінці кëіні÷ниõ ôактоðів ðиçикó та ïокаç-
никó ÌÙÊÒ øийки стеãново¿ кістки (ïðо-
те наÿвністü останнüоãо не обов’ÿçкова). Çа 
äоïомоãою комï’ютеðиçовано¿ ïðоãðами 
виðаõовóєтüсÿ 10-ðі÷ний ðиçик ïеðеëомів 
віäïовіäно äо наÿвниõ ôактоðів ðиçикó в 
коæноãо ïацієнта інäивіäóаëüно. На сüоãоä-
ніøній äенü ðеçóëüтати анкети FRAX мо-
æóтü бóти ïіäставою äëÿ ïо÷аткó теðаïі¿ 
навітü беç виміðюваннÿ ïокаçників ÌÙÊÒ. 
Òак, ó ðекоменäаціÿõ IOF (International Os-
teoporosis Foundation) (2011) наÿвністü ви-
сокоãо ðиçикó ïеðеëомів çа ïокаçниками 
FRAX є ïіäставою äо ïðиçна÷еннÿ ëікó-
ваннÿ, а çа ðекоменäаціÿми NOF (Nation-
al Osteoporosis Foundation) ëікóваннÿ ïови-
нні отðимóвати ïостменоïаóçаëüні æінки й 
÷оëовіки стаðøе 50 ðоків ïðи наÿвності ос-
теоïені¿ çа äаними ðентãенівсüко¿ äенсито-
метðі¿ та ïокаçникаõ 10-ðі÷ноãо ðиçикó ïе-
ðеëомів ≥20 äëÿ óсіõ остеоïоðоти÷ниõ ïе-
ðеëомів і ≥3% äëÿ ïеðеëомів стеãново¿ кіст-

ки (www.nof.org/professionals/Clinicians_
Guide.htm).

Ñëіä çаçна÷ити, що бóäü-ÿкі тести, ÿкі 
викоðистовóютü ó кëіні÷номó обстеæенні, 
в томó ÷исëі й ïацієнта ç остеоïоðо-
çом – не іäеаëüні. Çавæäи çаëиøаєтüсÿ 
віðоãіäністü тоãо, що ðеçóëüтати 
äіаãности÷ноãо äосëіäæеннÿ об'єктивно не 
віäобðаæаютü наÿвністü ÷и віäсóтністü çа-
õвоðюваннÿ. Ваæëивою õаðактеðисти-
кою оцінюю÷иõ тестів є ÷óтëивістü, ÿка 
виçна÷ає ïðиäатністü тестó äëÿ оцінки 
äинаміки станó ïацієнта. Дëÿ ðоçðаõóн-
кó ÷óтëивості тестó моæëиве çастосóваннÿ 
ðіçниõ математи÷ниõ ïðоцеäóð. Îäна ç та-
киõ – ðоçðаõóнок ÷астки ïацієнтів іç ноð-
маëüним і ïатоëоãі÷ним ðеçóëüтатом, ÿка 
äійсно ïðавиëüно встановëена çа äоïомо-
ãою цüоãо тестó. Òеðміни «ïоçитивний» і 
«неãативний» ðеçóëüтат тестó викоðисто-
вóютü ó ¿õ çви÷айномó çна÷енні – äëÿ виç-
на÷еннÿ наÿвності ÷и віäсóтності çаõвоðю-
ваннÿ віäïовіäно. Òаким ÷ином, ÷óтëивістü 
– ÷астка ïоçитивниõ ðеçóëüтатів ó ãðóïі 
õвоðиõ, а сïециôі÷ністü – ÷астка неãатив-
ниõ ðеçóëüтатів ó ãðóïі ïðакти÷но çäоðо-
виõ ïацієнтів.

Неçваæаю÷и на викоðистаннÿ ðіçниõ 
äіаãности÷ниõ метоäик в оцінці стðóктóðно-
ôóнкціонаëüноãо станó кістково¿ тканини, 
на сüоãоäніøній ÷ас ó світовій ëітеðатóðі 
неäостатнüо äаниõ щоäо інôоðмативності 
метоäики ÐÎД кисті в ïацієнтів ðіçноãо вікó 
та статі, çв'ÿçкó міæ ïокаçниками ÐÎД та 
ДÐА, а такоæ моæëивостей комбінованоãо 
викоðистаннÿ ÐÎД ç аëãоðитмом FRAX ó 
ïацієнтів ðіçноãо вікó та статі, й çокðема, в 
æінок ó ïостменоïаóçаëüномó ïеðіоäі.

Ìета рîбîтè – вив÷ити інôоðмативністü 
ðентãеностеоäенситометðі¿ кисті та ¿¿ ком-
бінаці¿ ç ïокаçниками аëãоðитмó FRAX в 
оцінці стðóктóðно-ôóнкціонаëüноãо станó 
кістково¿ тканини в æінок ó ïостменоïаó-
çаëüномó ïеðіоäі.

Ìатер³аë ³ ìетîдè дîñë³дженнÿ. На баçі 
віääіëó кëіні÷но¿ ôіçіоëоãі¿ та ïатоëоãі¿ 
оïоðно-ðóõовоãо аïаðатó ДÓ «²нститóт ãе-
ðонтоëоãі¿ НАÌН Óкðа¿ни» нами обстеæе-
но 247 ïостменоïаóçаëüниõ æінок віком 45-
89 ðоків. Ñеðеäній вік скëав 65±0,6 ðоків, 
вік меноïаóçи 49±0,4 ðоків, тðиваëістü ïо-
стменоïаóçаëüноãо ïеðіоäó – 16±0,6 ðоків.
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Ñтðóктóðно-ôóнкціонаëüний стан кіст-
ково¿ тканини оцінено çа äоïомоãою äвоõ-
ôотонноãо ðентãенівсüкоãо äенситометðа 
«Prodigy» (GE Medical systems, Lunar, mod-
el 8743, 2005) та ÐÎД кисті ç викоðистан-
нÿм ïðоãðами «АÐÌ-ÎÑÒÅÎËÎÃ» äëÿ ви-
çна÷еннÿ інäексів Barnett-Nordin на мета-
каðïаëüномó віääіëі кисті. 10-ðі÷ний ðиçик 
остеоïоðоти÷ниõ ïеðеëомів ðоçðаõовóваëи 
çа äоïомоãою аëãоðитмó FRAX®.

Ñтатисти÷ний анаëіç ïðовоäиëи ç виçна-
÷еннÿм ïаðаметðи÷ниõ та неïаðаметðи÷-
ниõ кðитеðі¿в. Ïðи анаëіçі викоðистовóва-
ëи ïакети ïðоãðам «Statistiсa 6.0», «Exсel». 
Ðіçницю ïокаçників вваæаëи äостовіðною 
ïðи ð<0,05.

Ðезуëьтатè дîñë³дженнÿ та ¿х îбгî-
вîреннÿ. Анаëіç ïокаçників стðóктóðно-
ôóнкціонаëüноãо станó кістково¿ тканини 
виÿвив віäмінності щоäо ðоçïоäіëó ïокаç-
ників ó ãðóïаõ (ноðма – остеоïеніÿ – осте-
оïоðоç) çаëеæно віä метоäó, ÿкий викоðис-
товóєтüсÿ, й äіëÿнки виміðюваннÿ. Вста-
новëено, що ïокаçники ÷астоти остеоïо-
ðоçó ïðи викоðистанні метоäó ÐÎД кисті 
бóëи вищими ïоðівнÿно ç віäïовіäними ïðи 
оцінці ÌÙÊÒ стеãново¿ кістки, ¿¿ øийки, 
ïоïеðековоãо віääіëó õðебта та всüоãо ске-
ëета ïðи ïðовеäенні äвоõôотонно¿ ðентãе-
нівсüко¿ абсоðбціометðі¿ (ðис. 1).

Êðім тоãо, встановëено, що сеðеä æінок ç 
остеоïоðоçом (Ò-кðитеðій ≤-2,5 SD) на ðівні 

øийки стеãново¿ кістки çа äаними ДÐА, çа 
ðеçóëüтатами ÐÎД кісток кисті остеоïоðоç 
виÿвëено ëиøе в 73%. Ó 24% ïацієнток бóëа 
виÿвëена остеоïеніÿ, ó 3% – ноðмаëüні ïо-
каçники кістково¿ тканини. Ó õвоðиõ ç ïо-
каçником Ò-кðитеðію ≤-2,5 SD на ðівні óсі-
є¿ стеãново¿ кістки çа äаними ДÐА, çа ðе-
çóëüтатами ÐÎД кисті в 80% виÿвëено ос-
теоïоðоç, ó 20% остеоïенію. Ïðи анаëіçі ïо-
каçників ðентãеностеоäенситометðі¿ кісток 
кисті в õвоðиõ ç остеоïоðоçом ïоïеðеково-
ãо віääіëó õðебта çа ðеçóëüтатами ДÐА ó 
52% виÿвëено остеоïоðоç, ó 42% – остео-
ïенію, ó 6% – ноðмаëüні ïокаçники станó 
кістково¿ тканини.

Ïðи анаëіçі вçаємоçв’ÿçкó міæ ïо-
каçниками ДÐА та ÐÎД кісток кисті в 
æінок ó ïостменоïаóçаëüномó ïеðіоäі от-
ðимано äостовіðний ïоміðний ïоçитив-
ний коðеëÿційний çв’ÿçок міæ ïокаçника-
ми інтеãðаëüноãо коðтикаëüноãо інäексó 
(²Ê²) та ÌÙÊÒ óсüоãо скеëета (r=0,58; 
p=0,0000001). Êоðеëÿційний çв’ÿçок міæ 
ïокаçниками ²Ê² і ÌÙÊÒ øийки стеãново¿ 
кістки (r=0,30; p=0,000002), стеãново¿ 
кістки (r=0,32; p=0,0000004), ïоïеðековоãо 
віääіëó õðебта (r=0,16; p=0,01) та äистаëü-
ноãо віääіëó кісток ïеðеäïëі÷÷ÿ (r=0,28; 
p=0,00001) бóв äостовіðним, ïðоте сëабøим 
(ðис. 2).

Ñиëа коðеëÿційноãо çв’ÿçкó çменøóва-
ëасÿ ç віком (табë. 1) та тðиваëістю ïост-
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Ðèñ. 1. Чаñтîта îñтеîïîрîзу та îñтеîïен³¿ за данèìè рентгенîñтеîденñèтîìетр³¿ кèñт³ та двîхфîтîннî¿ 
рентген³вñькî¿ абñîрбö³îìетр³¿.

Ïðимітки: ÐÎД – ðентãеностеоäенситометðіÿ; ØÑÊ – øийка стеãново¿ кістки; ÑÊ – стеãнова кістка; ÏВХ – 
ïоïеðековий віääіë õðебта; ВÑ – весü скеëет; ДВÊÏ – äистаëüний віääіë кісток ïеðеäïëі÷÷ÿ.
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меноïаóçаëüноãо ïеðіоäó (табë. 2) на ðівні 
øийки стеãново¿ кістки, стеãново¿ кістки 
та ïоïеðековоãо віääіëó õðебта, а на ðівні 
всüоãо скеëета не çмінюваëасÿ.

чóтëивістü ïокаçників ðентãеностеоäен-
ситометðі¿ ïоðівнÿно ç ïокаçниками ДÐА 
бóëа віä 56% äо 78%, а сïециôі÷ністü – віä 
18% äо 38%.

Дëÿ ïіäвищеннÿ інôоðмативності ме-
тоäики ÐÎД ðеçóëüтати останнüо¿ бóëи 
ïоєäнані ç äаними аëãоðитмó FRAX® . Ðе-
çóëüтати бóëи ïðоанаëіçовані в äвоõ ãðó-
ïаõ ïацієнтів:

Група остеопорозу. До не¿ ввійøëи õво-
ðі, в ÿкиõ äіаãностовано остеоïоðоç çа äа-
ними ÐÎД та ïацієнтки, ó ÿкиõ çа äаними 
ÐÎД встановëено остеоïенію, а 10-ðі÷ний 
ðиçик ïеðеëомів беç вðаõóваннÿ ïокаçни-
ків ÌÙÊÒ øийки стеãново¿ кістки (Fr1) 

бóв біëüøе 20 або 10-ðі÷ний ðиçик ïеðеëо-
мів øийки стеãново¿ кістки беç вðаõóван-
нÿм çна÷енü ÌÙÊÒ øийки стеãново¿ кіст-
ки (Fr2) бóв біëüøе 3.

Група норми. До не¿ ввійøëи всі õвоðі, 
ÿкі маëи ноðмаëüні ïокаçники ÌÙÊÒ çа 
äаними ÐÎД, та ïацієнтки, ÿкі çа äаними 
ÐÎД маëи остеоïенію та Fr1-ðиçик менøе 
20 або Fr2-ðиçик менøе 3.

ßк ðеçóëüтат äаноãо ðоçïоäіëó 
÷óтëивістü та сïециôі÷ністü ïокаçників 
ÐÎД çна÷но ïіäвищóваëасÿ (табë. 3).

Ïðи анаëіçі вçаємоçв’ÿçків міæ äаними 
ДÐА та ÐÎД ó ïацієнток ç ниçüкоенеðãе-
ти÷ними ïеðеëомами в анамнеçі отðимано 
äостовіðний ïоçитивний ïоміðно виðаæе-
ний коðеëÿційний çв’ÿçок міæ ïокаçника-
ми ÌÙÊÒ óсüоãо скеëета та інтеãðаëüно-
ãо коðтикаëüноãо інäексó й сëабкий коðе-
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Ðèñ. 2. Êîреëÿö³éнèé зв’ÿзîк ì³ж ïîказнèкаìè ³нтеграëьнîгî кîртèкаëьнîгî ³ндекñу та ì³нераëьнî¿ щ³ëь-
нîñт³ к³ñткîвî¿ тканèнè р³знèх рег³îн³в ñкеëета.

Ïðимітки: Çв’ÿçок міæ інтеãðаëüним коðтикаëüним інäексом та: А – ÌÙÊÒ óсüоãо скеëета; Á – ÌÙÊÒ 
øийки стеãново¿ кістки; В – ÌÙÊÒ стеãново¿ кістки; Ã – ÌÙÊÒ ïоïеðековоãо віääіëó õðебта.
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ëÿційний çв’ÿçок міæ ïокаçниками ÌÙÊÒ 
стеãново¿ кістки та ²Ê², ïðоте не отðимано 
äостовіðноãо коðеëÿційноãо çв’ÿçкó міæ ²Ê² 
та ÌÙÊÒ øийки стеãново¿ кістки й ïоïе-
ðековоãо віääіëó õðебта на віäмінó віä ãðó-
ïи ïацієнтів беç ïеðеëомів (табë. 4).

Встановëено äостовіðний коðеëÿційний 
çв’ÿçок міæ інтеãðаëüним коðтикаëüним 
інäексом та 10-ðі÷ним ðиçиком ïеðеëомів 
беç вðаõóваннÿ ïокаçника ÌÙÊÒ ØÑÊ: çі 
çбіëüøеннÿм коðтикаëüниõ інäексів ðиçик 
ïеðеëомів çниæóвавсÿ (ðис. 3).

Ó ãðóïі ïацієнток ç ïеðеëомами в анам-
неçі ÷óтëивістü ïокаçників ÐÎД ïоðівнÿно 
ç ïокаçниками ДÐА бóëа високою та ïе-
ðевищóваëа ïокаçники в ãðóïі беç ïеðеëо-
мів ç øийкою стеãново¿ кістки, стеãновою 
кісткою, ïоïеðековим віääіëом õðебта та 
óсім скеëетом, аëе бóëа ниæ÷ою ïоðівнÿ-

но ç äистаëüним віääіëом кісток ïеðеäïëі÷-
÷ÿ. Ñïециôі÷ністü ïокаçників бóëа ниçüкою 
в обоõ ãðóïаõ. 

Ïðи анаëіçі ãðóï остеоïоðоçó та ноðми в 
ïацієнток ç ïеðеëомами в анамнеçі ÷óтëи-
вістü ïокаçників ÐÎД çна÷но ïіäвищóваëа-
сÿ, а сïециôі÷ністü çаëиøаëасÿ неçмінною 
в ïацієнток іç FRAX-2-ðиçиком і ïіäвищó-
ваëасÿ в ãðóïі õвоðиõ іç FRAX-1-ðиçиком.

Ó õвоðиõ беç ïеðеëомів в анамнеçі в ãðó-
ïі остеоïоðоçó ÷óтëивістü ïокаçників ÐÎД 
ç ïокаçниками ДÐА ïіäвищóваëасÿ ïоðів-
нÿно іç øийкою стеãново¿ кістки та äис-
таëüним віääіëом кісток ïеðеäïëі÷÷ÿ, ïо-
ðівнÿно çі стеãновою кісткою çаëиøаëасÿ 
беç çмін, а ïоðівнÿно ç ïоïеðековим віä-
äіëом õðебта та óсім скеëетом ÷óтëивістü 
ïіäвищóваëасÿ ëиøе в ãðóïі ïацієнток іç 
FRAX-2-ðиçиком. Ñïециôі÷ністü ïокаçни-

таблиця 1. кореляційний зв’язок між показниками мЩкт різних регіонів скелета та інтегральним корти-
кальним індексом у жінок залежно від віку

Вікова ãðóïа / Ді-
ëÿнка виміðюваннÿ

Øийка стеãново¿ кістки Ñтеãнова кістка Весü скеëет Ïоïеðековий віääіë õðебта
r ð r p r ð r p

50-59 0,44 0,0002 0,42 0,0004 0,55 0,0002 0,41 0,0005
60-69 0,34 0,001 0,36 0,0004 0,61 0,0001 0,22 0,04
70-79 0,11 0,33 0,14 0,19 0,45 0,0001 0,20 0,07
80-89 -0,14 0,65 -0,14 0,65 0,39 0,17 0,33 0,25

таблиця 2. кореляційний зв’язок між показниками мЩкт та інтегральним кортикальним індексом у пацієн-
ток залежно від тривалості постменопаузального періоду

Òðиваëістü ïостменоïа-
óçи / Діëÿнка виміðюв.

Øийка стеãново¿ кістки Ñтеãнова кістка Весü кеëет Ïоïеðековий віääіë õðебта
r ð r p r ð r p

0-9 ðоків 0,33 0,0054 0,29 0,02 0,44 0,0001 0,25 0,04
10-19 ðоків 0,32 0,006 0,37 0,001 0,54 0,0000008 0,23 0,05
20-29 ðоків 0,14 0,23 0,14 0,25 0,47 0,0003 0,001 0,99

Áіëüøе 30 ðоків 0,17 0,44 0,25 0,45 0,45 0,03 0,10 0,62

таблиця 3. Чутливість та специфічність показників рентгеностеоденситометрії кісток кисті з показниками 
двохфотонної рентгенівської абсорбціометрії

Ïокаçники ÌÙÊÒ / чóтëивістü та сïециôі÷ністü чВ чВ+Fr1 чВ+Fr2 ÑÏ CÏ+Fr1 CÏ+Fr2

Весü скеëет 68 79 89 24 69 53
Ñтеãнова кістка 78 89 89 22 72 54
Øийка стеãново¿ кістки 73 82 86 38 75 63
Ïоïеðековий віääіë õðебта 56 64 84 18 58 50
Дистаëüний віääіë кісток ïеðеäïëі÷÷ÿ 67 83 95 35 81 70
Ïðим і тки : чВ – ÷óтëивістü, ÑÏ – сïециôі÷ністü, чВ+Fr1 – ÷óтëивістü ãðóïи остеоïоðоçó іç FRAX-1-
ðиçиком, чВ+Fr2 – ÷óтëивістü ãðóïи остеоïоðоçó іç FRAX-2-ðиçиком, ÑÏ+Fr1 – сïециôі÷ністü ãðóïи ноð-
ми іç FRAX-1-ðиçиком, ÑÏ+Fr-2 – сïециôі÷ністü ãðóïи ноðми іç FRAX-2-ðиçиком.

таблиця 4. кореляційний зв’язок між мЩкт та показниками ікі в пацієнток залежно від наявності низькое-
нергетичних переломів в анамнезі

Ãðóïи / ïокаçники
Øийка стеãново¿ кістки Ñтеãнова кістка Весü скеëет Ïоïеðековий віääіë õðебта

r p r p r p r p
Áеç ïеðеëомів 0,34 0,00002 0,34 0,00004 0,53 0,0000001 0,17 0,04
Ç ïеðеëомами в анамнеçі 0,14 0,19 0,22 0,04 0,52 0,0000002 0,04 0,72
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ків ó äаниõ ãðóïаõ çна÷но ïіäвищóваëасÿ 
(табë. 5 і табë. 6).

Вèñнîвкè. Ó æінок ó ïостменоïаóçаëü-
номó ïеðіоäі ðентãеностеоäенситометðіÿ 
кисті є інôоðмативним метоäом оцінки 
стðóктóðно-ôóнкціонаëüноãо станó кістко-
во¿ тканини. Êоðеëÿційний çв’ÿçок міæ ïо-
каçниками ðентãеностеоäенситометðі¿ кіс-
ток кисті та äвоõôотонно¿ ðентãенівсüко¿ 
абсоðбціометðі¿ є äостовіðним, що свіä÷итü 
ïðо високó інôоðмативністü ÐÎД ó оцін-
ці стðóктóðно-ôóнкціонаëüноãо станó кіст-
ково¿ тканини. Ó ïостменоïаóçаëüниõ æі-
нок ÷óтëивістü і сïециôі÷ністü ïокаçни-
ків ðентãеностеоäенситометðі¿ ïðи комбі-

наці¿ іç FRAX® ïіäвищóєтüсÿ ç 56 і 18% äо 
95 і 81% віäïовіäно. Ó ïацієнток беç ïеðе-
ëомів в анамнеçі коðеëÿційний çв’ÿçок є 
біëüø сиëüним ïоðівнÿно іç õвоðими, ÿкі 
маëи ïеðеëоми. Ó ãðóïі ïацієнток ç ïеðе-
ëомами в анамнеçі ÷óтëивістü ïокаçників 
ðентãеностеоäенситометðі¿ кисті ïоðівнÿ-
но ç ïокаçниками äвоõôотонно¿ ðентãенів-
сüко¿ абсоðбціометðі¿ є високою та ïеðеви-
щóє ïоäібнó в ãðóïі беç ïеðеëомів, а сïе-
циôі÷ністü – ниçüкою в обоõ ãðóïаõ. Ó ïа-
цієнток ç ниçüкоенеðãети÷ними ïеðеëома-
ми в анамнеçі ÷óтëивістü і сïециôі÷ністü 
ïокаçників ðентãеностеоäенситометðі¿ ïðи 
ïоєäнанні іç FRAX® ïіäвищóєтüсÿ äо 100 і 

А 

 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Інтегральний кортикальний індекс, ум.од.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10
-р

іч
на

 в
ір

ог
ід

ні
ст

ь 
ви

ни
кн

ен
ня

 
пе

ре
ло

м
ів

 б
ез

вр
ах

ув
ан

ня
 М

Щ
КТ

,б
ал

и

r = -0,45; p = 0,0003

 Á 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
Інтегральний кортикальний індекс, ум.од.

-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

10
-р

іч
на

 в
ір

ог
ід

ні
ст

ь 
ви

ни
кн

ен
ня

 
пе

ре
ло

м
ів

 ш
ий

ки
ст

ег
но

во
ї к

іс
тк

и 
бе

з 
вр

ах
ув

ан
ня

 М
Щ

КТ
,б

ал
и

r = -0,37; p = 0,0003

Ðèñ. 3. Êîреëÿö³éнèé зв’ÿзîк ì³ж ³нтеграëьнèì кîртèкаëьнèì ³ндекñîì та 10-р³чнèì рèзèкîì уñ³х îñтеî-
ïîрîтèчнèх ïереëîì³в (À) та ïереëîì³в ШÑÊ (á) без врахуваннÿ ÌÙÊÒ ШÑÊ.

таблиця 5. Чутливість показників рентгеностеоденситометрії кісток кисті порівняно з показниками двохфо-
тонної рентгенівської абсорбціометрії залежно від наявності низькоенергетичних переломів в анамнезі

Ïокаçники ÌÙÊÒ / чóтëивістü та сïеци-
ôі÷ністü

Ïацієнти ç ïеðеëомами Ïацієнти беç ïеðеëомів

чВ чВ+Fr1 чВ+Fr2 чВ чВ+Fr1 чВ+Fr2

Весü скеëет 82 100 100 50 50 75
Ñтеãнова кістка 80 100 100 75 75 75
Øийка стеãново¿ кістки 82 91 91 64 73 82
Ïоïеðековий віääіë õðебта 82 100 100 56 56 89
Дистаëüний віääіë кісток ïеðеäïëі÷÷ÿ 63 89 95 70 78 96

таблиця 6. специфічність показників рентгеностеоденситометрії кісток кисті порівняно з показниками двох-
фотонної рентгенівської абсорбціометрії залежно від наявності низькоенергетичних переломів в анамнезі

Ïокаçники ÌÙÊÒ / чóтëивістü та сïециôі÷ністü
Ïацієнти ç ïеðеëомами Ïацієнти беç ïеðеëомів

ÑÏ CÏ+Fr1 CÏ+Fr2 ÑÏ CÏ+Fr1 CÏ+Fr2
Весü скеëет 23 46 23 24 76 62
Ñтеãнова кістка 11 33 11 24 81 65
Øийка стеãново¿ кістки 25 50 25 40 80 70
Ïоïеðековий віääіë õðебта 23 46 23 17 66 59
Дистаëüний віääіë кісток ïеðеäïëі÷÷ÿ 30 60 40 37 89 81
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60% віäïовіäно, в æінок беç ïеðеëомів ÷óт-
ëивістü не çмінюєтüсÿ, а сïециôі÷ністü ïіä-
вищóєтüсÿ äо 89%.
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В Óкðаине соãëасно äанным меäицин-
ской статистики çна÷итеëüно воçðастает 
çабоëеваемостü сеðäе÷но-сосóäистой ïато-
ëоãией, ÷то ïðивоäит к ïовыøению смеðт-
ности ввиäó ðаçвитиÿ инôаðкта миокаð-
äа, инсóëüтов [2]. Òðетüе место в стðóктóðе 
смеðтности çанимает системный остеоïоðоç, 
ÿвëÿÿсü основной ïðи÷иной веðтебðаëüныõ 
ïеðеëомов и ïеðеëомов øейки беäðа [3]. Ñ 
цеëüю сниæениÿ неãативныõ ïосëеäствий 
комоðбиäной ïатоëоãии ïðовоäитсÿ ана-
ëиç ôактоðов ðиска иõ ðаçвитиÿ и ðаçðа-
ботка метоäов ðанней äиаãностики и ëе-
÷ениÿ. Ðеçóëüтаты некотоðыõ иссëеäова-
ний óкаçывают, ÷то смеðтностü всëеäствие 
сеðäе÷но-сосóäистыõ çабоëеваний ассоци-
иðóетсÿ со сниæенной минеðаëüной ïëот-
ностüю костной ткани (ÌÏÊÒ) и ïеðеëома-
ми костей [8]. частота остеоïоðоçа ó æен-
щин с ãиïеðтони÷еской боëеçнüю (ÃÁ) в 
воçðасте 45–64 ãоäа выøе, ÷ем в ïоïóëÿ-
ции. [1]. Ìетаанаëиç ïокаçаë, ÷то тоëщи-
на интимы-меäии ÿвëÿетсÿ çна÷итеëüным 
ïðеäиктоðом инôаðкта миокаðäа и ин-
сóëüта [6]. Некотоðые мноãоцентðовые ис-
сëеäованиÿ такæе ïоäтвеðæäают вçаимос-
вÿçü меæäó тоëщиной интимы-меäии со-
сóäов и ÌÏÊÒ [4]. Но неиçвестно, моæет 

ëи ниçкаÿ ÌÏÊÒ бытü ïðеäиктоðом боëее 
выðаæенноãо атеðоскëеðоçа и каëüциноçа 
сосóäов. Ïðовеäены иссëеäованиÿ, котоðые 
óкаçывают, ÷то ÷астота äеминеðаëиçации 
беäðенной кости ассоцииðóетсÿ с ÷астотой 
атеðоãенеçа и ðиском каðäиоваскóëÿðныõ 
событий в бóäóщем [7]. Èçвестно, ÷то оä-
ним иç ôактоðов, сïособствóющиõ ðаç-
витию витамин-D-äеôицита ÿвëÿетсÿ 
сниæенный кëиðенс кðеатинина [5]. В то 
æе вðемÿ, ïðоãðессиðование ÃÁ ïðивоäит к 
ïоðаæению «оðãанов-миøеней», в том ÷ис-
ëе и ïо÷ек, ÷то моæет бытü оäним иç ме-
õаниçмов наðóøениÿ метабоëиçма витами-
на D. В свÿçи с выøеиçëоæенным, öеëью 
ðаботы ÿвиëосü иссëеäование стðóктóðно-
ôóнкционаëüноãо состоÿниÿ костной ткани 
и каëüций-ôосôоðноãо обмена ó ïациенток 
с ãиïеðтони÷еской боëеçнüю в ïостменоïа-
óçаëüном ïеðиоäе.

Ìатерèаëы è ìетîды èññëедîванèÿ. На 
баçе каðäиоëоãи÷ескоãо отäеëениÿ ¹2 ãо-
ðоäской мноãоïðоôиëüной кëини÷еской 
боëüницы ¹1 быëи обсëеäованы ïациент-
ки в ïостменоïаóçе, ó котоðыõ в соответ-
ствии с кðитеðиÿми ВÎÇ óстановëен äиа-
ãноç ÃÁ ²² стаäии, соïоставимыõ ïо воçðа-
стó и äëитеëüности меноïаóçы. Дëÿ выÿв-

ÓДÊ 611-018.4:616.13

изменения стРуктуРнО-ФункЦиОнальнОгО 
сОстОяния кОстнОЙ ткани ПРи гиПеРтОниЧескОЙ 

БОлезни у ЖенЩин в ПОстменОПаузе
Поворознюк В.В.,1 Коломиец В.И2., Нишкумай О.И.2, Некрасова Н.Б.3

1 ГУ «Институт геронтологии НАМН Украины»,
2 ГУ «Луганский государственный медицинский университет»,

3Луганская клиническая многопрофильная больница №1

Ðезюìе. На баçе ãоðоäской мноãоïðоôиëüной кëини÷еской боëüницы ¹1 быëо обсëеäовано 45 ïациенток в 
ïостменоïаóçе с ÃÁ ²² стаäии, котоðые быëи ðаçäеëены на ãðóïïы в çависимости от стеïени çа-
боëеваниÿ: ² ãðóïïа – 1 стеïенü ÃÁ (17 ïациенток, сðеäний воçðаст 52,1±4,6 ëет; äëитеëüностü 
меноïаóçы 6,2±2,3 ãоäа); ²² ãðóïïа – 2 стеïенü ÃÁ (15 æенщин, сðеäний воçðаст 61,2±3,9 ëет; äëи-
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ëениÿ вëиÿниÿ аðтеðиаëüной ãиïеðтенçии 
на стðóктóðно-ôóнкционаëüное состоÿние 
костной ткани и минеðаëüный обмен боëü-
ныõ они быëи ðаçäеëены на ãðóïïы в çави-
симости от катеãоðии аðтеðиаëüной ãиïеð-
тенçии: ² ãðóïïа – 1 стеïенü ÃÁ (17 ïаци-
енток, сðеäний воçðаст 52,1±4,6 ëет; äëи-
теëüностü меноïаóçы 6,2±2,3 ãоäа); ²² ãðóï-
ïа – 2 стеïенü ÃÁ (15 æенщин, сðеäний 
воçðаст 61,2±3,9 ëет; äëитеëüностü меноïа-
óçы 6,1±0,6 ëет); ²²² ãðóïïа – 3 стеïенü ÃÁ 
(13 боëüныõ, сðеäний воçðаст 62,7±2,6 ëет; 
äëитеëüностü меноïаóçы 6,5±1,1 ëет). Òа-
ким обðаçом, обсëеäóемые ïациентки быëи 
соïоставимы ïо воçðастó и äëитеëüности 
меноïаóçы.

Всем ïациенткам в соответствии с це-
ëüю иссëеäованиÿ ïðовоäиëосü оïðеäе-
ëение óðовнÿ каëüциÿ, ôосôоðа, ïаðати-
ðеоиäноãо ãоðмона (ÏÒÃ) кðови. Èçó÷е-
ние стðóктóðно-ôóнкционаëüноãо состоÿ-
ниÿ костной ткани ïðовоäиëи с ïомощüю 
óëüтðаçвóковоãо аïаðата “Achilles+” ôиð-
мы “Lunar” (ÑØА). Îïðеäеëÿëи сëеäóю-
щие ïаðаметðы: скоðостü ðасïðостðанениÿ 
óëüтðаçвóка ÷еðеç костü ÑÐÓ (SOS – speed 
of sound, м/с); øиðокоïоëосное осëабëение 
óëüтðаçвóка ØÎÓ (BUA – broadband ultra-
sound attenuation, äÁ/ÌÃц); -инäекс ïðо÷-
ности кости (ÈÏ – Stiffness index, %), ко-
тоðый вы÷исëÿетсÿ 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 кост-
ной ткани оïðеäеëÿëи ïðи çна÷ении 
Ò-ïокаçатеëÿ (откëонение от ðеôеðентно-
ãо çна÷ениÿ ïиковой костной массы çäо-
ðовоãо ÷еëовека) äо (-1,0) SD, остеоïению 
– от (–1,0) äо (–2,5) SD, остеоïоðоç – ïðи  
Ò<(-2,5) SD. 

Ñтатисти÷еский анаëиç ïðовеäен ïðи ïо-
мощи ïðоãðамм «Statistica 6.0» и «Microsoft 
Exel».

Ðезуëьтаты èññëедîванèÿ. Анаëиç ðе-
çóëüтатов иссëеäованиÿ стðóктóðно-
ôóнкционаëüноãо состоÿниÿ костной ткани 
свиäетеëüствóет о том, ÷то ó обсëеäованныõ 
быëа выÿвëена остеоïениÿ. Òак, в ² ãðóï-
ïе Ò-инäекс составиë (-1,5)±0,2SD, во 
²² ãðóïïе еãо çна÷ение соответствоваëо 
(-1,6)±0,3 SD, в ²²² ãðóïïе ïокаçатеëü быë 
(-1,4)±0,2SD. Îäнако, äостовеðныõ ðаçëи-
÷ий этоãо ïокаçатеëÿ в иссëеäóемыõ ãðóï-
ïаõ не выÿвëено (табë).

В то æе вðемÿ, óðовенü каëüциÿ в ïëаç-
ме кðови ïðи óвеëи÷ении стеïени АÃ çако-
номеðно иçменÿëсÿ. В ² ãðóïïе он составиë 
2,2±0,04 ммоëü/ë, во ²² ãðóïïе он имеë тен-
äенцию к сниæению и составиë 2,07±0,02 
ммоëü/ë, а в ²²² быë äостовеðно сниæен в 
сðавнении с ² ãðóïïой (1,96±0,01 ммоëü/ë, 
ð<0,05). 

Наибоëее сóщественные иçменениÿ в 
çависимости от стеïени АÃ выÿвëены в от-
ноøении ïаðатãоðмона. Åãо соäеðæание в 
сывоðотке кðови в ² ãðóïïе быëо 45,1±3,01 
ïã/мë, во втоðой – äостовеðно ïовыøаëосü 
в сðавнении с ² ãðóïïой äо 64,5±1,5 ïã/мë, 
ð<0,05; в ²²² такæе äостовеðно ïовыøаëосü 
в сðавнении с ² и ²² ãðóïïами äо 107,5±3,4 
ïã/мë, ð<0,05; ÷то óкаçывает на ðаçвитие 
втоðи÷ноãо ãиïеðïаðатиðеоçа с óвеëи÷е-
нием стеïени АÃ. Êонцентðациÿ ôосôоðа 
кðови не çависеëа от стеïени ïовыøениÿ 
АД.

Îсобый интеðес ïðеäставëÿют ðеçóëü-
таты иçменений кëиðенса кðеатинина в об-
сëеäованныõ ãðóïïаõ. Ïокаçатеëи еãо в ² 
ãðóïïе составиëи 72,08±4,03 мë/мин, во ²² 
ãðóïïе еãо çна÷ение äостовеðно сниæаëосü 
в сðавнении с ² ãðóïïой äо 66,7±2,3 мë/

таблица. Показатели структурно-функционального состояния костной ткани у женщин с гипертонической 
болезнью іі стадии в постменопаузе

Ïокаçатеëü ² ãðóïïа ²² ãðóïïа ²²² ãðóïïа
Воçðаст, ëет 52,1±4,6 61,2±3,9 62,7±2,6
Дëитеëüностü меноïаóçы, ëет 6,2±2,3 6,1±0,6 6,5±1,1
Ò-инäекс, SD -1,5±0,2 -1,6±0,3 -1,4±0,2
Êаëüций кðови, ммоëü/ë 2,2±0,04 2,07±0,02 1,96±0,01*
Ôосôоð кðови, ммоëü/ë 1,2±0,04 1,1±0,03 1,1±0,01
Ïаðатãоðмон, ïã/мë 45,1±3,01*** 64,5±1,5* 107,5±3,4*, **
Êëиðенс кðеатинина, мë/мин 72,08±4,03**, *** 66,7±2,3*, *** 48,5±3,1*, **
Ïðиме÷аниÿ: * – äостовеðнаÿ ðаçница с ïокаçатеëÿми ² ãðóïïы, ð<0,05; ** – äостовеðнаÿ ðаçница с ïока-
çатеëÿми ²² ãðóïïы, ð<0,05; *** – äостовеðнаÿ ðаçница с ïокаçатеëÿми ²²² ãðóïïы, ð<0,05.
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мин, (ð<0,05), а в ²²² ãðóïïе – äо 48,5±3,1 
мë/мин , ÷то быëо äостовеðно ниæе в сðав-
нении с ïокаçатеëÿми ² и ²² ãðóïï (ð<0,05), 
÷то отðаæает вëиÿние стеïени ïовыøениÿ 
АД на ôóнкцию ïо÷ек.

Òаким обðаçом, ó æенщин с ÃÁ в ïост-
меноïаóçе выÿвëена остеоïениÿ, выðаæен-
ностü котоðой не çависеëа от стеïени АÃ. 
Êðоме тоãо, çабоëевание соïðовоæäаетсÿ 
ðаçвитием втоðи÷ноãо ãиïеðïаðатиðеоçа, 
воçмоæно, обóсëовëенноãо наðóøением ме-
табоëиçма витамина D, ïоскоëüкó с наðас-
танием стеïени ÃÁ ó ïациенток äостовеð-
но сниæаëсÿ кëиðенс кðеатинина, ÷то ÿв-
ëÿетсÿ оäним иç меõаниçмов воçникнове-
ниÿ D-ãоðмон-äеôицита [8].

Вывîды.
Ó æенщин с ÃÁ ²² стаäии в ïостменоïаó-

çаëüном ïеðиоäе выÿвëена остеоïениÿ, ïо-
каçатеëи котоðой не çависÿт от стеïени ãи-
ïеðтенçии.

Ïðи обсëеäовании æенщин в ïостмено-
ïаóçе с ÃÁ и остеоïенией выÿвëен втоðи÷-
ный ãиïеðïаðатиðеоç, выðаæенностü кото-
ðоãо наðастает с óвеëи÷ением стеïени АÃ.

Óвеëи÷ение стеïени ãиïеðтенçии ïðи 
ÃÁ, со÷етающеесÿ со сниæением кëиðен-
са кðеатинина кðови, моæет сëóæитü ïðи-
÷иной втоðи÷ноãо ãиïеðïаðатиðеоçа и 
D-ãоðмон-äеôицита ó ïостменоïаóçаëüныõ 
æенщин.
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зміна стРуктуРнО-ФункЦіОнальнОгО стану кісткОвОї тканини ПРи гіПеРтОніЧніЙ 
хвОРОБі в ЖінОк у ПОстменОПаузі

Поворознюк В.В., Коломієць В.І., Нішкумай О.І., Некрасова Н.Б.

Ðезюìе. На баçі місüко¿ баãатоïðоôіëüно¿ кëіні÷но¿ ëікаðні ¹1 бóëо обстеæено 45 ïацієнток ó ïостме-
ноïаóçі ç ÃÁ ²² стаäі¿, ÿкі бóëи ðоçäіëені на ãðóïи çаëеæно віä стóïенÿ çаõвоðюваннÿ: ² ãðóïа – 1 стó-
ïінü ÃÁ (17 ïацієнток, сеðеäній вік 52,1±4,6 ðоків; тðиваëістü меноïаóçи 6,2±2,3 ðокó); ²² ãðóïа – 2 стó-
ïінü ÃÁ (15 æінок, сеðеäній вік 61,2±3,9 ðоків; тðиваëістü меноïаóçи 6,1±0,6 ðоків); ²²² ãðóïа – 3 стóïінü 
ÃÁ (13 õвоðиõ, сеðеäній вік 62,7±2,6 ðоків; тðиваëістü меноïаóçи 6,5±1,1 ðоків). Áóëа виÿвëена остеоïеніÿ, 
виðаæеністü ÿко¿ не çаëеæаëа віä стóïенÿ ãіïеðтенçі¿. Ó той æе ÷ас, ç наðостаннÿм стóïенÿ ÃÁ віäçна÷аëосÿ 
çниæеннÿ кëіðенсó кðеатинінó кðові, що моæе бóти ïðи÷иною втоðинноãо ãіïеðïаðатиðеоçó в äано¿ ãðóïи 
ïацієнток і, ÿк насëіäок, – ïоðóøеннÿ мінеðаëіçаці¿ кістки. Ç метою коðекці¿ виÿвëениõ çмін ó ïацієнток ç 
ÃÁ ó ïостменоïаóçі необõіäне вив÷еннÿ еôективності çастосóваннÿ активниõ метабоëітів вітамінó D.

Ключові слова: ãіïеðтоні÷на õвоðоба, вітамін D, втоðинний ãіïеðïаðатиðеоç, остеоïоðоç, ïостменоïаóçа.
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CHANGE OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL STATE OF BONE TISSUE POSTMENOPAUSAL wOMEN IN 
HYPERTENSIVE DISEASE

Povoroznyuk V.V., Kolomiets V.I., Nishkumay O.I., Nekrasova N.B.

Summary. On the basis of clinical multihospital ¹ 1 the 45 postmenopausal women with II stage of hyper-
tension (H) were examined, which were divided into groups depending on the extent of the disease: I group -1 
degree (17 patients, average age 52,1±4,6 years; duration of menopause 6,2±2,3 years), Group II – 2 degree H 
(15 women, average age 61,2±3,9 years, duration of menopause 6,1±0,6 years), group III – degree 3 H (13 pa-
tients, average age 62,7±2,6 years, duration of menopause 6,5±1,1 years). Osteopenia was found, its severity 
does not depend on the degree of hypertension. At the same time, with an increase in the degree of H showed 
a decrease in creatinine clearance of blood that can cause secondary hyperparathyroidism in this group of pa-
tients and as a consequence – a violation of mineralization of bone. In order to correct changes detected in post-
menopausal women with II stage of Hypertension is necessary to study the efficacy of the active metabolite of 
vitamin D. 

Key words: hypertension, vitamin D, secondary hyperparathyroidism, postmenopause, osteoporosis.
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Ç коæним ðоком çбіëüøóєтüсÿ кіëüкістü 
осіб, ÿкі ïеðенесëи тðавмó сïинноãо моçкó. 
Ç оäноãо бокó, çðостає ðівенü тðавматиç-
мó, ç інøоãо, çавäÿки äостóïності ðаннüо¿ 
õіðóðãі÷но¿ äоïомоãи, çменøóєтüсÿ смеðт-
ністü ïостðаæäаëиõ, а, отæе, çбіëüøóєтüсÿ 
кіëüкістü õвоðиõ ç ïаðаïëеãіÿми та тетðа-
ïëеãіÿми, çбіëüøóєтüсÿ тðиваëістü æиттÿ 
циõ õвоðиõ та ïоøиðюютüсÿ ïіçні óскëаä-
неннÿ тðавмати÷но¿ õвоðоби сïинноãо моç-
кó (ÒХÑÌ) в ¿õ ïоïóëÿці¿. До оäноãо ç най-
біëüø скëаäниõ çаõвоðюванü ó сïінаëüниõ 
õвоðиõ віäносÿтü остеоïоðоç. Актóаëüністü 
ціє¿ ïðобëеми наðостає ïðоïоðційно активі-
çаці¿ ïацієнтів ç тÿæкими тðавмами õðебта 
та сïинноãо моçкó. Ïðивеðтаютü óваãó ïо-
віäомëеннÿ ïðо ïеðеëоми в циõ осіб, ÿкі ви-
никаютü сïонтанно ïðи ïобóтовій активнос-
ті, наïðикëаä, ïðи ïеðесіäанні ç ëіæка ó ві-
çок. Îсоби ç ÒХÑÌ, ÿк ïðавиëо, стикаютü-
сÿ іç ïðобëемою ниçüкоенеðãети÷ниõ ïеðе-
ëомів ó біëüø моëоäомó віці, ніæ насеëеннÿ 
в ціëомó, й найбіëüø ïоøиðена ëокаëіçа-
ціÿ ïеðеëомів – навкоëо коëінноãо сóãëоба 
(тобто, äистаëüноãо віääіëó стеãново¿ кіст-
ки, ïðоксимаëüноãо віääіëó ãоміëки). Ïоøи-
ðеністü ïеðеëомів ó ïоïóëÿці¿ осіб ç ÒХÑÌ 
моæе äосÿãти 70%. Morse L.R., Battaglino 
R.A. et al., 2009 [2] ïовіäомиëи, що õвоðі ç 
ïовним ïоïеðе÷ним ïоøкоäæеннÿм сïинно-
ãо моçкó маютü ðиçик ïеðеëомів ó 3,7 ðа-
çів біëüøе, ніæ õвоðі ç неïовним óðаæен-
нÿм. Ñеðеäнÿ тðиваëістü ïеðебóваннÿ в ëі-
каðні ç метою ëікóваннÿ ïеðеëомів äëÿ õво-
ðиõ ç ÒХÑÌ ó 7 ðаçів біëüøа, ніæ äëÿ ïаці-
єнтів беç ÒХÑÌ. Óскëаäненнÿ, ïов’ÿçані іç 
цими ïеðеëомами, є çаãаëüними й вкëю÷а-
ютü óïовіëüненó консоëіäацію, неïðавиëüне 
çðощеннÿ тканин ïісëÿ ïоøкоäæеннÿ, ïðо-
ëеæні, ãанãðени та остеомієëіт. 

Досëіäæеннÿ 98 осіб ç ïаðаïëеãією 
[Krause J.S. еt al.] ïокаçаëи, що ÷астота ïе-
ðеëомів çбіëüøóєтüсÿ іç тðиваëістю ÷асó 
ïісëÿ тðавми, ïðибëиçно ç 1% ïðотÿãом ïеð-

øоãо ðокó ïісëÿ тðавми äо 4,6% ó осіб ç на-
сëіäками тðавмати÷но¿ õвоðоби (віä 20 äо 
29 ðоків), ïðи сеðеäнüомó виникненні ïеð-
øоãо ïеðеëомó ÷еðеç 8,5 ðоків. Îстанні äе-
моãðаôі÷ні äосëіäæеннÿ, ïðовеäені в Êанаäі 
Shields R.K. та сïівав. ó осіб ç ÒХÑÌ, ïовіäо-
миëи, що ïоøиðеністü ïеðеëомів ó ціє¿ кате-
ãоðі¿ осіб скëаëа 7,3%. Çа äаними ÑØА біëü-
øе ïоëовини іç щоðі÷ниõ 11000 новиõ ïеðе-
ëомів ó ïацієнтів ç ÒХÑÌ виникає ó осіб мо-
ëоäøе 30 ðоків. Ó çв’ÿçкó ç тим, що тðива-
ëістü æиттÿ ïісëÿ ÒХÑÌ ðіçко çбіëüøиëасü 
і скëаäає біëüø ніæ 30 ðоків ïісëÿ тðавми, 
óскëаäненнÿ ç бокó кістково¿ тканини çна-
÷но ïоãіðøóютü ÿкістü æиттÿ ціє¿ катеãоðі¿ 
ïацієнтів. Неçваæаю÷и на кëіні÷нó çна÷и-
містü циõ ïеðеëомів, не існóє станäаðтó äі-
аãностики, ëікóваннÿ остеоïоðоçó та çаïобі-
ãаннÿ ïеðеëомам ó ціє¿ катеãоðі¿ ïацієнтів.

Ìетîю наøоãо äосëіäæеннÿ бóëо виçна-
÷ити мінеðаëüнó щіëüністü та особëивості 
метабоëіçмó кістково¿ тканини ó õвоðиõ іç 
тðавмати÷ною õвоðобою сïинноãо моçкó.

Îб’ºкт та ìетîдè дîñë³дженнÿ. В äосëі-
äæеннÿ вкëю÷ено 23 ïацієнти ç насëіäками 
сïінаëüно¿ тðавми, віком віä 21 äо 34 ðо-
ків (сеðеäній вік 29,6±1,9) — ãðóïа 1 та 12 
ïðакти÷но çäоðовиõ осіб віäïовіäноãо вікó 
(сеðеäній вік 30,6±6,03), çðостó та маси 
тіëа – ãðóïа 2. Êðитеðі¿ вкëю÷еннÿ: ïаці-
єнти ÷оëові÷о¿ статі ç ïоøкоäæеннÿм сïин-
ноãо моçкó на ðівні øийноãо та сеðеäнüо-
ãðóäноãо віääіëів õðебта ç ниæнüою ïаðа-
ïëеãією або ãëибоким ниæнім ïаðаïаðеçом, 
що викëю÷ає моæëивістü стоÿннÿ та õоäи 
(ðанã А та В çа øкаëою ASIA). Êðитеðі¿ ви-
кëю÷еннÿ: сóïóтнÿ ïатоëоãіÿ, ÿка вïëиває 
на метабоëіçм кістково¿ тканини, наÿвністü 
масивниõ осиôікатів ó äіëÿнці кóëüøовиõ 
сóãëобів, ÿкі не äоçвоëÿютü аäекватно оці-
нити стан кістково¿ тканини. Всі äосëіäæó-
вані ïацієнти ïеðебóваëи ó веðтикаëüно-
мó ïоëоæенні 30-60 õв. на äобó 5-7 ðаçів 
на тиæäенü ó ðамкаõ çанÿтü ëікóваëüною 

ОстеОПОРОз у ПаЦіЄнтів із тРавматиЧнОЮ 
хвОРОБОЮ сПиннОгО мОзку

Бистрицька М.А., Поворознюк В.В. 

Український науково-медичний центр проблем остеопорозу 
ДУ «Інститут геронтології НАМН України», м. Київ
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ôіçкóëüтóðою. Хвоðі бóëи ïоäіëені на äві 
ïіäãðóïи ó çаëеæності віä тðиваëості тðав-
мати÷но¿ õвоðоби сïинноãо моçкó, ïеðøó 
ïіäãðóïó скëаëи 10 õвоðиõ іç тðиваëістю 
тðавмати÷но¿ õвоðоби äо 1 ðокó (віком віä 
23 äо 34 ðоків, сеðеäній вік 27,9±2,6), äðóãó 
ïіäãðóïó – 13 õвоðиõ іç тðиваëістю тðав-
мати÷но¿ õвоðоби віä 1 äо 4 ðоків (віком віä 
21 äо 28 ðоків, сеðеäній вік 30,9±2,9 ðоків). 
Ïіäãðóïи õвоðиõ не віäðіçнÿëисü çа ïокаç-
никами вікó та çðостó. 

Ìетîдè дîñë³дженнÿ.
Невðоëоãі÷не обстеæеннÿ.
Øкаëа ASIA – виçна÷еннÿ стóïенÿ ïо-

øкоäæеннÿ сïинноãо моçкó [1].
Двоõôотонна ðентãенівсüка абсоðбціо-

метðіÿ (ДÐА), ÿка виконóваëасü на аïаðаті 
DXA «Prodіgy» (GE, 2005).

Виçна÷еннÿ маðкеðів ðемоäеëюван-
нÿ кістково¿ тканини в ïеðиôеðи÷ній кðо-
ві: остеокаëüцин, N-ïðоïеïтиä ïðокоëаãе-
нó ² тиïó, Ñ-теëоïеïтиä çøивок коëаãенó 
² тиïó метоäом еëектðоõемоëюмінісцентно-
ãо анаëіçó на імóноôеðментномó анаëіçато-
ðі «Elecsys».

Ñтатисти÷ні метоäи обðобки отðиманиõ 
ðеçóëüтатів.

Ó ïацієнтів çі сïінаëüною тðавмою мі-
неðаëüнó щіëüністü кістково¿ тканини 
(ÌÙÊÒ) виçна÷аëи на ðівні всüоãо скеëе-
та, ïоïеðековоãо віääіëó õðебта та ïðокси-
маëüноãо віääіëó стеãново¿ кістки. 

Ðезуëьтатè дîñë³дженнÿ. Ðеçóëüта-
ти виçна÷еннÿ ÌÙÊÒ кістково¿ тканини 
ïðеäставëені на ðисóнкаõ 1 і 2. 

Ó ïацієнтів çі сïінаëüною тðавмою втðата 
кістково¿ маси ðоçвиваєтüсÿ øвиäко. ßк ви-
äно ç äаниõ, навеäениõ ó табëиці 1, вæе ÷е-
ðеç 1 ðік ïісëÿ тðавми стан ÌÙÊÒ віðоãіäно 
віäðіçнÿєтüсÿ віä ÌÙÊÒ çäоðовиõ осіб (ãðó-
ïа 2) в óсіõ обстеæениõ äіëÿнкаõ, õо÷а ïо-
каçники в сеðеäнüомó в ãðóïі çаëиøаютüсÿ 
в меæаõ ноðмативниõ çна÷енü äëÿ віäïовіä-
ноãо вікó. Ó ïацієнтів 2 ïіäãðóïи, ç тðива-
ëістю тðавмати÷но¿ õвоðоби віä 1 äо 4 ðо-
ків, ÌÙÊÒ бóëа äостовіðно ниæ÷ою, ніæ ó 1 
ïіäãðóïі, що свіä÷итü ïðо ïðоäовæеннÿ ïðи-
скоðено¿ втðати кістково¿ тканини. Îскіëü-
ки найниæ÷і ïокаçники виÿвëені в äіëÿнці 
ïðоксимаëüноãо віääіëó стеãново¿ кістки, цю 
çонó оцінюваëи біëüø äетаëüно (ðис. 2).

Ìетабоëіçм кістково¿ тканини такоæ ви-
çна÷аëи в ïацієнтів çі сïінаëüною тðавмою та 
в ïðакти÷но çäоðовиõ осіб віäïовіäноãо вікó. 
В óсіõ õвоðиõ виçна÷аëи маðкеðи ôоðмó-
ваннÿ кістково¿ тканини: ïðоïеïтиäи коëа-
ãенó ² тиïó (P1NP), остеокаëüцин та маðкеð 
ðеçоðбці¿ кістково¿ тканини – Ñ-теëоïеïтиä 
çøивок коëаãенó ² тиïó (β-CTX).

Ó ціëомó ðеçóëüтати äосëіäæеннÿ ïока-
çаëи, що в ïацієнтів іç тðавмати÷ною õво-
ðобою сïинноãо моçкó маðкеðи ðеçоðб-
ці¿ кістково¿ тканини бóëи віðоãіäно вищи-
ми ïоðівнÿно ç віäïовіäними ïокаçниками в 

Ðèñ. 1. ÌÙÊÒ (Z-крèтер³é) у хвîрèх ³з травìа-
тèчнîю хвîрîбîю ñïèннîгî ìîзку та îñ³б кîнтр-

îëьнî¿ груïè.
Ïðимітки:* – p<0,05, віäмінності міæ ãðóïою 1 і 
ãðóïою 2, # – p<0,05, віäмінності міæ ïіäãðóïами 
ãðóïи 1, ÌÙÊÒ ВÑ – мінеðаëüна щіëüністü кіст-
ково¿ тканини всüоãо скеëета, ÌÙÊÒ ÏВХ – мі-
неðаëüна щіëüністü кістково¿ тканини ïоïеðеко-
воãо віääіëó õðебта, ÌÙÊÒ ÏВÑÊ – мінеðаëüна 
щіëüністü кістково¿ тканини ïðоксимаëüноãо віääі-
ëó стеãново¿ кістки.

Ðèñ. 2. ÌÙÊÒ ïрîкñèìаëьнîгî в³дд³ëу ñтегнîвî¿ 
к³ñткè у хвîрèх ³з травìатèчнîю хвîрîбîю ñïèн-

нîгî ìîзку.
Ïðимітки :* – p<0,05, віäмінності міæ ãðóïою 1 і 
ãðóïою 2, # – p<0,05, віäмінності міæ ïіäãðóïами 
ãðóïи 1, ÌÙÊÒ ØÑÒ – мінеðаëüна щіëüністü кіст-
ково¿ тканини øийки стеãново¿ кістки, ÌÙÊÒ Òðоõ 
– мінеðаëüна щіëüністü кістково¿ тканини тðоõанте-
ðа, ÌÙÊÒ ÏВÑÊ – мінеðаëüна щіëüністü кістково¿ 
тканини ïðоксимаëüноãо віääіëó стеãново¿ кістки.
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контðоëüній ãðóïі. Ïðи цüомó ïіäвищóютü-
сÿ ÿк маðкеðи ôоðмóваннÿ — остеокаëü-
цин та N-ïðоïеïтиä ïðокоëаãенó ² тиïó, 
так і маðкеðи ðеçоðбці¿ кістково¿ тканини 
— Ñ-теëоïеïтиä çøивок коëаãенó ² тиïó. 
Ñиðоваткові ðівні маðкеðів P1NP та β-CTX 
ïеðевищóютü ноðмативні çна÷еннÿ, а ðівенü 
остеокаëüцинó çаëиøаєтüсÿ в меæаõ ноðми.

Ïðи ïоðівнÿнні ïацієнтів ïеðøо¿ та äðó-
ãо¿ ïіäãðóï виçна÷ене віðоãіäне çбіëüøен-
нÿ ðівнÿ маðкеðів ðемоäеëюваннÿ кістко-
во¿ тканини (P1NP та β-CTX) ó õвоðиõ ç 
менøою тðиваëістю тðавмати÷но¿ õвоðоби. 
Òобто, іç ÷асом метабоëіçм кістково¿ тка-
нини, ïіäвищений ïісëÿ тðавми õðебта та 
сïинноãо моçкó, çменøóєтüсÿ й ïовеðта-
єтüсÿ äо ноðмативниõ çна÷енü. Ïðи ïоðів-
нÿнні ïаðаметðів ïацієнтів 2 ïіäãðóïи та 
осіб контðоëüно¿ ãðóïи отðимана віðоãіä-
на віäмінністü ëиøе çа маðкеðом ðеçоðб-
ці¿ (β-CTX), ÿкий, ïðоте, в сеðеäнüомó ïо 
ïіäãðóïі çнаõоäитüсÿ в меæаõ ноðмативниõ 
çна÷енü.

Îтæе, çа ðеçóëüтатами наøиõ äосëі-
äæенü, ó ïацієнтів çі сïінаëüною тðавмою 
виÿвëене çниæеннÿ мінеðаëüно¿ щіëüнос-
ті кістково¿ тканини, ÿке біëüø виðаæене 
в ïацієнтів ç біëüøим теðміном тðавмати÷-
но¿ õвоðоби сïинноãо моçкó. Ìаксимаëü-

на втðата çаðеєстðована в äіëÿнкаõ ниæ÷е 
ëокаëіçаці¿ тðавми та такиõ, ÿкі çаëеæатü 
віä навантаæеннÿ, — ïðоксимаëüний віääіë 
стеãново¿ кістки. Ïðи äетаëüномó вив÷енні 
виäіëена çона найниæ÷о¿ щіëüності — тðо-
õантеð. Ïðи вив÷енні метабоëіçмó кістко-
во¿ тканини çаôіксоване çбіëüøеннÿ маð-
кеðів ðемоäеëюваннÿ ÿк ôоðмóваннÿ, так і 
ðеçоðбці¿ кістково¿ тканини в ïацієнтів всі-
є¿ основно¿ ãðóïи та віðоãіäно вищі ці ïо-
каçники в ãðóïі ç менøим теðміном тðав-
мати÷но¿ õвоðоби. 

Îбгîвîреннÿ. Ïіäвищена ðеçоðбціÿ кіст-
ково¿ тканини в сïінаëüниõ õвоðиõ виникає 
äóæе øвиäко ïісëÿ тðавми й стосóєтüсÿ, 
ïеðø çа все, кісток ниæ÷е ðівнÿ óðаæеннÿ 
сïинноãо моçкó. Ó õоäі äосëіäæеннÿ Julia 
E. Bryson et al. 99 осіб ç оçнаками ïовно-
ãо ïоïеðе÷ноãо óøкоäæеннÿ сïинноãо моç-
кó, ÿкі маëи ниçüкоенеðãети÷ний ïеðеëом, 
äіаãностована втðата мінеðаëüно¿ щіëüнос-
ті кістково¿ тканини на 54% ó äистаëüномó 
віääіëі стеãново¿ кістки й на 73% в äистаëü-
ниõ віääіëаõ ãоміëки, й цÿ втðата віäбóëа-
сÿ ïðотÿãом ïеðøиõ 5-7 ðоків ïісëÿ тðав-
ми. В ïðеäставëеній ðоботі такоæ отðима-
на максимаëüна втðата кістково¿ тканини 
в äіëÿнці стеãново¿ кістки, аëе, на æаëü, не 
бóëо моæëивості оцінити äистаëüні віääі-
ëи стеãново¿ кістки, томó, на наøó äóмкó, 
сóмаðний ïокаçник ÌÙÊÒ ïðоксимаëüно-
ãо віääіëó стеãново¿ кістки є найбіëüø то÷-
ним äëÿ äіаãностики в ціє¿ катеãоðі¿ õво-
ðиõ, оскіëüки міститü в скëаäі оцінкó ïðо-
ксимаëüноãо еïіôіçа стеãново¿ кістки, ÿкий 
çа стðóктóðою найбëиæ÷ий äо äистаëüноãо 
віääіëó стеãново¿ кістки ç óсіõ виміðюваниõ 
çон. Ниçüка ÌÙÊÒ ïов’ÿçана çі çбіëüøен-
нÿм ðиçикó ïеðеëомів ó осіб ç ÒХÑÌ. 

На ðаçі активно äискóтóєтüсÿ ïитаннÿ 
ствоðеннÿ äіаãности÷ниõ кðитеðі¿в щоäо 
остеоïоðоçó в ïацієнтів іç тðавмати÷ною 
õвоðобою сïинноãо моçкó, оскіëüки сüоãоä-
ні äостóïні ëиøе кðитеðі¿ äëÿ æінок ó ïо-
стменоïаóçі та ÷оëовіків стаðøиõ 50 ðоків. 
Îсновна ÷астка ïацієнтів (бëиçüко 75%) ç 
ÒХÑÌ – це моëоäі ÷оëовіки, бëиçüко ïоëо-
вини ç ниõ моëоäøі çа 30 ðоків. 

Ïіäвищена ðеçоðбціÿ кістково¿ тканини 
ç настóïним ðоçвитком остеоïоðоçó øиðо-
ко оïисана ÿк óскëаäненнÿ тðавми сïинно-
ãо моçкó й біëüøою міðою ïов’ÿçана çі стó-
ïенем невðоëоãі÷ноãо äеôіцитó, ніæ ç ðівнем 
тðавми. Garland D.E. та сïівав. ïовіäомиëи, 
що ó õвоðиõ ç ÒХÑÌ äемінеðаëіçаціÿ кіст-

таблиця 1. маркери ремоделювання кісткової тка-
нини у хворих із травматичною хворобою спинного 

мозку та осіб контрольної групи

Ãðóïи

Ïокаçники

Îсновна ãðóïа
(ãðóïа 1)

Êонтðоëüна 
ãðóïа

(ãðóïа 2)

Ноðмативні 
çна÷еннÿ

Îстеокаëü-
цин, нã/мë 32,6±5,2* 24,9±2,03 11-43
P1NP, нã/мë 114,4±28,2* 49,3±5,1 20-100
β-CTX, 
нã/мë 1,06±0,30* 0,45±0,04 <0,873
Ïðимітка .* – p<0,001, віäмінності міæ ãðóïою 1 
і ãðóïою 2.

таблиця 2. маркери ремоделювання кісткової тка-
нини в спінальних хворих з різною тривалістю 

травматичної хвороби спинного мозку

Ìаðкеð
Ïіäãðóïа 1

Ãðóïа 1
Ïіäãðóïа 2

Ãðóïа 1

Êонтðоëüна 
ãðóïа

Ãðóïа 2
Îстеокаëü-
цин, нã/мë 34,7±6,2* 26,8±2,4 24,9±2,03
tP1NP, нã/мë 170,6±38,7*# 57,6±6,7 49,3±5,1
β-CTX, нã/мë 1,59±0,27*# 0,72±0,13* 0,45±0,04
Ïðимітки:* – p<0,05, віäмінності міæ ïіäãðó-
ïою 1 ÷и ïіäãðóïою 2 і контðоëüною ãðóïою, # – 
p<0,05, віäмінності міæ ïіäãðóïою 1 і ïіäãðóïою 2.
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ково¿ тканини віäбóваєтüсÿ неðівноміðно, ïе-
ðеваæно в äіëÿнкаõ скеëета, ðоçтаøованиõ 
ниæ÷е ðівнÿ тðавми. Òемïи ðеçоðбці¿ кістко-
во¿ тканини çна÷но çбіëüøóютüсÿ ïісëÿ тðав-
ми й ïовеðтаютüсÿ äо виõіäноãо ðівнÿ ÷е-
ðеç 16 місÿців ïісëÿ тðавми ïðи çбеðеæенні 
бëиçüко äвоõ тðетин віä ïеðвинно¿ маси кіст-
ково¿ тканини. В наøій ðоботі такоæ отðима-
на тенäенціÿ äо ноðмаëіçаці¿ ïаðаметðів ме-
табоëіçмó кістково¿ тканини в äðóãій ïіäãðóïі 
ïацієнтів іç тðиваëістю тðавмати÷но¿ õвоðобі 
сïинноãо моçкó віä 1 äо 4 ðоків. 

Rittweger J. та сïівав. ïов’ÿçóютü ãіïеð-
ðеçоðбцію кістково¿ тканини ç ïіäвищеною 
активністю остеокëастів і ниçüкою активніс-
тю остеобëастів. Öе ïіäтвеðäæóєтüсÿ çміна-
ми маðкеðів ðемоäеëюваннÿ кістково¿ тка-
нини, а саме – ïіäвищеною екскðецією іç се-
÷ею N- та Ñ-теëоïеïтиäів й каëüцію, çни-
æеннÿм ðівнÿ остеокаëüцинó (маðкеð ôоð-
мóваннÿ кістки) вæе ÷еðеç 9-14 äнів ïіс-
ëÿ ÒХÑÌ. Çãоäом сïостеðіãаєтüсÿ ïоміð-
не çбіëüøеннÿ темïів ôоðмóваннÿ кістко-
во¿ тканини, аëе ïік ïіäвищеннÿ маðкеðів 
кістково¿ ðеçоðбці¿ ðеєстðóєтüсÿ віä 10 äо 
16 тиæнів ïісëÿ тðавми. Öі çміни біоõімі÷ниõ 
маðкеðів коðеëюютü іç тðиваю÷ою втðатою 
коðтикаëüно¿ кістки й çбеðіãаютüсÿ ïðотÿ-
ãом ïðинаймні 10 ðоків ïісëÿ тðавми. Òаким 
÷ином, бóëо висóнóте ïðиïóщеннÿ, що біо-
õімі÷ні маðкеðи ðеçоðбці¿ є ÷óтëивими інäи-
катоðами ðиçикó ïеðеëомів. Ó наøомó äо-
сëіäæенні не вив÷аëи маðкеðи ðемоäеëю-
ваннÿ кістково¿ тканини в ïацієнтів ç ðан-
нім та ïðоміæним ïеðіоäами тðавмати÷но¿ 
õвоðоби сïинноãо моçкó (äо 3-õ місÿців), аëе 
в обстеæениõ õвоðиõ не çаðеєстðоване çни-
æеннÿ маðкеðів ôоðмóваннÿ кістково¿ тка-
нини (остеокаëüцинó) ні в ïеðøій, ні в äðó-
ãій ïіäãðóïі основно¿ ãðóïи, навïаки – в ïа-
цієнтів ïіäãðóïи 1 çаôіксоване ïіäвищеннÿ 
маðкеðів ÿк ðеçоðбці¿, так і ôоðмóваннÿ. Ç 
інøоãо бокó, в навеäеномó äосëіäæенні ви-
коðистовóваëисü маðкеðи ðеçоðбці¿, виçна-
÷ені в се÷і, в той ÷ас, ÿк ó наøій ðоботі ці ïо-
каçники виçна÷аëисü ó сиðоватці кðові. На 
наøó äóмкó, це особëиво ваæëиво äëÿ сïі-
наëüниõ ïацієнтів ç ïоðóøеннÿм контðоëю 
се÷овиïóсканнÿ та наÿвністю се÷овоãо кате-
теðа, особëиво в ðанні ïеðіоäи õвоðоби. Ëі-
теðатóðниõ äаниõ щоäо çмін N-ïðоïеïтиä 
ïðокоëаãенó ² тиïó (tP1NP) ó ïацієнтів çі 
сïінаëüною тðавмою нами не çнайäено, õо÷а 

в наøомó äосëіäæенні віäмінності саме цüо-
ãо ïокаçника бóëи найçна÷ніøими в ïоðів-
нÿнні ç ðівнем ïокаçника контðоëüно¿ ãðóïи.

Вèñнîвкè. Ó ïацієнтів іç тðавмати÷-
ною õвоðобою сïинноãо моçкó мінеðаëüна 
щіëüністü кістково¿ тканини віðоãіäно ниæ-
÷а, ніæ ó çäоðовиõ осіб віäïовіäноãо вікó, 
ÌÙÊÒ віðоãіäно менøа в ïацієнтів ç біëü-
øим теðміном тðавмати÷но¿ õвоðоби.

Втðата кістково¿ маси сïостеðіãаєтüсÿ ó 
віääіëаõ скеëета ниæ÷е тðавми, й ïðи ïðо-
веäенні ДÐА найниæ÷і ïокаçники çаôіксо-
вані в äіëÿнці ïðоксимаëüноãо віääіëó стеã-
ново¿ кістки, а саме – в çоні тðоõантеðа. Ó 
ïацієнтів іç тðавмати÷ною õвоðобою сïин-
ноãо моçкó çаðеєстðоване çна÷не ïіäвищен-
нÿ ðівнÿ маðкеðів ðемоäеëюваннÿ кістково¿ 
тканини, ÿк маðкеðів ðеçоðбці¿, так і маð-
кеðів ôоðмóваннÿ, віðоãіäно біëüøим це 
ïіäвищеннÿ бóëо ó õвоðиõ ç менøим теðмі-
ном тðавмати÷но¿ õвоðоби сïинноãо моçкó. 
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Îтсóтствие äостóïныõ и то÷ныõ мето-
äов оценки äестðóкции костной ткани как 
в эксïеðименте, так и ó боëüныõ, ïðини-
мающиõ ãëюкокоðтикоиäные ãоðмоны и иõ 
синтети÷еские анаëоãи, ÿвëÿетсÿ оäним иç 
ôактоðов неäостато÷ной иçó÷енности ïа-
тоãенеçа остеоïоðоçа [1]. Èç неинваçивныõ 
метоäов äиаãностики остеоïоðоçа с÷ита-
ют, ÷то ðентãеноãðаôиÿ обнаðóæивает на-
ëи÷ие остеоïении ëиøü ïðи ïотеðе боëее 
30% костной ткани, ÷то äеëает самó äиаã-
ностикó ïоçäней [3]. Денситометðиÿ (иç-
менение ïëотности костной ткани) в ïëа-
не äиаãностики ðанниõ ïðоÿвëений остео-
ïоðоçа имеет ïеðеä ðентãеноãðаôией ïðе-
имóщества. Îäнако она не ïоäõоäит äëÿ 
немеäëенной оценки ëе÷ениÿ, ïоскоëü-
кó óëавëивает иçменениÿ в костной тка-
ни ÷еðеç ãоä и боëее [2]. Èнваçивные ме-
тоäики, кëини÷еские ëабоðатоðные иссëе-
äованиÿ øиðоко ïðименÿютсÿ на ïðакти-
ке, но ïо ÷óвствитеëüности они óстóïают 
äенситометðии. Èõ ïðименение обóсëовëи-
ваетсÿ çаäа÷ами äиôôеðенциаëüной äиаã-
ностики отäеëüныõ ôоðм остеоïоðоçа, осо-
бенно втоðи÷ноãо, выçванноãо тиðеотокси-
коçом, çëока÷ественными новообðаçовани-

ÿми, çабоëеваниÿми æеëóäо÷но-киøе÷ноãо 
тðакта и äð. [5]. Наибоëüøее çна÷ение äëÿ 
оценки тÿæести остеоïоðоçа отвоäитсÿ ïа-
ðатиðеоиäномó ãоðмонó (ÏÒÃ) и каëüцито-
нинó (ÊÒ) [4, 6]. Îïðеäеëение концентðа-
ции каëüциÿ, ôосôоðа и общей активности 
щеëо÷ной ôосôатаçы в сывоðотке кðови в 
оценке общеãо статóса боëüноãо, как с÷ита-
ет боëüøинство иссëеäоватеëей, имеет не 
äиаãности÷еское, а всïомоãатеëüное çна÷е-
ние [3, 6]. 

Öеëь èññëедîванèÿ: ðаçðаботка ïðо-
ãности÷ескиõ кðитеðиев тÿæести остеоïо-
ðоçа, баçиðóющиõсÿ на комïëексном ó÷е-
те инôоðмативности некотоðыõ ðентãено-
ëоãи÷ескиõ и биоõими÷ескиõ ïокаçатеëей, 
ïðи эксïеðиментаëüном ãëюкокоðтикоиä-
ном остеоïоðоçе ó кðыс.

Ìатерèаë è ìетîды èññëедîванèÿ. Îïы-
ты выïоëнены на 200 беëыõ бесïоðоäныõ 
кðысаõ обоеãо ïоëа, ïоëовоçðеëоãо воçðас-
та, весом 190-240 ã, котоðые соäеðæаëисü 
на станäаðтном ðационе и свобоäном äо-
стóïе к ïище и воäе в óсëовиÿõ виваðиÿ. 
Выïоëнено 3 сеðии оïытов. В ïеðвой се-
ðии æивотным (n=20) метиëïðеäниçоëон 
не ввоäиëи (контðоëü). Во втоðой сеðии мо-
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Ðезюìе. На основании анаëиçа ðентãеноãðамм, ïоëó÷енныõ ó контðоëüныõ æивотныõ и в äинамике мо-
äеëиðóемоãо ïатоëоãи÷ескоãо ïðоцесса, нами ðаçðаботан сïособ эксïеðиментаëüной оценки тÿ-
æести остеоïоðоçа. Ñïособ основан на ôиксации ðаçницы äëины ôðаãмента ïоçвоно÷ноãо стоë-
ба (5-8 наибоëее контðастныõ ïоçвонков) на ðентãеноãðаммаõ æивотныõ в контðоëе и ïðи моäе-
ëиðóемом остеоïоðоçе. Дëÿ станäаðтиçации ôиксиðóемыõ çна÷ений иçменÿемыõ веëи÷ин ïðиме-
нен относитеëüный (остеоïоðоти÷еский) ïокаçатеëü Ê. Веëи÷ина ïокаçатеëÿ Ê иçменÿëасü от 0 
äо 3, ïо веëи÷ине этоãо ïокаçатеëÿ быëа ïðеäëоæена тðеõстеïеннаÿ кëассиôикациÿ остеоïоðоçа. 
Ïоëó÷енные äанные свиäетеëüствóют, ÷то тÿæестü остеоïоðоçа коððеëиðóет с ïðоäоëæитеëüнос-
тüю æиçни эксïеðиментаëüныõ æивотныõ. Ðасстðойства костноãо ðемоäеëиðованиÿ отðаæают как 
ðентãеноëоãи÷еский остеоïоðоти÷еский ïокаçатеëü Ê, так и биоõими÷еские маðкеðы (концентðа-
циÿ в сывоðотке каëüциÿ, активностü ÙÔ, концентðациÿ в ïëаçме кðови ÏÒÃ, ÊÒ, ÒÒÃ, Ò3 и Ò4) 
остеоïоðоçа. Наибоëее то÷ными кðитеðиÿми тÿæести остеоïоðоçа ÿвëÿютсÿ мноãоôактоðные ïðо-
ãности÷еские кðитеðии, ïоëó÷енные ïóтем коððеëÿционно-ðеãðессионноãо анаëиçа. 
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äеëиðоваëи остеоïоðоç, ïðоиçвоäиëи ðент-
ãеноãðаôию, иçó÷аëи ïðоäоëæитеëüностü 
æиçни кðыс (n=100). В тðетüей сеðии ис-
сëеäоваëи биоõими÷еский статóс æивот-
ныõ (n=80). 

Îстеоïоðоç ó æивотныõ 2-й и 3-й се-
ðий моäеëиðоваëи ïóтем еæеäневноãо внó-
тðимыøе÷ноãо ввеäениÿ метиëïðеäниçоëо-
на (ôиðма «Pfizer», ÑØА) в äоçе 3 мã/кã 
на ïðотÿæении 4-5 неäеëü. В те÷ение этоãо 
вðемени ó æивотныõ отме÷аëи иçменениÿ 
в состоÿнии и ðаç в 4-5 äней ïоä наðкоçом 
ïðоиçвоäиëи обçоðнóю ðентãеноãðаôию ïо-
çвоно÷ника. Во втоðой сеðии оïытов основ-
наÿ ÷астü æивотныõ (85%) ïоãибаëа на 4-й 
неäеëе, менüøаÿ ÷астü (15%) – на ïðотÿæе-
нии ïÿтой неäеëи. Ãибеëü æивотныõ в этой 
сеðии ïðоисõоäиëа ïо ïðи÷ине инôекцион-
ныõ осëоæнений (ïневмониÿ) и сеðäе÷ной 
неäостато÷ности (ðаçвиваëсÿ отек ëеãкиõ). 
На ðентãеновскиõ снимкаõ ïоãибøиõ æи-
вотныõ обнаðóæиваëисü ïеðеëомы теë ïо-
çвонков и тиïи÷ные ïðиçнаки остеоïоðоçа. 

На основании анаëиçа ðентãеноãðамм, 
ïоëó÷енныõ ó контðоëüныõ æивотныõ и в 
äинамике моäеëиðóемоãо ïатоëоãи÷еско-
ãо ïðоцесса, нами ðаçðаботан сïособ экс-
ïеðиментаëüной оценки тÿæести остеоïо-
ðоçа. Ñïособ основан на ôиксации ðаçни-
цы äëины ôðаãмента ïоçвоно÷ноãо стоëба 
(5-8 наибоëее контðастныõ ïоçвонков) на 
ðентãеноãðаммаõ æивотныõ в контðоëе и 
ïðи моäеëиðóемом остеоïоðоçе. Дëÿ стан-
äаðтиçации ôиксиðóемыõ çна÷ений иçме-
нÿемыõ веëи÷ин ïðименен относитеëüный 
(остеоïоðоти÷еский) ïокаçатеëü Ê. Åãо вы-
÷исëÿëи ïо ôоðмóëе:
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ãäе: Ê – ïокаçатеëü остеоïоðоçа; Tк – сðеä-
нÿÿ äëина оäноãо ïоçвонка и меæïоçвонко-
воãо äиска на ðентãеноãðамме в контðоëе, 
мм; Òо – сðеäнÿÿ äëина оäноãо ïоçвонка и 
меæïоçвонковоãо äиска на ðентãеноãðамме 
в äинамике эксïеðимента, моäеëиðóющеãо 
остеоïоðоç, мм; ∆d – иçменение на ðент-
ãеновскиõ снимкаõ веëи÷ины этаëона äëи-
ны, мм (станäаðтный ðаçмеð тоëщины бе-
äðенной кости). Ïðи оäинаковыõ масøта-
баõ сðавниваемыõ снимков ∆d=0.

Ó÷итываÿ, ÷то во 2 сеðии оïыта (в ко-
тоðой моäеëиðоваëи остеоïоðоç) веëи÷ина 
ïокаçатеëÿ Ê иçменÿëасü от 0 äо 3, нами ïо 
веëи÷ине этоãо ïокаçатеëÿ быëа ïðеäëо-
æена тðеõстеïеннаÿ кëассиôикациÿ остео-
ïоðоçа. Ïðи I стеïени остеоïоðоçа ïокаçа-
теëü Ê быë ðавен 1 (0,91±0,09; n=20), ïðи II 
стеïени – 2 (1,78±0,11; n=20), ïðи III сте-
ïени – 3 (2,84±0,16; n=20). В ïðеäëоæен-
ной кëассиôикации ниæнее çна÷ение ïо-
каçатеëÿ Ê, ðавное 1, оãðани÷иваëосü äо-
стовеðностüю ðаçëи÷ий ∆Ò, веðõнее çна÷е-
ние, ðавное 3, – ïðоäоëæитеëüностüю æиç-
ни кðыс.

В ãðóïïаõ æивотныõ 3 сеðии ïðовоäи-
ëи иçó÷ение биоõими÷ескиõ ïаðаметðов 
кðови (каëüциÿ, ãоðмонов – каëüцитонина, 
ïаðатиðеоиäноãо, тиðеотðоïноãо, тиðокси-
на, тðийоäтиðонина, активности ôеðмен-
та щеëо÷ной ôосôатаçы). Дëÿ этоãо æи-
вотныõ в соответствóющие сðоки (на 14-21, 
21-28 сóтки и ïосëе 28 сóток), в çависи-
мости от äанныõ ðентãеноãðаôии, вывоäи-
ëи иç эксïеðимента ïóтем äекаïитации. В 
соответствии с ïоëоæениÿми Åвðоïейской 
Êонвенции ïо çащите ïоçвоно÷ныõ æи-
вотныõ, исïоëüçóемыõ äëÿ иссëеäоватеëü-
скиõ и äðóãиõ наó÷ныõ цеëей (Ñтðасбóðã, 
1986), каæäое æивотное ïеðеä äекаïитаци-
ей наðкотиçиðоваëи эôиðом. Çатем с ïо-
мощüю станäаðтноãо ãиëüотинноãо óстðой-
ства ïðовоäиëи мãновеннóю äекаïитацию. 
Îïðеäеëение соäеðæаниÿ ãоðмонов ïðово-
äиëи ðаäиоиммóноëоãи÷еским (метка ðа-
äиоактивным иçотоïом I125) и иммóноôеð-
ментным метоäами (исïоëüçованием стан-
äаðтныõ коммеð÷ескиõ набоðов ðеактивов 
äëÿ оïðеäеëениÿ иссëеäóемыõ веществ в 
обðаçцаõ ïëаçмы кðови кðыс. Анаëиç осó-
ществëÿëи ïо инстðóкции, ïðиëаãаемой к 
набоðó ôиðмой иçãотовитеëем. Ïðобы ðа-
äиометðиðоваëи на с÷ет÷икаõ ãамма им-
ïóëüсов «Ãамма-800» иëи «Áетта-2» (ÊÏÎ 
«Ìеäаïïаðатóðа», Êиев). Èнтенсивностü 
окðаски ïðоäóкта ôеðментативной ðеак-
ции коëи÷ественно оцениваëи на ðиäеðе 
PR2100 Sanofi Diagnostic Pasteur (Ôðан-
циÿ). Ñоäеðæание каëüциÿ в сывоðотке 
кðови оïðеäеëÿëи ôотометðи÷еским мето-
äом (с о-кðеçоëôтаëеинкомïëексом). Ïока-
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çатеëи биоõими÷ескоãо анаëиçа ðеãистðи-
ðоваëи на сïектðоôотометðе ÑÔ-46 ïо ве-
ëи÷ине экстинции ïðоäóктов ðеакции. Ак-
тивностü щеëо÷ной ôосôатаçы в сывоðот-
ке кðови оïðеäеëÿëи сïектðоôотометðи÷е-
ски с ïомощüю набоðа ðеактивов «La Che-
ma» (чеøскаÿ Ðесïóбëика).

Ñтатисти÷ескаÿ обðаботка ðеçóëüта-
тов иссëеäованиÿ быëа ïðовеäена на ïеð-
сонаëüном комïüютеðе с ïðименением ëи-
ценçионныõ ïакетов Statistica. Ïðи иçó÷е-
нии свÿçей меæäó иссëеäóемыми ïаðаме-
тðами исïоëüçоваëи коððеëÿционный ана-
ëиç. Ïðи ïостðоении ðеãðессий исïоëüçо-
ваны как ëинейные, так и не ëинейные мо-
äеëи.

Ðезуëьтаты è îбñужденèе. Ó æивотныõ 
в ïðоцессе ðаçвитиÿ остеоïоðоçа, инäóци-
ðованноãо ãëюкокоðтикоиäным ãоðмоном 
метиëïðеäниçоëоном, набëюäаëисü иçме-
нениÿ как в стðóктóðе костей ïоçвоно÷ни-
ка, оïðеäеëÿемые ðентãеноëоãи÷ески, так и 
в концентðации иçó÷аемыõ биоõими÷ескиõ 
ïокаçатеëей кðови. 

Нами ïðовеäен коððеëÿционно-ðеãðес-
сионный анаëиç. В этом анаëиçе быëа осó-
ществëена ïоïытка найти сиëó коððеëÿци-
онной свÿçи и ôоðмó çависимости меæäó 
веëи÷иной остеоïоðоти÷ескоãо коэôôици-
ента Ê и всеми иçó÷енными биоõими÷ески-
ми ïокаçатеëÿми. Ðеçóëüтаты ïðовеäенно-
ãо коððеëÿционно-ðеãðессионноãо анаëиçа 
ïðеäставëены в виäе ôоðмóë 2-8. 

Ó1 = 4,13 – 1,41 ∙ Х1         (r1=-0,65) (2);

Ó2 = 0,0347 ∙ Х2 – 0,0126   (r2=0,37) (3);

Ó3 = 5,25 – 0,029 ∙ Х3       (r3=-0,64) (4);

Ó4 = 6,45 – 22,16 ∙ Х4       (r4=-0,65) (5);

Ó5 = 0,36 ∙ Х5 – 19,83       (r5=0,39) (6);

Ó6 = 2,25 ∙ Х6 – 1,55         (r6=0,48) (7);

Ó7 = 4,01 – 0,023 ∙ Х7       (r7=-0,62) (8),

ãäе: Ó1-Ó7 – çна÷ениÿ веëи÷ины остеоïо-
ðоти÷ескоãо коэôôициента Ê; Х1 – кон-
центðациÿ в сывоðотке кðови каëüциÿ, 
мкмоëü/ë; Х2 – концентðациÿ ÊÒ, ïã/мë; 
Х3 – ÏÒÃ, ïã/мë; Х4 – ÒÒÃ, ÌÅ/ë; Х5 – 
Ò4, нмоëü/ë; Х6 – Ò3, нмоëü/ë; Х7 – ÙÔ, 
ÌÅ/ë; r1-r7 – коэôôициенты ïаðной коð-
ðеëÿции. 

Наибоëüøаÿ коððеëÿционнаÿ свÿçü об-
наðóæена меæäó çна÷ениÿми остеоïоðоти-
÷ескоãо коэôôициента Ê и каëüцием (r1=-
0,65) (p<0,05), а такæе меæäó этим ïокаçа-
теëем и ÒÒÃ (r4=-0,65) (p<0,05) и ÙÔ (r7=-
0,62) (p<0,05). Óðовенü коððеëÿционной 
свÿçи в óïомÿнóтыõ сëó÷аÿõ ðасцениваëсÿ 
как выðаæенный. В остаëüныõ сëó÷аÿõ он 
быë çаметным. Ïðи анаëиçе õаðактеðа на-
кëона ðеãðессий на ãðаôикаõ быëо выÿвëе-
но сëеäóющее. Ñõоæóю ôоðмó çависимости 
с остеоïоðоти÷еским коэôôициентом име-
ëи, с оäной стоðоны, каëüций и ÏÒÃ, а, с 
äðóãой стоðоны, ïðи÷ем ïо вектоðó ïðоти-
воïоëоæнóю, – ÊÒ, ÙÔ, ÒÒÃ, Ò4 и Ò3. 

Дëÿ ïðоãноçиðованиÿ ïðоäоëæитеëüно-
сти æиçни æивотныõ исïоëüçоваëи äанные 
остеоïоðоти÷ескоãо (ðентãеноëоãи÷ескоãо) 
ïокаçатеëÿ Ê и биоõими÷ескиõ веëи÷ин.

Ïоскоëüкó моäеëü остеоïоðоçа име-
ëа 100%-ю ëетаëüностü, стеïенü тÿæе-
сти остеоïоðоçа в ïðоãности÷еском отно-
øении оïðеäеëÿëасü не тоëüко вðеменем, 
ïðоøеäøим от на÷аëа эксïеðимента, но 
и вðеменем, котоðое оставаëосü äо смеð-
ти æивотныõ. Òак ïðи остеоïоðоçе I сте-
ïени тÿæести кðысы æиëи 16,3±1,5 сóток, 
ïðи остеоïоðоçе II стеïени – 8,9±1,2 сó-
ток, III стеïени – 3,2±0,8 сóток. Èсïоëü-
çóÿ äанные ïокаçатеëÿ Ê и иçó÷енныõ био-
õими÷ескиõ веëи÷ин в ка÷естве аðãóмен-
тов, а сðеäнюю ïðоäоëæитеëüностü æиçни 
кðыс внóтðи ãðóïï I-III стеïени тÿæести 
в ка÷естве ôóнкции, нами, ïосëе ïðовеäе-
ниÿ коððеëÿционно-ðеãðессионноãо анаëи-
çа, быëи ïоëó÷ены сëеäóющие ïðоãности-
÷еские óðавнениÿ: 
Ó1 = 35,9 ∙ 0,39∙Х1 – 0,45     (r=0,65) (9);

Ó2 = –3,89∙Х1 – 3,22/Х2 – 0,17∙Х3 + 

+ 468,1/Х4 + 21,68            (R =0,79) (10);

Ó3 = 8,1∙Х2 – 0,054∙Х3 – 1,31

                                (R =0,68) (11);

Ó4 = 85,54∙Х5 – 2,05∙Х6 + 112,3

                                 (R =0,72) (12),

ãäе: Ó1-Ó4 – ïðоäоëæитеëüностü æиçни 
кðыс в сóткаõ; Х1 – веëи÷ина остеоïоðоти-
÷ескоãо коэôôициента Ê, мм; Х2 – концен-
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тðациÿ в сывоðотке кðови ионов каëüциÿ, 
мкмоëü/ë; Х3 – концентðациÿ в сывоðот-
ке кðови каëüцитонина, мã/мë; Х4 – кон-
центðациÿ в сывоðотке кðови ïаðатиðео-
иäноãо ãоðмона, ïã/мë; Х5 – концентðациÿ 
в сывоðотке кðови тиðеотðоïноãо ãоðмона, 
ÌÅ/ë; Х6 – концентðациÿ в сывоðотке кðо-
ви тиðоксина, нмоëü/ë; r, r – коэôôициен-
ты коððеëÿции (ïаðной и мноæественной).

Èç ïоëó÷енныõ ðеçóëüтатов иссëеäо-
ваниÿ сëеäóет, ÷то ïðоãности÷еские веëи-
÷ины Ó1-Ó4 моãóт выстóïатü как вðемен-
ные кðитеðии тÿæести моäеëиðóемоãо ïа-
тоëоãи÷ескоãо ïðоцесса. Èç óðавнений 9-12 
тоëüко ïеðвое моæет бытü исïоëüçовано 
äëÿ ïðиæиçненной вðеменной оценки тÿ-
æести моäеëиðóемоãо ïатоëоãи÷ескоãо ïðо-
цесса. Дðóãие óðавнениÿ тоëüко ôиксиðó-
ют сóществование свÿçи меæäó çна÷ениÿ-
ми биоõими÷ескиõ ïокаçатеëей и ïðоäоë-
æитеëüностüю æиçни эксïеðиментаëüныõ 
æивотныõ. Вïоëне воçмоæно, ÷то ïðи мо-
äеëиðовании остеоïоðоçа на боëее кðóï-
ныõ эксïеðиментаëüныõ æивотныõ, ó ко-
тоðыõ çабоð кðови на анаëиç не бóäет со-
ïðÿæен с äекаïитацией, такæе окаæетсÿ 
воçмоæной ïðиæиçненнаÿ вðеменнаÿ оцен-
ка тÿæести остеоïоðоçа. Ìеæäó тем, не çа-
висимо от тоãо, на какиõ æивотныõ оïðе-
äеëены биоõими÷еские ïаðаметðы, мноãо-
ôактоðнаÿ оценка тÿæести ïатоëоãи÷еско-
ãо ïðоцесса, выðаæаемаÿ с ïомощüю оäно-
ãо вðеменноãо ïокаçатеëÿ тÿæести ïðоцес-
са, становитсÿ неçаменимой ïðи ó÷ете эô-
ôективности оäноãо иëи комïëекса ëе÷еб-
ныõ ôактоðов. Òакаÿ оценка окаçываетсÿ 
боëее ÷óвствитеëüной и то÷ной, ïоскоëü-
кó она ó÷итывает ка÷ество ëе÷ениÿ не ïо 
оäномó, а ïо ðÿäó (в соответствии с ÷ис-
ëом ïеðеменныõ Хi) ïокаçатеëей. В ïðак-
ти÷еском ïëане äëÿ сóæäениÿ об эôôек-
тивности аïðобиðóемоãо ëе÷ениÿ äостато÷-
но ïðименитü сóммаðное çна÷ение ïðоãно-
сти÷ескиõ инäексов в сðавниваемыõ ãðóï-
ïаõ меëкиõ эксïеðиментаëüныõ æивотныõ.

Вывîды. Ïоëó÷енные äанные свиäе-
теëüствóют, ÷то тÿæестü остеоïоðоçа коð-
ðеëиðóет с ïðоäоëæитеëüностüю æиçни 
эксïеðиментаëüныõ æивотныõ. Ðасстðой-
ства костноãо ðемоäеëиðованиÿ отðаæа-
ют как ðентãеноëоãи÷еский остеоïоðоти-
÷еский ïокаçатеëü Ê, так и биоõими÷еские 
маðкеðы (концентðациÿ в сывоðотке каëü-
циÿ, активностü ÙÔ, концентðациÿ в ïëаç-
ме кðови ÏÒÃ, ÊÒ, ÒÒÃ, Ò3 и Ò4) остео-
ïоðоçа. Наибоëее то÷ными кðитеðиÿми тÿ-
æести остеоïоðоçа ÿвëÿютсÿ мноãоôактоð-
ные ïðоãности÷еские кðитеðии, ïоëó÷ен-
ные ïóтем коððеëÿционно-ðеãðессионноãо 
анаëиçа. 
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В²Д НАÓÊÈ ДÎ ÏÐАÊÒÈÊÈ

ПРОгнОстиЧне знаЧення БіОхіміЧних 
маРкеРів глЮкОкОРтикОїднОгО ОстеО-

ПОРОзу 

Шпаченко М.М., Золотухин С.Є., Бутев Е.В., 
Чирах Т.М., Попов С.В. 

Ðезюìе. На ïіäставі анаëіçó ðентãеноãðам, 
отðиманиõ ó контðоëüниõ тваðин і в äинаміці мо-
äеëüованоãо ïатоëоãі÷ноãо ïðоцесó, нами ðоçðо-
бëено сïосіб ексïеðиментаëüно¿ оцінки тÿæкості 
остеоïоðоçó. Ñïосіб ґðóнтóєтüсÿ на ôіксаці¿ ðіç-
ниці äовæини ôðаãмента õðебетноãо стовïа (5-8 
найбіëüø контðастниõ õðебців) на ðентãеноãðамаõ 
тваðин ó контðоëі й ïðи моäеëüованомó остеоïо-
ðоçі. Дëÿ станäаðтиçаці¿ çна÷енü çмінниõ веëи÷ин, 
що ôіксóютüсÿ, çастосований віäносний (остеоïо-
ðоти÷ний) ïокаçник Ê. Веëи÷ина ïокаçника Ê çмі-
нюваëасÿ віä 0 äо 3, çа веëи÷иною цüоãо ïокаçни-
ка бóëа çаïðоïонована тðистóïенева кëасиôікаціÿ 
остеоïоðоçó. Îтðимані äані свіä÷атü, що тÿæкістü 
остеоïоðоçó коðеëює іç тðиваëістю æиттÿ ексïе-
ðиментаëüниõ тваðин. Ðоçëаäи кістковоãо ðемоäе-
ëюваннÿ віäобðаæаютü ÿк ðентãеноëоãі÷ний осте-
оïоðоти÷ний ïокаçник Ê, так і біоõімі÷ні маðке-
ðи (концентðаціÿ в сиðоватці каëüцію, активністü 
ËÔ, концентðаціÿ в ïëаçмі кðові ÏÒÃ, ÊÒ, ÒÒÃ, 
Ò3 і Ò4) остеоïоðоçó. Найбіëüø то÷ними кðитеðі-
ÿми тÿæкості остеоïоðоçó є баãатоôактоðні ïðо-
ãности÷ні кðитеðі¿, отðимані øëÿõом коðеëÿційно-
ðеãðесійноãо анаëіçó. 

Ключові слова: ексïеðиментаëüний остеоïоðоç, бі-
оõімі÷ні маðкеðи остеоïоðоçó. 

PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF THE 
BIOCHEMICAL MARKERS OF GLUCOCORTICOID 

OSTEOPOROSIS 

Shpachenko N.N., Zolotukhin S.E., Butev E.V., 
Chyrakh T.M., Popov S.V. 

Sammury. We worked out the method of experi-
mental estimation of the severity of osteoporosis by 
the analysis of the sciagrams of the control animals 
and the dynamics of the pathological process. The 
method is based on fixing of difference of the length 
of fragment of spine (5-8 the most contrasting ver-
tebrae) in the sciagrams of control and osteoporosis 
animals. The osteoporosis index K was used for the 
standardization of the fixed values of changeable 
sizes. The value of the index K changed from 0 to 3, 
over the value of this index, the three-degree classi-
fication of osteoporosis was offered. The severity of 
osteoporosis correlates with life-span of the experi-
mental animals. The disorders of the bone remodel-
ing are reflected the osteoporosis roentgenologic in-
dex K and biochemical markers of the osteoporosis. 
The multivariable prognostic criteria that got by a 
cross-correlation-regressive analysis are most exact 
criteria of the severity of osteoporosis. 

Key words: experimental osteoporosis, biochemical 
markers of osteoporosis. 
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Àктуаëьн³ñть. Îстеоïоðоç і остеоïеніÿ 
моæóтü бóти насëіäком тиðео¿äно¿ ïато-
ëоãі¿, оскіëüки ãоðмони щитоïоäібно¿ çа-
ëоçи вïëиваютü ÿк на ôоðмóваннÿ кістко-
во¿ тканини, так і на ¿¿ ðеçоðбцію. Ïðи ти-
ðеотоксикоçі віäбóваєтüсÿ ïосиëеннÿ обоõ 
скëаäовиõ кістковоãо ðемоäеëюваннÿ ç ïе-
ðеваãою ïðоцесів ðеçоðбці¿, в ðеçóëüтаті 
÷оãо кіëüкістü ðеçоðбовано¿ кістково¿ тка-
нини в коæній оäиниці ðемоäеëюваннÿ ïе-
ðевищóє кіëüкістü çаново óтвоðено¿  кіст-
ки, що ïðиçвоäитü äо втðати кістково¿ маси 
й виникненнÿ остеоïоðоçó [1, 4, 5, 6, 9]. Òи-
ðеотоксикоç ó æінок ó ïостменоïаóçі є äо-
стовіðним ôактоðом ðиçикó виникненнÿ 
ïеðеëомів. Ó æінок ðеïðоäóктивноãо вікó 
на тëі наäëиøкó секðеці¿ тиðео¿äниõ ãоð-
монів ïеðеëоми кісток такоæ виникаютü 
÷астіøе, ніæ ó æінок çаãаëüно¿ ïоïóëÿці¿. 
Ðÿä автоðів віäçна÷аютü ÷асткове віäнов-
ëеннÿ ÌÙÊÒ ïісëÿ коðекці¿ ãоðмонïðоäó-
кóю÷о¿ ôóнкці¿ щитоïоäібно¿ çаëоçи, õо÷а 
ïитаннÿ ïðо ïовне віäновëеннÿ ÌÙÊÒ çа-
ëиøаєтüсÿ сïіðним [10, 12-14]. Çаãðоçа ðоç-
виткó маëоçвоðотніõ çмін оïоðно-ðóõовоãо 
аïаðатó ïðи тиðеотоксикоçі [3, 4, 8, 16] 
обóмовëює необõіäністü виðіøеннÿ ïитан-
нÿ ðаннüо¿ äіаãностики ïатоëоãі÷ниõ ïоðó-
øенü кістково¿ тканини, ïоøóкó ðаціонаëü-
но¿ ïатоãенети÷но обґðóнтовано¿ теðаïі¿ та 

ðоçðобки ïðоôіëакти÷ниõ çаõоäів. Ïðоти-
ðі÷÷ÿ моæóтü бóти обóмовëені ниçкою ïðи-
÷ин. Çокðема, невðаõовані ÷инники ðеïðо-
äóктивноãо статóсó, неçна÷ний ïеðіоä сïо-
стеðеæеннÿ ïісëÿ комïенсаці¿ тиðеотокси-
коçó, віäсóтністü єäиниõ кðитеðі¿в виçна-
÷еннÿ ÌÙÊÒ, оскіëüки äо 1992 ðокó äëÿ 
оцінки станó кістково¿ тканини викоðисто-
вóваëисü метоäи, ÿкі менø то÷ні в ïоðів-
нÿнні іç äвоõенеðãети÷ною ðентãенівсüкою 
абсоðбціометðією. Òомó на ÷асі çаëó÷еннÿ 
новітніõ метоäів äіаãностики та ðоçðобка 
ïатоãенети÷ниõ ïðоãðам ëікóваннÿ та ïðо-
ôіëактики кістковиõ ïоðóøенü ïðи тиðе-
отоксикоçі. Áісôосôонати є оäними ç най-
біëüø еôективниõ ïðеïаðатів äëÿ коðек-
ці¿ ïоðóøенü стðóктóðно-ôóнкціонаëüноãо 
станó кістково¿ тканини та баãатüма авто-
ðами виçнані ÿк ïðеïаðати вибоðó äëÿ ëі-
кóваннÿ остеоïоðоçó, в томó ÷исëі й вто-
ðинноãо [4, 5, 14]. Найбіëüø вæиваним та 
економі÷но äостóïним бісôосôонатом ó сві-
ті на сüоãоäніøній äенü вваæаєтüсÿ аëен-
äðонат. Öе особëиво ваæëиво äëÿ ïацієнтів 
стаðøиõ віковиõ ãðóï çа óмов äовãотðива-
ëоãо çастосóваннÿ.

Ìета рîбîтè – на ïіäставі вив÷еннÿ ïо-
ðóøенü стðóктóðно-ôóнкціонаëüноãо станó 
кістково¿ тканини ó ексïеðиментаëüниõ мо-
äеëей тиðеотоксикоçó, а такоæ ¿õ коðекці¿ 

кОРекЦія ПОРуШень стРуктуРнО-ФункЦіОнальнОгО 
стану кісткОвОї тканини в ЖінОк з 

тиРеОтОксикОзОм ПРеПаРатами кальЦіЮ та 
алендРОнОвОї кислОти

Олійник О.Б.1, Поворознюк В.В.2

1Київський міський клінічний ендокринологічний центр
2ДУ «Інститут геронтології НАМН України ім. Д. Ф. Чеботарьова»

Ðезюìе. Вив÷ено еôект çастосóваннÿ ïðеïаðатів каëüцію та аëенäðоново¿ кисëоти на ïоðóøеннÿ стðóктóðно-
ôóнкціонаëüноãо станó кістково¿ тканини в ексïеðиментаëüниõ тваðин та æінок, õвоðиõ на тиðе-
отоксикоç. Встановëено, що ввеäеннÿ ïðеïаðатів каëüцію çменüøóє втðатó мінеðаëüно¿ щіëüнос-
ті кістково¿ тканини в самок щóðів ç меäикаментоçним тиðеотоксикоçом, а оäно÷асне вæиваннÿ 
каëüцію ç аëенäðоновою кисëотою ïоïеðеäæóє втðатó кістково¿ тканини, неçаëеæно віä тðиваëос-
ті тиðеотоксикоçó та наÿвності оваðіектомі¿. Çастосóваннÿ ïðотÿãом 6 місÿців комбінаці¿ ïðеïаðа-
тів аëенäðоново¿ кисëоти та каëüцію в æінок, õвоðиõ на тиðеотоксикоç, ïðиçвоäитü äо äостовіðно-
ãо ïðиðостó ÌÙÊÒ на ðівні ïоïеðековоãо віääіëó õðебта (на 6,63%), ïðоксимаëüноãо віääіëó стеã-
ново¿ кістки (на 3,41%) та всüоãо скеëета (на 2,3%).



Òом 14, ¹ 4, 2011 35

В²Д НАÓÊÈ ДÎ ÏÐАÊÒÈÊÈ

в ексïеðиментаëüниõ і кëіні÷ниõ óмоваõ 
óäосконаëити ïðоôіëактикó та ëікóваннÿ 
остеоïоðоçó ó õвоðиõ на тиðеотоксикоç. 

Ìатер³аëè та ìетîдè. Åксïеðиментаëüні 
äосëіäæеннÿ ïðовеäені на 97 самкаõ 
щóðів ëіні¿ Wistar віком 8-10 місÿців, ма-
сою 207,81±3,27 ã ðоçвеäеннÿ віваðію ДÓ 
«²нститóт ãеðонтоëоãі¿ ім. Д.Ô. чеботаðüо-
ва НАÌН Óкðа¿ни», що óтðимóваëисÿ çа 
темïеðатóðи 22±1 °Ñ та віäносно¿ воëоãості 
ïовітðÿ 65-70% в осіннüо-çимовий ïеðіоä 
ðокó. Îсновою ãоäівëі тваðин сëóãóвав 
станäаðтний ãðанóëüований комбікоðм, ïðи 
віëüномó äостóïі äо воäи. В ексïеðимен-
таõ äотðимóваëисü ïðавиë ªвðоïейсüко¿ 
конвенці¿ ïðо ãóманне ставëеннÿ äо ëабо-
ðатоðниõ тваðин [7]. 

Çа оäин місÿцü äо ïо÷аткó ексïеðиментó 
50 тваðинам виконана оваðіектоміÿ äостó-
ïом ÷еðеç ïеðеäню ÷еðевнó стінкó. Ðеøті 
тваðин ðоçсі÷ена та óøита ïеðеäнÿ ÷еðев-
на стінка. 

Òваðини ïоäіëені на 10 ãðóï. Ïеðøі 
ï’ÿтü ãðóï скëаëи тваðини, ÿким виконано 
«несïðавæню» оïеðацію. Êонтðоëüна ãðóïа 
(n=10) отðимóваëа ïіäøкіðно іçотоні÷ний 
ðоç÷ин натðію õëоðиäó (Ê). Дðóãа ãðóïа 
(n=10) отðимóваëа щоäенно ïіäøкіðно ðоç-
÷ин L-тиðоксинó (Ò). Òðетÿ ãðóïа (n=9) от-
ðимóваëа щоäенно ïіäøкіðно L-тиðоксин 
та ïеðоðаëüно ïðеïаðат каëüцію (ÒÑ). 
четвеðта ãðóïа (n=8) отðимóваëа щоäен-
но ïіäøкіðно L-тиðоксин та ïеðоðаëü-
но каëüцій та аëенäðоновó кисëотó ðаç на 
тиæäенü (ÒÑА). Ï’ÿта (n=10) отðимóваëа 
щоäенно ïіäøкіðно L-тиðоксин äва тиæні 
äо ïо÷аткó та ïðотÿãом äосëіäó, ïеðоðаëüно 
щоäенно каëüцій ïðотÿãом äосëіäó та аëен-
äðоновó кисëотó ðаç на тиæäенü (LÒÑА) 
ïðотÿãом äосëіäó. Настóïні ï’ÿтü ãðóï, ÿким 
ïоïеðеäнüо ïðовеäена оваðіектоміÿ, бóëи 
сôоðмовані çа анаëоãі÷ними кðитеðіÿми: 
ÎÊ (оваðіоектоміÿ), ÎÒ (оваðіоектоміÿ 
та екçоãенний тиðеотоксикоç), ÎÒÑ 
(оваðіоектоміÿ, екçоãенний тиðеотоксикоç 
та ввеäеннÿ каëüцію ÷еðеç çонä), ÎÒÑА 
(оваðіоектоміÿ, тиðеотоксикоç та ввеäеннÿ 
÷еðеç çонä каëüцію та аëенäðоново¿ кисëо-
ти) та ÎLÒÑА (оваðіектоміÿ, тðиваëий ти-
ðеотоксикоç та ввеäеннÿ ÷еðеç çонä каëüцію 
та аëенäðоново¿ кисëоти). На ïо÷аткó та в 
кінці äосëіäó, що тðивав 5 тиæнів, викона-
но виçна÷еннÿ ÌÙÊÒ.

Досëіäним тваðинам оïеðативне втðó-
÷аннÿ ïðовоäиëи ïіä çаãаëüним çнебо-
ëеннÿм, øëÿõом внóтðіøнüоо÷еðевинноãо 
ввеäеннÿ ðоç÷инó етамінаëó натðію 
в іçотоні÷номó ðоç÷ині натðію õëоðи-
äó ç ðоçðаõóнкó 3,5 мã на 100 ã маси тіëа 
тваðини. Ìоäеëюваннÿ тиðеотоксико-
çó віäтвоðюваëи ïіäøкіðним ввеäеннÿм 
L-тиðоксинó (Ëевотиðоксин натðію, Pepti-
do GmbH., Німе÷÷ина) в äоçі 25 мкã на 100 ã 
маси тіëа, в ðоç÷ині ãіäðоксиäó натðію 
[11, 15]. Досëіäæеннÿ ðівнів тиðео¿äниõ 
ãоðмонів ïðовоäиëосÿ на імóноанаëіçатоðі 
COBAS E411 (Roche Diagnostics, Ôðанціÿ) 
ç метою ïіäтвеðäæеннÿ тиðеотоксико-
çó. Çабіð кðові виконóваëи іç çовніøнüо¿ 
ÿðемно¿ вени äев’ÿти тваðинам, віäібðаним 
виïаäково сеðеä ãðóï, що отðимóваëи ек-
çоãенний тиðоксин, на 8 äенü äосëіäó. Ðе-
çóëüтати ïоðівнюваëи ç ðівнем ãоðмонів 
äев’ÿти самок щóðів контðоëüно¿ ãðóïи. 
Ðівенü віëüноãо тиðоксинó в кðові щóðів, 
що отðимóваëи тиðоксин, ïеðевищóвав 
втðи÷і ïокаçники контðоëüно¿ ãðóïи, а 
тðийоäтиðонінó – в äев’ÿтü ðаçів.

ÌÙÊÒ виçна÷аëи çа ïðоãðамою SMALL 
ANIMAL BODY на äвоõенеðãети÷номó 
ðентãенівсüкомó äенситометðі «Prodigy» 
(GE Medical systems, Lunar, model 8743, 
2005). ÌÙÊÒ виçна÷аëи в ã/см2 на ðівні 
всüоãо тіëа та окðемиõ äіëÿнок –çаäні 
(таçові) кінцівки та  õðебет.  

Динамікó ÌÙÊÒ об÷исëюваëи çа ôоð-
мóëою: 

∆ÌÙÊÒ (%) = (∆ÌÙÊÒ/ÌÙÊÒ 
ïо÷атк.)·100%,

äе DÌÙÊÒ – ðіçницÿ абсоëютниõ 
ïокаçників мінеðаëüно¿ щіëüності кістково¿ 
тканини на ïо÷аткó та в кінці äосëіäó. 

Дëÿ оцінки еôективності ëікóваннÿ ïо-
ðóøенü стðóктóðно-ôóнкціонаëüноãо ста-
нó кістково¿ тканини в æінок іç синäðомом 
тиðеотоксикоçó обстеæено 12 æінок віком 
26–69 ðоків ç ïоðóøеннÿм стðóктóðно-
ôóнкціонаëüноãо станó кістково¿ ткани-
ни, ÿке виçна÷аëи çа çменøеннÿм ÌÙÊÒ 
õо÷а б на оäномó ç ðівнів скеëета çа 
Ò-ïокаçником менøе -2,5 SD. Досëіäæеннÿ 
ïðовеëи в ïаціенток ó ïеðіоä äосÿãнен-
нÿ станó сóбкомïенсаці¿ тиðеотоксикоçó. 
Æінкам, õвоðим на тиðеотоксикоç, äвоõе-
неðãети÷нó ðентãенівсüкó абсоðбціометðію 
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ïðовоäиëи ç викоðистаннÿм ðентãенівсüкоãо 
äенситометðа «Prodigy» (GE Medical 
systems, Lunar, model 8743, 2005, ÑØА). 
Ìінеðаëüнó щіëüністü оцінюваëи ÿк 
кіëüкістü мінеðаëіçовано¿ кістково¿ ткани-
ни в сканованій ïëощі в ã/cм2. Виçна÷а-
ëи мінеðаëüнó щіëüністü кістково¿ ткани-
ни на ðівні ïоïеðековоãо віääіëó õðебта, 
ïðоксимаëüниõ äіëÿнок стеãновиõ кісток, 
øийки стеãновиõ кісток, óëüтðаäистаëüно-
ãо віääіëó та сеðеäнüо¿ тðетини ïðоменево¿ 
кістки й всüоãо скеëета. Îцінкó ÌÙÊÒ 
ïðовоäиëи на ïо÷аткó сïостеðеæеннÿ та 
÷еðеç 6±1 міс. ëікóваннÿ. 

Дëÿ ïðоôіëактики та ëікóваннÿ остеоïо-
ðоçó викоðистовóваëи ïðеïаðати каëüцію 
(Êаëüцемін Аäванс, Bayer) та аëенäðоново¿ 
кисëоти (Îстемакс, Polpharma, Ïоëüща). 
В ексïеðименті самкам щóðів ïðеïаðат 
каëüцію в äоçі 2,1 мã на 100 ã маси тіëа 
ввоäиëи ó виãëÿäі воäно¿ сóсïенçі¿ ÷еðеç 
стðавоõіäний çонä. Ïðеïаðат аëенäðоново¿ 
кисëоти ввоäиëи ç ðоçðаõóнкó 1,75 мã на 
100 ã маси тіëа [17] анаëоãі÷но çа 30 õвиëин 
äо ðоçäа÷і коðмó. Æінкам, õвоðим на тиðе-
отоксикоç, аëенäðонат ïðиçна÷аëи в äоçі 70 
мã (1 табëетка) 1 ðаç на тиæäенü. Ïðеïаðат 
вæиваëи натще, çаïиваю÷и воäою. Ïісëÿ 
йоãо ïðийомó ïаціенти 40 õвиëин ïеðебó-
ваëи ó веðтикаëüномó ïоëоæенні. «Îсте-
макс» çастосовóваëи на тëі щоäенноãо ïðи-
йомó ïðеïаðатів каëüцію – 2 табëетки на 
äенü комïëексноãо ïðеïаðатó «Êаëüцемін 
аäванс», що віäïовіäає 1000 мã каëüцію та 
400 ÌÎ вітамінó D3.

 Ñтатисти÷ний анаëіç отðиманиõ äа-
ниõ ïðовоäиëи çа äоïомоãою ïаке-
тó ïðоãðам “Statistica 6,0” Copyright© 

StatSoft, Inc. 1984-2001, Serial number 
31415926535897. Викоðистовóваëи обðа-
õóнок çаãаëüностатисти÷ниõ ïокаçників, 
äëÿ ïоðівнÿннÿ äаниõ викоðистовóва-

ëи оäноôактоðний äисïеðсійний анаëіç, 
виçна÷еннÿ äостовіðності ó віäмінностÿõ 
ïокаçників виçна÷аëи çа кðитеðієм Øеô-
ôе, t-кðитеðієм Ñт’юäента äëÿ çаëеæниõ 
та неçаëеæниõ ïокаçників [2]. Çа ðівенü 
äостовіðності обðано ð<0,05.

Ðезуëьтатè дîñë³дженнÿ. Вив÷аëи 
äинамікó ÌÙÊÒ ó самок щóðів ïðи ек-
сïеðиментаëüномó тиðеотоксикоçі та 
коðекці¿ ¿¿ втðат ïðеïаðатами каëüцію та 
аëенäðоново¿ кисëоти 

Çміни ÌÙÊÒ ó ãðóïаõ äосëіäниõ тва-
ðин беç оваðіоектомі¿ на ðіçниõ ðівнÿõ ске-
ëета маëи настóïні особëивості (табë. 1).

На ðівні çаäніõ кінцівок найбіëüøий ïðи-
ðіст ÌÙÊÒ виÿвëений ó контðоëüній ãðó-
ïі тваðин (15,46±1,46%), тоäі ÿк ó ãðóïаõ 
Ò та ÒÑ віäбóëасü ¿¿ втðата (-14,13±1,46% 
та -5,11±2,52% віäïовіäно). Ó тваðин, що 
отðимóваëи каëüцій та аëенäðоновó кисëо-
тó, ïðиðіст ÌÙÊÒ скëав 7,92±1,38% ó ãðó-
ïі ÒÑА та 8,44±1,69% ó ãðóïі LTCA, ïðи-
÷омó міæ цими ãðóïами та контðоëüною не 
існóваëо äостовіðниõ віäмінностей (ðÒÑА-

LTCA=0,999; ðK-TCA=0,086; ðK-LTCA=0,092). 
Ìіæ ïокаçниками ðеøти ãðóï виÿвëені äо-
стовіðні віäмінності (ð<0,05) (ðис.1).

На ðівні всüоãо скеëета виÿвëена така æ 
тенäенціÿ ç найбіëüøою втðатою ÌÙÊÒ в 
ãðóïі Ò (-12,96±1,59%), найбіëüøим ¿¿ ïðи-
ðостом ó контðоëüній ãðóïі (11,85±1,74%). 
Ãðóïа ÒÑ äемонстðóваëа ïоміðнó втðа-
тó ÌÙÊÒ (-1,62±1,42%), а ãðóïи ÒÑА та 
LÒÑА – ïðиðіст, менøий ніæ ó контðоëüній 
ãðóïі (9,93±1,86% та 8,91±1,35% віäïовіäно). 
Ïðиðіст ó ãðóïаõ Ê, ÒÑА та LÒÑА äосто-
віðно не віäðіçнÿвсÿ (ðÒÑА-LTCA=0,769; ðK-

TCA=0,951; ðK-LTCA=0,769). Ìіæ ïокаçни-
ками ðеøти ãðóï виÿвëені істотні віäмін-
ності (ð<0,05).

Ïевні віäмінності віä çаãаëüно¿ тенäенці¿ 
çаðеєстðовані на ðівні õðебта (ðис.1). Òак, 

таблиця 1. динаміка мЩкт різних відділів скелета в самок щурів на тлі експериментального тиреотоксикозу 
та введення препаратів кальцію та алендронової кислоти

Ãðóïи Ê Ò ÒÑ ÒÑА LTCA
Êіëüкістü тваðин 10 10 9 8 10
Çаäні кінцівки 15,46±1,46 -14,13±1,46 -5,11±2,52 7,92±1,38 8,44±1,69 F=48,34

p<0,000001
Хðебет 1,25±3,20 -5,95±2,36 0,49±2,13 16,83±2,87 17,33±3,43 F=13,29

p<0,000001
Весü скеëет 11,85±1,74 -12,96±1,59 -1,62±1,42 9,93±1,86 8,91±1,35 F=44,52

p<0,000001
Ïðим і тка . Дані навеäено ó виãëÿäі M±SD.



Òом 14, ¹ 4, 2011 37

В²Д НАÓÊÈ ДÎ ÏÐАÊÒÈÊÈ

найбіëüøа втðата ÌÙÊÒ такоæ сïосте-
ðіãаëасü ó ãðóïі Ò (-5,95±2,36%), аëе най-
біëüøий ïðиðіст сïостеðіãавсÿ в ãðóïаõ, що 
отðимóваëи ïðеïаðати каëüцію та аëен-
äðоново¿ кисëоти – ÒÑА (16,83±2,87%) та 
LTCA (17,33±3,43%). Ìіæ ними не бóëо іс-
тотно¿ ðіçниці (ð=0,999). Ïокаçники ãðóï Ê 
та ÒÑ майæе не віäðіçнÿëисü (1,25±3,20% 
та 0,49±2,13% віäïовіäно, ð=0,999). ² õо÷а 
вони ïеðеваæаëи ïокаçник ãðóïи Ò, äосто-
віðниõ віäмінностей міæ ними не виÿвëено 
(ðÊ-Ò=0,512; ðÒ-TC=0,643).

Òаким ÷ином, ó контðоëüній ãðóïі тва-
ðин виÿвëений ïðиðіст ÌÙÊÒ в óсіõ віä-
äіëаõ скеëета віä 1,25±3,2% äо 15,76±1,05%. 
Найбіëüøі втðати ÌÙÊÒ сïостеðіãаëи в 
ãðóïі Ò – віä -5,95±2,36 äо -16,27±2,0%. В 
ãðóïі ÒÑ, що на тëі тиðеотоксикоçó отðи-
мóваëа ïðеïаðат каëüцію, на ðіçниõ ðівнÿõ 
скеëета сïостеðіãаëи ðетаðäацію ïðиðостó 
та ïоміðнó втðатó ÌÙÊÒ віä 4,89±2,17 äо 

-7,22±1,57%. Ó ãðóïаõ тваðин, ÿким на тëі 
тиðеотоксикоçó ввоäиëи ïðеïаðати каëü-
цію та аëенäðоново¿ кисëоти, сïостеðіãавсÿ 
ïðиðіст ÌÙÊÒ ó меæаõ віä 4,29±0,9% äо 
16,83±2,87% ó ãðóïі ÒÑА та віä 6,87±2,36% 
äо 17,33±3,43% ó ãðóïі LTCA. 

Ó оваðіоектомованиõ тваðин на ðівні çа-
äніõ кінцівок найбіëüø äостовіðна стосов-
но інøиõ ãðóï втðата ÌÙÊÒ виÿвëена в 
ãðóïі ÎÒ (-4,66±1,36%, p<0,05), а найбіëüø 
сóттєвий віäносно інøиõ ãðóï ¿¿ ïðиðіст – 
ó ãðóïі OLTCA (13,42±2,20%, p<0,05). Ãðó-
ïи ÎÊ, ÎÒÑ та ÎÒÑА ïокаçаëи ïоміðний 
ïðиðіст ÌÙÊÒ (4,54±1,87%, 4,44±1,17% та 
5,33±1,67% віäïовіäно), ÿкий не віäðіçнÿвсÿ 
ïоміæ цими ãðóïами (ð>0,05) (табë. 2). 

На ðівні всüоãо тіëа äостовіðно ïеðе-
ваæаëи ïокаçники ïðиðостó ÌÙÊÒ ãðó-
ïи OLTCA віäносно ãðóï ÎÊ, ÎÒ та ÎÒÑ 
(16,26±3,73% ïðоти 2,71±2,71%, ð=0,009; 
-0,16±1,61%, ð=0,0008 та 4,75±1,80%, 

Ðèñ. 1. Çì³нè ÌÙÊÒ у ñаìîк щур³в за уìîв екзîгеннîгî тèреîтîкñèкîзу та введеннÿ ïреïарат³в каëь-
ö³ю та аëендрîнîвî¿ кèñëîтè. Ïðимітка. * – наÿвністü віäмінностей ïоðівнÿно іç ãðóïою ç тиðеотоксико-

çом (p<0,05).

таблиця 2. динаміка мЩкт різних відділів скелета в оваріоектомованих самок щурів на тлі експерименталь-
ного тиреотоксикозу та введення препаратів кальцію та алендронової кислоти

Ãðóïи OK ÎÒ ÎÒÑ OTCA OLTCA
Êіëüкістü тваðин 10 10 10 10 10
Çаäні кінцівки 4,54±1,87 -4,66±1,36 4,44±1,17 5,33±1,67 13,42±2,20 F=14,28 p<0,000001

Хðебет 2,75±3,21 -9,20±2,61 6,97±2,90 7,56±3,27 17,90±5,36 F=7,38 p=0,0001

Весü скеëет 2,71±2,71 -0,16±1,61 4,75±1,80 8,99±1,58 16,26±3,73 F=6,91 p=0,0002
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ð=0,037 віäïовіäно). В той самий ÷ас äо-
стовіðниõ віäмінностей міæ ïокаçниками 
äинаміки ÌÙÊÒ ó ãðóïаõ, що отðимóва-
ëи аëенäðоновó кисëотó, не çаðеєстðовано 
(ð=0,36).

На ðівні õðебта найбіëüøа втðата ÌÙÊÒ 
виÿвëена в ãðóïі ÎÒ. Ðеøта ãðóï тваðин 
ïокаçаëа ïðиðіст, віäïовіäно äо çаãаëü-
но¿ тенäенці¿, ïðи÷омó в ãðóïаõ ÎÒÑА та 
OLTCA він äостовіðно ïеðеваæав ïокаçник 
ãðóïи ÎÒ (7,56±3,27% ïðоти -9,20±2,61%, 
ð=0,042 та 17,90±5,36% ïðоти -9,20±2,61%, 
ð=0,0002 віäïовіäно) (ðис. 2).

Îтæе, в оваðіектомованиõ щóðів на 
тëі тиðеотоксикоçó сïостеðіãаютüсÿ такі 
æ тенäенці¿, ÿк і в тваðин беç оваðіекто-
мі¿. Òак, ó ãðóïі ÎÊ виçна÷аєтüсÿ ïоміð-
ний ïðиðіст ÌÙÊÒ в óсіõ віääіëаõ скеëе-
та. Найбіëüøó втðатó ÌÙÊÒ сïостеðіãаëи 
в ãðóïі ç ïоєäнаннÿм оваðіектомі¿ та ти-
ðеотоксикоçó (ÎÒ) – äо -9,20±2,61%. Вве-
äеннÿ такій ãðóïі ïðеïаðатó каëüцію (ÎÒÑ) 
ïðиçвеëо äо ïоміðноãо ïðиðостó ÌÙÊÒ, 
віä 1,41±1,05% äо 8,95±3,26%. Îäно÷асне 
çастосóваннÿ ïðеïаðатів каëüцію та аëен-
ðоново¿ кисëоти щóðам ç екçоãенним тиðе-
отоксикоçом на тëі оваðіектомі¿ викëика-
ëо виðаæений ïðиðіст ÌÙÊÒ ó меæаõ віä 
5,21±1,21% äо 15,24±2,42% в ãðóïі ÎÒÑА 
та віä 10,44±5,12% äо 23,48±7,83% в ãðó-
ïі ÎLTCA.

Óçаãаëüнюю÷и отðимані ðеçóëüтати, ви-
кëаäені вище, моæна виçна÷ити настóïні 
çакономіðності. Ó самицü щóðів ðеïðоäóк-
тивноãо вікó ïðиðіст ÌÙÊÒ на ðівні çаäніõ 
кінцівок äостовіðно біëüøий, ніæ на ðів-
ні õðебта. Ввеäеннÿ екçоãенноãо тиðокси-
нó ïðиçвоäитü äо сóттєво¿ втðати ÌÙÊÒ, 
ïðи÷омó на ðівні ïеðиôеðи÷ноãо скеëе-
та вона біëüø виðаæена. Ó тваðин, ÿкі ïе-
ðенесëи оваðіектомію, виÿвëено çменøен-
нÿ ïðиðостó ÌÙÊÒ на всіõ ðівнÿõ скеëе-
та, ïðоте на ðівні õðебта він бóв менøим 
віäносно çаäніõ кінцівок. На віäмінó віä ін-
тактниõ щóðів, тваðини ç екçоãенним ти-
ðеотоксикоçом на тëі оваðіектомі¿ втðа÷а-
ëи ÌÙÊÒ ïеðеваæно на ðівні õðебта. Óсі 
øістü ãðóï тваðин, що отðимóваëи меäи-
каментоçнó коðекцію ïðеïаðатами каëü-
цію та комбінацією аëенäðонатó та каëü-
цію, äемонстðóваëи тенäенцію äо біëüøоãо 
ïðиðостó ÌÙÊÒ на ðівні õðебта, ïоðівнÿ-
но ç ðівнем çаäніõ кінцівок, а в ãðóïі ÒÑА 
вона äосÿãëа ðівнÿ äостовіðності.

Ó æінок іç втоðинним остеоïоðоçом на 
тëі тиðеотоксикоçó ïðи ëікóванні ïðеïа-
ðатами каëüцію та аëенäðоново¿ кисëоти 
отðимані настóïні ðеçóëüтати. Достовіðний 
ïðиðіст ÌÙÊÒ виÿвëений на ðівні всüо-
ãо скеëета, ïоïеðековоãо віääіëó õðебта та 
ïðоксимаëüноãо віääіëó стеãново¿ кістки 
(табë. 3, ðис. 3).

Ðèñ. 2. Çì³нè ÌÙÊÒ у ñаìîк щур³в за уìîв екзîгеннîгî тèреîтîкñèкîзу та введеннÿ ïреïарат³в каëьö³ю та 
аëендрîнîвî¿ кèñëîтè. Ïðимітка. * – наÿвністü віäмінностей ïоðівнÿно іç ãðóïою оваðіоектоміÿ+тиðеотоксикоç 

(p<0,05).
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Ç навеäениõ äаниõ виäно, що найбіëüøий 
ïðиðіст ÌÙÊÒ на тëі ëікóваннÿ аëенäðо-
натом сïостеðіãавсÿ на ðівні ïоïеðековоãо 
віääіëó õðебта (L1-L4) та скëав 0,060±0,054 
ã/см2 або 6,63±5,91%. Ïðиðіст ÌÙÊÒ на 
ðівні ïðоксимаëüноãо віääіëó стеãново¿ 
кістки бóв вäві÷і, а на ðівні всüоãо скеëе-
та – втðи÷і менøий. На ðівнÿõ óëüтðа-
äистаëüноãо віääіëó та сеðеäнüо¿ тðетини 
ïðоменево¿ кістки çаðеєстðовані найменøі 

ïокаçники ïðиðостó, кðім тоãо çна÷ен-
нÿ ÌÙÊÒ ïісëÿ ëікóваннÿ äостовіðно не 
віäðіçнÿëисÿ віä виõіäниõ.

Ñеðеä ïобі÷ниõ ÿвищ ïіä ÷ас ïðийо-
мó ïðеïаðатó «Îстемакс» ðеєстðóваëи 
ïе÷ію (в оäніє¿ ïаціентки) та äискомôоðт в 
еïіãастðаëüній äіëÿнці (в оäніє¿ ïаціентки). 
Óсі ïобі÷ні äі¿ бóëо ðоçцінено ÿк ëеãкі, 
що не ïотðебóваëи äоäатковоãо ëікóваннÿ 
÷и віäміни ïðеïаðатó. Ïеðеносимістü 

таблиця 3. Показники мЩкт у жінок із синдромом тиреотоксикозу на тлі лікування алендронатом та препа-
ратами кальцію

Діëÿнка скеëета
ÌÙÊÒ äо  
ëікóваннÿ

ÌÙÊÒ ïісëÿ  
ëікóваннÿ

Динаміка  
ÌÙÊÒ

t p

Весü скеëет 0,984±0,073 1,006±0,064 0,022±0,027 2,79 0,02
Ïоïеðековий віääіë õðебта 0,958±0,169 1,018±0,169 0,060±0,054 3,87 0,003
Øийка стеãново¿ кістки 0,798±0,101 0,817±0,095 0,019±0,034 1,94 0,08
Ïðоксимаëüний віääіë стеãново¿ кістки 0,813±0,082 0,840±0,077 0,027±0,028 3,33 0,007
Óëüтðаäистаëüний віääіë ïðоменево¿ кістки 0,323±0,048 0,331±0,041 0,008±0,020 1,30 0,2
Ñеðеäнÿ тðетина ïðоменево¿ кістки 0,655±0,117 0,659±0,118 0,004±0,023 0,63 0,5
Ïðим і тка . Дані навеäено ó виãëÿäі M±SD.

Ðèñ. 3. Дèнаì³ка ïîказнèк³в ÌÙÊÒ р³знèх в³дд³ë³в ñкеëета в ж³нîк ³з ñèндрîìîì тèреîтîкñèкîзу на тë³ 
ë³куваннÿ ïреïаратаìè «Îñтеìакñ» та «Êаëьöеì³н Àдванñ»
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«Îстемаксó» виçна÷ена ïацієнтками та 
äосëіäниками ÿк «äобðа». 

Òаким ÷ином, çастосóваннÿ аëенäðона-
тó на тëі ïðийомó ïðеïаðатів каëüцію та 
вітамінó D ïðотÿãом 6 місÿців ó æінок ç 
ïоðóøеннÿм стðóктóðно-ôóнкціонаëüноãо 
станó кістково¿ тканини на тëі комïенсаці¿ 
тиðеотоксикоçó ïðиçвоäитü äо äостовіðноãо 
çбіëüøеннÿ мінеðаëüно¿ щіëüності кістково¿ 
тканини ÷еðеç 6 місÿців віä ïо÷аткó 
ëікóваннÿ на 6,63% на ðівні ïоïеðековоãо 
віääіëó õðебта, 2,3% – на ðівні всüоãо ске-
ëета та 3,41% – на ðівні ïðоксимаëüно¿ 
äіëÿнки стеãново¿ кістки. На ðівні øий-
ки стеãново¿ кістки, óëüтðаäистаëüноãо 
віääіëó та сеðеäнüо¿ тðетини ïеðеäïëі÷÷ÿ 
сïостеðіãаëи несóттєвó тенäенцію äо  
çбіëüøеннÿ ÌÙÊÒ. частота та виðаæеністü 
неçна÷ниõ ïобі÷ниõ еôектів ïіä ÷ас ïðи-
йомó «Îстемаксó» не віäðіçнÿëисÿ віä на-
веäениõ ó ëітеðатóðі. Îтæе, ãенеðи÷ний 
ïðеïаðат аëенäðоново¿ кисëоти «Îсте-
макс» є еôективним та беçïе÷ним çасо-
бом ó ëікóванні ïоðóøенü стðóктóðно-
ôóнкціонаëüноãо станó кістково¿ тканини в 
æінок іç синäðомом тиðеотоксикоçó. 

Вèñнîвкè.
Ввеäеннÿ каëüцію на тëі екçоãенноãо 

тиðеотоксикоçó в самок щóðів äостовіðно 
çменøóє втðатó кістково¿ тканини. 
Êомбінаціÿ каëüцію та аëенäðоново¿ кисëо-
ти ïоïеðеäæóє втðатó ÌÙÊÒ, неçаëеæно 
віä тðиваëості тиðеотоксикоçó та наÿвності 
оваðіектомі¿.

Çастосóваннÿ комбінаці¿ ïðеïаðатів 
аëенäðоново¿ кисëоти та каëüцію ó õвоðиõ 
на тиðеотоксикоç ïðотÿãом 6 місÿців ïðи-
çвоäитü äо äостовіðноãо ïðиðостó ÌÙÊÒ 
на ðівні ïоïеðековоãо віääіëó õðебта (на 
6,63%), ïðоксимаëüноãо віääіëó стеãново¿ 
кістки (на 3,41%) та всüоãо скеëета (на 2,3%).
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кОРРекЦия наРуШениЙ стРуктуРнО-
ФункЦиОнальнОгО сОстОяния кОстнОЙ 
ткани у ЖенЩин с тиРеОтОксикОзОм 

ПРеПаРатами кальЦия и алендРОнОвОЙ 
кислОтЫ

Олейник А.Б., Поворознюк В.В.

Ðезюìе. Èçó÷ен эôôект ïðименениÿ ïðеïаðа-
тов каëüциÿ и аëенäðоновой кисëоты на наðóøе-
ние стðóктóðно-ôóнкционаëüноãо состоÿниÿ кост-
ной ткани ó эксïеðиментаëüныõ æивотныõ и æен-
щин, боëüныõ тиðеотоксикоçом. Óстановëено, ÷то 
ввеäение ïðеïаðатов каëüциÿ óменüøает ïоте-
ðю минеðаëüной ïëотности костной ткани ó са-
мок кðыс с меäикаментоçным тиðеотоксикоçом, 
а совместное óïотðебëение каëüциÿ с аëенäðоно-
вой кисëотой ïðеäóïðеæäает ïотеðю костной тка-
ни, неçависимо от äëитеëüности тиðеотоксико-
çа и наëи÷иÿ оваðиоэктомии. Ïðименение в те÷е-
ние 6 месÿцев комбинации ïðеïаðатов аëенäðоно-
вой кисëоты и каëüциÿ ó ïациенток с тиðеотокси-
коçом ïðивоäит к äостовеðномó ïðиðостó ÌÏÊÒ 
на óðовне ïоÿсни÷ноãо отäеëа ïоçвоно÷ника (на 
6,63%), ïðоксимаëüноãо отäеëа беäðенной кости 
(на 3,41%) и всеãо скеëета (на 2, 3%).

 CORRECTION OF STRUCTURAL AND 
FUNCTIONAL STATE OF BONE TISSUE 
IN wOMEN wITH THYROTOXICOSIS 

wITH CALCIUM AND ALENDRONIC ACID 
PREPARATIONS

Oliynyk O.B., Povoroznyuk V.V.

Sammury. We study the effect of calcium and 
alendronic acid in violation of structural and func-
tional state of bone tissue in experimental animals 
and women with thyrotoxicosis. Using of calcium re-
duces loss of bone mineral density in female rats 
with medicamental thyrotoxicosis, and using combi-
nation of calcium and alendronic acid prevents bone 
loss, and not depends on terms from beginning of 
L-thyroxine administration and estrogen deficiency. 
Using within 6 months of combination of alendronic 
acid and calcium preparations in womens with thy-
rotoxicosis leads to increasing of BMD at the lumbar 
spine (at 6,63%), proximal femur (at 3.41%) and the 
entire skeleton (at 2,3%).
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Ðевматоиäный аðтðит (ÐА) остает-
сÿ актóаëüной меäико-социаëüной и 
экономи÷еской ïðобëемой, ÷то обóсëовëе-
но еãо ðасïðостðаненностüю, высокой ин-
ваëиäиçацией, объективными тðóäностÿ-
ми аäекватной меäикаментоçной теðаïии 
и çна÷итеëüными ôинансовыми çатðата-
ми на ëе÷ение [4, 6]. В свÿçи с этим на се-
ãоäнÿøний момент кðайне ваæно выÿвëÿтü 
ÐА на самой ðанней стаäии çабоëеваниÿ [7, 
8]. Ïðи этом ïоä оïðеäеëением «ðанний» 
ÐА ïонимаетсÿ äëитеëüностü çабоëеваниÿ 
не боëее 2-3, иноãäа äаæе 5 ëет [10].

Дëÿ äиаãностики ÐА наðÿäó с кëинико-
ëабоðатоðными ïокаçатеëÿми тðаäицион-
но исïоëüçóют ðентãеноëоãи÷еское иссëе-
äование, ïðи котоðом оценитü мÿãкоткан-
ные комïоненты, такие как мыøцы, сóõо-
æиëиÿ, свÿçки, абсоëютно невоçмоæно [1, 
12]. На ðаçвитие окоëосóставноãо остеоïо-
ðоçа (I ðентãенстаäиÿ ÐА ïо Øтейнбðоке-
ðó) тðебóетсÿ как минимóм нескоëüко не-
äеëü, костные эðоçии æе ÿвëÿютсÿ ïоçä-
ним ïðиçнаком, а ó некотоðыõ боëüныõ они 
вообще отсóтствóют вïëотü äо стаäии ан-
киëоçиðованиÿ сóстава [11, 13]. Òаким об-
ðаçом, ïðименение ðентãеноãðаôии в ïеð-
вые месÿцы çабоëеваниÿ не оïðавäано и не 
инôоðмативно.

Óëüтðаçвóковое иссëеäование (ÓÇÈ) 
высокоинôоðмативно äëÿ обнаðóæениÿ 
äаæе небоëüøоãо объема выïота в ïоëо-

сти сóстава и во вëаãаëищаõ сóõоæиëий 
[9]. ÓÇÈ ïоçвоëÿет выÿвитü иçменениÿ си-
новиаëüной обоëо÷ки и ôоðмиðóющийсÿ 
ïаннóс ïðи ÐА, оценитü иõ васкóëÿðиçа-
цию ïðи ïомощи äоïïëеðовскоãо сканиðо-
ваниÿ. Òакæе ïомоãает оценитü øиðинó сó-
ставныõ щеëей, контóðы костей, выÿвитü 
костно-õðÿщевые эðоçии [14]. Ê ïðеимó-
ществам äанноãо метоäа относитсÿ и воç-
моæностü мноãокðатноãо äинами÷ескоãо ис-
сëеäованиÿ в õоäе ïðовоäимой теðаïии, не 
тðебóющеãо боëüøиõ çатðат [1].

Öеëью наøеãо иссëеäованиÿ ÿвëÿëосü 
иçó÷ение ðоëи ÓÇÈ сóставов в äиаãности-
ке ÐА.

Ìетîды èññëедîванèÿ. На баçе ðевмато-
ëоãи÷ескоãо отäеëениÿ Ëóãанской обëаст-
ной кëини÷еской боëüницы быëи обсëеäо-
ваны 30 ïациентов. Ñðеäи обсëеäованныõ 
боëüныõ быëо 6 мóæ÷ин (20%) и 24 æенщи-
ны (80%) в воçðасте 22-60 ëет. Ñðеäний воç-
ðаст составиë 38,35±9,95 ëет. Дëитеëüностü 
çабоëеваниÿ составиëа от 3 мес äо 2 ëет. Ó 
60% ïациентов ÐА быë сеðоïоçитивным ïо 
ðевматоиäномó ôактоðó (ÐÔ), ó 40% – се-
ðонеãативным. Все ïациенты быëи ðаçäе-
ëены на äве ãðóïïы: I ãðóïïа состоÿëа иç 
19 ïациентов с óто÷ненным äиаãноçом ÐА, 
во II ãðóïïе – 11 ïациентов с неäиôôеðен-
циðованным аðтðитом. Диаãноç быë óста-
новëен в соответствии с кëассиôикацион-
ными кðитеðиÿми ÐА Амеðиканской коë-
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ëеãии ðевматоëоãии/Åвðоïейской антиðев-
мати÷еской ëиãи (ACR/EULAR RA) 2010 
[3]. Новые кðитеðии не ó÷итывают наëи÷ие 
óтðенней скованности, ðевматоиäныõ óçеë-
ков и ðентãеноëоãи÷еские иçменениÿ в сó-
ставаõ. Ïоэтомó в сëоæныõ äиаãности÷е-
скиõ сëó÷аÿõ мы исïоëüçоваëи ÓÇÈ сóста-
вов.

ÓÇÈ ïðовоäиëосü на аïïаðате Esaote 
MyLAB 40 (Ãоëëанäиÿ) с исïоëüçованием 
ëинейноãо äат÷ика (÷астота 7–12 ÌÃц). В 
ïðоцессе ðаботы нами ïðовоäиëосü иссëе-
äование ëó÷еçаïÿстноãо сóстава ïо ëокте-
вой и ëó÷евой ïовеðõностÿм, всеõ ïÿстно-
ôаëанãовыõ и меæôаëанãовыõ сóставов с 
тыëüной, ëаäонной и боковыõ ïовеðõно-
стей [2]. Дëÿ оценки выðаæенности сино-
вита и кðовотока в синовиаëüной обоëо÷-
ке на том æе аïïаðате ïðовоäиëи äоïïëе-
ðовское иссëеäование в цветном и энеðãе-
ти÷еском ðеæимаõ. Ïðи ÓÇÈ сóставов ïðо-
воäиëасü оценка ðÿäа ïаðаметðов: теноси-
новит сãибатеëей и ðаçãибатеëей, коëи÷е-
ство костно-õðÿщевыõ эðоçий (ðис. 1), тоë-
щина синовиаëüной обоëо÷ки (мм), наëи-
÷ие ïаннóса, тоëщина сëоÿ æиäкости в сó-
ставе иëи сóставном çавоðоте (мм) (ðис. 2), 
стеïенü васкóëÿðиçации синовиаëüной обо-
ëо÷ки в ðеæиме энеðãети÷ескоãо äоïïëе-
ðовскоãо каðтиðованиÿ (ðис. 3).

Ðезуëьтаты è èх îбñужденèе. Ñðеäи об-
сëеäованныõ ïациентов ïðеобëаäаëи 23 
(76,7%) ïациента с минимаëüной и óмеðен-
ной стеïенüю активности, 7 (23,3%) ïаци-
ентов быëи с выðаæенной стеïенüю актив-
ности. Ðентãеноëоãи÷ескóю стаäию ÐА 0-² 
óстановëено ó 66,8% боëüныõ, ²² – ó 26,6% 
ïациентов, ²²²–IV стаäию – 6,6%. Ïо неäо-
стато÷ности ôóнкции сóставов ïðеимóще-
ственно быëи ïациенты II кëасса – 56,6%. 
Наëи÷ие антитеë к цикëи÷ескомó цитðóëи-
новомó ïеïтиäó быëо выÿвëено ó 19 боëü-
ныõ, отðицатеëüный ðеçóëüтат äанноãо те-
ста быë ó 11 ïациентов.

Ó 36,6% ïациентов ïостановка äиаãно-
çа ÐА выçываëа тðóäности, так как ëабо-
ðатоðно ÐÔ быë отðицатеëüный (менüøе 
12 ÌÅ/мë), отсóтствоваëи антитеëа к ци-
тðóëиновомó ïеïтиäó (менüøе 5 ÌÅ/мë) 
иëи быëи сëабо ïоëоæитеëüными (от 5 äо 
10 ÌÅ/мë), скоðостü осеäаниÿ эðитðоцитов 
быëа в ïðеäеëаõ 4-18 мм/÷ и отсóтствова-

Ðèñ. 1. Åдèнèчнаÿ круïнаÿ кîñтнаÿ эрîзèÿ ïÿñтнî-
фаëангîвîгî ñуñтава (ñтреëкè).

Ðèñ. 2. жèдкîñть в ïÿñтнîì завîрîте. Òîëщèна 
ñëîÿ îтìечена ñтреëкаìè.

Ðèñ. 3. Ваñкуëÿрèзаöèÿ ñèнîвèаëьнîé îбîëîчкè в 
режèìе энергетèчеñкîгî дîïïëерîвñкîгî режèìа.



44 “Ïðобëеми остеоëоãі¿”

КАÑÈНÅÖ С.С., КÎÌАÐÎВА е.Б., МÅÙÅÐßÊÎВА Т.В. “ВÎÇÌÎÆНÎÑÒÈ ÓËÜÒÐАÇВÓÊÎВÎÃÎ ÈÑÑËÅДÎВАНÈß В ДÈАÃНÎÑÒÈÊÅ...”

ëи ïатоëоãи÷еские иçменениÿ на ðентãено-
ãðамме. Ïоэтомó оïðеäеëÿющее çна÷ение в 
ðанней äиаãностике çабоëеваниÿ ïðинаä-
ëеæаëо анамнести÷еским и кëини÷еским 
äанным, особенностÿм сóставноãо синäðома 
и наëи÷ию на ÓÇÈ теносиновита, еäини÷-
ныõ костныõ эðоçий («ïðеðывистаÿ беëаÿ 
ëиниÿ») [5], óтоëщению синовиаëüной обо-
ëо÷ки и ее ãиïеðваскóëÿðиçации ïðи äоï-
ïëеðовском иссëеäовании [2]. 

Ñðавнение ïациентов с веðиôициðован-
ным äиаãноçом ÐА (I ãðóïïа) и неäиôôе-
ðенциðованным аðтðитом (II ãðóïïа) ïо 
наëи÷ию иëи отсóтствию ïðиçнаков ÓÇÈ 
ïðеäставëены в табëице 1.

Ó ïациентов II ãðóïïы на ÓÇÈ наëи÷ие 
теносиновитов в 81,8% сëó÷аев быëо боëü-
øе, ÷ем во втоðой ãðóïïе. Êостно-õðÿщевые 
эðоçии отме÷аëисü в 33,3% сëó÷аев «ðент-
ãеннеãативныõ» боëüныõ. В обеиõ ãðóïïаõ 
ïðеобëаäаëи в основном ïациенты с наëи-
÷ием æиäкости в сóставе и óтоëщением си-
новиаëüной обоëо÷ки, ÷то ïокаçывает вы-
сокóю ÷óвствитеëüностü äанныõ ïðиçнаков 
на ðаннем этаïе çабоëеваниÿ. Васкóëÿðи-
çациÿ синовиаëüной обоëо÷ки ïðеобëаäа-
ëа ó ïациентов II ãðóïïы – 90,8%, боëü-
øинство иç котоðыõ (54,5%) – ïациенты с 
выðаæенной васкóëÿðиçацией (äоïïëеðов-
ские сиãнаëы çанимают ïðакти÷ески всю 
ïëощаäü). 

На основании ïоëó÷енныõ äанныõ ÓÇÈ 
ó 30% иссëеäованныõ ïациентов с неäиô-
ôеðенциðованным аðтðитом быëо выÿвëе-
но теносиновиты, óтоëщение и васкóëÿðи-
çацию синовиаëüной обоëо÷ки, еäини÷ные 
костно-õðÿщевые эðоçии, ÷то ïоçвоëиëо 
своевðеменно óстановитü таким боëüным 
äиаãноç ÐА и наçна÷итü на ðаннем этаïе 
баçиснóю теðаïию, котоðаÿ бóäет óëó÷-
øатü ка÷ество æиçни ïациентов.

Вывîды. ÓÇÈ сóставов ÿвëÿетсÿ ÷óв-
ствитеëüным метоäом в äиаãностике ðан-
неãо ÐА. Ñëеäóет отметитü, ÷то такие не-
сомненные ïðеимóщества ÓÇÈ метоäа, как 
теõни÷ескаÿ ïðостота, отсóтствие ëó÷евой 
наãðóçки и относитеëüно ниçкаÿ себестои-
мостü, ïоçвоëÿют с÷итатü äанное иссëеäо-
вание наибоëее ïðеäïо÷титеëüным. Ñвоев-
ðеменнаÿ ïостановка äиаãноçа на основа-
нии ÓÇÈ кðитеðиев ÐА ïоçвоëит наçна-
÷атü баçиснóю теðаïию на ðанниõ этаïаõ 
ðаçвитиÿ çабоëеваниÿ, ÷то бóäет сïособ-
ствоватü тоðмоæению ïðоãðессиðованиÿ 
костной äестðóкции и ïосëеäóющей инва-
ëиäиçации ïациентов.
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таблица 1. сравнительная характеристика пациентов по узи признакам

ÓÇÈ ïðиçнаки
I ãðóïïа (n=19) II ãðóïïа (n=11)

наëи÷ие отсóтствие наëи÷ие отсóтствие
абс. % абс. % абс. % абс. %

Òеносиновиты 5 26,3 14 73,7 9 81,8 2 18,2
Óтоëщение синовиаëüной обоëо÷ки 19 100 0 0 10 90,9 1 9,1
Наëи÷ие æиäкости в сóставе 14 76,3 5 23,7 8 72,7 3 27,3
Васкóëÿðиçациÿ синовиаëüной обоëо÷ки:

– óмеðеннаÿ
– выðаæеннаÿ

9
5

47,3
26,3

5
5

26,3
26,3

4
6

36,3
54,5

1
1

9,09
9,09

Êостно-õðÿщевые эðоçии 13 68,7 6 31,3 5 45,4 6 54,6
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мОЖливОсті ультРазвукОвОгО 
дОслідЖення в діагнОстиЦі РанньОгО 

РевматОїднОгО аРтРиту

Касинець С.С., Комарова Є.Б., Мєщєрякова Т.В.

Ðезюìе. Óëüтðаçвóкове äосëіäæеннÿ сóãëобів 
є біëüø ÷óтëивим метоäом ó äіаãностиці 
ðевмато¿äноãо аðтðитó ïоðівнÿно çі станäаðтним 
метоäом – ðентãеноãðаôією. Ó 30% обстеæениõ 
ïацієнтів ç неäиôеðенційованим аðтðитом виÿвëені 
óëüтðаçвóкові оçнаки ðевмато¿äноãо аðтðитó (ïо-
товщеннÿ й васкóëÿðиçаціÿ синовіаëüно¿ обоëонки, 
ïооäинокі кістково-õðÿщові еðоçі¿, синовіти),що 
äоçвоëиëо ó такиõ õвоðиõ веðиôікóвати äіаãноç 
ðевмато¿äноãо аðтðитó й своє÷асно ïðиçна÷и-
ти баçиснó теðаïію,ÿка сïðиÿтиме ãаëüмóванню 
ïðоãðесóваннÿ кістково¿ äестðóкці¿ й ïоäаëüøо¿ 
інваëіäиçаці¿ ïацієнтів.

Ключові слова: ðанній ðевмато¿äний аðтðит, óëü-
тðаçвóкове äосëіäæеннÿ, ïанóс, кістково-õðÿщові 
еðоçі¿, ãіïеðваскóëÿðиçаціÿ синовіаëüно¿ обоëонки.

ULTRASOUND DIAGNOSTIC CAPACITIES FOR 
EARLY RHEUMATOID ARTHRITIS

Kasynets S.S., Komarova O.B.,  
Meshcheryakova T.V. 

Summary. Ultrasonography is a sensitive meth-
od of joints in rheumatoid arthritis more than the 
standard method – radiography. In 30% of surveyed 
patients with undifferentiated arthritis, ultrasound 
revealed signs of rheumatoid arthritis (thickening 
and vascularization of the synovial membrane, in-
dividual bones and cartilage erosion, synovitis)that 
has allowed at these patients to verify the diagnosis 
of rheumatoid arthritis and timely appoint a basic 
therapy,which will contribute to slowing down the 
progression of bone destruction and subsequent dis-
ability in patients.

Key words: early rheumatoid arthritis, ultrasound, 
pannus, cartilage erosion, bone, synovium 
gipervasсularization.
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В стðóктóðе общеãо тðавматиçма, ïо 
äанным ВÎÇ, ïоðаæениÿ ãоëовноãо моçãа 
составëÿют 25-30% [7]. На äоëю ÷еðеïно-
моçãовой тðавмы (чÌÒ) ïðиõоäитсÿ 2/3 
смеðтеëüныõ исõоäов [3]. Ñðеäи всеõ 
со÷етанныõ ïовðеæäений со÷етаннаÿ чÌÒ 
составëÿет 89,4% [8]. Òðавмы моçãа ÿвëÿют-
сÿ оäной иç ïðи÷ин высокой инваëиäности 
и вðеменной óтðаты тðóäосïособности [7]. 
Ëетаëüностü от чÌÒ воçðастает в сëó÷ае 
ïðисоеäинениÿ к ней øока – она óвеëи÷и-
ваетсÿ äо 90% [8]. 

Òÿæеëаÿ меõани÷ескаÿ тðавма, особен-
но тðавма ãоëовноãо моçãа, ïоëó÷еннаÿ на 
ôоне ãëюкокоðтикоиäноãо остеоïоðоçа, õа-
ðактеðиçóетсÿ высокой ëетаëüностüю и ÷а-
стотой осëоæнений [2, 7]. В настоÿщее вðе-
мÿ эôôективностü каëüцитонина ó ïостðа-
äавøиõ с чÌÒ и соïóтствóющим остеоïо-
ðоçом не иçó÷ены, а еãо эôôективностü ïðи 
ðаçныõ тиïаõ те÷ениÿ чÌÒ и тÿæести ãëю-
кокоðтикоиäноãо остеоïоðоçа нóæäаютсÿ в 
óто÷нении. 

Öеëь èññëедîванèÿ: оценка эôôектив-
ности каëüцитонина ëососÿ ïðи ÷еðеïно-
моçãовой тðавме, ãëюкокоðтикоиäном осте-
оïоðоçе и ïðи со÷етанной ïатоëоãии в экс-
ïеðименте.

Ìатерèаë è ìетîды èññëедîванèÿ. Экс-
ïеðиментаëüные иссëеäованиÿ выïоëнены 
на 160 беëыõ бесïоðоäныõ кðысаõ, весом 

250-300 ã. Ïоäãотовка æивотныõ к эксïеðи-
ментó, тðавмиðование и вывеäение иç экс-
ïеðимента осóществëÿëи ïðи собëюäении 
общиõ тðебований и ïоëоæений Åвðоïей-
ской Êонвенции ïо çащите ïоçвоно÷ныõ 
æивотныõ, исïоëüçóемыõ äëÿ иссëеäова-
теëüскиõ и äðóãиõ цеëей (Ñтðасбóðã, 1986). 

В иссëеäовании иçó÷аëи эôôектив-
ностü каëüцитонина ëососÿ (ôаðмакоëоãи-
÷еский ïðеïаðат «Ìиокаëüцик», выïóска-
емый ôиðмой Novartis Pharma). Эôôек-
тивностü каëüцитонина ëососÿ ïðи моäе-
ëиðóемой чÌÒ, ïðи остеоïоðоçе, а такæе 
ïðи чÌÒ, ðаçвивающейсÿ ó остеоïоðоти-
÷ескиõ æивотныõ, иçó÷аëи в соответствó-
ющиõ сеðиÿõ ïо óвеëи÷ению ïðоäоëæи-
теëüности æиçни кðыс, ëе÷енныõ ïðеïа-
ðатом (оïытнаÿ ãðóïïа), ïо сðавнению со 
вðеменем æиçни кðыс беç ëе÷ениÿ (ãðóïïа 
контðоëÿ). Ïðеïаðат ввоäиëи внóтðибðю-
øинно в äоçе 25 ÌÅ/кã ÷еðеç 4 ÷аса ïо-
сëе нанесениÿ чÌÒ и тиïиðованиÿ ïост-
тðавмати÷еской ðеакции. Эôôективностü 
каëüцитонина ëососÿ ïðи ãëюкокоðтикоиä-
ном остеоïоðоçе иçó÷аëи такæе ïо óвеëи-
÷ению ïðоäоëæитеëüности æиçни остеоïо-
ðоти÷ескиõ кðыс, котоðым внóтðимыøе÷-
но ввоäиëи ïðеïаðат (оïытнаÿ ãðóïïа) и 
кðыс с остеоïоðоçом беç ввеäениÿ ïðеïа-
ðата (контðоëüнаÿ ãðóïïа). В каæäой ãðóï-
ïе æивотныõ быëо ïо 24 особи. В çависимо-

ÓДÊ 616.831–001+616.71–007.236]–08

кОРРекЦия ЧеРеПнО-мОзгОвОЙ тРавмЫ  
и ОстеОПОРОза кальЦитОнинОм 

Золотухин С.Е., Шпаченко Н.Н., Зенько Н.А., Бутев Е.В., Попов С.В., Чирах Т.М. 

НИИ травматологии и ортопедии  
Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, Донецк

Ðезюìе. Ðабота ïосвÿщена оценке эôôективности каëüцитонина ëососÿ («Ìиакаëüцика») ïðи ÷еðеïно-
моçãовой тðавме, ïðи ãëюкокоðтикоиäном остеоïоðоçе и ÷еðеïно-моçãовой тðавме, ïðотекающей 
на ôоне остеоïоðоçа. В ðаботе исïоëüçованы ôиçиоëоãи÷еские, ïатоôиçиоëоãи÷еские, ðентãеноëо-
ãи÷еские и статисти÷еские метоäы. Эôôективностü ïðеïаðата оïðеäеëÿëи ïóтем сðавнениÿ ïðо-
äоëæитеëüности æиçни æивотныõ, имеющиõ ðаçные тиïы те÷ениÿ ïосттðавмати÷еской ðеакции 
ïðи станäаðтной ïо сиëе воçäействиÿ ÷еðеïно-моçãовой тðавме и ïðи ãëюкокоðтикоиäном остеоïо-
ðоçе тðеõ стеïеней тÿæести, а такæе ïðи со÷етанной ïатоëоãии. Óстановëена эôôективностü ïðе-
ïаðата ïðи ÷еðеïно-моçãовой тðавме и остеоïоðоçе в отäеëüности. Ó æивотныõ с со÷етанной ïа-
тоëоãией ëе÷ебнаÿ эôôективностü миакаëüцика ïðоÿвëÿëасü тоëüко в отноøении тоðмоçноãо тиïа 
ïосттðавмати÷еской ðеакции, ðаçвивавøеãосÿ ó æивотныõ с ëеãкой стеïенüю остеоïоðоçа.
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сти от моäеëиðóемой тÿæести остеоïоðоçа 
в каæäой ãðóïïе выäеëÿëи ïо 3 ïоäãðóïïы 
кðыс. В оïытной сеðии ïосëе оценки тÿæе-
сти ãëюкокоðтикоиäноãо остеоïоðоçа ïðе-
кðащаëи ввеäение ïðеäниçоëона и на÷ина-
ëи ëе÷ение кðыс, ввоäÿ им в те÷ение 3-õ 
äней каëüцитонин ëососÿ в äоçе 25 ÌÅ/
кã. В контðоëüной сеðии такæе ïосëе äи-
аãностики нóæной стеïени тÿæести остео-
ïоðоçа ïðекðащаëи ввеäение ïðеäниçоëо-
на. Ïðи иçó÷ении ïðоäоëæитеëüности æиç-
ни кðыс с остеоïоðоçом общий ïеðиоä на-
бëюäениÿ çа æивотными составиë 1 месÿц.

чÌÒ моäеëиðоваëи ïóтем нанесениÿ 
оäноãо óäаðа ïðóæинным óäаðником ïо 
÷еðеïó кðыс сиëой 1325 Н/см2. Ïðи от-
ðаботке метоäики моäеëиðованиÿ ïост-
тðавмати÷еской ðеакции все ïаðаметðы 
сиëы и ÷астоты óäаðов ïоäбиðаëи эксïе-
ðиментаëüно, иçó÷аÿ ÷астотó ëетаëüно-
сти и иссëеäóÿ моðôоëоãи÷еские иçмене-
ниÿ в обëасти тðавмы ÷еðеïа и моçãа. В 
цеëом, тðавма моçãа иäентиôициðоваëасü 
как чÌÒ сðеäней и тÿæеëой стеïени тÿ-
æести. Ëетаëüностü в остðом ïеðиоäе чÌÒ 
(äо 1 сóток) составиëа 40,0%. Ïðоäоëæи-
теëüностü æиçни æивотныõ ïðи моäеëиðó-
емой ïатоëоãии ëеæаëа в øиðоком интеð-
ваëе çна÷ений – от 12 äо 75 ÷асов, в сðеä-
нем 34,5±3,3 ÷аса. Áоëüøой ðаçбðос äан-
ныõ вðемени æиçни кðыс выçваë необõо-
äимостü ó÷ета ðоëи инäивиäóаëüной ðеак-
тивности æивотныõ. Дëÿ этоãо быëа ïðи-
менена метоäика, свÿçаннаÿ с иçмеðением 
эëектðокоæноãо соïðотивëениÿ ó тðавми-
ðованныõ кðыс [4]. 

Òиïы ïосттðавмати÷еской ðеакции ïðи 
чÌÒ оïðеäеëÿëи с ïомощüю моäиôициðо-
ванноãо метоäа иçмеðениÿ эëектðоïðовоä-
ности коæи ïосðеäством ïокаçатеëÿ «Ê» в 
äинамике ïо Ñ.Å. Çоëотóõинó [5]. В äина-
мике чÌÒ на основании çна÷ений ïокаçа-
теëÿ «Ê» äиôôеðенциðоваëи тðи ее основ-
ныõ тиïа. Ïеðвый тиï ðеакций кðыс, ïо-
ãибøиõ на тðетüи сóтки ïосëе тðавмы, на-
çван нами «воçбóäимым», втоðой тиï ðе-
акций кðыс, ïоãибøиõ на втоðые сóтки, – 
«ïðомеæóто÷ным», а тðетий тиï ðеакций 
кðыс, ïоãибøиõ в те÷ение ïеðвыõ сóток, 
– «тоðмоçным». В ïðоцентном отноøении 
стðóктóðа ðасïðеäеëениÿ тиïов выãëÿäеëа 
соответственно 30:30:40.

Ìоäеëиðование остеоïоðоçа осóщест-
вëÿëи ïóтем внóтðимыøе÷ноãо ввеäениÿ 
3 мã/кã метиëïðеäниçоëона (ôиðма «Pfiz-
er», ÑØА) в сóтки на ïðотÿæении 4-5 не-
äеëü ïоä неïосðеäственным еæенеäеëü-
ным ðентãеноëоãи÷еским контðоëем äëины 
ïоÿсни÷но-ãðóäноãо отäеëа ïоçвоно÷ника 
кðысы и ó÷ета стеïени óменüøениÿ сðеä-
ней äëины оäноãо ïоçвонка этоãо сеãмента, 
ïо котоðой и оïðеäеëÿëи (ïосðеäством вы-
÷исëениÿ ïокаçатеëÿ «R») тÿæестü остеоïо-
ðоçа [2].

Ïðи моäеëиðовании со÷етанной ïатоëо-
ãии ïеðвона÷аëüно выçываëи ó кðыс остео-
ïоðоç, а çатем наносиëи тðавмó. 

Ðезуëьтаты èññëедîванèé è îбñужде-
нèе. Ðеçóëüтаты иссëеäованиÿ ïðеäстав-
ëены в табëице 1. Êак виäно иç ïðеäстав-
ëенныõ в этой табëице äанныõ, каëüцито-
нин ëососÿ óвеëи÷иваë ïðоäоëæитеëüностü 
æиçни кðыс, а ÷астотное ðасïðеäеëение 
кðыс ïо тиïам ðеакций не иçменÿëосü. Ïо-
сëеäнее óкаçываëо на ваæнóю ðоëü инäи-
виäóаëüной ðеактивности оðãаниçма в ðаç-
витии äиôôеðенциðóющиõсÿ тиïов ïост-
тðавмати÷еской ðеакции. Ãовоðÿ об óвеëи-
÷ении ïðоäоëæитеëüности æиçни кðыс ïо-
сëе тðавмы, мы обðащаëи внимание на то, 
÷то это óвеëи÷ение ïðоисõоäиëо ó æивот-
ныõ с ïðомеæóто÷ным и тоðмоçным тиïа-
ми ïосттðавмати÷еской ðеакции. Ó æивот-
ныõ с ïðомеæóто÷ным тиïом óвеëи÷ение 
ïðоäоëæитеëüности æиçни составиëо 7,5 
÷аса (p<0,05), а ó кðыс с тоðмоçным – 12,2 
÷аса (p<0,05). Èç ïоëó÷енныõ äанныõ сëе-
äоваëо, ÷то каëüцитонин ëососÿ вëиÿë на 
меõаниçмы ðаçвитиÿ чÌÒ, т.е. каëüцито-
нин ëососÿ обëаäаë ëе÷ебной эôôективно-
стüю ïðи чÌÒ. 

Эôôективностü каëüцитонина ëососÿ 
ïðи ãëюкокоðтикоиäном остеоïоðоçе иçó-
÷аëи такæе ïо óвеëи÷ению ïðоäоëæитеëü-
ности æиçни остеоïоðоти÷ескиõ кðыс, ко-
тоðым ввоäиëи ïðеïаðат (оïытнаÿ ãðóïïа) 
и кðыс с остеоïоðоçом беç ввеäениÿ ïðеïа-
ðата (контðоëüнаÿ ãðóïïа). Ðеçóëüтаты ис-
сëеäованиÿ ïðеäставëены в табëице 2. 

Êак виäно иç ïðеäставëенныõ äанныõ 
этой табëицы, ïðоäоëæитеëüностü æиçни 
остеоïоðоти÷ескиõ кðыс, ëе÷енныõ каëü-
цитонином ëососÿ, óвеëи÷иваëасü на 11,8 
сóток (p<0,05) тоëüко в ïоäãðóïïе æивот-
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ныõ, котоðые имеëи ëеãкий остеоïоðоç. Áо-
ëее тоãо, ó æивотныõ этой ïоäãðóïïы в 50% 
быëа выæиваемостü. 

Ó ëе÷енныõ æивотныõ, имевøиõ остео-
ïоðоç сðеäней и тÿæеëой стеïени, соõðа-
нÿëасü тоëüко тенäенциÿ к неçна÷итеëüно-
мó óвеëи÷ению ïðоäоëæитеëüности æиçни 
(p>0,05). Èç ïоëó÷енныõ äанныõ сëеäоваëо, 
÷то каëüцитонин ëососÿ обëаäаë ëе÷ебной 
эôôективностüю в отноøении остеоïоðо-
çа ëеãкой стеïени тÿæести, т.е. он моã, ви-
äимо, ïðотивоäействоватü тоëüко меõаниç-
мам неосëоæненноãо остеоïоðоçа. 

Эôôективностü каëüцитонина ëосо-
сÿ ïðи ãëюкокоðтикоиäном остеоïоðоçе 
и чÌÒ моäеëиðоваëи с ó÷етом ðеаëüноãо 
ðасïðеäеëениÿ тиïов ïосттðавмати÷еской 
ðеакции. Это оçна÷аëо, ÷то оïытнóю (ëе÷е-
ние каëüцитонином ëососÿ) и контðоëüнóю 
ãðóïïó (со÷етаннаÿ ïатоëоãиÿ беç ëе÷ениÿ) 
составëÿëи кðысы, ó котоðыõ ïеðеä тðав-
мой моäеëиðоваëи тоëüко остеоïоðоç ëеã-
кой и сðеäней стеïени тÿæести. В оïытной 
и контðоëüной сеðиÿõ быëо ïо 15 кðыс. Ðе-
çóëüтаты иссëеäованиÿ ïðеäставëены в та-
бëице 3. Êак виäно иç äанныõ этой табëи-
цы, ó æивотныõ оïытной и контðоëüной се-
ðий ðаçëи÷иÿ набëюäаëисü тоëüко в оäном 
сëó÷ае: они быëи ó æивотныõ с тоðмоçным 
тиïом ïосттðавмати÷еской ðеакции и со-
ïóтствóющим остеоïоðоçом ëеãкой стеïе-
ни. Ó кðыс этой ïоäãðóïïы óвеëи÷иваëасü 
ïо сðавнению с контðоëем на 7,5 ÷асов ïðо-
äоëæитеëüностü æиçни (p<0,05). 

Îтсóтствие ðаçëи÷ий в ÷астоте ðасïðе-
äеëениÿ тиïов ïосттðавмати÷еской ðеак-
ции, как и в сëó÷ае с ðасïðеäеëением ти-
ïов ïосттðавмати÷еской ðеакции ó æивот-
ныõ беç остеоïоðоçа, óкаçываëо как на ве-
äóщее çна÷ение в этой äиôôеðенциðов-
ке ðоëи инäивиäóаëüной ðеактивности оð-
ãаниçма, так и на станäаðтностü óсëовий 
ïðовеäениÿ эксïеðиментов. Èç ïоëó÷ен-
ныõ äанныõ сëеäоваëо, ÷то каëüцитонин 
ëососÿ обëаäаë ëе÷ебной эôôективностüю 
тоëüко в отноøении тоðмоçноãо тиïа ïост-
тðавмати÷еской ðеакции, ðаçвивающейсÿ ó 
æивотныõ ïðи соïóтствóющем остеоïоðо-
çе ëеãкой стеïени тÿæести. Воçмоæно, ÷то 
меõаниçм ïðотивоøоковоãо äействиÿ каëü-
цитонина ëососÿ, сóäÿ ïо äанным ëитеðа-
тóðы, ðеаëиçоваëсÿ çа с÷ет еãо нейðотðоï-
ноãо äействиÿ на ÖНÑ и, в ÷астности, на 
ãиïотаëамо-ãиïоôиçаðнóю системó [9]. Îн 
такæе моã бытü свÿçан с оãðани÷ением ин-
тенсивности ïðоцессов ïищеваðениÿ, ÷то в 
óсëовиÿõ чÌÒ óменüøаëо обðаçование и 
ïðоникновение в кðовü токси÷ескиõ комïо-
нентов ïищи [10]. 

Òаким обðаçом, ïðовеäена оценка эô-
ôективности каëüцитонина ëососÿ ïðи 
÷еðеïно-моçãовой тðавме, ãëюкокоðтико-
иäном остеоïоðоçе и ïðи со÷етанной ïа-
тоëоãии в эксïеðименте. Îна ïокаçаëа се-
ëективнóю эôôективностü ïðеïаðата ïðи 
÷еðеïно-моçãовой тðавме (тоëüко ïðи ïðо-
меæóто÷ном и тоðмоçном тиïаõ ïосттðав-
мати÷еской ðеакции), ãëюкокоðтикоиäном 

таблица 1. Продолжительность жизни в часах (M±m) и частотное распределение (%) крыс опытной (числи-
тель) и контрольной (знаменатель) серии по типам посттравматической реакции

Наименование сеðии 
Òиïы ïосттðавмати÷еской ðеакции

I тиï (воçбóäимый) II тиï (ïðомеæóто÷ный) III тиï (тоðмоçный)
Ïðоäоëæитеëüностü æиçни, ÷ас. 57,6±6,6

56,9±5,3
45,2±3,1*
37,5±3,1

31,5±2,6*
19,3±3,2

частотное ðасïðеäеëение, % (n) 30 (n=6)
28 (n=9)

30 (n=6)
34 (n=11)

40 (n=8)
38 (n=12)

Ïðим е ÷ а н и е . * – обоçна÷ена äостовеðностü ðаçëи÷ий äанныõ ïðоäоëæитеëüности æиçни кðыс оïытной 
сеðии ïо сðавнению с контðоëем (p<0,05). 

таблица 2. Продолжительность жизни (M±m) остеопоротических крыс  
в опытной и контрольной сериях (в сутках)

Наименование сеðии 
Òÿæестü остеоïоðоçа

ëеãкий (n=8) сðеäней стеïени (n=8) тÿæеëый (n=8)
Îïытнаÿ сеðиÿ (ëе÷ение), сóт. 30,2±1,8* 

(4 кðысы ïоãибëи, 4 кðысы выæиëи)
10,1±1,7 4,0±1,3

Êонтðоëü, сóт. 18,4±2,2 8,6±1,4 3,8±1,2
Ïðим е ÷ а н и е . * – обоçна÷ена äостовеðностü ðаçëи÷ий äанныõ ïðоäоëæитеëüности æиçни кðыс оïытной 
сеðии ïо сðавнению с контðоëем (p<0,05). 
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остеоïоðоçе ëеãкой стеïени, ïðи ÷еðеïно-
моçãовой тðавме ó остеоïоðоти÷ескиõ кðыс 
(тоëüко ïðи тоðмоçном тиïе ïосттðавма-
ти÷еской ðеакции, воçникающем ó кðыс с 
ëеãким остеоïоðоçом). 

Вывîды.
1. Êаëüцитонин ëососÿ («Ìиокаëüцик») 

обëаäает ëе÷ебной эôôективностüю ïðи 
÷еðеïно-моçãовой тðавме. Ó æивотныõ с 
ïðомеæóто÷ным тиïом ïосттðавмати÷е-
ской ðеакции он óвеëи÷ивает ïðоäоëæи-
теëüностü æиçни на 7,5 ÷асов (p<0,05), а 
ó кðыс с тоðмоçным тиïом – на 12,2 ÷аса 
(p<0,05). 

2. Êаëüцитонин ëососÿ óвеëи÷ивает на 
11,8 сóток (p<0,05) ïðоäоëæитеëüностü 
æиçни кðыс с ãëюкокоðтикоиäным осте-
оïоðоçом ëеãкой стеïени и не вëиÿет на 
ïðоäоëæитеëüностü æиçни кðыс c остеоïо-
ðоçом сðеäней и тÿæеëой стеïени. 

3. Ó æивотныõ с со÷етанной ïатоëоãи-
ей (÷еðеïно-моçãоваÿ тðавма ó остеоïоðо-
ти÷ескиõ æивотныõ) ëе÷ебнаÿ эôôектив-
ностü миокаëüцика ïðоÿвëÿетсÿ тоëüко в 
отноøении тоðмоçноãо тиïа ïосттðавмати-
÷еской ðеакции, ðаçвивающеãосÿ ó æивот-
ныõ с ëеãкой стеïенüю остеоïоðоçа. В этой 
ïоäãðóïïе кðыс ïðоäоëæитеëüностü иõ 
æиçни ïо сðавнению с контðоëем (беç ëе-
÷ениÿ) óвеëи÷иваетсÿ на 7,5 ÷асов (p<0,05).
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таблица 3. Продолжительность жизни в часах (M±m) и частотное распределение (%) по типам посттравмати-
ческой реакции крыс, имевших до травмы остеопороз легкой и средней степени тяжести, в основной и контр-

ольной группах

Наименование сеðии

Òиïы ïосттðавмати÷еской ðеакции
I тиï (воçбóäимый) II тиï (ïðомеæóто÷ный) III тиï (тоðмоçный)

Ñтеïенü остеоïоðоçа

ëеãкаÿ
сðеäней 
тÿæести

ëеãкаÿ
сðеäней 
тÿæести

ëеãкаÿ
сðеäней 
тÿæести

Îïытнаÿ (ëе÷ение)
Ïðоäоëæитеëüностü æиçни, ÷ас 40,3±2,3 – 28,7±1,8 21,9±2,5 19,7±2,3* 8,7±2,9
частотное ðасïðеäеëение,% (n) 53,3 (n=8) – 26,7 (n=4) 26,7 (n=4) 20,0 (n=3) 73,3 (n=11)

Êонтðоëüнаÿ (беç ëе÷ениÿ)
Ïðоäоëæитеëüностü æиçни, ÷ас 41,2±3,3 – 29,6±2,4 23,2±2,7 12,2±2,2 8,9±3,3
частотное ðасïðеäеëение,% (n) 60,0 (n=9) – 26,7 (n=4) 26,7 (n=4) 13,3 (n=2) 73,3 (n=11)
Ïðим е ÷ а н и е . * – обоçна÷ена äостовеðностü ðаçëи÷ий äанныõ ïðоäоëæитеëüности æиçни кðыс оïытной 
сеðии ïо сðавнению с контðоëем (p<0,05). 
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кОРекЦія ЧеРеПнОмОзкОвОї тРавми Й 
ОстеОПОРОзу кальЦитОнінОм

Золотухін С.Є., Шпаченко М.М., Зенько Н.А., 
Бутєв Є.В., Попов С.В., Чирах Т.М. 

Ðезюìе. Ðобота ïðисвÿ÷ена оцінці еôективності 
каëüцитонінó ëососÿ («Ìіакаëüцикó») ïðи 
÷еðеïномоçковій тðавмі, ïðи ãëюкокоðтико¿äномó 
остеоïоðоçі й ÷еðеïномоçковій тðавмі, що ïеðебіãає 
на тëі остеоïоðоçó. Ó ðоботі викоðистані ôіçіоëоãі÷ні, 
ïатоôіçіоëоãі÷ні, ðентãеноëоãі÷ні і статисти÷ні ме-
тоäи. Åôективністü ïðеïаðатó виçна÷аëи øëÿ-
õом ïоðівнÿннÿ тðиваëості æиттÿ тваðин, що ма-
ютü ðіçні тиïи ïеðебіãó ïосттðавмати÷но¿ ðеакці¿ 
ïðи станäаðтній çа сиëою äі¿ ÷еðеïномоçковій 
тðавмі й ïðи ãëюкокоðтико¿äномó остеоïоðоçі 
тðüоõ стóïенів тÿæкості, а такоæ ïðи ïоєäнаній 
ïатоëоãі¿. Встановëена еôективністü ïðеïаðатó 
ïðи ÷еðеïномоçковій тðавмі й остеоïоðоçі окðе-
мо. Ó тваðин ç ïоєäнаною ïатоëоãією ëікóваëüна 
еôективністü міокаëüцикó ïðоÿвëÿëасÿ ëиøе 
віäносно ãаëüмівноãо тиïó ïосттðавмати÷но¿ 
ðеакці¿, що ðоçвивавсÿ в тваðин ç ëеãким стóïе-
нем остеоïоðоçó.

Ключові слова: ÷еðеïномоçкова тðавма, ãëюко-
коðтико¿äний остеоïоðоç, каëüцитонін  ëососÿ.

CORRECTION OF CRANIOCEREBRAL TRAUMA 
AND OSTEOPOROSIS BY CALCITONINUM

Zolotukhin S.E., Shpachenko N.N., Zenko N.A., 
Butev E.V., Popov S.V., Chyrakh Т.М. 

Sammury. The calcitonin efficiency of the salmon 
(«Miacalcic») in the craniocerebral trauma with 
the glycocorticoids osteoporosis has been studied 
in this work. The physiology, physiopathology, 
roentgenologic and statistical methods had been 
used. The efficiency of preparation has been 
defined by the comparison of the life of animals 
with the different posttraumatic reaction when the 
craniocerebral trauma, glycocorticoid osteoporosis 
(the three severity levels) and complex pathology 
took place. The efficiency of preparation in the 
craniocerebral trauma and osteoporosis has been 
established separately. The animals with complex 
pathology and brake type of posttraumatic reaction 
had the medical efficiency of «Miacalcic» only for 
easy degree of the osteoporosis.

Keywords: craniocerebral trauma, glycocorticoid 
osteoporosis, salmon calcitonin. 
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В совðеменныõ óсëовиÿõ воçðастает çна-
÷ение ïðоãноçиðованиÿ те÷ениÿ беðемен-
ности и ðоäов как воçмоæности ïðоôиëак-
тики ïеðинатаëüной и матеðинской çабоëе-
ваемости и смеðтности. Ïо äанным Øеõ-
тмана Ì.Ì. (2008 ã.), 70% беðеменныõ æен-
щин имеют ðаçëи÷нóю экстðаãенитаëüнóю 
ïатоëоãию, и ее наëи÷ие оïðеäеëÿет 17-
20% матеðинской смеðтности [1].

Ïо äанным ðÿäа автоðов, беðеменностü 
и ëактациÿ ÿвëÿютсÿ ïóсковым меõаниç-
мом в ðаçвитии остеоïоðоçа ó æенщин ðе-
ïðоäóктивноãо воçðаста [2, 3, 4, 5]. Ñ äðóãой 
стоðоны, оäной иç ваæныõ ïðобëем совðе-
менноãо акóøеðства ÿвëÿютсÿ ïеðинатаëü-
ные инôекции: ïо Óкðаине инôекционнаÿ 
ïатоëоãиÿ äиаãностиðóетсÿ ó 50-60% ãосïи-
таëиçиðованныõ äоноøенныõ и ó 80% не-
äоноøенныõ новоðоæäенныõ [6, 7].

Èнôекционное воçäействие во вðемÿ бе-
ðеменности с ïеðсистенцией воçбóäитеëÿ,  
ãенеðаëиçацией восïаëитеëüноãо ïðоцес-
са и активацией «цитокиновоãо меõаниç-
ма ðеãóëÿции ãестационноãо ïðоцесса» мо-
æет ïðоÿвëÿтüсÿ наðóøениÿми эмбðио- и 
оðãаноãенеçа, ôóнкционаëüноãо становëе-
ниÿ систем, а такæе отсðо÷енными кëини-
÷ескими ïðоÿвëениÿми [6, 7, 8]. Втоðи÷ные 
имóноäеôицитные состоÿниÿ óвеëи÷ивают 
ðиск ðаçвитиÿ ðаçëи÷ныõ соïóтствóющиõ 
çабоëеваний,  оäним иç котоðыõ ÿвëÿетсÿ 
остеоïоðоç [9].

Öеëь: сðавнитеëüнаÿ оценка эôôектив-
ности ëе÷ениÿ остеоïени÷ескоãо синäðо-
ма ó беðеменныõ с ïеðинатаëüным инôи-
циðованием общеïðинÿтыми метоäами ëе-
÷ениÿ (ïðеïаðатами каëüциÿ)  и ïðеäëо-
æеной нами сõемы комïëексноãо ëе÷ениÿ, 
вкëю÷ающей ïðеïаðат каëüциÿ и иммóно-
моäóëÿтоð.

Ìатерèаëы è ìетîды. В õоäе иссëеäо-
ваниÿ 162 беðеменные с ïоäтвеðæäенным 
TORCH-инôициðованием быëи ðаçäеëены 

на 3 ãðóïïы. В ãðóïïó А воøëи 82 ïаци-
ентки в воçðасте от 18 äо 37 ëет (26,9±0,9 
ëет), ноðмостени÷ескоãо тиïа сëоæениÿ 
(сðеäний ðост – 159±1,4 см, сðеäний вес 
– 64,9±0,9 кã). Èç 82 æенщин ïеðвоðоäÿ-
щими быëи 80,48%, ïовтоðноðоäÿщими – 
19,5%. Ãðóïïó Á составиëи 48 беðеменныõ 
в воçðасте от 19 äо 38 ëет (27,7±0,8 ëет); 
сðеäний ðост – 161±1,3 см, сðеäний вес – 
65,4±0,9кã. 83,33% æенщин быëи ïеðвоðо-
äÿщими, 16,66% – ïовтоðноðоäÿщими. 

Òðетüÿ ãðóïïа беðеменныõ (ãðóïïа 
Ñ) состоÿëа иç 32 беðеменныõ в воçðасте 
27,3±0,9 ëет, ноðмостени÷ескоãо тиïа сëо-
æениÿ (сðеäний ðост – 162±1,1см, сðеäний 
вес – 64,3±1,1кã); 62,5% иç ниõ – ïеðвоðо-
äÿщие, 37,5% æенщин ïðеäстоÿëи втоðые 
ðоäы. 

Все быëи обсëеäованы в ïоëном объе-
ме соãëасно станäаðтам ÌÇ Óкðаины (ïðи-
каç ¹ 503 от 28.12.2002 ã.). Îбсëеäование 
на TORCH-инôициðование  ïðовоäиëосü ïо 
ïокаçаниÿм в ãðóïïе высокоãо ðиска внóт-
ðиóтðобноãо инôициðованиÿ (ВÓÈ) со-
ãëасно ïðикаçó ÌÎÇ Óкðаины ¹ 906 от 
27.12.2007 ã. 

Èссëеäование общеãо, иониçиðован-
ноãо каëüциÿ (Ñа++), ôосôоðа, óðовней 
экскðеции каëüциÿ и ôосôоðа с мо÷ой 
ïðовоäиëосü комïëексометðи÷еским мето-
äом ïðи ïомощи биоëоãи÷ескоãо анаëиçа-
тоðа эëектðоëитов А-15 «Biosystems», Èс-
ïаниÿ, 2008 ãоä.

Èммóно-õемоëюминесцентным метоäом 
с ïомощüю автомати÷ескоãо анаëиçато-
ðа “Immulite-1000” ôиðмы “Siemens” 2008 
ãоäа (ÑØА) в кðови оïðеäеëÿëисü концен-
тðациÿ ïаðатиðеоиäноãо ãоðмона (ÏÒÃ) и 
каëüцитонина  (ÊÒ); с ïомощüю анаëиçа-
тоðа «Elecsys» – 25(ÎН)витамин D, маð-
кеð костеобðаçованиÿ – остеокаëüцин (ÎÊ) 
и ðеçоðбции костной ткани – b-CrossLaps; 
иммóноõими÷еским анаëиçом со сïеци-
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ôи÷ескими монокëонаëüными антитеëами 
ïðи ïомощи ð-нитðоôениëôосôата – маð-
кеð ðеçоðбции костной ткани – таðтðат-
ðеçистентнаÿ кисëаÿ ôосôатаçа (ÒÐÊÔ).

Áеðеменным ãðóïïы А с цеëüю коððек-
ции остеоïении быë наçна÷ен сóïðакаë ïо 
1 табëетке 2 ðаçа в äенü в те÷ение 1 месÿ-
ца, а такæе иммóноãëобóëин ÷еëовека ноð-
маëüный ïо 1,5 мë (1 äоçа), на кóðс 5 инъ-
екций с интеðваëом в 3 äнÿ. Ãðóïïа  Á ïо-
ëó÷аëа тоëüко ïðеïаðат каëüциÿ – сóïðа-
каë ïо 1 табëетке 2 ðаçа в äенü в те÷ение 1 
месÿца; в ãðóïïе Ñ меäикаментоçное ëе÷е-
ние не ïðовоäиëосü.

Все иссëеäованиÿ ïðовоäиëисü в сðоке 
беðеменности 27-28 неäеëü, çатем в 37-38 
неäеëü ïосëе ïðовеäенноãо кóðса ëе÷ениÿ.

Ðезуëьтаты èññëедîванèÿ è îбñужде-
нèе. Ïðи обсëеäовании и сбоðе анамнеçа 
ó беðеменныõ быëи выÿвëены сëеäóющие 
кëини÷еские ïðоÿвëениÿ остеоïени÷ескоãо 
синäðома (табë. 1). Áоëи и сóäоðоæные ïо-
äеðãиваниÿ икðоноæныõ мыøц отме÷аëисü 
ó 63,41% æенщин в ãðóïïе А, ó 60,41% – в 
ãðóïïе Á и ó  59,37% в ãðóïïе Ñ; боëи в ко-
стÿõ таçа (в основном ëонныõ костей) – ó 
54,8% ãðóïïы А, ó 54,16% и 53,12% соответ-
ственно ãðóïïам Á и Ñ; боëи ïо õоäó ïо-
çвоно÷ника, ïðеимóщественно в ïоÿсни÷-
ной обëасти, быëи ó 4,8%, ó 6,25% и ó 3,1% 
æенщин соответственно. 

Êðоме тоãо, ó 37,8% æенщин иç ãðóïïы 
А, ó 33,33% иç  ãðóïïы Á и ó 34,37% ãðóï-
ïы Ñ быëи æаëобы на ëомкостü ноãтей, вы-

ïаäение воëос; 21,95% беðеменныõ в ãðóï-
ïе А, 20,83%, 21,87% соответственно ãðóï-
ïам отме÷аëи óõóäøение состоÿниÿ çóбов 
(обостðение каðиеса), выïаäение имевøиõ-
сÿ ïëомб. Èçменение ïоõоäки, õðомота от-
ме÷аëисü ó 7,31% ïеðвой ãðóïïы, во вто-
ðой и тðетüей ãðóïïе анаëоãи÷ные æаëо-
бы отме÷аëи ïо 6,25% æенщин; на боëи в 
костÿõ ãоëеней, «но÷нóю ëомотó» в сóста-
ваõ æаëоваëисü соответственно  3,65% бе-
ðеменныõ иç 1-ой, 4,16% – иç 2-ой и 6,25% 
иç 3-ей ãðóïïы.

В боëüøинстве сëó÷аев æаëобы не быëи 
иçоëиðованными: ÷аще всеãо имеëо место 
со÷етание ïаðестеçий и боëей ïо õоäó ко-
стей ãоëеней, сóäоðоã в икðоноæныõ мыø-
цаõ, ëомкости ноãтей  и боëей ïо õоäó ïо-
çвоно÷ника.

Ïосëе ïðовеäенноãо кóðса теðаïии ó ïа-
циенток ãðóïïы А кëини÷еские симïтомы 
каëüциевой неäостато÷ности çна÷итеëüно 
óменüøиëисü – в 2-3-4 ðаçа, тоãäа как ïðи 
монотеðаïии каëüцийсоäеðæащим ïðеïа-
ðатом эôôект от ëе÷ениÿ быë менее вы-
ðаæен (÷астота ïðоÿвëений óменüøиëасü в 
1,5-2 ðаçа). Ïо отäеëüным симïтомам (боëи 
ïо õоäó ïоçвоно÷ника, боëи в костÿõ ãоëе-
ней, «но÷наÿ ëомота», иçменение ïоõоäки) 
в ãðóïïе Á ïоëоæитеëüной äинамики не на-
бëюäаëосü вообще; в ãðóïïе Ñ кëини÷ескаÿ 
симïтоматика остеоïении óсиëиваëасü.

что касаетсÿ ïокаçатеëей каëüций-
ôосôоðноãо обмена, в ãðóïïе А соäеðæа-
ние общеãо (1,89±0,03 и 2,26±0,04 ммоëü/ë) 

таблица 1. динамика клинических проявлений остеопенического синдрома на фоне терапии препаратом 
кальция и иммуноглобулина
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Ãðóïïа А  
(ïðинимавøаÿ 
сóïðакаë и им-
мóноãëобóëин), 

n=82

До ëе÷е-
ниÿ

Абс.÷ 52 19 45 4 3 31 18 6

% 63,41 23,17 54,8 4,8 3,65 37,8 21,95 7,31
Ïосëе 

ëе÷ениÿ
Абс.÷ 18 7 17 2 1 18 18 4

% 21,95 8,53 20,73 2,43 1,21 21,95 21,95 4,8
Ãðóïïа Á

(ïðинимавøаÿ
тоëüко сóïðа-

каë), n=48

До ëе÷е-
ниÿ

Абс.÷ 29 11 26 3 2 16 10 3
% 60,41 22,98 54,16 6,25 4,16 33,33 20,83 6,25

Ïосëе 
ëе÷ениÿ

Абс.÷ 20 7 15 3 2 11 8 3
% 41,66 14,5 31,25 6,25 4,16 22,91 16,66 6,25

Ãðóïïа Ñ  
(ëе÷ение не ïðо-

воäиëосü),
n=32

До ëе÷е-
ниÿ

Абс.÷ 19 7 17 1 2 11 7 2
% 59,37 21,87 53,12 3,1 6,25 34,37 21,87 6,25

Ïосëе 
ëе÷ениÿ

Абс.÷ 24 10 20 2 4 17 10 4
% 75 31,25 62,5 6,25 12,5 53,12 31,25 12,5
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и иониçиðованноãо Ñа++ (0,88±0,03 и 
1,15±0,02 ммоëü/ë) в кðови ïðакти÷ески 
ноðмаëиçоваëосü, экскðециÿ Ñа+ с мо÷ой 
óменüøиëасü äо ôиçиоëоãи÷ескиõ ïокаçа-
теëей (12,4±0,12 и 5,6±0,06 ммоëü/ë) (табë. 
2). Ïðи ëе÷ении тоëüко ïðеïаðатом Ñа+ 
óвеëи÷ение еãо концентðации неçна÷итеëü-
но (общий каëüций – 1,87±0,02 и 1,98±0,06 
ммоëü/ë, Ñа++ – 0,86±0,01 и 0,99±0,02 
ммоëü/ë); экскðециÿ Ñа+ ïðоäоëæаëа ïðе-
выøатü ïокаçатеëи ноðмы (11,46±0,09 и 
8,54±0,06 ммоëü/ë). В ãðóïïе Ñ соäеðæа-
ние Ñа+ сниçиëосü (1,89±0,03 и 1,67±0,05 
ммоëü/ë в 27-28неä, 0,88±0,03 и 0,66±0,03 
ммоëü/ë, а экскðециÿ Ñа с мо÷ой óвеëи÷и-
ëасü (12,4±0,12 и 13,3±0, 09 ммоëü/ë). 

Ñоäеðæание ÊÒ в ðеçóëüтате ïðове-
äенноãо ëе÷ениÿ äостовеðно  óвеëи÷иëосü 
в ãðóïïе А (9,45±0,48 и 12,17±0,42 pg/ml); 
ó беðеменныõ втоðой ãðóïïы óвеëи÷ение 
концентðации ÊÒ неäостовеðно (9,48±0,38 
и 10,12±0,33 pg/ml). В тðетüей ãðóïïе со-
äеðæание ÊÒ в кðови óменüøиëосü. Ïоëó-
÷енные äанные свиäетеëüствóют об óси-
ëении ïðотективной ðоëи ÊÒ ïðи ëе÷ении 
ïðеïаðатом каëüциÿ в со÷етании с иммóно-
моäóëиðóющей теðаïией.

Динамика ÏÒÃ во всеõ ãðóïïаõ беðемен-
ныõ õаðактеðиçоваëасü ÿвëениÿми неçна-
÷итеëüной активации ïаðащитовиäной æе-
ëеçы ïо меðе ïðоãðессиðованиÿ сðока ãе-
стации. Òак, в ãðóïïе А еãо óðовенü воçðос 
с 18,29±0,59 äо 21,36±2,20 pg/ml, в ãðóï-
ïе Á – с 19,17±0,44 äо 24,14±1,6 pg/ml, в 
ãðóïïе Ñ – с 18,29±0,59 äо 25,46±2,20 pg/
ml. На ôоне ëе÷ениÿ сóïðакаëом и иммóно-
ãëобóëином активностü ÏÒÃ выðосëа менü-
øе, ÷ем в ãðóïïаõ сðавнениÿ, ÷то ïоçвоëÿ-
ет ãовоðитü о сниæении еãо ðеçоðбтивноãо 
äействиÿ  и об эôôективности ïðеäëоæен-
ной сõемы теðаïии.

На ôоне комïëексноãо ëе÷ениÿ концен-
тðациÿ витамина D óвеëи÷иëасü наибо-
ëее çна÷имо ïо сðавнению с монотеðаïией: 
77,78±1,89 и 95,46±3,20 nmol/l в ãðóïïе А, 
78,16±1,26 и 78,16±1,26 nmol/l в ãðóïïе Á. 
В ãðóïïе Ñ соäеðæание витамина D óменü-
øиëосü с 77,78±1,89 äо 77,78±1,89 nmol/l. 
Даннаÿ äинамика витамина D свиäетеëü-
ствóет об óсиëении абсоðбции  каëüциÿ в 
æеëóäо÷но-киøе÷ном тðакте ïðи ïðеäëо-
æенном ëе÷ении.

Динамика маðкеðов костеобðаçо-
ваниÿ (ÎÊ – ãðóïïа А – 19,45±0,7 и 
28,26±1,67 ng/ml, ãðóïïа Á – 19,66±0,6 

таблица 2. динамика показателей метаболизма костной ткани на фоне лечения супракалом и иммуномодуля-
тором

Ïокаçатеëü

Ãðóïïа А  
(ïðинимавøаÿ сóïðакаë и им-

мóноãëобóëин), n=82

Ãðóïïа Á
(ïðинимавøаÿ

тоëüко сóïðакаë), n=48

Ãðóïïа Ñ  
(ëе÷ение не ïðовоäиëосü),

n=32
До ëе÷ениÿ
(26-28 неä)

Ïосëе ëе÷ениÿ 
(37-38 неä)

До ëе÷ениÿ 
(26-28 неä)

Ïосëе ëе÷ениÿ
(37-38 неä)

26-28 неä 37-38 неä

Ñа общий, 
N=2,15-2,75 ммоëü/ë 1,89±0,03 2,26±0,04 1,87±0,02 1,98±0,06 1,89±0,03 1,67±0,05
Ñа++, 
N=1,05-1,3 ммоëü/ë 0,88±0,03 1,15±0,02 0,86±0,01 0,99±0,02 0,88±0,03 0,66±0,03
Ñа мо÷и, 
N=2,5-7,5 ммоëü/ë 12,4±0,12 5,6±0,06 11,46±0,09 8,54±0,06 12,4±0,12 13,3±0,09
Ôосôоð, 
N=0,6-1,3 моëü/ë 1,21±0,06 1,11±0,01 1,24±0,04 1,12±0,03 1,08±0,06 1,06±0,04
Êаëüцитонин,  
N-0,07-12,97 pg/ml 9,45±0,48 12,17±0,42 9,48±0,38 10,12±0,33 9,45±0,48 9,17±0,34
ÏÒÃ, 
N=15-65 pg/ml 18,29±0,59 21,36±2,20 19,17±0,44 24,14±1,67 18,29±0,59 25,46±2,20
Витамин D, 
N=50,0–100,0 nmol/l 77,78±1,89 95,46±3,20 78,16±1,26 88,56±2,44 77,78±1,89 72,17±3,29
Îстеокаëüцин,  
N=11-43 ng/ml 19,45±0,7 28,26±1,67 19,66±0,6 24,65±1,22 19,45±0,7 24,4±1,79
В-CrossLaps,
N=0,01-5,94 pg/ml 0,42±0,03 0,28±0,06 0,44±0,01 0,36±0,05 0,42±0,03 0,80±0,07
ÒÐÊÔ,
N=1,81-3,37 U/l 2,29±0,69 2,28±0,55 2,25±0,58 3,34±0,04 2,29±0,69 4,15±0,87
Ïðиме÷аниÿ: витамин D – p≤0,1; ÏÒÃ ð≤0,1; ÎÊ – ð≤0,01; b-CrossLaps – ð≤0,005; ÊÒ – ð≤0,01; ÒÐÊÔ – 
≤0,001.
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и 24,65±1,22 ng/ml, ãðóïïа Ñ – 19,45±0,7 
и 24,4±1,79 ng/ml) и ðеçоðбции кост-
ной ткани (b-CrossLaps – ãðóïïа А – 
0,42±0,03 и 0,28±0,06 pg/ml, ãðóïïа Á – 
0,44±0,01 и 0,36±0,05 pg/ml, ãðóïïа Ñ – 
0,42±0,03 и 0,80±0,07 pg/ml; ÒÐÊÔ – ãðóï-
ïа А – 2,29±0,69 и 2,28±0,55 U/l, ãðóïïа 
Á – 2,25±0,58 и 3,34±0,04 U/l, ãðóïïа Ñ – 
2,29±0,69 и 4,15±0,87 U/l) свиäетеëüство-
ваëа о выðаæенном сниæении скоðости ðе-
çоðбции в основной ãðóïïе А на ôоне ком-
ïëексной теðаïии ïо сðавнению с ãðóïïой, 
ïоëó÷авøей монотеðаïию ïðеïаðатом Ñа+. 
В ãðóïïе беðеменныõ, не ïоëó÷авøей це-
ëевой теðаïии, скоðостü ðеçоðбции кост-
ной ткани óвеëи÷иваëасü. Ñкоðостü синте-
çа костной ткани в ãðóïïе А такæе ïðевы-
øаëа таковóю в ãðóïïаõ сðавнениÿ, ÷то ïо-
çвоëÿет ãовоðитü о ïоëоæитеëüныõ ðеçóëü-
татаõ ïðовоäимой теðаïии.

Вывîды. Êомïëекснаÿ теðаïиÿ остео-
ïени÷ескоãо синäðома ó беðеменныõ с ïе-
ðинатаëüным инôициðованием, вкëю÷а-
ющаÿ ïðеïаðат каëüциÿ (сóïðакаë) и им-
мóномоäóëÿтоð (иммóноãëобóëин ÷еëовека 
ноðмаëüный), сïособствóет çна÷итеëüно-
мó óëó÷øению ка÷ества æиçни всëеäствие 
óстðанениÿ боëüøинства симïтомов каëü-
циевой неäостато÷ности и ÿвëÿетсÿ эôôек-

тивным ïатоãенети÷ески обоснованным ме-
тоäом, наïðавëенным на соõðанение мине-
ðаëüной ïëотности костной ткани. 
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мОЖливОсті кОРекЦії ОстеОПеніЧнОгО 
синдРОму у вагітних з ПеРинатальним 

інФікуванням

Манасова Г.С. 

Ðезюìе. В статті вив÷ена моæëивістü ëікóваннÿ 
остеоïені÷ноãо синäðомó ó ваãітниõ ç ïеðинатаëü-
ним інôікóваннÿм ïðеïаðатом каëüцію сóïðака-
ëом ó комïëексі ç ноðмаëüним імóноãëобóëіном 
ëюäини.
162 ваãітниõ ç ïеðинатаëüним інôікóваннÿм 
ðоçïоäіëені на 3 ãðóïи: в 1 – отðимóваëи комïëек-
снó теðаïію, в 2 – тіëüки ïðеïаðат каëüцію і в 3 – 
ëікóваннÿ не ïðовоäиëосü.
Åôективністü ëікóваннÿ оцінюваëасü на основі 
виçна÷еннÿ ïаðаметðів каëüцієвоãо ãомеостаçó, 
вмістó каëüційðеãóëюю÷иõ ãоðмонів, маðкеðів ðе-
моäеëюваннÿ кістково¿ тканини й äенситометðи÷-
ниõ ïокаçників.
Довеäена еôективністü çаïðоïоновано¿ сõеми 
теðаïі¿: ïокðащиëисü ïокаçники каëüцієвоãо ãо-
меостаçó й ÿкістü æиттÿ ваãітниõ ó ïеðøиõ äвоõ 
ãðóïаõ. Ó ãðóïі ваãітниõ, ÿкі отðимóваëи комïëек-
снó теðаïію, ці çміни бóëи віðоãіäно біëüøими.

Ключові слова: ваãітністü, інôекціÿ, остеоïеніÿ, 
ëікóваннÿ.

CHANCE OF THE CORRECTION OF THE 
ОSTEOPENIC’S SYNDROME IN THE PREGNANT 
wOMEN wITH THE PERINATAL INFECTION

Manasova G.S.

Sammury. In data the possibility of the treat-
ment of the оsteopenic’s syndrome at the pregnant 
women with perinatal infection of the supracal in 
a complex with the normal immunoglobulin of hu-
man is studied.
162 pregnant women with the perinatal infection 
are divided into 3 groups: in 1-th -received the com-
plex therapy, in 2-nd – only a preparation of calci-
um and in the 3 – treatments was not spent.
Efficiency of the treatment was estimated on the 
basis of the definition of the calcium homeostasis 
parameters, the calcium-regulated hormones, the 
bone tissue remodeling markers and of the ultra-
sound bone densitometry parameters.
Efficiency of the offered scheme of the therapy 
is proved: parameters of the calcium homeostasis 
and quality of the life of the pregnant women in 
first two groups have improved. In the group of the 
pregnant women received complex therapy these 
changes were authentically significant.

Key words: pregnancy, infection, оsteopenia, treat-
ment.
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Введенèе. Áоëи в обëасти ïëе÷евоãо сóс-
тава ÿвëÿютсÿ весüма ðасïðостðаненными 
и çанимают тðетüе место ïо ÷астоте ïосëе 
боëей в ïоÿснице и ãоëовныõ боëей [4]. Ве-
äóщей ïðи÷иной этиõ боëей ÿвëÿетсÿ им-
ïинäæмент синäðом (ÈÑ) ïëе÷евоãо сóс-
тава. ÈÑ иëи бóãоðково-акðомиаëüный 
конôëикт ïðеäставëÿет собой комï-
ëекс стойкиõ äеãенеðативныõ иçменений 
ïаðааðтикóëÿðныõ мÿãкиõ тканей, котоðые 
воçникают в ðеçóëüтате микðотðавмати-
çации и восïаëениÿ [2]. Îсновной ïðи÷и-
ной ÈÑ ÿвëÿетсÿ сóæение сóбакðомиаëü-
ноãо ïðостðанства, котоðое ïðеäставëÿет 
собой óçкий тоннеëü, оãðани÷енный свеð-
õó акðомионом и кëю÷и÷но-акðомиаëüным 
сóставом, свеðõó и сïеðеäи – коðако-акðо-
миаëüной свÿçкой, сниçó – ãоëовкой ïëе-
÷евой кости. В этом ïðостðанстве ðасïо-
ëаãаетсÿ сóõоæиëие наäостной мыøцы 
и сóбакðомиаëüно-сóбäеëüтовиäнаÿ сóм-
ка [5, 7]. Ñóæение ïоäакðомиаëüноãо ïðо-
стðанства ïðивоäит к иõ õðони÷еской ми-
кðотðавматиçации и выçывает боëü в об-
ëасти ïëе÷а и наðóøение еãо ôóнкции. Ïо-
скоëüкó сóõоæиëие наäостной мыøцы вõо-
äит в состав вðащатеëüной манæеты, ко-
тоðаÿ ôóнкциониðóет как еäиное цеëое, 
то неиçбеæным ÿвëÿетсÿ ïовðеæäение и 
остаëüныõ сóõоæиëий мыøц – ïоäëоïа-
то÷ной, ïоäостной, маëой кðóãëой. Диаã-
ностика ÈÑ ïðеäставëÿет собой комïëекс 
кëини÷ескиõ и инстðóментаëüныõ метоäов 
иссëеäований, ваæное место сðеäи котоðыõ 
çанимают ðентãеноãðаôиÿ (ÐÃ) и óëüтðасо-
ноãðаôиÿ (ÓÑÃ), ðентãеновскаÿ комïüютеð-
наÿ томоãðаôиÿ (ÊÒ), маãнитно-ðеçонанс-
наÿ томоãðаôиÿ (ÌÐÒ) [1, 3, 6].

Öеëь: иçó÷итü воçмоæности ëó÷евыõ 
метоäов äиаãностики имïинäæмент син-
äðома ïëе÷евоãо сóстава.  

Ìатерèаëы è ìетîды. Çа ïеðиоä с аïðе-
ëÿ 2009 ïо октÿбðü 2011 ã. обсëеäовано 44 
ïациента с ïëе÷еëоïатоë÷ным боëевым 
синäðомом, иç ниõ 32 мóæ÷ины и 12 æен-
щин. Воçðаст обсëеäованныõ составиë 15-
85 ëет. Всем ïациентам ïðовоäиëасü ÐÃ и 
ÓÑÃ. Ìаãнитно-ðеçонанснаÿ томоãðаôиÿ 
выïоëнена 33 ïациентам, комïüютеðнаÿ 
томоãðаôиÿ – 8. 

Èссëеäованиÿ ïðовоäиëисü на баçе об-
ëастной кëини÷еской боëüницы им. È. È. 
Ìе÷никова и обëастноãо äиаãности÷ескоãо 
центðа ã. Днеïðоïетðовска. Ðентãеновское – 
на аïïаðате Sirescop-CX ôиðмы “Siemens”; 
ÓÇÈ – на аïïаðате Voluson 730 Pro ôиð-
мы “General Electric” ëинейным äат÷иком с 
÷астотой 6-12 мÃц; ÌÐÒ – на ниçкоïоëüныõ 
аïïаðатаõ (0,2 Òесëа) Magnetom P8 ôиðмы 
“Siemens” и Signa Profale ôиðмы “General 
Electric”, комïüютеðнаÿ томоãðаôиÿ – на 
аïïаðате  “Somatom” ôиðмы “Siemens”. 

Ðентãеновское иссëеäование ïëе÷евыõ 
сóставов ïðовоäиëосü в станäаðтныõ ïðÿ-
мой и аксиаëüной ïðоекциÿõ. ÓÑÃ – в ïе-
ðеäней, çаäней, ëатеðаëüной, коðонаðной 
ïðоекциÿõ в сеðоøкаëüном и äóïëексном 
(В + ÐD) ðеæимаõ, а такæе с ïðименением 
ôóнкционаëüныõ ïðоб ïðи отвеäении ïëе-
÷а. Дëÿ сðавнениÿ иссëеäоваëсÿ контðëа-
теðаëüный сóстав. Ìаãнитно-ðеçонанснаÿ 
томоãðаôиÿ ïðоиçвоäиëасü в аксиаëüной, 
саãиттаëüной, косой коðонаðной ïðоекци-
ÿõ с ïоëó÷ением Ò1, Ò2 вçвеøенныõ иçо-
бðаæений. ÊÒ ïðоиçвоäиëасü  в мÿãкоткан-
ном и костном ðеæимаõ с ïоëó÷ением ак-
сиаëüныõ сðеçов, а такæе с ïостðоением 
мóëüтиïëанаðныõ ðеконстðóкций. Êðоме 
тоãо, всем ïациентам ïðоиçвоäиëасü ðент-
ãеноãðаôиÿ øейноãо отäеëа ïоçвоно÷ни-
ка в äвóõ ïðоекциÿõ, 7 боëüным выïоëне-
на ÌÐÒ øейноãо отäеëа ïоçвоно÷ника в са-

кОмПлексная луЧевая диагнОстика имПиндЖмент 
синдРОма ПлеЧевОгО сустава

Спузяк М.И., Литвин Ю.П., Логвиненко В.В.
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ãиттаëüной и аксиаëüной ïëоскостÿõ с ïо-
ëó÷ением Ò1, Ò2 вçвеøенныõ иçобðаæений.

Ðезуëьтаты è îбñужденèе. Все обсëе-
äованные боëüные ïостóïаëи с æаëоба-
ми на боëü в обëасти ïëе÷а и оãðани÷ение 
ôóнкции. Ó боëüøинства ïациентов боëü 
быëа ïостоÿнной, сðеäней интенсивности, 
не иððаäииðоваëа. Хаðактеðным ïðиçна-
ком быëи но÷ные боëи, ïациенты отме÷а-
ëи, ÷то не моãóт «сïатü на ïовðеæäенном 
ïëе÷е». Ïðи активныõ äвиæениÿõ в сóста-
ве боëевые ощóщениÿ на÷инаëи ïоÿвëÿтü-
сÿ ïðи отвеäении коне÷ности на 30-50° и 
наðастаëи äо 90-100°. Даëüнейøее отвеäе-
ние ó ÷асти боëüныõ быëо невоçмоæным, 
ó ÷асти соïðовоæäаëосü óменüøением ин-
тенсивности боëи вïëотü äо ее ïоëноãо ис-
÷еçновениÿ. Îãðани÷ениÿ äðóãиõ äвиæе-
ний, как активныõ, так и ïассивныõ выÿв-
ëено не быëо. Вðемÿ от на÷аëа ïоÿвëениÿ 
боëи и наðóøениÿ ôóнкции äо момента об-
ðащениÿ к вðа÷ó составëÿëо от 1-2 месÿ-
цев äо 2–3 ëет. Ñвÿçи с ïðоôессионаëüной 
äеÿтеëüностüю, а такæе с ôактом тðавмы 
óстановëено не быëо.

Ïðи ëó÷евом иссëеäовании оценива-
ëисü стðóктóðы ïëе÷евоãо сóстава (сóстав-
ные щеëü, õðÿщ, ãóба, каïсóëа и ïëе÷е-
сóставные свÿçки, сóбõонäðаëüный сëой, 
ïðиëеæащаÿ костнаÿ тканü) и окоëосó-
ставные мÿãкие ткани (сóõоæиëиÿ наäост-
ной, ïоäостной, ïоäëоïато÷ной, маëой кðó-
ãëой мыøц, äëинной ãоëовки бицеïса, си-
новиаëüные сóмки, коðако-акðомиаëüнаÿ 
свÿçка). Òакæе оцениваëсÿ и кëю÷и÷но-
акðо миаëüный сóстав (сóставные щеëü, 
õðÿщ, каïсóëа, сóбõонäðаëüный сëой, ïðи-
ëеæащаÿ костнаÿ тканü, кëю÷и÷но-акðо-
миаëüнаÿ свÿçка), сóбакðомиаëüное и сóб-
кëювовиäное ïðостðанство. Ñóбакðомиаëü-
ным ïðостðанством с÷итаëи ðасстоÿние 
меæäó ниæним кðаем сóставной ïовеðõ-
ности акðомиона и ãоëовкой ïëе÷евой ко-
сти, сóбкëювовиäным – ðасстоÿние меæäó 
кëювовиäным отðостком ëоïатки и ãоëов-
кой ïëе÷евой кости. Ноðмаëüными ðаçме-
ðами сóбакðомиаëüноãо ïðостðанства с÷и-
таëи ðасстоÿние боëее 7 мм  äëÿ ðентãенов-
скиõ метоäов (ðентãеноãðаôиÿ, ÊÒ) и бо-
ëее 5 мм (с ó÷етом сóставноãо õðÿща) äëÿ 
ÌÐÒ. Дëÿ сóбкëювовиäноãо ïðостðанства 

эти ðаçмеðы составиëи: 11 мм äëÿ ðентãе-
новскиõ метоäов и 9 мм äëÿ ÌÐÒ.

Ëó÷евые симïтомы ÈÑ выÿвëены ó 25 
ïациентов, иç ниõ 19 мóæ÷ин и 6 æенщин 
в воçðасте 29-85 ëет. Нами выäеëены ïðÿ-
мые и косвенные ëó÷евые симïтомы ÈÑ.

В ãðóïïó ïðÿмыõ быëи отнесены сим-
ïтомы, выçывающие сóæение сóбакðоми-
аëüноãо ïðостðанства (симïтомы аðтðоçа 
кëю÷и÷но-акðомиаëüноãо сóстава, ïатоëо-
ãии коðако-акðомиаëüной свÿçки), само сó-
æение и симïтомы, свÿçанные с комïðес-
сией наäостной мыøцы и сóбакðомиаëü-
но – сóбäеëüтовиäной сóмки (иçменение иõ 
тоëщины, ôóнкционаëüные óëüтðасоноãðа-
ôи÷еские симïтомы).

В ãðóïïó косвенныõ быëи отнесены сим-
ïтомы, ÿвëÿющиесÿ общими äëÿ äеãенеðа-
тивно – äистðоôи÷ескиõ и восïаëитеëüныõ  
иçменений сóставов.

Ïðÿмыми ÐÃ и ÊÒ симтомами быëи: 
– сóæение сóбакðомиаëüноãо и сóбкëю-

вовиäноãо ïðостðанств;
– симïтомы аðтðоçа кëю÷и÷но-акðо-

миаëüноãо со÷ëенениÿ: сóæение сóстав-
ной щеëи, óтоëщение и неðовностü çамы-
катеëüныõ ïëастин, кðаевые костные ðаç-
ðастаниÿ.

Êосвенными ÐÃ и ÊÒ симтомами быëи: 
– остеоïоðоç боëüøоãо бóãоðка ïëе÷евой 

кости;
– óтоëщение и ïовыøение интенсивно-

сти коðтикаëüноãо сëоÿ боëüøоãо бóãоðка 
в месте ïðикðеïëениÿ сóõоæиëий вðаща-
теëüной манæеты;

– наëи÷ие каëüцинатов в ïðоекции сó-
õоæиëий вðащатеëüной манæеты.

Ïðÿмыми óëüтðасоноãðаôи÷ескими 
симïтоми быëи: 

Ìоðôоëоãи÷еские симïтомы:
– ïовыøение эõоãенности и óтоëщение 

боëее 3 мм коðако-акðомиаëüной свÿçки;
– иçменение тоëщины сóõоæиëиÿ на-

äостной мыøцы (óтоëщение на ðанниõ ста-
äиÿõ и истон÷ение иëи ïоëный ðаçðыв на 
ïоçäниõ);

– симïтомы аðтðоçа кëю÷и÷но-акðо-
миаëüноãо со÷ëенениÿ: сóæение сóставной 
щеëи, костные ðаçðастаниÿ ïо кðаÿм со÷-
ëенÿющиõсÿ ïовеðõностей, выбóõание каï-
сóëы сóстава и кëю÷и÷но-акðомиаëüной 
свÿçки.



Òом 14, ¹ 4, 2011 57

В²Д НАÓÊÈ ДÎ ÏÐАÊÒÈÊÈ

Ôóнкционаëüные симïтомы ïðи отвеäе-
нии ïëе÷а:

– ïеðемещение æиäкости иç ïоäакðоми-
аëüной в ïоääеëüтовиäнóю сóмкó;

– бëокиðование и неïоëное ïоãðóæение 
сóõоæиëиÿ наäостной мыøцы ïоä акðоми-
он.

Êосвенными óëüтðасоноãðаôи÷ескими 
симïтомÿми быëи:

– симïтомы тенäинита (тенäиноçа) вðа-
щатеëüной манæеты (неðовностü, не÷ет-
костü контóðов, вкëю÷ениÿ каëüцинатов в 
стðóктóðе сóõоæиëий);

– ïовыøеннаÿ васкóëÿðиçациÿ вðаща-
теëüной манæеты;

– симïтомы сóбäеëüтовиäноãо бóðсита: 
óтоëщение стенок сóмки, наëи÷ие æиäко-
сти в ïоëости сóмки.

Ïðÿмыми ÌÐÒ симïтоми быëи:
– сóæение сóбакðомиаëüноãо  и сóбкëю-

вовиäноãо ïðостðанств;
– симïтомы аðтðоçа кëю÷и÷но-акðо-

миаëüноãо со÷ëенениÿ: сóæение сóстав-
ной щеëи, неðовностü çамыкатеëüныõ ïëа-
стин, кðаевые костные ðаçðастаниÿ, вы-
бóõание каïсóëы сóстава и кëю÷и÷но-
акðомиаëüной свÿçки;

– иçменение тоëщины сóõоæиëиÿ на-
äостной мыøцы (óтоëщение на ðанниõ ста-

äиÿõ и истон÷ение иëи ïоëный ðаçðыв на 
ïоçäниõ);

– истон÷ение иëи ïоëное отсóтствие æи-
ðовой кëет÷атки в сóбакðомиаëüной  ÷асти 
сóбакðомиаëüно-сóбäеëüтовиäной сóмки 
(на ïоçäниõ стаäиÿõ).

Êосвенными ÌÐÒ симïтоми быëи:
– симïтомы тенäинита (тенäиноçа) вðа-

щатеëüной манæеты: неðовностü, не÷ет-
костü контóðов, неоäноðоäностü стðóктó-
ðы çа с÷ет вкëю÷ений, äающиõ высокий 
сиãнаë на Ò2 вçвеøенныõ иçобðаæениÿõ, 
вкëю÷ениÿ каëüцинатов в стðóктóðе сóõо-
æиëий;

– симïтомы сóбäеëüтовиäноãо бóðсита: 
óтоëщение стенок сóмки, наëи÷ие æиäко-
сти в ïоëости сóмки.

Ó всеõ боëüныõ ÈÑ выÿвëены ïðиçнаки 
øейноãо остеоõонäðоçа. 

Ñëеäóет отметитü ðаçнóю äиаãности÷е-
скóю ценностü ëó÷евыõ метоäов äиаãно-
стики в выÿвëении теõ иëи иныõ симïто-
мов. Òак ðентãеновские метоäы äиаãности-
ки окаçаëисü наибоëее инôоðмативными в 
выÿвëении иçменений стðóктóðы костной 
ткани, аðтðоçа кëю÷и÷но-акðомиаëüноãо 
сóстава, наëи÷иÿ каëüцинатов в сóõоæиëи-
ÿõ вðащатеëüной манæеты и ниçкоинôоð-
мативными в выÿвëении мÿãкотканной ïа-

   

Ðèñ. 1. áîëьнîé Ï., 64 г. À – рентгенîграììа ïравîгî 
акрîìèаëьнî-кëючèчнîгî è ïëечевîгî ñуñтавîв в ïрÿ-
ìîé ïрîекöèè. á – ÊÒ, фрîнтаëьнаÿ ìуëьтèïëанар-
наÿ рекîнñтрукöèÿ. Àртрîз акрîìèаëьнî-кëючèчнîгî 
ñîчëененèÿ, ñуженèе ñубакрîìèаëьнîгî ïрîñтранñтва 
(ñтреëка); îñтеîïîрîз, утîëщенèе è ïîвышенèе èн-
тенñèвнîñтè кîртèкаëьнîгî ñëîÿ бîëьшîгî бугîрка.
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тоëоãии. ÊÒ ïо своей äиаãности÷еской цен-
ности ïðевосõоäиëа ÐÃ и õаðактеðиçова-
ëасü боëüøей наãëÿäностüю и äетаëüно-
стüю в свÿçи с отсóтствием сóммационно-
ãо эôôекта и ëó÷øей ðаçðеøающей сïо-
собностüю.

Óëüтðасоноãðаôиÿ быëа высокоинôоð-
мативной в оценке состоÿниÿ окоëосóстав-
ныõ сóмок, свÿçок, сóõоæиëий вðащатеëü-
ной манæеты и иõ кðовоснабæениÿ, äви-
ãатеëüныõ наðóøений в ïëе÷евом сóставе. 
Неäостатками ÓÑÃ ÿвиëисü невоçмоæностü 

виçóаëиçации сóбакðомиаëüноãо ïðостðан-
ства, кðайне оãðани÷енные воçмоæности в 
оценке костной ткани. ÌÐÒ быëа инôоðма-
тивной в оценке сóбакðомиаëüноãо  и сóб-
кëювовиäноãо ïðостðанств, вðащатеëüной 
манæеты, свÿçок, окëосóставныõ сóмок, 
костныõ стðóктóð, маëоинôоðмативной в 
выÿвëении меëкиõ каëüцинатов и çна÷ите-
теëüно óстóïаëа ðентãеновским метоäам в 
оценке стðóктóðы костной ткани, äиаãно-
стике аðтðоçа кëю÷и÷но-акðомиаëüноãо 
сóстава.

Ðèñ. 2. áîëьнîé тîт же. À – эхîграììа ïравîгî ïëечевîгî ñуñтава в ïереднеé ïîïеречнîé ïрîекöèè. 
Ïîëныé разрыв ñухîжèëèÿ надîñтнîé ìышöы. á – эхîграììа ëевîгî ïëечевîгî ñуñтава в ïереднеé ïîïе-

речнîé ïрîекöèè. Ñухîжèëèе надîñтнîé ìышöы нîрìаëьнîé тîëщèны.

Ðèñ. 3. áîëьнîé тîт же. Ìагнèтнî-резîнанñнаÿ тî-
ìîграììа ïравîгî ïëечевîгî ñуñтава в кîñîé кî-
рîнарнîé ïрîекöèè, Ò2 взвешеннîе èзîбраженèе. 
Ïîëныé разрыв ñухîжèëèÿ надîñтнîé ìышöы, 
артрîз акрîìèаëьнî-кëючèчнîгî ñîчëененèÿ, ñу-
женèе ñубакрîìèаëьнîгî ïрîñтранñтва, ïîëнîе 
îтñутñтвèе жèрîвîé кëетчаткè в ñубакрîìèаëь-
нîé чаñтè ñубакрîìèаëьнî-ñубдеëьтîвèднîé ñуì-

кè.
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Вывîды.
Ëó÷евые метоäы äиаãностики ïоçвоëÿ-

ют выÿвëÿтü как ïðÿмые, так и косвенные 
симïтомы имïиäæмент синäðома.

Наибоëее ïоëнóю инôоðмацию ïðи ÈÑ 
äает комïëексное ëó÷евое иссëеäование. 
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Виðаæена сóãëобова симïтоматика ó 
õвоðиõ на ювеніëüний ðевмато¿äний аðтðит 
äітей, õðоні÷ний ïðоãðесóю÷ий çаïаëüно-
äестðóктивний ïеðебіã çаõвоðюваннÿ, çа-
ëó÷еннÿ в ïðоцес інøиõ оðãанів та систем, 
віäсóтністü äовãотðиваëиõ ïеðіоäів ðемісі¿, 
нееôективністü та небаæані ïобі÷ні еôек-
ти ïðовеäено¿ теðаïі¿ ïðиçвоäÿтü äо виðа-
æениõ ôóнкціонаëüниõ ïоðóøенü, викëи-
каютü ïðобëеми ïсиõоëоãі÷ноãо õаðактеðó, 
обмеæóютü соціаëüнó активністü, що çна-
÷но ïоãіðøóє ÿкістü æиттÿ такиõ ïацієн-
тів [1-3]. Ñó÷асна метоäоëоãіÿ äосëіäæен-
нÿ ÿкості æиттÿ çоðієнтована на вив÷еннÿ 
вïëивó на çаõвоðюваннÿ та ðеçóëüтати ëі-
кóваннÿ ôіçи÷ноãо, ïсиõоëоãі÷ноãо й, що не 
менø ваæëиво, соціаëüноãо статóсó õвоðо¿ 
ëюäини [4, 5]. Îстанніми ðоками äовеäе-
но, що виçна÷еннÿ ôóнкціонаëüноãо статó-
сó õвоðо¿ äитини ëікаðем є сóб’єктивним, 
не віäобðаæаєтüсÿ кіëüкісно й óнемоæëив-
ëює ÿкіснó оцінкó çмін ôóнкціонаëüно¿ ак-
тивності в äинаміці, особëиво в коðоткотеð-
міновиõ äосëіäæеннÿõ [6, 7]. Ñаме томó ó 
світі все øиðøе çнаõоäÿтü ïðакти÷не çа-
стосóваннÿ сïеціаëüні оïитóваëüники ç ви-
çна÷еннÿ ðівнÿ ôóнкціонаëüниõ ïоðóøенü 
ó äітей ç ювеніëüним ðевмато¿äним аðтðи-
том [8, 9]. 

Ìетîю рîбîтè бóëо вив÷ити ÿкістü æит-
тÿ õвоðиõ на ювеніëüний ðевмато¿äний аð-
тðит äітей çаëеæно віä наÿвності або віä-
сóтності ïеðиаðтикóëÿðноãо остеоïоðоçó. 

Îбñтеженî 31 äитинó ç ювеніëüним ðев-
мато¿äним аðтðитом – 16 õëоïців та 15 äі-
в÷ат. Ñеðеäній вік ïацієнтів скëав (12,5±0,5), 
тðиваëістü õвоðоби – (2,6±0,4) ðоки. Êонт-

ðоëüнó ãðóïó сôоðмóваëи 30 ïðакти÷но 
çäоðовиõ äітей сеðеäнім віком на момент 
обстеæеннÿ (11,9±0,6) ðоків. Óсім ïацієн-
там ïðовоäиëасÿ ðентãеноãðаôіÿ найбіëüø 
óðаæениõ ðевмати÷ним ïðоцесом сóãëо-
бів. Ôóнкціонаëüні ïоðóøеннÿ виçна÷аëи 
ç викоðистаннÿм óкðа¿номовно¿ аäаïтова-
но¿ веðсі¿ оïитóваëüника CHAQ (Childhood 
Health Assessment Questionnaire), ÿкó çа-
ïовнюваëи батüки äітей, стаðøиõ çа 1 ðік. 
Êоæна віäïовіäü оïитóваëüника CHAQ оці-
нюваëасÿ çа тðüоõбаëüною øкаëою Ëікеð-
та, ïісëÿ ÷оãо сóма баëів äіëиëасÿ на кіëü-
кістü çаïитанü, на ÿкі бóëо äано віäïовіäü. 
²нäекс ôóнкціонаëüно¿ неäостатності ðоç-
ðаõовóвавсÿ çа óмови наÿвності ïонаä 15 
віäïовіäей іç ïðеäставëениõ 30 ïóнктів. 
ßкістü æиттÿ äітей оцінюваëи çа äоïомо-
ãою аäаïтовано¿ óкðа¿номовно¿ веðсі¿ оïи-
тóваëüника CHQ (Child Health Question-
naire) в моäиôікаці¿ PF50 (parent form). На 
50 çаïитанü  самостійно віäïовіäаëи батüки 
äітей віä 5 äо 18 ðоків. Ñóмаðний ïіäðаõó-
нок баëів ïðовоäивсÿ çа наÿвності віäïові-
äей на ïонаä ïоëовинó çаïитанü коæно¿ іç 
13 концеïцій øëÿõом викоðистаннÿ çаïа-
тентованоãо аëãоðитмó та SAS ïðоãðамно-
ãо коäó, ïеðеäба÷еноãо автоðом оïитóваëü-
ника. 

Ïðовеäене ðентãеноëоãі÷не äосëіäæеннÿ 
найбіëüø óðаæениõ сóãëобів äоçвоëиëо ви-
ÿвити віäсóтністü тиïовиõ äëÿ ювеніëüно-
ãо ðевмато¿äноãо аðтðитó çмін ó ïоëовини 
õвоðиõ (48,4%). Анаëіçóю÷и óмови, çа ÿкиõ 
не бóëо виÿвëено кëаси÷но¿ ðентãеноëоãі÷-
но¿ каðтини çаõвоðюваннÿ, встановëено äо-
мінóваннÿ ðаннüоãо ïеðебіãó (80,0%), ó оä-
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ніє¿ äитини наÿвністü стійко¿ ðемісі¿ (6,7%). 
В інøиõ äвоõ ïацієнтів іç ïовіëüноïðоãðе-
сóю÷им ïеðебіãом та ниçüкою активністю 
õвоðоби ðентãеноëоãі÷ні çміни ç бокó сó-
ãëобів ÷еðеç 3 та 8 ðоків ç моментó äебютó 
ювеніëüноãо ðевмато¿äноãо аðтðитó не сïо-
стеðіãаëисÿ (13,3%). В обоõ виïаäкаõ батü-
ки віä баçисно¿ теðаïі¿ віäмовëÿëисÿ, õво-
ðі отðимóваëи нестеðо¿äні ïðотиçаïаëüні 
ïðеïаðати та ïеðіоäи÷но ïðеïаðати каëü-
цію.

Вив÷еннÿ ôóнкціонаëüниõ ïоðóøенü 
виÿвиëо, що ó õвоðиõ на ювеніëüний ðев-
мато¿äний аðтðит беç оçнак ïеðиаðтикó-
ëÿðноãо остеоïоðоçó, ïоðівнÿно çі çäоðови-
ми äітüми, віäçна÷аëисÿ тðóäнощі в такиõ 
сôеðаõ ïовсÿкäенно¿ активності, ÿк ïіä-
німаннÿ, õоäüба, ðаäіóс äі¿, виконаннÿ äо-
ðó÷енü, õатнüо¿ ðоботи та іãоð (p<0,05). Ó 
ïацієнтів іç навкоëосóãëобовим остеоïоðо-
çом сïостеðіãаëосÿ äостовіðне ïеðеваæан-
нÿ тðóäнощів в óсіõ сôеðаõ ïовсÿкäенно¿ 
активності, çа винÿтком воëоäіннÿ äðібною 
мотоðикою (табë. 1).  

Встановëено, що çðостаннÿ ðентãеноëо-
ãі÷ниõ оçнак äестðóкці¿ кістки сóïðовоäæó-
єтüсÿ çбіëüøеннÿм ïðобëем, ïов’ÿçаниõ ç 
оäÿãаннÿм та äоãëÿäом çа äітüми. Ó ïаці-
єнтів ç ÿвищами ïеðиаðтикóëÿðноãо остео-
ïоðоçó ÷астіøе маëи місце тðóäнощі ó ви-
конанні ãіãієні÷ниõ нави÷ок та викоðистан-
ні äосÿæноãо ðаäіóсó äі¿ (p<0,05). Îäнак, ін-
äекс ôóнкціонаëüно¿ неäостатності в такиõ 
õвоðиõ äостовіðно не віäðіçнÿвсÿ.

Ïоðівнÿëüний анаëіç ïокаçників ÿкос-
ті æиттÿ çа äаними оïитóваëüника CHQ ó 
õвоðиõ ç ðіçними ðентãеноëоãі÷ними ста-
äіÿми ювеніëüноãо ðевмато¿äноãо аðтðитó 
äостовіðно¿ ðіçниці не виÿвив (табë. 2). 

Òаким ÷ином, наÿвністü ïеðиаðтикó-
ëÿðноãо остеоïоðоçó в äітей ç ювеніëüним 
ðевмато¿äним аðтðитом сóïðовоäæóєтü-
сÿ ïоãіðøеннÿм ôóнкціонаëüноãо статóсó – 
çðостаютü тðóäнощі, ïов’ÿçані ç оäÿãаннÿм 
та äоãëÿäом (r=0,44, ð=0,0158), виконаннÿм 
ãіãієні÷ниõ нави÷ок, викоðистаннÿм äосÿæ-
ноãо ðаäіóсó äі¿ (p<0,05) та не õаðактеðи-
çóєтüсÿ çмінами ïсиõосоціаëüноãо çäоðов’ÿ.     

таблиця 1. Показники якості життя хворих на ювенільний ревматоїдний артрит дітей за даними опитувальни-
ка CHаQ залежно від рентгенологічної стадії

Наçва øкаëи
Çäоðові äіти

(n=30)

Хвоðі на ювеніëüний ðевмато¿äний аð-
тðит (ðентãеноëоãі÷на стаäіÿ) Ðанãова коðеëÿ-

ціÿ Ñïіðмена

0
(n=15)

1
(n=9)

2
(n=7)

r p

Îäÿãаннÿ та äоãëÿä, баëи 0,06±0,03 0,02±0,02 0,23±0,10* 0,30±0,14* 0,44 0,0158

Ïіäніманнÿ, баëи 0,00±0,00 0,40±0,11* 0,78±0,21* 0,64±0,21* 0,24 0,1906

Ïðийом ¿æі, баëи 0,03±0,02 0,04±0,03 0,19±0,10* 0,04±0,04 0,08 0,6529

Хоäüба, баëи 0,00±0,00 0,47±0,14* 0,50±0,25* 0,64±0,21* 0,12 0,5338

Ãіãієна, баëи 0,06±0,03 0,03±0,02 0,29±0,15*# 0,14±0,08 0,32 0,0871

Ðаäіóс äі¿, баëи 0,00±0,00 0,28±0,07* 0,44±0,09* 0,63±0,19# 0,32 0,0817

Дðібна мотоðика, баëи 0,02±0,01 0,07±0,04 0,20±0,13 0,11±0,06 0,15 0,4090

Доðó÷еннÿ, õатнÿ ðобота та іãðи, баëи 0,01±0,01 0,53±0,10* 0,87±0,24* 0,83±0,17* 0,33 0,0711

²нäекс ôóнкціонаëüно¿ неäостатності, баëи 0,02±0,01 0,22±0,04* 0,42±0,12* 0,40±0,10* 0,30 0,0972

Ï ð и м і т к и : 1. * – p<0,05 ïоðівнÿно çі çäоðовими äітüми; 2. # – p<0,05 ó ïоðівнÿнні ç 0 ðентãеноëоãі÷-
ною стаäією.
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таблиця 2. Показники якості життя хворих на ювенільний ревматоїдний артрит дітей за даними опитувальни-
ка CHQ залежно від рентгенологічної стадії

Наçва øкаëи
Çäоðові äіти

(n=28)

Хвоðі на ювеніëüний ðевмато¿äний аðтðит 
(ðентãеноëоãі÷на стаäіÿ) Ðанãова коðеëÿціÿ 

Ñïіðмена
0 

 (n=12)
1

(n=9)
2

(n=7) r p
Çаãаëüний стан çäоðов’ÿ, баëи 73,6±4,3 19,6±8,2* 32,8±8,9* 30,0±0,0* 0,33 0,0879
Ôіçи÷на активністü, баëи 98,8±0,5 62,2±6,9* 58,3±8,8* 60,7±4,5* -0,06 0,7691
Ùоäенна активністü – емоційний 
асïект, баëи

88,4±4,2 76,5±6,5 81,2±8,2 84,1±7,5 0,25 0,2052
Ùоäенна активністü – ôіçи÷ний 
асïект, баëи

90,9±3,2 69,1±7,1* 60,8±10,8* 73,5±10,3 0,06 0,7740
Áіëü ó тіëі, баëи 81,4±3,6 32,5±7,9* 38,9±6,3* 34,3±5,3* 0,21 0,2892
Ïовеäінка, баëи 77,1±3,2 82,5±3,7 74,4±11,1 75,7±8,4 -0,04 0,8468
Çаãаëüна оцінка ïовеäінки, баëи 67,0±3,4 66,7±6,4 69,4±6,9 57,1±13,0 -0,12 0,5439
Ïсиõі÷не çäоðов’ÿ, баëи 68,6±1,8 61,7±3,2 57,2±3,7* 62,1±5,5 0,02 0,9225
Ñамооцінка, баëи 82,0±2,2 63,5±3,0* 57,9±6,3* 70,2±4,0* 0,19 0,3210
Çаãаëüне сïðийнÿттÿ станó 
çäоðов’ÿ, баëи

79,8±2,6 52,1±6,8 42,8±6,2* 50,0±4,6* -0,05 0,7890
Çміни в стані çäоðов’ÿ, баëи 58,9±3,7 20,8±7,4* 38,9±11,1* 42,9±11,8 0,32 0,0989
Ñімейна активністü, баëи 85,4±2,9 72,5±4,3* 76,6±8,2 68,5±8,5 0,06 0,7610
Ñімейна çëаãоäа, баëи 82,9±3,8 80,0±5,9 80,6±6,7 77,9±9,4 -0,00 0,9926
Çаãаëüний ôіçи÷ний ðаõóнок, баëи 87,7±2,5 53,9±7,2* 50,2±8,0* 54,6±6,2* 0,12 0,5518
Çаãаëüний ïсиõосоціаëüний ðаõó-
нок, баëи 79,0±2,9 71,5±4,1 67,7±7,3 73,0±6,4 0,04 0,8244
Ï ð и м і т к а . * – p<0,05 ïоðівнÿно çі çäоðовими äітüми.
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Ó стðóктóðі ïоøиðеності õвоðоб 
кістково-м‘ÿçово¿ системи аðтðоçи скëа-
äаютü 32,0% [1]. Найбіëüø ÷астою оçнакою 
çаõвоðюваннÿ, ÿка ïðиçвоäитü äо çниæен-
нÿ ÿкості æиттÿ, є äиôóçний неïостійний 
біëü ó сóãëобі, що виникає ïðи наванта-
æенні на сóãëоб. ²снóє віäмінністü в інтен-
сивності боëю çаëеæно віä ëокаëіçаці¿ ÎА, 
так, наïðикëаä, ðентãеноëоãі÷но äіаãносто-
ваний коксаðтðоç ïðакти÷но çавæäи мані-
ôестóє кëіні÷но, тоäі ÿк ÎА сóãëобів кис-
тей ïðи çна÷но виðаæениõ çмінаõ на ðент-
ãеноãðамаõ моæе бóти беçсимïтомним [2]. 
Ïðоÿви синовітó ïðи ÎА ðобëÿтü необõіä-
ним ïоøóк ïðеïаðатів, ÿкі моæóтü вïëива-
ти на çаïаëеннÿ та мати õонäðомоäóëюю-
÷ий еôект [3]. Òаким ïðеïаðатом є іннова-
ційний õонäðоïðотектоð – äіацеðе¿н (Хон-
äðоцеðин, Ìіëі Хеëскеðе, Веëикобðитаніÿ), 
ÿкий є ïеðøим інãібітоðом інтеðëейкінів-
1-β та TNF-α. Çавäÿки ãаëüмóванню ïðо-
äóкці¿ інтеðëейкінів IL-1β, TNF-α віäбóва-
єтüсÿ ðеãóëюваннÿ баëансó в матðиксі õðÿ-
ща в бік ïеðеваæаннÿ анабоëі÷ниõ ïðоце-
сів наä катабоëі÷ними. Хонäðомоäóëюю÷ий 
еôект ïоëÿãає в стимóëюванні õонäðоци-
тів, синтеçó коëеãенó ²² та ïðотеоãëіканó, 
ãіаëóðонатó, що сïðиÿє оновëенню вëасти-
востей синовіаëüно¿ ðіäини. Ïðи виðаæено-
мó боëüовомó синäðомі необõіäне çастосó-
ваннÿ беçïе÷ниõ ïðотиçаïаëüниõ çасобів, 
ÿким є нестеðо¿äний ïðотиçаïаëüний ïðе-
ïаðат – високосеëективний інãібітоð ци-
кëооксиãенаçи-2 ðоôекоксиб (Денебоë Ìіëі 
Хеëскеðе, Веëикобðитаніÿ). 

На баçі ðевматоëоãі÷ноãо віääіëеннÿ Ëó-
ãансüко¿ місüко¿ кëіні÷но¿ баãатоïðоôіëü-
но¿ ëікаðні ¹1 бóëо ïðовеäено ëікóваннÿ 
41 ïацієнта ç ïеðвинним ïоëіостеоаðтðо-
çом (ÏÏÎА), ÿким бóëо ïðиçна÷ено Хон-
äðоцеðин (50 мã 1 табëетка 1 ðаç на äобó 
ïðотÿãом 1 місÿцÿ, ïотім 50 мã 2 ðаçи на 
äобó ïðотÿãом 5 місÿців). Ó ðеçóëüтаті ëі-
кóваннÿ ïоçитивний еôект (çменøеннÿ бо-
ëüовоãо синäðомó, синовітó) бóëо віäçна÷е-
но в 23 ïацієнтів ç ïеðеваæним óðаæеннÿм 
äðібниõ сóãëобів кистей ðóк. Ó ëікóванні 18 
ïацієнтів, ó ÿкиõ бóëо виÿвëено ÏÏÎА ïе-
ðеваæно веëикиõ сóãëобів, біëüøий ïоçи-
тивний еôект бóëо отðимано ïðи комбіна-
ці¿ Денебоëó (25 мã 2 ðаçи на äобó ïðотÿãом 
10 äнів) та Хонäðоцеðинó (50 мã 1 ðаç на 
äобó ïðотÿãом 1 місÿцÿ, ïотім 50 мã 2 ðаçи 
на äобó ïðотÿãом 5 місÿців). Вкаçана ком-
бінаціÿ õаðактеðиçóваëасÿ віäсóтністю ïо-
бі÷но¿ äі¿ та комïëаєнтністю, що ðобитü äо-
ціëüним ðекоменäóвати ¿¿ в ëікóванні ïаці-
єнтів ç ÎА.
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В сó÷асниõ óмоваõ стеатоãеïатити вва-
æаютüсÿ äóæе ïоøиðеною õðоні÷ною ïа-
тоëоãією ïе÷інки, ðосïовсюäæеністü ÿко¿ 
çа останні ðоки сóттево çбіëüøиëасÿ ÿк в 
Óкðа¿ні, так і в інøиõ економі÷но ðоçви-
нóтиõ кðа¿наõ світó [1, 15, 16]. Òомó вва-
æаютü äóæе ïеðсïективним та ваæëивим 
äëÿ кëіні÷но¿ ïðактики ðоçðобкó ïатоãене-
ти÷но обãðóнтованиõ ïіäõоäів äо ëікóван-
нÿ та меäи÷но¿ ðеабіëітаці¿ (ÌÐ) õвоðиõ на 
äанó ïатоëоãію, ïеðø çа все на неаëкоãоëü-
ний стеатоãеïатит (НАÑÃ) [1, 15]. Êëіні÷ний 
äосвіä ïокаçóє, що НАÑÃ неðіäко сïоëó÷а-
єтüсÿ ç ðіçноманітними ïоðóøеннÿми імóн-
ноãо ãомеостаçó, в томó ÷исëі іç синäðомом 
екоëоãі÷ноãо імóноäеôіцитó (ÑÅ²) [8, 10]. 
Êðім тоãо, äосëіäæеннÿми останніõ ðоків 
встановëено, що ó õвоðиõ на õðоні÷нó ïа-
тоëоãію ïе÷інки, в томó ÷исëі НАÑÃ, äóæе 
÷асто віäçна÷аєтüсÿ наÿвністü системно-
ãо остеоïоðоçó (ÎÏ) [10]. Òомó ми вваæаëи 
äоціëüним ïðоанаëіçóвати еôективністü ó 
ÌÐ äано¿ комоðбіäно¿ ïатоëоãі¿ метабоëі÷-
но активниõ çасобів, ðаціонаëüноãо äієти÷-
ноãо õаð÷óваннÿ та викоðистаннÿ імóноак-
тивноãо ïðеïаðатó ðосëинноãо ïоõоäæен-
нÿ імóïðетó. Ïðи ïðовеäенні ÌÐ викоðис-
товóваëи äиôеðенційованó äієтó [14] та 
вітамінно-амінокисëотно-каëüцієвий комï-
ëекс, ÿкий міститü ó своємó скëаäі аскоðбі-
новó кисëотó в äоçі 600 мã на äобó, аміно-
кисëотó L-ëіçин ó äоçі 50 мã на äобó, ãëіцин 
– ïо 500 мã на äенü та каëüцієвий комïëекс 
ó äоçі 1 табëетка на äобó (Н.В. Хаð÷енко, 

Ã.А. Аноõіна, 2008). ²мóïðет – це сó÷асний 
комбінований ôітоçасіб іç ÷ітко виðаæеною 
імóномоäóëюю÷ою, äетоксикóю÷ою та ан-
тиоксиäантною вëастивостÿми [9, 11, 12]. 

Îтæе, в ïеðіоä äисïансеðиçаці¿ ç метою 
ÌÐ õвоðим ïðиçна÷аëи äиôеðенційованó 
äієтó [14] й вітамінно-амінокисëотно-
каëüцієвий комïëекс та ôітоçасіб імóïðет 
[13]. ÌÐ ó обстеæениõ õвоðиõ ïðовоäиëа-
сÿ ïеðеваæно ÷еðеç 3-4 місÿці ïісëÿ çавеð-
øеннÿ основноãо кóðсó ëікóваннÿ. Ïокаçан-
нÿми äëÿ ïðовеäеннÿ ÌÐ бóëа наÿвністü 
астені÷но¿ або астено-невðоти÷но¿ симïто-
матики, çбеðеæеннÿ тÿæкості в ïðавомó 
ïіäðебіð’¿, ïоміðно¿ ãеïатомеãаëі¿, çниæен-
нÿ ïðацеçäатності, а в ëабоðатоðномó ïëані 
– ïоміðне çбіëüøеннÿ активності сиðоват-
ковиõ амінотðансôеðаç, іноäі ëóæно¿ ôос-
ôатаçи (ËÔ) й ãамаãëóтамінтðансïеïтиäаçи 
(ÃÃÒÏ), ïокаçника тимоëово¿ ïðоби, 
Ò-ëімôоïеніÿ, ïіäвищеннÿ ðівнÿ циðкóëю-
ю÷иõ імóнниõ комïëексів (Ö²Ê), особëи-
во ¿õнüо¿ сеðеäнüо-моëекóëÿðно¿ ôðакці¿, 
çниæеннÿ ïокаçників ôаãоцитаðно¿ 
активності моноцитів (ÔАÌ), ïіäвищеннÿ 
ðівнÿ сеðеäніõ моëекóë (ÑÌ) ó сиðоватці 
кðові, çменøеннÿ активності сóïеðоксиä-
äисмóтаçи (ÑÎД) та ïіäвищеннÿ вмістó ма-
ëоновоãо äиаëüäеãіäó (ÌДА) в сиðоватці 
кðові. 

Çастосóваннÿ в комïëексі ÌÐ 
äиôеðенційовано¿ äієти та вітамінно-
амінокисëотно-каëüцієвоãо комïëексó çа-
беçïе÷иëо ïоëіïøеннÿ çаãаëüноãо станó 

еФективність медиЧнОї РеаБілітаЦії 
хвОРих на неалкОгОльниЙ стеатОгеПатит, 
ПОЄднаниЙ з ОстеОПОРОзОм та синдРОмОм 

екОлОгіЧнОгО імунОдеФіЦиту, з викОРистанням 
диФеРенЦіЙОванОї діЄти, вітаміннО-
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õвоðиõ, ëіквіäацію симïтоматики астено-
невðоти÷ноãо ðеãістðó, а такоæ сóттєве 
ïокðащеннÿ ëабоðатоðниõ (імóноëоãі÷ниõ 
та біоõімі÷ниõ) ïокаçників, що свіä÷иëо 
ïðо ëіквіäацію ïоðóøенü метабоëі÷ноãо 
та імóноëоãі÷ноãо ãомеостаçó й в ціëомó 
сïðиÿëо ïіäвищенню ÿкості æиттÿ обсте-
æениõ ïацієнтів. Анаëіç ïокаçників ÓÇД 
ïе÷інки та æов÷ноãо міõóðа (ÆÌ) ó об-
стеæениõ ãðóï õвоðиõ на НАÑÃ ç Îï на 
тëі ÑÅÎ² ïісëÿ ïðовеäеннÿ  кóðсó меäико-
ðеабіëітаційниõ çаõоäів  ïокаçав, що çа-
стосóваннÿ äиôеðенційовано¿ äієти та 
вітамінно-амінокисëотно-каëüцієвоãо ком-
ïëексó сïðиÿëо ïоçитивній äинаміці 
çмінениõ соноãðаôі÷ниõ оçнак. Çа äа-
ними ÓÇД ïісëÿ çавеðøеннÿ кóðсó ÌÐ 
віäçна÷ено çменøеннÿ ïитомо¿ ваãи õвоðиõ 
іç ãеïатомеãаëією іç 71,9% äо 18,8%. Виÿвëе-
но такоæ çменøеннÿ в основній ãðóïі ÷аст-
ки õвоðиõ іç ïіäвищеною ëóнощіëüністю 
ïе÷інки ç 84,4% äо 28,1%, неоäноðіäністю ëó-
ностðóктóðи ïе÷інково¿ ïаðенõіми іç 78,1% 
äо 34,4%, виïаäків äистаëüноãо çатóõаннÿ 
óëüтðаçвóкó іç 46,9% äо 18,8%, çниçивсÿ 
такоæ віäсоток õвоðиõ іç çаãинами ÆÌ в 
основній ãðóïі ç 56,3% äо 21,9%, що свіä÷иëо 
ïðо ïокðащаннÿ евакóатоðно¿ ôóнкці¿ ÆÌ. 
В основній ãðóïі ïісëÿ çавеðøеннÿ ÌÐ ó 
æоäномó виïаäкó не віäçна÷ено наÿвності 
біëіаðноãо сëаäæó; ÷ас çакðитоãо сôінктеðа 
Îääі та ÷ас ïоÿви міõóðово¿ æов÷і (ÌÆ) 
ïðакти÷но не віäðіçнÿëисÿ віä віäïовіäниõ 
ïокаçників ó çäоðовиõ осіб, скоðотивсÿ 
÷ас виäіëеннÿ ÌÆ (ð>0,05 в óсіõ виïаä-
каõ), ïðи цüомó віäçна÷ено çбіëüøеннÿ 
об’ємó ÌÆ в 1,2 ðаçи (ð<0,05). Динаміка 
вкаçаниõ ïокаçників ó õвоðиõ основно¿ 
ãðóïи свіä÷итü ïðо ноðмаëіçацію тонóсó 
сôінктеðа Îääі, ðеакці¿ ÆÌ на õаð÷овий 
ïоäðаçник, скоðотëиво¿ та евакóатоðно¿ 
ôóнкцій ÆÌ. Ïðи мікðоскоïі÷номó 
äосëіäæенні ÌÆ встановëено, що ó õво-
ðиõ основно¿ ãðóïи в біëüøості виïаäків 
ноðмаëіçóваëасü мікðоскоïі÷на каðтина 
ÌÆ. Ó õвоðиõ ãðóïи ïоðівнÿннÿ ïоçитив-
на äинаміка ôóнкціонаëüноãо станó ÌÆ та 
мікðоскоïі÷но¿ каðтини ÌÆ ïісëÿ çаãаëü-
ноïðийнÿтоãо меäико-ðеабіëітаційноãо кóð-
сó бóëа менø сóттєвою. 

Ïðи ïðовеäенні ëабоðатоðниõ 
(імóноëоãі÷ниõ та біоõімі÷ниõ) äосëіäæенü 

ïісëÿ çавеðøеннÿ основноãо кóðсó ÌÐ ó 
õвоðиõ на НАÑÃ ó сïоëó÷енні ç Îï на тëі 
ÑÅ² бóëо встановëено, що в ïðоцесі çа-
стосóваннÿ äіôеðеційовано¿ äієтотеðаïі¿, 
вітамінно-амінокисëотно-каëüцієвоãо ком-
ïëексó та комбінованоãо ôітоçасобó 
імóïðетó віäçна÷аєтüсÿ ÷ітко виðаæена ïо-
çитивна äинамика ïðоанаëіçованиõ ëабоðа-
тоðниõ ïокаçників. Вона õаðактеðиçóєтüсÿ 
ноðмаëіçацією ôóнкціонаëüноãо ста-
нó ïе÷інки: çниæеннÿм äо ноðми вмістó в 
кðові ïðÿмо¿ (çв’ÿçано¿) ôðакці¿ біëіðóбінó, 
çменøеннÿм äо ноðмаëüниõ çна÷енü 
активності сиðоватковиõ амінотðансôеðаç 
(АëАÒ та АсАÒ), а такоæ екскðетоðниõ 
ôеðментів (ËÔ та ÃÃÒÏ), ноðмаëіçацією 
ïокаçника тимоëово¿ ïðоби. Ïіä вïëивом 
çаïðоïонованоãо комïëексó в обстеæениõ 
ïацієнтів ноðмаëіçóваëасÿ концентðаціÿ 
ÑÌ ó сиðоватці кðові, що свіä÷иëо ïðо 
ëіквіäацію кëініко-біоõімі÷ноãо синäðо-
мó енäоãенно¿ «метабоëі÷но¿» інтоксикаці¿ 
(ÑÌ²). Çниæеннÿ äо веðõнüо¿ меæі ноðми 
ðаніøе ïіäвищеноãо вмістó кінцевоãо ïðо-
äóктó ëіïоïеðоксиäаці¿ (ÌДА) свіä÷итü ïðо 
çменøеннÿ наäміðноãо ðівнÿ ïеðекисно-
ãо окисëеннÿ ëіïіäів (ÏÎË) [3]. Віäомо, що 
концентðаціÿ ÌДА та ÑÌ ó сиðоватці кðові 
моæе сëóæити ëабоðатоðними маðкеðами 
ÑÌ² [8]. Òаким ÷ином, çаïðоïоновані ïіäõоäи 
äо ÌÐ õвоðиõ іç вкаçаною комоðбіäною 
ïатоëоãією çабесïе÷óютü ëіквіäацію ÑÌ² та 
в ціëомó – віäновëеннÿ метабоëі÷ноãо ãоме-
остаçó [5]. 

чітко виðаæений ïоçитивний еôект 
бóв такоæ äосÿãнóтий ïðи çастосóванні 
äіôеðенційовано¿ äієти, вітамінно-
амінокисëотно-каëüцієвоãо комïëек-
сó та ôітоçасобó імóïðетó такоæ ó ïëані 
віäновëеннÿ ïокаçників імóнноãо статó-
сó оðãаніçмó обстеæениõ õвоðиõ. Öе õа-
ðактеðиçóваëосÿ ëіквіäацією Ò-ëімôоïені¿, 
віäновëеннÿм оïтимаëüноãо сïіввіäноøеннÿ 
міæ ðеãóëÿтоðними сóбïоïóëÿціÿми 
Ò-ëімôоцитів – Ò-õеëïеðною (CD4+) та 
Ò-сóïðесоðною (CD8+), внасëіäок ÷оãо 
імóноðеãóëÿтоðний інäекс (CD4/CD8) 
ноðмаëіçóвавсÿ, скëаäаю÷и в сеðеäнüомó 
2,03±0,03 (ð>0,1). Ïокаçово, що ïðовеäеннÿ 
основноãо кóðсó ÌÐ çабеçïе÷óваëо такоæ 
віäновëеннÿ ïокаçників ÔАÌ, що свіä÷иëо 
ïðо ïіäвищеннÿ ôóнкціонаëüниõ сïðомоæ-
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ностей макðоôаãаëüно¿ ôаãоцитóю÷о¿ си-
стеми (ÌÔÑ) [6]. Ïðи цüомó такоæ çниæав-
сÿ äо ноðми ÿк çаãаëüний ðівенü ÖÈÊ, так 
і вміст ó кðові найбіëüø токсиãенниõ се-
ðеäнüо- та äðібномоëекóëÿðниõ ôðакцій 
імóнниõ комïëексів [2]. Îскіëüки найбіëüø 
ваæëива ðоëü в еëімінаці¿ ÖÈÊ іç кðовото-
кó наëеæитü саме ÌÔÑ [8], моæна вваæати, 
що ïіäвищеннÿ ôóнкціонаëüниõ сïðомоæ-
ностей моноцитів/макðоôаãів маëо сóтте-
ве ïатоãенети÷не çна÷еннÿ ó віäновëенні 
ïокаçників імóноëоãі÷ноãо ãомеостаçó.

Îтðимані äані свіä÷атü ïðо äоціëüністü 
çастосóваннÿ äиôеðенційовано¿ äієти й 
вітамінно-амінокисëотно-каëüці євоãо ком-
ïëексó ó õвоðиõ на НАÑÃ ó сïоëó÷енні 
ç Îï ó ôаçі нестійко¿ ðемісі¿ õðоні÷ноãо 
ïатоëоãі÷ноãо ïðоцесó в ïе÷інці [7].

Çа äаними äисïансеðноãо наãëÿäó ïісëÿ 
çавеðøеннÿ кóðсó ÌÐ тðиваëістü çбе-
ðеæеннÿ ïовноцінно¿ кëініко-біоõімі÷но¿ 
ðемісі¿ в 35  õвоðиõ (74,5%) основно¿ ãðó-
ïи скëаëа не менø 12 місÿців (тобто 
тðиваëістü óсüоãо ïеðіоäó äисïансеðноãо 
наãëÿäó) та в 12 ïацієнтів (25,5%) – віä 6 äо 
11 місÿців. Ó ãðóïі ïоðівнÿннÿ тðиваëістü 
ðемісі¿ в біëüøості виïаäків бóëа сóттєво 
менøою й становиëа в 22 õвоðиõ (52,4%) 
віä 3 äо 6 місÿців, ó 11 осіб (26,2%) – віä 
7 äо 11 місÿців та ëиøе в 9 ïацієнтів 
(21,4%) – 12 місÿців та біëüøе. Òаким ÷и-
ном, ïовноцінна кëініко-біоõімі÷на ðемісіÿ 
тðиваëістю 1 ðік і біëüøе ó õвоðиõ на 
НАÑÃ ó сïоëó÷енні ç Îï основно¿ ãðóïи, 
ÿкі отðимóваëи äиôеðенційованó äієтó та 
вітамінно-амінокисëотно-каëüцієвий комï-
ëекс, віäçна÷аëасÿ в 3,5 ðаçи ÷астіøе, ніæ 
ó ïацієнтів ãðóïи ïоðівнÿннÿ, що отðимó-
ваëи ëиøе çаãаëüноïðийнÿті çасоби ÌÐ 
(ð<0,01). 

Îтæе çастосóваннÿ вітамінно-
амінокисëотно-каëüцієвоãо комïëексó на 
тëі äиôеðенційовано¿ äієти в ÌÐ õвоðиõ на 
НАÑÃ ó сïоëó÷енні ç Îï на тëі ÑÅ² сïðиÿє 
ëіквіäаці¿ çаëиøковиõ ÿвищ çаãостðен-
нÿ ціє¿ комоðбіäно¿ ïатоëоãі¿, ïоçитивно 
вïëиває на біоõімі÷ні, інстðóментаëüні й 
імóноëоãі÷ні ïокаçники, сïðиÿє çбіëüøенню 
тðиваëості çбеðеæеннÿ ïовноцінно¿ ðемісі¿ 
НАÑÃ ó 3,5 ðаçи [4]. Виõоäÿ÷и ç отðиманиõ 
äаниõ, моæна вваæати ïатоãенети÷но об-
ãðóнтованим, äоціëüним та кëіні÷но ïеðсïек-

тивним викоðистаннÿ äиôеðенційовано¿ 
äієти, вітамінно-амінокисëотно-каëüцієвоãо 
комïëексó та комбінованоãо ôітоçасобó 
імóïðетó в ïеðіоäі ÌÐ ó õвоðиõ на НАÑÃ, 
сïоëó÷еним ç Îï на тëі ÑÅ².
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дисПластикОзависимЫе изменения ОРганОв 
и систем у детеЙ с недиФФеРенЦиРОваннОЙ 

дисПлазиеЙ сОединительнОЙ ткани
Нестеренко З.В.

Луганский государственный медицинский университет

Àктуаëьнîñть. Высокаÿ ïоïóëÿционнаÿ 
÷астота внеøниõ ïðиçнаков äисïëаçии со-
еäинитеëüной ткани (ДÑÒ) ó ëиц моëоäо-
ãо воçðаста, иçменение кëини÷ескоãо те÷е-
ниÿ çабоëеваний с оäновðеменным ïоðаæе-
нием нескоëüкиõ оðãанов и систем ó ïаци-
ентов с ïðиçнаками ДÑÒ, ðаннее ôоðмиðо-
вание осëоæнений, æиçнеóãðоæающиõ со-
стоÿний (инôаðкты миокаðäа, инсóëüты, 
сïонтанные ïневмотоðаксы).

Öеëь: анаëиç совðеменныõ иссëеäова-
ний ïо иçó÷ению особенностей ïðоÿвëениÿ 
ДÑÒ в ïеäиатðи÷еской ïðактике.

Ìатерèаë è ìетîды: исïоëüçование ëи-
теðатóðныõ äанныõ çа ïосëеäнее äесÿти-
ëетие ïо иçó÷ению ïðобëемы ДÑÒ.

Ðезуëьтаты è îбñужденèе: воçäействие 
боëüøоãо коëи÷ества небëаãоïðиÿтныõ 
ôактоðов на ÷еëовека (çаãðÿçнение воäое-
мов, ïо÷вы, воçäóøноãо бассейна, теõнока-
тастðоôы, ïсиõо-эмоционаëüные стðессы, 
óïотðебëение ãенно-моäиôициðованныõ 
ïðоäóктов и äð.) общеиçвестно. Ïðисïо-
собëение к новым óсëовиÿм сóществова-
ниÿ ïðоиçоøëо с ó÷астием соеäинитеëüной 
ткани, составëÿющей боëее ïоëовины мас-
сы теëа ÷еëовека и имеющей высокóю óни-

веðсаëüностü, ãетеðоãенностü, ïðисïосо-
бëÿемостü. «Веçäесóщностü» соеäинитеëü-
ной ткани оïðеäеëиëа и ïоëимоðôностü 
ïðоÿвëений, соïðовоæäающиõ эти иçмене-
ниÿ, котоðые имеют насëеäственнóю осно-
вó. Ãенети÷ески ïðеäоïðеäеëенные äеôек-
ты ðаçëи÷ныõ комïонентов соеäинитеëüной 
ткани ïðивоäÿт к сниæению ее стабиëüно-
сти, óстой÷ивости, ïðо÷ности, сниæению 
ôóнкции и ôоðмиðованию кëини÷ескиõ 
ïðоÿвëений. Наибоëее ÷асто ïðи ДÑÒ ïо-
ðаæаютсÿ: костно-сóставнаÿ система (ско-
ëиоç, синäðом ãиïеðмобиëüности сóста-
вов, остеоïоðоç, äеôоðмациÿ ãðóäной кëет-
ки, ïëоскостоïие), коæно-мыøе÷наÿ (ãиïе-
ðэëасти÷ностü и ðанимостü коæи, мыøе÷-
ный ãиïотонóс), сеðäе÷но-сосóäистаÿ (ïðо-
ëаïсы сеðäе÷ныõ кëаïанов, аðитмии, эк-
тоïи÷ески ðасïоëоæенные сеðäе÷ные õоð-
äы, сосóäистые аневðиçмы), ãастðоинте-
стинаëüнаÿ (висцеðоïтоç, меãакоëон, äоëи-
õосиãма, äискинеçиÿ æеë÷евывоäÿщиõ ïó-
тей, ðеôëюкснаÿ боëеçнü), неðвнаÿ (анев-
ðиçмы сосóäов ãоëовноãо моçãа, веãетатив-
наÿ äисôóнкциÿ, øиçотимии, цикëотимии), 
бðонõоëеãо÷наÿ системы (тðаõеобðонõи-
аëüнаÿ äискинеçиÿ, тðаõеобðонõомаëÿциÿ, 



68 “Ïðобëеми остеоëоãі¿”

МАÒÅÐ²АËÈ НАÓÊÎВÎ-ÏÐАÊÒÈчНÎї ÊÎНÔÅÐÅНÖ²ї Ç Ì²ÆНАÐÎДНÎÞ ÓчАÑÒÞ

бðонõоэктаçы, сïонтанный ïневмотоðакс), 
а такæе оðãан çðениÿ (миоïиÿ, ãиïеðме-
тðоïиÿ), мо÷евыäеëитеëüнаÿ (неôðоïтоç, 
ïóçыðно-мо÷ето÷никовый ðеôëюкс, äис-
метабоëи÷ескаÿ неôðоïатиÿ), ðеïðоäóк-
тивнаÿ (ваðикоцеëе, оïóщение матки, вëа-
ãаëища, кðиïтоðõиçм) системы. Ó ïациен-
тов с вовëе÷ением оäновðеменно 4-5 и бо-
ëее систем çабоëеваниÿ ïðотекают боëее 
тÿæеëо, с ðанним ôоðмиðованием осëоæ-
нений. Ôенотиïи÷еские ïðиçнаки ДÑÒ мо-
ãóт отсóтствоватü ïðи ðоæäении иëи иметü 
неçна÷итеëüнóю выðаæенностü с ïосëеäó-
ющим óвеëи÷ением иõ ÷исëа и наðастани-
ем стеïени выðаæенности ïðоãðеäиентно, 
в свÿçи с ÷ем симïтомы ДÑÒ оценивают в 
äинамике. 

Вывîды.
1. На ôоне воçäействиÿ боëüøоãо коëи-

÷ества небëаãоïðиÿтныõ ôактоðов отме-
÷ена высокаÿ ïоïóëÿционнаÿ ÷астота ïðо-
ÿвëений ДÑÒ и ó÷ащение воçникновениÿ 
æиçнеóãðоæающиõ состоÿний ó äетей. 

2. Наибоëее ÷асто ïоðаæаютсÿ костно-
сóставнаÿ система, коæно-мыøе÷наÿ, 
сеðäе÷но-сосóäистаÿ, ãастðоинтестинаëü-
наÿ системы. 

3. Ó ïациентов с вовëе÷ением оäновðе-
менно 4-5 и боëее систем çабоëеваниÿ ïðо-
текают боëее тÿæеëо, с ðанним ôоðмиðо-
ванием осëоæнений. 

4. Ñтеïенü выðаæенности ïðиçнаков 
ДÑÒ наðастает с воçðастом ïðоãðеäиентно.

ОсОБеннОсти наРуШениЙ сОединительнОЙ ткани у 
детеЙ, РОдивШихся От РОдителеЙ – ликвидатОРОв 

ПОследствиЙ аваРии на ЧаЭс
Нестеренко З.В., Иванина Е.Ю.

ГЗ «Луганский государственный медицинский университет»

Àктуаëьнîñть ïрîбëеìы. Ïðи высокой 
ðасïðостðаненности äисïëаçии соеäини-
теëüной ткани (ДÑÒ) сðеäи äетскоãо насе-
ëениÿ воïðос ïðоÿвëений ДÑÒ ó äетей ëиц, 
ó÷авствовавøиõ в ëиквиäации ïосëеäствий 
аваðии на чеðнобыëüской АЭÑ (ÓËÏА), 
остаетсÿ неиçó÷енным.

Öеëь: оценка системности ïоðаæениÿ 
ДÑÒ ó äетей ÓËÏА. 

Ìатерèаë è ìетîды: ïðовеäен анаëиç 
ïðоÿвëений  ДÑÒ в 2 ãðóïïаõ äетей 2-18 
ëет: А – äетей иç семей ÓËÏА, ãäе ëик-
виäатоðом быë отец (284 ÷еë), В – ðоäив-
øиõсÿ в семüÿõ матеðей-ëиквиäатоðов (20 
÷еë). Ãðóïïó контðоëÿ (ÃÊ) составиëи äети 
(107 ÷еë.), не имевøие в анамнеçе свÿçи с 
чАЭÑ. Диаãноç ДÑÒ óстановëен соãëасно 
ïðинÿтым кðитеðиÿм.

Ðезуëьтаты è îбñужденèе: висцеðаëü-
ные ïðоÿвëениÿ ДÑÒ с вовëе÷ением неðв-
ной системы (НÑ) и æеëóäо÷но-киøе÷ноãо 

тðакта (ÆÊÒ) ó äетей ãðóïïы В встðе÷а-
ëисü в 1,16 и 1,12 ðаçа ÷аще в сðавнении с 
äетüми ãðóïïы А и в 3,6 ðаçа ÷аще, ÷ем в ÃÊ 
(68,7%-80%-22,4%; 44,7%-50%-14% соотв.), 
а вовëе÷ение в ïðоцесс костно-сóставной 
системы (ÊÑÑ) – в 1,6 ðаçа ðеæе ÃÊ и в 
1,3 ðаçа ÷аще, ÷ем в ãðóïïе А (31,3%-40%-
62,6% соотв.). Ïðоÿвëениÿ ДÑÒ в мо÷евыäе-
ëитеëüной системе (ÌВÑ) и оðãанаõ äыõа-
ниÿ (ÎД) в 1,3, а в сеðäе÷но-сосóäистой си-
стеме (ÑÑÑ) – в 1,4 ðаçа ÷аще набëюäаëисü 
в ãðóïïе А, ÷ем в В, и в 6,9, 2,3 и 2,4 ðаçа 
÷аще, ÷ем в ÃÊ (38,7%-30%-5,6%; 44,7%-
35%-19,62%; 57,7%-40%-24,3% соотв.). Ïðо-
ÿвëениÿ ДÑÒ в 1-3 системаõ оðãаниçма на-
бëюäаëосü оäинаково ÷асто в А-В ãðóïïаõ 
и в 1,7 ðаçа ðеæе, ÷ем в ÃÊ (51%-50%-86,8% 
соотв.). 4-6 систем в I ãðóïïе быëо вовëе÷е-
но в 1,7 и 5,7 ðаç ÷аще, ÷ем в В и ÃÊ (51%-
30%-9,3% соответственно). 7-8 систем – в 
2,3 ðаçа ÷аще в ãðóïïе В ïо сðавнению с 
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ãðóïïой А ïðи отсóтствии набëюäаемоãо 
ïðиçнака в ÃÊ (6,6%-15%-0% соотв.).

Вывîды.
1. Ó äетей, ðоäивøиõсÿ в семüÿõ ëик-

виäатоðов ïосëеäствий аваðии на чАЭÑ, 
÷аще отме÷ены ДÑÒ ïðоÿвëениÿ в ÌВÑ, 
НÑ, ÆÊÒ, ÎД, ÑÑÑ, в цеëом в 3-6 систе-
маõ оðãаниçма. 

2. Ó äетей, ðоäивøиõсÿ от отцов-
ëиквиäатоðов чАЭÑ, ÷аще отме÷ено ïðо-
ÿвëениÿ ДÑÒ, ассоцииðованные  с ïоðа-

æением ÎД, ÌВÑ, ÑÑÑ и, в комïëексе, 4-6 
сис тем оðãаниçма. 

3. Ó äетей с ïðиçнаками ДÑÒ, ðоäив-
øиõсÿ от матеðей-ëиквиäатоðов, ÷аще от-
ме÷ено вовëе÷ение в ïатоëоãи÷еский ïðо-
цесс ÆÊÒ, ÊÑÑ, НÑ и, в комïëексе, 1-3 и 7 
систем оðãаниçма. 

4. Необõоäимо äаëüнейøее иçó÷ение ÷а-
стоты и тÿæести ïðоÿвëениÿ ДÑÒ ó äетей 
иссëеäóемыõ ãðóïï.

дОслідЖення якОсті Життя у хвОРих на 
анкілОзивниЙ сПОндилОаРтРит

Благініна І.І.*, Реброва О.О.*, Покришка І.І.**, Биліно В.В.**

*Кафедра внутрішньої медицини ФПО 
ДЗ «Луганський державний медичний університет»,  

**Луганська обласна клінічна лікарня

Хðоні÷ний боëüовий синäðом є кëіні÷-
ним ïðоÿвом баãатüоõ ðевмати÷ниõ çаõво-
ðюванü, çокðема, анкіëоçивноãо сïонäиëо-
аðтðитó (АÑ). Áіëü ó сóãëобаõ, а такоæ в 
ïеðиаðтикóëÿðниõ тканинаõ і м’ÿçаõ сïðи-
ÿє ïоãіðøенню не ëиøе ôіçи÷ноãо, аëе й 
ïсиõоëоãі÷ноãо комïонентó ÿкості æиттÿ 
õвоðиõ на АÑ. 

Îбстеæено 23 õвоðиõ на АÑ (15 ÷оëовіків 
і 8 æінок) äðóãо¿ (56,5%) та тðетüо¿ (43,5%) 
стаäі¿ çаõвоðюваннÿ, ïеðеваæно II стóïе-
нÿ ôóнкціонаëüно¿ неäостатності. II стóïінü 
активності встановëено в 47,8% õвоðиõ, 
III – ó 21,7%. Ñеðеäній вік 43,2±2,3 ðоки, 
тðиваëістü АÑ – 12,1±7,2 ðоки. Êонтðоëüна 
ãðóïа (ÊÃ) вкëю÷аëа 20 ïðакти÷но çäоðовиõ 
осіб, станäаðтиçованиõ çа віком і статтю іç 
õвоðими на АÑ. ßкістü æиттÿ оцінюваëи çа 
оïитóваëüником Medical Outcomes Study 
Short Form (SF-36), виçна÷аю÷и äва ком-
ïоненти çäоðов’ÿ в ціëомó – ôіçи÷ний 
(Physical health – PH) та ïсиõоëоãі÷ний 
(Mental Health – MH). Ðеçóëüтати виðаæа-
ëи в баëаõ (віä 0 äо 100).

Ó ãðóïі õвоðиõ на АÑ найбіëüøою 
міðою ïоãіðøóваëисÿ ïокаçники ôіçи÷ноãо 
çäоðов’ÿ. В ціëомó ôіçи÷ний комïонент 
çäоðов’ÿ (Physical health – PH) скëав 

29,9±1,13, а в ÊÃ – 51,7±1,41 (W=3,92, 
ð<0,001). Ôіçи÷на ïðацеçäатністü бóëа 
çниæена на 67,3%, вïëив ôіçи÷ноãо ста-
нó на ïовсÿкäеннó äіÿëüністü – на 69,3%, 
(все ð<0,001), а ïокаçник çаãаëüноãо ста-
нó çäоðов’ÿ бóв ниæ÷е на 30,2%, ніæ ó ÊÃ 
(W=2,56, ð=0,01). Ñеðеä ïокаçників ÿкості 
æиттÿ, ÿкі õаðактеðиçóютü ïсиõоëоãі÷не 
çäоðов’ÿ, в ïацієнтів ç АÑ виçна÷ено çна÷-
не çниæеннÿ æиттєво¿ активності – на 
58,9% і ïсиõоëоãі÷ноãо çäоðов’ÿ – на 42,6% 
ниæ÷е, ніæ ó ÊÃ, що маëо високовіðоãіäнó 
çна÷óщістü (обиäва – ð<0,001) і в 
ціëомó ôоðмóваëо в ãðóïі õвоðиõ на АÑ 
äостовіðно ниçüкий ïокаçник çаãаëüно-
ãо ïсиõоëоãі÷ноãо комïонентó çäоðов’ÿ MH 
– 37,2±1,76 ïоðівнÿно ç ÊÃ, äе він скëав 
47,1±2,0 (W=3,17, ð=0,0015).

Анкіëоçивний сïонäиëоаðтðит неãа-
тивно вïëиває не тіëüки на ôіçи÷ні ïаðа-
метðи, аëе й на ïсиõоëоãі÷не й соціаëüне 
ôóнкціонóваннÿ ïацієнтів, що моæе наäаëі 
сïðиÿти ôоðмóванню в äано¿ катеãоðі¿ õво-
ðиõ тðивоæниõ і äеïðесивниõ ðоçëаäів. 
Дане ïитаннÿ вимаãає ïоäаëüøоãо вив-
÷еннÿ ç метою ïðоãноçóваннÿ ïеðебіãó АÑ 
і оïтиміçаці¿ ëікóваëüно-ðеабіëітаційноãо 
 ïðоцесó.
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Îäнією іç скëаäовиõ ÷астин ïатоãене-
ти÷ноãо симïтомокомïëексó ïðи ðіçниõ çа-
õвоðюваннÿõ кістково-м’ÿçово¿ системи в 
äітей вистóïає остеоïоðоç. Îäнак, немає 
÷іткиõ äаниõ ïðо çаëеæністü виникненнÿ 
остеоïоðоçó в äітей ç ÞÐА віä вікó äити-
ни, активності çаïаëüноãо ïðоцесó та йоãо 
ôоðм, øвиäкості ïðоãðесóваннÿ çаõвоðю-
ваннÿ, комïëексó ëікóваннÿ.

Ìета дîñë³дженнÿ: анаëіç äаниõ óëü-
тðаçвóково¿ äенситометðі¿ в äітей ç ÞÐА. 

Ìатер³аëè та ìетîдè: Ïðовеäена óëü-
тðаçвóкова äенситометðіÿ в 97 äітей ві-
ком віä 5 äо 17 ðоків, іç ниõ іç сóãëобовою 
ôоðмою ÞÐА – 42 ïацієнти іç сóãëобово-
вісцеðаëüною ôоðмою – 55.

Дëÿ виçна÷еннÿ щіëüності кістково¿ тка-
нини, ÿка õаðактеðиçóє системністü кістко-
виõ óðаæенü, нами бóв викоðистаний ме-
тоä óëüтðаçвóково¿ äенситометðі¿ çа äо-
ïомоãою óëüтðаçвóковоãо äенситометðа 
“Achiless”. Êонтðоëем інäексó щіëüнос-
ті кістково¿ тканини (²ÙÊÒ) бóëа ðеôе-
ðативна баçа äенситометðа “Achiless”. Òа-
коæ ïаðаëеëüно виçна÷авсÿ вміст каëüцію, 
ôосôоðó та ëóæно¿ ôосôатаçи в сиðоват-
ці кðові.

В ðоботі викоðистана кëіні÷на ðобо-
÷а кëасиôікаціÿ стóïенів остеоïоðоçó, 
ÿка ðоçðобëена сïівðобітниками Óкðа¿н-
сüкоãо інститóтó оðтоïеäі¿ та тðавмато-
ëоãі¿ ÌÎÇ Óкðа¿ни. Îстеоïенію äіаãностó-
ваëи ïðи Z-кðитеðі¿ в меæаõ віä (–1) äо 
(-2,5) SD (станäаðтне віäõиëеннÿ). Ïоміðно 
виðаæений остеоïоðоç äіаãностóвавсÿ ïðи 
Z-кðитеðі¿ (-2,5)-(-3) SD. Виðаæений ос-
теоïоðоç äіаãностóвавсÿ ïðи Z-кðитеðі¿ в 
меæаõ (-3)-(-4,5) SD. Ðіçко виðаæений ос-
теоïоðоç äіаãностóвавсÿ, ÿкщо Z-кðитеðій 
бóв менøим, ніæ (-4,5) SD.

Ðезуëьтатè. В ïðоцесі обстеæеннÿ виÿв-
ëено, що інäекс міцності кістково¿ тканини 
(²ÙÊÒ) ó äітей іç сóãëобово-вісцеðаëüною 
ôоðмою ÞÐА çниæений äо 61,18±1,97% і 

є статисти÷но äостовіðно ниæ÷им стосов-
но ïокаçника ²ÙÊÒ ó äітей іç сóãëобовою 
ôоðмою çаõвоðюваннÿ (76,36±2,53%), а ви-
ðаçністü остеоïені÷ноãо синäðомó çаëе-
æитü віä ôоðми ïеðебіãó ÞÐА. Ñеðеä сó-
ãëобово¿ ôоðми ÞÐА найбіëüøе бóëо äітей 
ç остеоïенією (Z=1-2,5 SD) – äо 50,0±7,7% 
сеðеä óсіõ обстеæениõ õвоðиõ, і тіëüки 1 
(2,4±2,4%) äитина маëа ðіçко виðаæений ос-
теоïоðоç. Навïаки, сеðеä äітей іç сóãëобово-
вісцеðаëüною ôоðмою çаõвоðюваннÿ біëü-
øістü äітей (43,6±6,7%) маëи ðіçко виðаæе-
ний остеоïоðоç, що є високим стóïенем ðи-
çикó ïеðеëомó кісток. Ïðи анаëіçі катам-
нести÷ниõ äаниõ на тëі ïðотиçаïаëüно¿, ба-
çисно¿ теðаïі¿, ïðийомі ïðеïаðатів каëü-
цію, вітамінó D3, метабоëі÷ниõ ïðеïаðатів 
ïðотÿãом 3 ðоків сеðеä äітей іç сóãëобовою 
ôоðмою ÞÐА не бóëо ні оäноãо виïаäкó 
ïеðеëомó кісток. Ñеðеä äітей іç сóãëобово-
вісцеðаëüною ôоðмою ÞÐА ми сïостеðі-
ãаëи 2 (3,6±2,5%) виïаäки ïеðеëомів кіс-
ток (ãоміëки, õðебцÿ ãðóäноãо віääіëó õðеб-
та). Öі äані свіä÷атü ïðо веëикі аäаïтацій-
ні моæëивості äитÿ÷оãо оðãаніçмó, кістково¿ 
системи в äітей ç ÞÐА навітü ç високим 
стóïенем остеоïоðоçó. 

Анаëіçóю÷и ïокаçники щіëüності кістко-
во¿ тканини в çаëеæності віä вікó, встанов-
ëено, що віäносна кіëüкістü çмін щіëüнос-
ті кістково¿ тканини ó виãëÿäі остеоïоðоçó 
(Z<(-2,5) SD) бóëа найбіëüøою в ãðóïі äі-
тей ç ÞÐА äо 6 ðоків (100% виïаäків). Най-
менøа кіëüкістü äітей ç остеоïоðоçом виÿв-
ëена ó віковій ãðóïі віä 12 äо 16 ðоків, віä-
соток виïаäків остеоïоðоçó сеðеä ціє¿ віко-
во¿ ãðóïи äоðівнював 41,70±7,1%, що äосто-
віðно ниæ÷е ÿк стосовно ïокаçників ó äітей 
äо 6 ðоків (c2=4,064, ð<0,05), так і стосовно 
ïокаçників äітей віком 7-11 ðоків (c2=6,876, 
ð<0,01). 

Ïðи анаëіçі ïокаçників щіëüності кістко-
во¿ тканини в ðіçниõ віковиõ ãðóïаõ çаëеæ-
но віä ôоðми виÿвëено, що в äітей ç ÞÐА ó 

ОсОБливОсті стРуктуРних змін кісткОвОї тканини 
ПРи ЮвенільнОму РевматОїднОму аРтРиті в дітеЙ

Бережний В.В., Марушко Т.В.
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віці 12-16 ðоків іç сóãëобовою ôоðмою ÿви-
ща остеоïоðоçó çóстðі÷аютüсÿ в 25,0±8,2% 
виïаäків, а в äітей іç сóãëобовою ôоðмою ó 
віці 7-11 ðоків – ó 62,5±12,5% виïаäків, що 
має äостовіðнó ðіçницю (c2=4,561, ð<0,05). 
Ìабóтü, цей ôакт ïоÿснюєтüсÿ тим, що ó 
віковомó ïеðіоäі 12-16 ðоків, коëи сïосте-
ðіãаєтüсÿ основний ïðиðіст кістково¿ маси 
в äітей, ïðоцеси ðемоäеëюваннÿ кістково¿ 
тканини біëüø ëабіëüні та маютü біëüøі ðе-
çеðвні моæëивості, що сïовіëüнює ðоçвиток 
остеоïоðоçó ïðи ÞÐА. 

Ïðи біëüø тÿæкомó ïеðебіãó ÞÐА, 
ïðи сóãëобово-вісцеðаëüній ôоðмі в äітей 
ó віці 7-11 ðоків віäсоток виïаäків остео-
ïоðоçó скëаäає 77,8±8,11%, що äещо вище 
çа ïокаçники віäносно¿ кіëüкості виïаä-
ків остеоïоðоçó в äітей ó віці 12-16 ðо-
ків (66,0±10,7%), аëе äостовіðно¿ ðіçниці 
міæ цими ïокаçниками отðимано не бóëо 
(c2=0,408, ð>0,01).

Òаким ÷ином, ÷ітко виÿвëено, що ÷им 
äитина, õвоðа на ÞÐА, моëоäøа çа віком, 
тим вищий ðиçик ðоçвиткó остеоïоðоçó. 
Öей ôакт ваæëивий і йоãо необõіäно вðаõо-
вóвати ïðи ïëанóванні ëікóваëüниõ та ïðо-
ôіëакти÷ниõ çаõоäів.

Ïðивеðтає äо себе óваãó той ôакт, що в 
äітей äо 6 ðі÷ноãо вікó, неçаëеæно віä ôоð-
ми çаõвоðюваннÿ, остеоïоðоç бóв виðаæе-
ним або ðіçко виðаæеним (Z=(-4,42)-(-5,15) 
SD). Öе ãовоðитü ïðо çаëó÷еннÿ в ïðоцеси 
ïоðóøеннÿ ðемоäóëюваннÿ кістково¿ тка-
нини äітей óсіõ скëаäовиõ ëанок ðемоäó-
ëюваннÿ та віäсóтності äостатнüо¿ ðеçеðв-
но¿ баçи ïіäтðимки стабіëüності та віäнов-
ëеннÿ стðóктóðи кістково¿ тканини ïðи ïа-
тоëоãі÷номó ïðоцесі, ÿкий óðаæóє тканинó 
в цüомó віці.

Ïðи сóãëобовій ôоðмі ÞÐА ó віці 7-11 
ðоків в óсіõ (100%) äітей маютü місце ÿви-
ща ðіçноãо стóïенÿ виðаæеності ïоðóøенü 
стðóктóðно-ôóнкціонаëüноãо станó кіст-
ково¿ тканини. Ïеðеваæаютü ÿвища осте-
оïені¿¿ (Z=1-2,5 SD) ó 37,5±12,1% та ви-

ðаæеноãо остеоïоðоçó (Z=(-2,5)-(-3) SD) ó 
37,5±12,1% ïацієнтів. ² тіëüки в 12,5±8,3% 
виïаäків ðоçвиваєтüсÿ ðіçко виðаæений 
остеоïоðоç (Z<(-4,5) SD), оäнак äостовіð-
но¿ ðіçниці міæ ïокаçниками ðіçниõ ãðóï 
не виÿвëено (ð>0,05).

Ïðи сóãëобово-вісцеðаëüній ôоðмі 
ÞÐА в äітей 7-11 ðоків такоæ ó 100% ви-
ïаäків виÿвëені ïоðóøеннÿ стðóктóðно-
ôóнкціонаëüноãо станó кістково¿ тканини. 
Îäнак ó циõ õвоðиõ ïеðеваæає остеоïоðоç 
– ó 48,1±9,6%.

Ó äітей віком 12-16 ðоків ïðи сóãëобо-
вій ôоðмі ÞÐА маютü місце оçнаки ðіçноãо 
стóïенÿ остеоïені÷ноãо синäðомó. Ñтатис-
ти÷но äостовіðно ïеðеваæаютü äіти ç осте-
оïенією (ó 75,0±8,2%, Z=(-1)-(-2,5) SD), çна-
÷но ðіäøе виÿвëÿютüсÿ ïоміðний та виðа-
æений остеоïоðоç (ó 10,7±5,8%), ще ðіäøе 
ðіçко виðаæений остеоïоðоç – ó 3,6±3,5%.

Ïðи сóãëобово-вісцеðаëüній ôоðмі çа-
õвоðюваннÿ в äітей 12-16 ðоків ó 100% ви-
ïаäків виÿвëені оçнаки остеоïені÷ноãо син-
äðомó. Ñëіä віäçна÷ити, що äостовіðно¿ ðіç-
ниці міæ виðаæеністю остеоïені÷ноãо син-
äðомó в цій віковій ãðóïі õвоðиõ отðима-
ти не вäаëосÿ (p>0,05), аëе ïðи ïоðівнÿн-
ні міæ ними моæна віäçна÷ити тенäенцію 
äо біëüøо¿ кіëüкості виÿвëениõ остеоïеній 
(40,0±11,0%).

Вèñнîвкè. Ïоðівнюю÷и стóïінü виðаæе-
ності остеоïені÷ноãо синäðомó міæ ôоðма-
ми та віковими ãðóïами õвоðиõ на ÞÐА, 
моæна віäçна÷ити, що віäносно менøі çмі-
ни в стðóктóðно-ôóнкціонаëüномó стані 
кістково¿ тканини сïостеðіãаютüсÿ в äітей 
ó віці 12-16 ðоків, що ãовоðитü ïðо висо-
кі аäаïтивні моæëивості кістковоãо ðемо-
äеëюваннÿ ïðи ïатоëоãі÷ниõ ïðоцесаõ ó 
õвоðиõ цüоãо вікó. Виðаçністü остеоïені÷-
ноãо синäðомó в äітей ç ðіçними ôоðма-
ми ÞÐА çаëеæитü віä ôоðми ïеðебіãó çа-
õвоðюваннÿ, а саме ²ÙÊÒ статисти÷но äо-
стовіðно біëüø çниæений ïðи сóãëобово-
вісцеðаëüній ôоðмі ÞÐА.
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Несмотðÿ на высокóю эôôективностü 
энäоïðотеçиðованиÿ таçобеäðенноãо сóс-
тава как метоäа меäицинской ðеабиëита-
ции боëüныõ с коксаðтðоçом, ïðи äисïëас-
ти÷еском коксаðтðоçе (ДÊ) отäаëенные 
ðеçóëüтаты ëе÷ениÿ на 10-20% õóæе [5, 7, 
8, 9]. Î÷евиäно, ÷то иçменениÿ в обëасти 
таçобеäðенноãо сóстава вëиÿют на исõоä 
энäоïðотеçиðованиÿ.

Ïðи ДÊ всëеäствие контðактóð и боëе-
воãо синäðома ïðоисõоäит äëитеëüное оãðа-
ни÷ение наãðóçки на ïоðаæеннóю коне÷-
ностü, ÷то, на основании общеïатоëоãи÷е-
скиõ ïðоцессов комïенсации и аäаïтации, 
äоëæно ïðивоäитü к иçменению стðóктóðы 
костной ткани в стоðонó óменüøениÿ ме-
õани÷еской ïðо÷ности – остеоïоðоçó ëибо 
атðоôии кости.

Öеëью äанной ðаботы стаëо иçó÷ение 
ïокаçатеëей минеðаëüной ïëотности ó ïа-
циентов с ДÊ с ó÷етом äеôоðмации веð-
теëüной вïаäины и воçðаста.

В ка÷естве матеðиаëа äëÿ иссëеäованиÿ 
быëи сëó÷айно отобðаны ðентãеноãðаммы 
105 таçобеäðенныõ сóставов 88 ïациентов 
с ДÊ, котоðым быëо выïоëнено энäоïðоте-
çиðование таçобеäðенноãо сóстава. Ðентãе-
ноãðаммы быëи ðасïðеäеëены ïо кëасси-
ôикации Eftekhar et al. [6] на тиïы А, В и 
Ñ, ïо 35 сóставов в каæäой ãðóïïе. Òиï D, 
котоðый ïðеäставëÿет собой ïоëный вывиõ 
беäðа, в äанной ðаботе не ðассматðиваë-
сÿ. Òакæе в каæäой ãðóïïе быëи выäеëены 
ïоäãðóïïы ïо воçðастномó ïðиçнакó: äо 39 
ëет, 40-49 ëет, 50-59 ëет, 60-69 ëет, 70 ëет 
и стаðøе.

Ïоскоëüкó неïосðеäственно на стабиëü-
ностü беäðенноãо комïонента энäоïðотеçа 
вëиÿет стðóктóðа кости в çоне имïëанта-
ции, иçó÷аëисü сëеäóющие ее õаðактеðи-

стики: коðтикаëüный инäекс (ÊÈ), инäек-
сы Singh и Noble [4]. Необõоäимо отметитü, 
÷то óкаçанные ïаðаметðы, отðаæаÿ мине-
ðаëüное состоÿние, оäновðеменно ÿвëÿютсÿ 
õаðактеðистиками ôóнкционаëüной стðóк-
тóðы ïðоксимаëüноãо отäеëа беäðенной 
кости. Ïоэтомó оïисыватü ôóнкционаëü-
нóю стðóктóðó моæно с ïоçиции остеоëо-
ãии [1,2,3].

Ðезуëьтаты. Ïосëе статисти÷ескоãо ана-
ëиçа быëи выÿвëены сëеäóющие çаконо-
меðности. Ñðеäний воçðаст на момент эн-
äоïðотеçиðованиÿ ïðи тиïе А ДÊ составиë 
57,1±10,0 ëет, ïðи тиïе В – 51,6±11,4 ãоäа, 
ïðи тиïе Ñ – 49,4±12,4 ãоäа. Òаким обðа-
çом, ïðи óсóãóбëении äеôоðмации веð-
теëüной вïаäины сðеäний воçðаст, в кото-
ðом ïоÿвëÿетсÿ ïотðебностü в энäоïðоте-
çиðовании таçобеäðенноãо сóстава, имеет 
тенäенцию к óменüøению (выÿвëена сëа-
баÿ обðатнаÿ äостовеðнаÿ коððеëÿционнаÿ 
свÿçü: r=0,27, p=0,005). Доëÿ ïациентов äо 
49 ëет ïðи тиïе А составиëа 20%, ïðи ти-
ïаõ В и Ñ – 45,7%, ïðоïоðционаëüно иçме-
ниëосü ÷исëо ïациентов ïосëе 60 ëет. Òа-
ким обðаçом, с óсóãóбëением тÿæести äе-
ôоðмации веðтеëüной вïаäины воçника-
ют óсëовиÿ äëÿ боëее быстðоãо ðаçвитиÿ 
äеãенеðативно-äистðоôи÷ескоãо ïðоцесса.

Ïðи оценке ÊÈ выÿвëено, ÷то НÌÏÊ 
çанимает наибоëüøóю äоëю ïðи всеõ ти-
ïаõ ДÊ, ïðи тиïе А äостиãаÿ 88,6%, и çна-
÷итеëüно ïðеобëаäает во всеõ воçðаст-
ныõ ãðóïïаõ. Ïðи этом в ãðóïïаõ äо 39 
ëет и стаðøе 70 ëет, ïо äанным ÊÈ, ïðи-
çнаки остеоïении не выÿвëены. Îстеоïо-
ðоç ïðи тиïе Ñ не набëюäаëсÿ. Ïðи тиïе В 
ïðи оценке ÊÈ НÌÏÊ такæе ïðеобëаäает, 
оäнако составëÿет всеãо 77,2%. Ïоëностüю 
НÌÏÊ ïðеäставëена тоëüко в воçðастной 
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ãðóïïе äо 39 ëет. Во всеõ остаëüныõ воç-
ðастныõ ãðóïïаõ ïðеäставëены сëó÷аи 
остеоïении. Îстеоïоðоç в воçðастной ãðóï-
ïе стаðøе 70 ëет не набëюäаëсÿ. Ïðи тиïе 
Ñ äоëÿ НÌÏÊ составëÿет 82,8%. Îстеоïе-
ниÿ и остеоïоðоç набëюäаютсÿ во всеõ воç-
ðастныõ ãðóïïаõ, кðоме ãðóïïы стаðøе 70 
ëет, ïðи÷ем в ãðóïïе тиïа Ñ äо 40 ëет äоëÿ 
остоïении äостиãает 37,5% (3 иç 8 сëó÷аев).

Èнäекс Singh ïокаçаë, ÷то ïðи тиïе А и 
Ñ äоëÿ НÌÏÊ маëа и составëÿет 2,9% (ïо 
оäномó сëó÷аю на 35 сóставов), а ïðи тиïе 
В сëó÷аи НÌÏÊ, ïо äанным инäекса Singh, 
не çаôиксиðованы. Ïðи этом в боëüøей ÷а-
сти сëó÷аев ïðи всеõ тиïаõ ДÊ минеðаëü-
наÿ ïëотностü кости оцениваетсÿ как осте-
оïоðоç (62,8%, 71,4%, 51,4% äëÿ тиïов А, В 
и Ñ, соответственно). Ïðи тиïе А инäекс 
Singh имеет наименüøее çна÷ение в воç-
ðастной ãðóïïе 50-59 ëет – 78,6% (11 сëó-
÷аев иç 14). В остаëüныõ воçðастныõ ãðóï-
ïаõ äоëи остеоïении и остеоïоðоçа ïðак-
ти÷ески ðавны. Òиï В отëи÷аетсÿ тем, ÷то 
остеоïоðоç ïðеобëаäает наä остеоïенией во 
всеõ воçðастныõ ãðóïïаõ, в ãðóïïе самыõ 
моëоäыõ ïациентов – äо 40 ëет – мине-
ðаëüнаÿ ïëотностü костной ткани во всеõ 
сëó÷аÿõ сниæена äо остеоïоðоçа. Ïðи тиïе 
Ñ, ïо äанным инäекса Singh, äоëи остео-
ïении и остеоïоðоçа ïðакти÷ески ðавны. 
Ïðеобëаäание äоëи остеоïоðоçа выÿвëе-
но тоëüко в ãðóïïе 40-49 ëет. В воçðастной 
ãðóïïе стаðøе 70 ëет остеоïоðоç, ïо äан-
ным инäекса Singh, не оïðеäеëÿетсÿ.

Ïо äанным инäекса Noble, äоëÿ НÌÏÊ 
составëÿет 97,1% äëÿ тиïа А, в äðóãиõ 
ãðóïïаõ этот ïокаçатеëü нескоëüко ниæе и 
составëÿет 85,7% äëÿ тиïа В и 88,6% äëÿ 
тиïа Ñ. Îстеоïениÿ и остеоïоðоç (äëÿ ин-
äекса Noble это интеãðаëüный ïокаçа-
теëü, ïðоÿвëением котоðоãо ÿвëÿетсÿ ôоð-
ма костномоçãовоãо канаëа ïо тиïó «äы-
моõоäнаÿ тðóба») ÷аще всеãо встðе÷аютсÿ 
ïðи тиïе В – 14,3%. Ïðи тиïе А еäинствен-
ный сëó÷ай сниæениÿ минеðаëüной ïëот-
ности кости отме÷ен в воçðастной ãðóïïе 
40-50 ëет. Ïðи тиïе В в воçðастной ãðóïïе 
60-69 ëет, ïо äанным инäекса Noble, отме-
÷ены ðавные äоëи НÌÏÊ и сниæениÿ ми-
неðаëüной ïëотности (3 к 3 сëó÷аÿм), а в 
остаëüныõ воçðастныõ ãðóïïаõ НÌÏÊ çна-
÷итеëüно ïðеобëаäает. В самой стаðøей и 

самой мëаäøей воçðастныõ ãðóïïаõ НÌÏÊ 
составëÿет 100%. Ïðеобëаäание НÌÏÊ ïðи 
тиïе Ñ выÿвëено во всеõ воçðастныõ ãðóï-
ïаõ. 100% НÌÏÊ отме÷ено в ãðóïïаõ 40-49 
ëет и стаðøе 70 ëет. Ïðи этом в воçðастной 
ãðóïïе 60-70 ëет äоëÿ остеоïении и остео-
ïоðоçа составëÿет 33,3% (2 сëó÷аÿ иç 6).

Ïоëó÷енные äанные ïокаçаëи, ÷то меæ-
äó ïокаçатеëÿми минеðаëüной ïëотности 
костной ткани и ее ôóнкционаëüной стðóк-
тóðой имеетсÿ ïðотивоðе÷ие, котоðое ïðо-
ÿвëÿетсÿ в сниæении минеðаëüной ïëот-
ности сïонãиоçной костной ткани (ïо äан-
ным инäекса Singh) на ôоне õоðоøеãо ðаç-
витиÿ коðтикаëüной кости (тоëстые стен-
ки, ïо äанным ÊÈ, и óçкий костномоçãовой 
канаë, ïо äанным инäекса Noble). Îäнако 
это ïðотивоðе÷ие касаетсÿ оценки мине-
ðаëüной ïëотности, в то вðемÿ как в оцен-
ке стðóктóðно-ôóнкционаëüноãо состоÿниÿ 
о÷евиäноãо вçаимоискëю÷ениÿ нет, так как 
ïðи ДÊ, всëеäствие ваëüãиçации øейки бе-
äðенной кости, ïðоисõоäит ïеðестðойка 
тðабекóëÿðной стðóктóðы ïðоксимаëüно-
ãо метаôиçа в стоðонó ãиïеðтðоôии ïó÷ка 
тðабекóë в обëасти äóãа Аäамса и обеäне-
ниÿ ее в обëасти боëüøоãо веðтеëа.

Òаким обðаçом, сôоðмиðованнаÿ ôóнк-
ционаëüнаÿ стðóктóðа беäðенной кости 
свиäетеëüствóет о ôóнкциониðовании в 
óсëовиÿõ ïовыøенноãо наãðóæениÿ в ста-
äии комïенсации и сóбкомïенсации. Î äе-
комïенсации ôóнкционаëüной стðóктóðы 
моæно ãовоðитü тоëüко в сëó÷ае сниæениÿ 
минеðаëüной ïëотности костной ткани ïо 
всем инäексам.

Ðассмотðенное ðасïðеäеëение ïо воç-
ðастным ãðóïïам не выÿвиëо äостовеðноãо 
ðаçëи÷иÿ ïоëó÷енныõ äанныõ ïо всем иç-
ó÷енным инäексам. Ñëеäоватеëüно, ôóнк-
ционаëüнаÿ стðóктóðа ïðоксимаëüноãо от-
äеëа беäðенной кости ôоðмиðóетсÿ в ðан-
нем воçðасте и сïособна äостато÷но äоëãо 
наõоäитüсÿ в состоÿнии комïенсации. Вы-
ðаæенностü комïенсатоðно-аäаïтационныõ 
иçменений имеет инäивиäóаëüный õаðак-
теð и не çависит от воçðаста. Это объÿс-
нÿет, ïо÷емó ïокаçатеëи ôóнкционаëüной 
стðóктóðы на основе инäексов минеðаëü-
ной ïëотности, наïðимеð, ïðи всеõ тиïаõ 
ДÊ ëó÷øе в воçðастной ãðóïïе стаðøе 70 
ëет, ÷ем в ãðóïïе 60-70 ëет.
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Вывîды. 
Ïðи ДÊ боëее выðаæеннаÿ äеôоðма-

циÿ веðтеëüной вïаäины имеет обðатнóю 
äостовеðнóю коððеëÿционнóю свÿçü с воç-
ðастом ïациентов, в котоðом ó ниõ ïоÿвëÿ-
етсÿ ïотðебностü в энäоïðотеçиðовании та-
çобеäðенноãо сóстава.

Ôóнкционаëüнаÿ стðóктóðа ïðокси-
маëüноãо отäеëа беäðенной кости ïðи ДÊ 
в çоне имïëантации беäðенноãо комïонен-
та энäоïðотеçа õаðактеðиçóетсÿ çна÷и-
теëüной неоäноðоäностüю, ÷то ïðоÿвëÿет-
сÿ в сóæении костномоçãовоãо канаëа в ðе-
çóëüтате óтоëщениÿ стенок ïðи óменüøе-
нии тðабекóëÿðныõ эëементов в обëасти 
ïðоксимаëüноãо метаэïиôиçа беäðенной 
кости. Данные иçменениÿ отðаæают ôóнк-
ционаëüнóю ïеðестðойкó костной ткани в 
óсëовиÿõ ïовыøенноãо наãðóæениÿ.

Ôоðмиðование ôóнкцинаëüной стðóктó-
ðы ïðоксимаëüноãо отäеëа беäðенной ко-
сти ó ïациентов с ДÊ ïðоисõоäит в ðаннем 
воçðасте и сïособно äëитеëüно оставатüсÿ 
в стаäии комïенсации. Ñтеïенü выðаæен-
ности комïенсатоðно-аäаïтационныõ меõа-
ниçмов не çависит от воçðаста, а оïðеäеëÿ-
етсÿ инäивиäóаëüными особенностÿми.
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Çа оцінкою Всесвітнüо¿ оðãаніçаці¿ оõо-
ðони çäоðов’ÿ ïðобëема остеоïоðоçó çа 
соціаëüно-економі÷ною та меäи÷ною çна-
÷óщістю ïосіäає 4 місце çа сеðцево-
сóäинними, онкоëоãі÷ними çаõвоðюваннÿ-
ми й цóкðовим äіабетом [5]. 

Дëÿ веëико¿ кіëüкості ëюäей остеоïо-
ðоç – стан, що õаðактеðиçóєтüсÿ çмен-
øеннÿм кістково¿ маси ç ïоðóøеннÿм 
мікðоаðõітектоніки  кістково¿ тканини, 
що ïðиçвоäитü äо ïіäвищеннÿ кðиõкості 
кісток іç високим ðиçиком ïеðеëомів [1], 
асоціюєтüсÿ ç æінками сеðеäнüоãо вікó 
й стаðøе. Ïðоте віäомо, що саме в äи-
тÿ÷омó віці кіëüкістü кістково¿ тканини 
çбіëüøóєтüсÿ, äосÿãаю÷и своãо ïікó в 15-
20 ðоків [2, 3], а ïісëÿ 40-45 ðоків кістка 
ïо÷инає втðа÷ати свою масó віä 0,5 äо 1% 
на ðік (беç наÿвності бóäü-ÿкиõ çаõвоðю-
ванü), що моæе ïðиçвоäити äо ðоçвиткó 
остеоïоðоçó в майбóтнüомó. 

Дóмка ïðо те, що остеоïоðоç – ïðобëе-
ма, ÿка стосóєтüсÿ ëиøе äоðосëиõ, втðати-
ëа свою актóаëüністü. Saggese G. та сïівавт. 
(2001) віäçна÷аютü, що кісткова маса, ÿкó 
ëюäина набðаëа в äитинстві й юності, є 
кëю÷овим ïокаçником кістковоãо çäоðов’ÿ 
в äоðосëиõ, ó çв’ÿçкó іç ÷им ïеäіатðи 
ïовинні віäіãðавати біëüø активнó ðоëü ó 
ïðоôіëактиці остеоïоðоçó [11]. До неäавнüо-
ãо ÷асó ðоçвиток остеоïоðоçó ïов’ÿçóваëи 
іç втðатою кістково¿ маси, томó він ðоçãëÿ-
äавсÿ ÿк õвоðоба викëю÷но ëітніõ ëюäей. Ó 
äаний ÷ас äовеäено, що витоки остеоïоðоçó 
ëеæатü ó äитÿ÷омó віці [6, 7].

Çãіäно іç сó÷асними äаними, çäоðови-
ми моæна вваæати ëиøе 5% ïоïóëÿці¿ 
äітей, ïðи цüомó на ïеðøомó місці çа 
çаõвоðюваністю стоÿтü õвоðоби оïоðно-
ðóõово¿ системи [4, 9], ÿкі моæóтü ïðиçвоäи-

ти äо ðоçвиткó остеоïоðоçó, сеðеä ниõ оäне 
ç ïеðøиõ місцü ó новонаðоäæениõ та äітей 
моëоäøоãо вікó ïосіäаютü äисïëасти÷ні 
çміни кісток, çокðема äисïëаçіÿ кóëüøо-
воãо сóãëоба. Òомó вив÷еннÿ кістково¿ тка-
нини в äітей, çокðема стеãново¿ кістки, є 
ïеðсïективним наïðÿмком на сüоãоäніøній 
äенü. 

В Óкðа¿ні най÷астіøим метоäом, ÿкий 
викоðистовóєтüсÿ äëÿ оцінки ðоçвит-
кó кістково¿ тканини в äітей, є çви÷айна 
ðентãеноãðаôіÿ (або конвенційна, або циô-
ðова). Ïðоте віäомо, що віçóаëüна оцінка 
ðентãеноãðам сóб’єктивна й не çавæäи то÷-
на, томó ¿¿ óäосконаëюютü çа äоïомоãою 
ðентãеноãðамометðі¿ [10], ÿка äëÿ äитÿ÷оãо 
вікó (особëиво моëоäøоãо) ðоçðобëена не-
äосконаëо.

До ðентãеноãðамометðи÷ниõ ïокаçників 
виçна÷еннÿ кістково¿ стðóктóðи віäносÿтü 
абсоëютні виміðи кісток, а такоæ ðоçðобëені 
на ¿õ основі віäносні ïокаçники, сеðеä ÿкиõ 
ваæëиве місце çаймає коðтикаëüний інäекс 
(інäекс Áаðнетт-Ноðäина) [8]. 

Ìета äосëіäæеннÿ: виçна÷еннÿ абсоëют-
ниõ ïокаçників окðемиõ еëементів кóëüøо-
воãо сóãëоба в новонаðоäæениõ та віäносниõ 
ïокаçників (коðтикаëüноãо інäексó) в äітей 
моëоäøоãо вікó.

Ìатер³аëè та ìетîдè. Ïðовеäено анаëіç 
ðентãеноãðам ниæніõ кінцівок 43 äітей 
віком віä 5 äнів äо 3 ðоків. Óсі äосëіäæóвані 
äіти бóëи ðоçïоäіëені на 2 ãðóïи: 1 – основ-
на (ç наÿвністю äисïëаçі¿ кóëüøовоãо сó-
ãëоба – 24 äитини); 2 – ãðóïа ïоðівнÿннÿ 
(19 äітей беç кістково¿ ïатоëоãі¿).

Çа віком обстеæені ïацієнти бóëи 
ðоçäіëені на 3 ïіäãðóïи:

1 ïіäãðóïа: 0-28 äіб – новонаðоäæені;

стРуктуРнО-ФункЦіОнальниЙ стан кульШОвОгО 
суглОБа в нОРмі та ПРи дисПластиЧних 

захвОРЮваннях у дітеЙ мОлОдШОгО віку за даними 
РентгенОгРамОметРії

Шармазанова О.П., Лопіна Т.О., Оборіна Н.О., Шаповалова В.В.

Харківська медична академія післядипломної освіти
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2 ïіäãðóïа: 29 äіб-äо 1 ðокó – ãðóäний 
вік;

3 ïіäãðóïа: 1-3 ðоки – моëоäøий äитÿ-
÷ий вік.

Ðоçïоäіë äітей çа ãðóïами çаëеæно віä 
вікó ïðеäставëено в табëиці 1.

Досëіäæóвані ãðóïи (основна й ïоðів-
нÿннÿ) бóëи ðанäоміçовані çа віком (табëи-
цÿ 2).

Дëÿ об’єктивноãо äосëіäæеннÿ ста-
нó кóëüøовоãо сóãëоба в äітей 1 ïіäãðóïи 
бóëо ïðовеäено виміðюваннÿ абсоëют-
ниõ ðоçміðів äаõó веðтëюãово¿ çаïаäини, 
скостеніëо¿ ÷астини øийки стеãново¿ кістки, 
віäстані віä то÷ки Хоôôа äо ãоðиçонтаëüно¿ 
ëіні¿, віäстані віä сеðеäини øийки äо äаõó 
веðтëюãово¿ çаïаäини, ðоçміðів ãоëівки 
стеãново¿ кістки, ацетабóëÿðноãо кóта, äо-
вæини стеãново¿ кістки. 

Êðім абсоëютниõ ðоçміðів, ïðовоäив-
сÿ ðоçðаõóнок коðтикаëüноãо інäексó (Ê²) 
стеãново¿ кістки всім обстеæеним ïацієнтам 
çа віäомою ôоðмóëою: віäноøеннÿ сóмаðно¿ 

товщини коðтикаëüноãо øаðó äо çаãаëü-
ноãо äіаметðа äіаôіçа кістки, виðаæене ó 
віäсоткаõ.

Ó äітей 1 та 2 ïіäãðóï виміðюваннÿ ïðо-
воäиëи на 4 см ниæ÷е ïðоксимаëüно¿ то÷-
ки cкостеніннÿ øийки стеãново¿ кістки, що 
äоðівнюваëо сеðеäині äіаôіçа, в äітей 3 
ïіäãðóïи – на ðівні ïовністю сôоðмованоãо 
коðтикаëüноãо øаðó. 

Ðезуëьтатè дîñë³дженнÿ. Ïðи 
віçóаëüномó анаëіçі ðентãеноãðам новона-
ðоäæениõ äітей ç äисïëаçією в óсіõ бóëо 
виÿвëено неäоðоçвиненнÿ äаõó веðтëюãово¿ 
çаïаäини (100%), ó 6 äітей (54,5%) встанов-
ëений çовніøній ïіäвивиõ стеãна, ó 2-õ 
(18,2%) – çовніøній вивиõ стеãна.

Ïокаçники окðемиõ еëементів кóëüøо-
воãо сóãëоба в äітей 1 ïіäãðóïи ïðеäставëе-
ні в табëиці 3.

ßк виäно ç табëиці 3, віðоãіäні віäмін-
ності маëи ëиøе ðоçміðи ацетабóëÿðноãо 
кóта (в äітей ãðóïи ïоðівнÿннÿ він скëав 
250±30, а ïðи äисïëаçі¿ кóëüøовоãо сóãëо-

таблиця 1. Розподіл дітей за групами та віком

Ãðóïи
Êіëüкістü äітей Всüоãо

1 ïіäãðóïа 2 ïіäãðóïа 3 ïіäãðóïа
n % n % n % n %

Îсновна 11 59,7 7 46,7 6 66,6 24 55,8
Ïоðівнÿннÿ 8 42,1 8 53,3 3 33,3 19 44,2
Всüоãо 19 44,2 15 34,9 9 20,9 43 100

таблиця 2. середній вік дітей у групах

Вікові ïіäãðóïи Îсновна ãðóïа Ãðóïа ïоðівнÿннÿ
1 ïіäãðóïа 11,2±4,1 äнÿ 10±3,2 äнÿ
2 ïіäãðóïа 3,9±2,6 місÿцÿ 3,9±2,8 місÿцÿ
3 ïіäãðóïа 2,1±1,4 ðоки 2,0±1,0 ðік

таблиця 3. деякі показники окремих елементів кульшового суглоба в новонароджених

Ïокаçники/ ãðóïи
Ацетабó-
ëÿðний 
кóт, °

Довæина äаõó 
веðтëюãово¿ çа-

ïаäини, см

Ïоïеðе÷ний ðоç-
міð скостеніëо¿ 
÷астини øий-

ки стеãново¿ кіст-
ки, см

Віäстанü віä 
то÷ки Хоô-
ôа äо ãоðи-

çонтаëüно¿ ëі-
ні¿, см

Віäстанü віä 
сеðеäини øий-
ки äо äаõó çа-

ïаäини, см

Довæи-
на стеãново¿ 

кістки,
см

Îсновна ãðóïа
(n=11)

34,5±3,2** 0,67±0,06** 0,8±0,13 1,0±0,1 1,3±0,2 7,6±0,3

Ãðóïа ïоðівнÿн-нÿ 
(n=9)

25,0±3,0 0,81±0,12 0,78±0,05 1,1±0,1 1,3±0,1 7,7±0,4

Ïðимітки : * – ð< 0,05; ** – p<0,01.

таблиця 4. Показники кортикального індексу в дітей молодшого віку (%)

Ãðóïи/ïіäãðóïи
Îсновна Ïоðівнÿннÿ

D S D S
1 ïіäãðóïа 52,8±3,4% 50,7±4,1%* 62,6±2,2% 60,1±3,2% 
2 ïіäãðóïа 47,8±3,1%* 44,9±3,6%* 61,5±3,4% 64,7±2,8% 
3 ïіäãðóïа 34,4±4,3%* 34,6±4,5%* 62,8±1,6% 64,4±1,8% 

Ï ð и м і т к и : D – ïðаве стеãно, S – ëіве стеãно; * – ð< 0,05; ** – p<0,01.
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ба – 34,50±3,20) та äовæина äаõó веðтëю-
ãово¿ çаïаäини (в äітей ãðóïи ïоðівнÿннÿ – 
0,81±0,12 см і ïðи äисïëаçі¿ – 0,67±0,06 см) 
– p<0,01. ²нøі ïокаçники (віäстанü віä то÷-
ки Хоôôа äо ãоðиçонтаëüно¿ ëіні¿ та віä-
станü віä сеðеäини øийки äо äаõó çаïа-
äини) не маëи віðоãіäниõ віäмінностей, що 
ïоÿснюєтüсÿ віäсóтністю в äосëіäæóваниõ 
çміщеннÿ стеãна äоãоðи. Ó äітей 2-о¿ та 3-о¿ 
віковиõ ïіäãðóï ïіäвивиõ стеãна наçовні 
сïостеðіãавсÿ в 53,8% виïаäків; веðõнüо-
çовніøній вивиõ стеãна – в 46,2%. Çна÷еннÿ 
коðтикаëüноãо інäексó стеãново¿ кістки ïо-
äані в табëиці 4.

Òаким ÷ином, ïокаçники коðтикаëüноãо 
інäексó в äітей основно¿ ãðóïи бóëи віðоãіä-
но ниæ÷ими, ніæ ó äітей ãðóïи ïоðівнÿннÿ. 
Êðім тоãо, в äітей ç äисïëаçією Ê² çменøó-
вавсÿ ç віком і в 1-3 ðоки (Ê²=34,5±4,4%) 
віðоãіäно віäðіçнÿвсÿ віä ïокаçників но-
вонаðоäæениõ (Ê²=51,7±3,8%) – ð<0,05. 
Îтðимані ïокаçники ïотðебóютü ïоäаëü-
øоãо біëüø ðетеëüноãо вив÷еннÿ стðóктóðи 
стеãново¿ кістки в äітей ç äисïëаçією кóëü-
øовиõ сóãëобів. Çаëеæністü çна÷еннÿ коð-
тикаëüноãо інäексó віä стóïенÿ виðаçнос-
ті äисïëасти÷ниõ çмін, виäó та тðиваëос-
ті ëікóваннÿ бóäе ïоäано в настóïниõ ïо-
віäомëеннÿõ. 

Вèñнîвкè.
Виçна÷еннÿ  ðентãеноãðамометðи÷ниõ 

ïокаçників кóëüøовоãо сóãëоба сïðиÿютü 
біëüø то÷ній оцінці ðентãеноãðам ó но-
вонаðоäæениõ, що äоçвоëÿє об’єктивно 
äіаãностóвати стóïінü виðаçності äисïëа-
сти÷ниõ çмін.

Êоðтикаëüний інäекс стеãново¿ кістки в 
äітей ç äисïëаçією кóëüøовоãо сóãëоба мав 
віðоãіäно ниæ÷і çна÷еннÿ, ніæ ó äітей ãðó-
ïи ïоðівнÿннÿ та çменøóвавсÿ ç віком.
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Ïðоôіëактика та ëікóваннÿ ïоðóøенü 
каëüцій-ôосôоðноãо обмінó й стðóктóðно-
ôóнкціонаëüниõ çмін кістково¿ системи 
є оäним ç ваæëивиõ моментів ó комïëек-
сномó ëікóванні äітей іç вðоäæеною ïато-
ëоãією оïоðно-ðóõовоãо аïаðатó [1]. Вðо-
äæена äисïëаçіÿ (ВД) кóëüøовоãо сóãëо-
ба (ÊÑ) і вðоäæений вивиõ стеãна (ВВÑт) 
– найбіëüø ðоçïовсюäæений виä äеôоðма-
ці¿ оïоðно-ðóõовоãо аïаðатó в äітей – 38-
40 віïаäків на 1000 новонаðоäæениõ äітей 
[2]. В основі ëікóваннÿ ВДÊÑ та ВВÑт ëе-
æитü ôіксаціÿ стеãон äитини в ïоëоæенні 
віäвеäеннÿ в ðіçноманітниõ віäвіäниõ ïðи-
стðоÿõ, в çаëеæності віä вікó (ïðоôіëак-
ти÷ні øтанці, стðемена Ïавëика, віäвіäний 
аïаðат тощо). Ëікóваннÿ ó віäвіäномó ïðи-
стðо¿ çавеðøóєтüсÿ тіëüки ïісëÿ äосÿãнен-
нÿ ноðмаëüниõ çа віком ïокаçників ðоçви-
ткó ÊÑ. Ïðискоðеннÿ ôоðмóваннÿ кóëüøо-
воãо сóãëоба є ïеðøо÷еðãовим çавäаннÿм 
äитÿ÷оãо оðтоïеäа ïðи ëікóванні вðоäæе-
но¿ äисïëаçі¿ та вðоäæеноãо вивиõó стеã-
на. Віäомо, що ðеçóëüтати та тðиваëістü ëі-
кóваннÿ  çнаõоäÿтüсÿ в ïðÿмій çаëеæнос-
ті віä теðмінó ïо÷аткó ëікóваннÿ (÷им ðа-
ніøе воно ðоçïо÷ато, тим вища еôектив-
ністü) віä стóïенÿ ïоðóøенü сïіввіäноøенü 
ó ÊÑ (äисïëаçіÿ , ïіäвивиõ ÷и вивиõ), а та-
коæ віä ціëоãо ðÿäó обтÿæóю÷иõ ôактоðів, 
неабиÿке місце сеðеä ÿкиõ ïосіäаютü ïоðó-
øеннÿ обмінó Ñа та вітамінó D, äисбактеðі-
оç киøківника, ðаõіт, øтó÷не виãоäовóван-
нÿ, тощо [3, 4, 5]. 

Ëікóваннÿ äітей ïеðøоãо ðокó æиттÿ 
ïðовоäитüсÿ ïіä контðоëем óëüтðаçвóково-
ãо äосëіäæеннÿ станó ÊÑ, а ïісëÿ äосÿãнен-
нÿ 8-10 міс – ïіä ðентãеноëоãі÷ним контð-
оëем. Ïðи цüомó оцінюютüсÿ сïіввіäноøен-
нÿ в ÊÑ, кóт наõиëó äаõó кóëüøово¿ çа-
ïаäини (кістковий та õðÿщовий äаõ – ïðи 
ÓÇД), ðоçміðи та ôоðма ÿäðа скостеніннÿ 

ãоëівки стеãново¿ кістки. Ó äітей ó віці віä 3 
міс äо 3 ðоків неðіäко сïостеðіãаєтüсÿ ãіïо-
вітаміноç D, кðім тоãо, особëивості ëікóван-
нÿ  äітей ç ïоðóøеннÿми ôоðмóваннÿ ÊÑ 
(ïеðебóваннÿ в стаціонаðі, обмеæеннÿ ðó-
õомості) сïðиÿютü ïоðóøенню обмінó ðе-
÷овин. Òомó в комïëексномó ëікóванні õво-
ðиõ ВДÊÑ та ВВÑт неабиÿке місце ïосіäа-
ютü ïðеïаðати вітамінó D та Ñа.

Ïіä наøим сïостеðеæеннÿм ïðотÿãом 
останнüоãо ðокó çнаõоäиëосü 48 õвоðиõ ç 
ïоðóøеннÿми ôоðмóваннÿ ÊÑ ó віці віä 3 
міс. äо 3-õ ðоків, що ëікóваëисü консеðва-
тивно іç çастосóваннÿм віäвіäниõ ïðистðо-
¿в. Ñеðеä ниõ äисïëаçію ÊÑ äіаãностовано 
в 19 ïацієнтів, вðоäæений ïіäвивиõ стеãна 
– в 17 та ВВÑт ²²²-²V ст. ó 12 виïаäкаõ. В 
óсіõ ïацієнтів ïатоëоãію ÊÑ бóëо äіаãносто-
вано ó віці 3-4 міс. ïðи оãëÿäі в ²ÒÎ АÌНÓ 
й çðаçó ïісëÿ встановëеннÿ äіаãноçó ðоç-
ïо÷ато ëікóваннÿ віäвіäними ïðистðоÿми – 
äо 6-7 міс. ó стðеменаõ Ïавëика, в ïоäаëü-
øомó ëікóваннÿ ïðоäовæóваëи ó віäвіäно-
мó аïаðаті «Îðтотеõ-сеðвіс». Всі äіти оäеð-
æóваëи вітамін D, аëе в 31 виïаäкó віта-
мін D іç 6-ти місÿ÷ноãо вікó çастосовóвавсÿ 
в комбінаці¿ ç Ñа ó виãëÿäі сиðоïó Ñа-D. Ó 
ãðóïі ç  äисïëаçією ÊÑ сиðоï Ñа-D äіста-
ваëи 13 äітей, ïðи вðоäæеномó ïіäвивиõó 
стеãна – 10, а ïðи ВВÑт ²²²-²V ст. – 9 ïаці-
єнтів. Ñиðоï Ñа-D обов’ÿçково ïðиçна÷ав-
сÿ ó виïаäкаõ обтÿæó÷о¿ сïаäковості äітÿм, 
що наðоäиëисÿ ïеðеä÷асно, та тим ïацієн-
там, ÿкі маëи в анамнеçі äисбактеðіоç киø-
ківника, або ïðоцес ëікóваннÿ ïеðебіãав 
ïовіëüно. Ïðиçна÷еннÿ сиðоïó Ñа-D в óсіõ 
äосëіäæениõ õвоðиõ ïðиçвоäиëо äо ïðи-
скоðеннÿ ôоðмóваннÿ ÊÑ. Òак ó виïаäкаõ, 
коëи ïðи ÓÇД кóëüøовиõ сóãëобів сïосте-
ðіãаëосü сïовіëüнене ôоðмóваннÿ ÿäеð со-
костеніннÿ ãоëівки стеãново¿ кістки (14 ви-
ïаäків), ïðиçна÷еннÿ Ñа-D ïðиçвеëо äо ïо-

застОсування ПРеПаРатів кальЦіЮ та вітаміну D 
ПРи ОРтОПедиЧніЙ ПатОлОгії в дітеЙ мОлОдШОгО 

віку
Кінча-Поліщук Т.А.
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çитивниõ çмін (віçóаëіçаціÿ ÿäеð скостенін-
нÿ або ноðмаëіçаціÿ ¿õ ðоçміðів) ó 13 õво-
ðиõ óæе ïðи настóïномó оãëÿäі ÷еðеç 1-1,5 
міс, тоäі ÿк ó äітей, що äіставаëи тіëüки ві-
тамін D (10 ïацієнтів), ïоçитивна äинаміка 
сïостеðіãаëасü тіëüки в 4–õ виïаäкаõ, аëе 
бóëа менø виðаæеною. 

В біëüø стаðøомó віці ïðи ðентãеноëо-
ãі÷номó обстеæенні äинаміка ôоðмóваннÿ 
ÿäеð скостеніннÿ ãоëівок стеãновиõ кісток 
ó õвоðиõ, що äіставаëи сиðоï Ñа-D, çна-
÷но виïеðеäæаëа такó в äітей ç анаëоãі÷-
ним виõіäним станом кóëüøовиõ сóãëобів, 
ÿким сиðоï Ñа-D не ïðиçна÷авсÿ.

Ïðеïаðати Ñа та вітамінó D çастосовó-
ютüсÿ в äитÿ÷ій оðтоïеäи÷ній ïðактиці не 
тіëüки ïðи вðоäæеній ïатоëоãі¿ кóëüøовиõ 
сóãëобів, а й ïðи набóтій, çокðема ïðи на-
сëіäкаõ ïóïковоãо сеïсисó ç ðоçвитком ãо-
стðоãо ãематоãенноãо остеомієëітó стеã-
ново¿ кістки, ãнійноãо кокситó, внасëіäок 
ÿкиõ віäбóваєтüсÿ ïоðóøеннÿ ôоðмóваннÿ 
сóãëобів ç виникненнÿм ïатоëоãі÷ноãо ви-
виõó стеãна. Ëікóваннÿ в такиõ виïаäкаõ 
сïðÿмоване не тіëüки на óсóненнÿ çаïаëен-
нÿ, а й на віäновëеннÿ ôоðми та стðóктó-
ðи óðаæеноãо ïðоксимаëüноãо віääіëó стеã-
на. Òакі õвоðі, ÿк і ïðи вðоäæениõ ïоðó-
øеннÿõ ôоðмóваннÿ кóëüøовоãо сóãëоба, 
ïотðебóютü ôіксаці¿ ó віäвіäниõ ïðистðо-
ÿõ. Ïðеïаðати Ñа та вітамінó D ó такиõ ви-

ïаäкаõ ïðискоðюютü ïðоцес. Ïðи ïðиçна-
÷енні сиðоïó Ñа-D ïіä ÷ас консеðвативноãо 
ëікóваннÿ насëіäків ãнійниõ óðаæенü кóëü-
øовиõ сóãëобів на ïеðіоä ôіксаці¿ ó віäвіä-
номó аïаðаті ми отðимóваëи ïоçитивний 
ðеçóëüтат ó виãëÿäі віäновëеннÿ сïіввіäно-
øенü та ôоðми сóãëобовиõ кінців. 

Òаким ÷ином, çастосóваннÿ сиðоïó Ñа-D 
ó äітей äо 3-õ ðоків ç ïатоëоãією кóëüøово-
ãо сóãëоба ïðискоðює ïðоцес ëікóваннÿ, що 
äоçвоëÿє øвиäøе ноðмаëіçóвати стан сó-
ãëобів, çвіëüнити äитинó віä віäвіäниõ ïðи-
стðо¿в та äоçвоëити ïовноцінне наванта-
æеннÿ ниæніõ кінцівок.
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Ñ ïоÿвëением высоко÷óвствитеëüныõ 
äенситометðов стаëо воçмоæным оцени-
ватü минеðаëüнóю ïëотностü костной тка-
ни (ÌÏÊÒ), минеðаëüнóю насыщенностü 
костной ткани (ÌНÊÒ) и ïëощаäü костной 
ткани (ÏÊÒ) ó меëкиõ эксïеðиментаëüныõ 
æивотныõ. Ê соæаëению, в ëитеðатóðе от-
сóтствóют систематиçиðованные иссëеäо-
ваниÿ о ïокаçатеëÿõ костной ткани ó беëыõ 
кðыс в ðаçëи÷ные воçðастные ïеðиоäы. 
Îäнако эти äанные в настоÿщее вðемÿ óæе 
необõоäимы äëÿ аäекватноãо соïоставëе-
ниÿ ôактов, ïоëó÷аемыõ в ðаçëи÷ныõ ëа-
боðатоðиÿõ. 

Ïоэтомó öеëью наøеãо иссëеäованиÿ 
быëо ïðовеäение сðавнитеëüноãо анаëиçа 
иçменений минеðаëüной ïëотности, мине-
ðаëüной насыщенности и ïëощаäи костной 
ткани ó кðыс ëинии Вистаð в çависимости 
от воçðаста и ïоëа. 

Ìатерèаëы è ìетîды. Èссëеäова-
ние ïðовеäено ïðи ïомощи ïðоãðаммы 
«Experimental animals» на äвóõôотонном 
ðентãеновском äенситометðе «Prodigy» (GE 
Mediсal systems, LUNAR, model 8743, 2005). 
Даннаÿ ïðоãðамма ïоçвоëÿет иçмеðÿтü ó 
меëкиõ æивотныõ ÌÏÊÒ (BMD), ÌНÊÒ 
(BMC) и ÏÊÒ (Area) как всеãо скеëета в 
цеëом, так и отäеëüныõ еãо ÷астей. 

Èссëеäованиÿ выïоëнены на çäоðовыõ 
интактныõ ïасïоðтиçиðованныõ кðысаõ 
ëинии Вистаð, иç котоðыõ быëо 190 самцов 
и 151 самка. Æивотные соäеðæаëисü в ви-
ваðии Èнститóта ãеðонтоëоãии АÌН Óкðа-
ины ïðи естественном освещении, на стан-
äаðтном ðационе. Эксïеðименты на æивот-
ныõ ïðовоäиëисü в соответствии с ïðави-
ëами Åвðоïейской конвенции о ãóманном 
отноøении к æивотным [1]. Îбсëеäоваëи 

7 воçðастныõ ãðóïï кðыс. Èсïоëüçоваëисü 
сëеäóющие метоäы статисти÷ескоãо анаëи-
çа: ïðовеðка ноðмаëüности ðасïðеäеëениÿ 
коëи÷ественныõ ïðиçнаков ïðовоäиëасü с 
исïоëüçованием кðитеðиÿ Êоëмоãоðова – 
Ñмиðнова; сðавнение сðеäниõ ïокаçатеëей 
– с исïоëüçованием t-кðитеðиÿ Ñтüюäен-
та [2-3]. Ïðи ðас÷етаõ исïоëüçоваëи ïаке-
ты ïðоãðамм «Microsoft Excel» и «Statisti-
ka 6,0».

Ðезуëьтаты è èх îбñужденèе. Анаëиç 
ïоëó÷енныõ ðеçóëüтатов ïокаçаë, ÷то çна-
÷имые отëи÷иÿ меæäó ïаðаметðами кост-
ной ткани ó самцов и самок выÿвëÿютсÿ 
óæе в воçðасте 1,5 месÿцев (ðис. 1). В это 
вðемÿ ÌÏÊÒ ó кðыс-самцов çна÷имо выøе, 
÷ем ó самок (t=6,56; ð<0,0001), çа с÷ет бо-
ëее высокоãо óðовнÿ минеðаëиçации кост-
ной ткани (t=2,76; ð=0,008) ïðи оäинаковой 
ïëощаäи костной ткани. Ê äвóм месÿцам 
все ïаðаметðы ó кðыс-самцов и самок ста-
новÿтсÿ ðавными, с тðетüеãо ïо ïÿтый ме-
сÿцы ÌÏÊÒ ó самцов çна÷имо выøе, ÷ем 
ó самок (3 мес. – t=3,32; ð=0,004; 4 мес. – 
t=2,26; ð=0,041; 5 мес. – t=2,37; ð=0,025). 
ÌНÊÒ ó самцов кðыс ðеïðоäóктивноãо и 
стаð÷ескоãо воçðаста (5-25 месÿцев) çна-
÷имо выøе, ÷ем ó самок кðыс (5 мес. – 
t=3,90; ð<0,0001; 6 мес. – t=5,05; ð<0,0001; 
7 мес. – t=2,98; ð=0,004; 20 мес. – t=2,31; 
ð=0,027; 24 мес. – t=2,07; ð=0,048; 25 мес. 
– t=2,85; ð=0,014). Анаëоãи÷наÿ çакономеð-
ностü ïðосëеæиваетсÿ и ïðи иссëеäова-
нии ïаðаметðов ÏÊÒ, ó самцов она çна÷и-
мо боëüøе, ÷ем ó самок с øестимесÿ÷ноãо 
воçðаста (6 мес. – t=5,78; ð<0,0001; 7 мес. – 
t=4,19; ð<0,0001; 24 мес. – t=3,66; ð<0,0001; 
25 мес. – t=3,41; ð=0,005). Òаким обðаçом, 
несмотðÿ на то, ÷то ó ðеïðоäóктивныõ и 
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стаðыõ самцов быëа выÿвëена боëее высо-
каÿ ÌНÊÒ и ÏÊÒ ïо сðавнению с самка-
ми, ïаðаметðы ÌÏÊÒ ó ниõ быëи оäина-
ковыми. Это объÿснÿетсÿ тем, ÷то в äанные 
воçðастные ïеðиоäы выÿвëено оäинаковое 
óвеëи÷ение как ïëощаäи костной ткани, 
так и ее минеðаëüной насыщенности.
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Ðèñ. 1. а) ìèнераëьнаÿ наñыщеннîñть кîñтнîé 
тканè (ÌÍÊÒ), б) ìèнераëьнаÿ ïëîтнîñть кîñт-
нîé тканè (ÌÏÊÒ), в) ïëîщадь кîñтнîé тканè вñе-
гî ñкеëета беëых крыñ в разëèчные вîзраñтные 

ïерèîды (ÏÊÒ).

Ïðи анаëиçе иçменений ïаðаметðов 
ÌÏÊÒ в воçðастном асïекте быë выÿв-
ëен çна÷имый ïðиðост ÌÏÊÒ ó самок 

кðыс с ïоëóтоðа äо äвóõ месÿцев на 33% 
(t=8,64; ð<0,0001) и с äвóõ äо тðеõ месÿцев 
на 12,5% (t=2,83; ð=0,009). Ó кðыс æе сам-
цов çна÷имый ïðиðост ÌÏÊÒ набëюäаë-
сÿ на оäин месÿц ïоçæе и быë менее вы-
ðаæенным: в ïеðиоä с äвóõ äо тðеõ месÿ-
цев на 27% (t=6,93; ð<0,0001) и с ÷етыðеõ 
äо ïÿти месÿцев – на 5% (t=2,12; ð=0,043). 
В остаëüные воçðастные ïеðиоäы äинами-
ка ÌÏÊÒ такæе имеëа тенäенцию к ðо-
стó, оäнако ðаçëи÷иÿ от оäной иссëеäóе-
мой воçðастной ãðóïïы к ïосëеäóющей не 
быëи çна÷имыми. 

ÌНÊÒ такæе óвеëи÷иваëасü с воçðас-
том как ó самцов, так и ó самок кðыс. Ó 
самцов ÌНÊÒ çна÷имо воçðосëа в ïеðиоä 
с ïоëóтоðа äо äвóõ месÿцев на 23% (t=3,52; 
ð<0,0001), с äвóõ месÿцев äо тðеõ – на 57% 
(t=8,85; ð<0,0001), с тðеõ äо ÷етыðеõ ме-
сÿцев на 17% (t=2,63; ð<0,017), с ïÿти äо 
øести месÿцев на 20% (t=4,34; ð<0,0001). 
Ó самок кðыс çна÷имые иçменениÿ ÌНÊÒ 
отме÷аëисü ëиøü в ïеðиоä с ïоëóтоðа äо 
äвóõ месÿцев на 51% (t=6,91; ð<0,0001), 
с äвóõ месÿцев äо тðеõ – на 51% (t=6,96; 
ð<0,0001) и с ïÿти äо øести месÿцев на 
14% (t=3,02; ð=0,006). 

Динамика ÏÊÒ имеëа тó æе тенäенцию, 
÷то и ÌНÊÒ, тоëüко менее выðаæеннóю. 
Ó самцов-кðыс в ïеðиоä с ïоëóтоðа месÿ-
цев äо äвóõ она выðосëа на 17% (t=4,93; 
ð<0,0001), с äвóõ äо тðеõ месÿцев на 29% 
(t=7,98; ð<0,0001), с тðеõ äо ÷етыðеõ ме-
сÿцев на 10% (t=2,91; ð=0,009) и с ïÿти äо 
øести месÿцев на 14% (t=2,62; ð=0,017). Ó 
самок ÏÊÒ çна÷имо воçðастаëа тоëüко в 
äва  воçðастные ïеðиоäа: с ïоëóтоðа ме-
сÿцев äо äвóõ на 18% (t=5,11; ð<0,0001) 
и с äвóõ äо тðеõ месÿцев на 28% (t=6,93; 
ð<0,0001). Даëее набëюäаëсÿ такæе ïëав-
ный неçна÷имый ïðиðост ÏÊÒ во всеõ воç-
ðастныõ ãðóïïаõ.

Вывîды. Èçó÷ение абсоëютныõ çна÷е-
ний минеðаëüной ïëотности костной ткани 
ó кðыс ëинии Вистаð в çависимости от воç-
ðаста и ïоëа выÿвиëо:

– ÷то ó кðыс нет «ïика» костной мас-
сы, а естü äва ка÷ественно ðаçныõ ïеðиоäа 
ïовыøениÿ ÌÏÊÒ. Ïеðиоä быстðоãо ïðи-
ðоста ÌÏÊÒ в ïðеäïóбеðтате (1-2мес.) и в 
ïóбеðтате (3-4 мес.), а такæе в на÷аëе ðе-
ïðоäóктивноãо воçðаста (5 мес.) и ïеðиоä 



82 “Ïðобëеми остеоëоãі¿”

МАÒÅÐ²АËÈ НАÓÊÎВÎ-ÏÐАÊÒÈчНÎї ÊÎНÔÅÐÅНÖ²ї Ç Ì²ÆНАÐÎДНÎÞ ÓчАÑÒÞ

боëее меäëенноãо ïðиðоста ÌÏÊÒ в ðеïðо-
äóктивном и стаð÷еском воçðасте. 

– ó самцов ÌНÊÒ и ÏÊÒ выøе, ÷ем ó 
самок в ðеïðоäóктивном и стаð÷еском воç-
ðасте, а ïаðаметðы ÌÏÊÒ не имеëи стати-
сти÷ески çна÷имыõ отëи÷ий, так как в äан-
ные воçðастные ïеðиоäы óвеëи÷ение ïëо-
щаäи костной ткани и ее минеðаëüной на-
сыщенности ïðоисõоäиëо в эквиваëентном 
соотноøении.

Ïðивеäенные нами äанные моãóт сëó-
æитü оðиентиðово÷ными ïокаçатеëÿми ïðи 
оïðеäеëении минеðаëüной ïëотности, ми-

неðаëüной насыщенности и ïëощаäи кост-
ной ткани ó кðыс ëинии Вистаð в воçðаст-
ном и ïоëовом асïектаõ. 
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Актóаëüним є ïоøóк новиõ метоäів ко-
ðекці¿ äискінети÷ниõ ïоðóøенü біëіаðно¿ 
системи, ÿкі, вïëиваю÷и на основні ëанки 
ïатоãенеçó çаõвоðюваннÿ й не сïðи÷инÿ-
ю÷и ïобі÷ниõ ðеакцій оðãаніçмó, äоçвоëи-
ëи б ïіäвищити еôективністü комïëексно¿ 
віäновëюваëüно¿ теðаïі¿. Çавäÿки ïðоäóк-
ці¿ ôіðми «Olivia» (Хаðків) отðимано моæ-
ëивості äëÿ віäновноãо ëікóваннÿ та ноðма-
ëіçаці¿ äіÿëüності ãеïатобіëіаðно¿ та ãастðо-
äóоäенаëüно¿ çон. Вäаëо ïіäібðаний комï-
ëекс тðав і ïðиçна÷еннÿ ¿õ çа циðкаäни-
ми ðитмами äаютü моæëивістü ïокðащи-
ти комïенсатоðні моæëивості оðãаніçмó й 
ствоðити в киøе÷никó й сôінктеðномó аïа-
ðаті óмови äëÿ ïокðащеннÿ віäтокó æов÷і, 
віä ÿкоãо çаëеæитü еôективністü ëікóваннÿ 
ëÿмбëіоçó. Ïеðøим етаïом ëікóваннÿ бóëо 
ïосиëеннÿ ïасаæó æов÷і, що äосÿãаëосÿ 
ïðиçна÷еннÿм Ôітокомïëексó äëÿ ïокðа-

щеннÿ ôóнкці¿ тðавëеннÿ. Ïісëÿ çменøен-
нÿ ïðоÿвів çастою æов÷і (на 8-10 äенü çа-
стосóваннÿ цüоãо ïðеïаðатó ó віковиõ äо-
çаõ), ми ïеðеõоäиëи äо ëіквіäаці¿ ëÿмбëій, 
çастосовóю÷и Ôітокомïëекс ïðотиïаðаçи-
таðний – віä 1 тиæнÿ äо місÿцÿ віковими 
äоçами, ïіä контðоëем анаëіçó каëó. Ïðи 
ïðовеäенні äаноãо äосëіäæеннÿ ми отðима-
ëи високó еôективністü ïðеïаðатів «OLI-
VIA», що бóëо ïіäтвеðäæено кëіні÷ними 
та ëабоðатоðними обстеæеннÿми. Êëіні÷но 
в äітей іç ДÆВØ çниæóвавсÿ або вçаãаëі 
çникав äисïеïси÷ний синäðом, на ÓÇД віä-
çна÷аëосÿ çникненнÿ çастою æов÷і, çмен-
øóваëасü щіëüністü стінок æов÷ноãо міõó-
ðа. Віäсóтністü цист ëÿмбëій ó каëі в 33,0% 
ïацієнтів сïостеðіãаëасÿ вæе в кінці ïеð-
øоãо тиæнÿ ëікóваннÿ, в інøиõ санаціÿ ки-
øе÷ника віäбóëасÿ ÷еðеç 2-2,5 тиæнÿ. 
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Þвеніëüний ðевмато¿äний аðтðит 
(ÞÐА) є õðоні÷ним çаõвоðюваннÿм, ÿке 
вимаãає віä ëікаðÿ ïостійно¿ інôоðмова-
ності ïðо стан çäоðов’ÿ ïацієнта ç метою 
своє÷асноãо ïðийнÿттÿ ðіøеннÿ ïðо необ-
õіäністü çміни теðаïевти÷но¿ тактики. Ñó-
÷асне ðоçóміннÿ ïитаннÿ монітоðинãó ÿв-
ëÿє собою ðаціонаëüнó ÷астотó та об’єм 
оцінок активності õвоðоби, ïокаçників беç-
ïе÷ності теðаïі¿ та ðеçóëüтати ¿õ вïëивó 
на насëіäки – стóïінü ôóнкціонаëüно¿ не-
äостатності та ÿкістü æиттÿ ïацієнта [1-4]. 
На сüоãоäніøній äенü метотðексат çаëиøа-
єтüсÿ ãоëовним баçовим ïðеïаðатом äëÿ ëі-
кóваннÿ ÞÐА. Висока еôективністü ниçü-
киõ äоç, невеëика кіëüкістü ïобі÷ниõ еôек-
тів та äобðа ïеðеносимістü стаëи ïіäставою 
äëÿ виçнаннÿ йоãо çоëотим станäаðтом те-
ðаïі¿ ÞÐА [5, 6]. В Óкðа¿ні äосëіäæеннÿ ç 
вив÷еннÿ вïëивó теðаïі¿ метотðексатом на 
ÿкістü æиттÿ äітей іç ÞÐА не ïðовоäиëи-
сÿ. Òомó метою äосëіäæеннÿ бóëо оціни-
ти ðівенü ÿкості æиттÿ õвоðиõ на ÞÐА на 
тëі теðаïі¿ метотðексатом та нестеðо¿äни-
ми ïðотиçаïаëüними ïðеïаðатами (НÏÇÏ).

До ïо÷аткó ëікóваннÿ бóëо обстеæе-
но 51 õвоðó на ÞÐА äитинó. В çаëеæності 
віä õаðактеðó ïðовеäено¿ теðаïі¿ óсіõ ïа-
цієнтів бóëо ðоçäіëено на äві ãðóïи. Діти 
² ãðóïи отðимóваëи баçиснó теðаïію ниçü-
кими äоçами метотðексатó – в сеðеäнüо-
мó (5,5±0,4) мã/м2 ïовеðõні тіëа – 1 ðаç на 
тиæäенü внóтðіøнüом’ÿçово в комбінаці¿ ç 
ïеðоðаëüним ïðийомом ôоëієво¿ кисëоти ó 
віковій äобовій äоçі на äðóãий äенü ïісëÿ 
ін’єкці¿ метотðексатó вïðоäовæ óсüоãо ïе-
ðіоäó монітоðинãó, а такоæ НÏÇÏ ïðотÿ-
ãом ïеðøиõ 3 місÿців. Хвоðим ²² ãðóïи ïðи-
çна÷аëасÿ монотеðаïіÿ НÏÇÏ, а саме несе-

ëективними інãібітоðами ÖÎÃ-1 та ÖÎÃ-2, 
äоçвоëеними äëÿ викоðистаннÿ ç ðаннüо-
ãо вікó.

Дëÿ вив÷еннÿ віääаëениõ насëіäків õво-
ðоби на тëі оäноãо й тоãо æ меäикаментоç-
ноãо аãента монітоðинã ÞÐА ïðовоäивсÿ ó 
õвоðиõ ÷еðеç 6 місÿців, 1 та 2 ðоки. чеðеç 1 
ðік монітоðинãó на тëі ïðийомó НÏÇÏ стан 
оäноãо õëоïцÿ ïоãіðøивсÿ, в çв’ÿçкó іç ÷им 
йомó бóëо ïðиçна÷ено метотðексат. Ó ін-
øоãо õëоïцÿ ÷еðеç ðік çаãаëüний стан çна-
÷но ïокðащивсÿ, й мати віä ëікóваннÿ ме-
тотðексатом віäмовиëасÿ. Дëÿ ïоäаëüøоãо 
веäеннÿ монітоðинãó в ïеðøомó виïаäкó 
äитина бóëа ïеðевеäена в ², ó äðóãомó – в 
²² ãðóïó. Òаким ÷ином, ² ãðóïó äо ïо÷аткó 
ëікóваннÿ скëаëи 24, ÷еðеç 6 місÿців – 19, 
÷еðеç 1 ðік – 23, ÷еðеç 2 ðоки – 10 äітей. Ó 
²² ãðóïó äо ïо÷аткó ëікóваннÿ óвійøëи 29, 
÷еðеç 6 місÿців – 24, ÷еðеç 1 ðік – 27, ÷е-
ðеç 2 ðоки – 16 ïацієнтів. Óсі інøі õвоðі на 
ïовтоðні оãëÿäи не ç’ÿвиëисÿ.

ßкістü æиттÿ äітей оцінюваëи çа äо-
ïомоãою аäаïтовано¿ óкðа¿номовно¿ веð-
сі¿ оïитóваëüника CHQ в моäиôікаці¿ PF50 
(parent form) [7]. На 50 çаïитанü само-
стійно віäïовіäаëи батüки äітей віком віä 
5 äо 18 ðоків. Îïитóваëüник містив ó собі 
13 концеïтóаëüниõ ïоëоæенü, ÿкі виçна-
÷иëи ÿкістü æиттÿ äітей: «çаãаëüний стан 
çäоðов’ÿ», «ôіçи÷на активністü», «щоäен-
на активністü – емоційний асïект», «що-
äенна активністü – ôіçи÷ний асïект», «біëü 
ó тіëі», «ïовеäінка», «çаãаëüна оцінка ïо-
веäінки», «ïсиõі÷не çäоðов’ÿ», «самооцін-
ка», «çаãаëüне сïðийнÿттÿ станó çäоðов’ÿ», 
«çміни в стані çäоðов’ÿ», «сімейна актив-
ністü», «сімейна çëаãоäа». Çаãаëüна кіëü-
кістü баëів ïісëÿ ïðоцеäóðи ïеðекоäóваннÿ 
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ðоçðаõовóваëасÿ çа стобаëüною øкаëою. 
чим вищим бóв ðеçóëüтат, тим кðащою 
вваæаëи ÿкістü æиттÿ. Ñóмаðний ïіäðаõó-
нок баëів ïðовоäивсÿ çа наÿвності віäïові-
äей на ïонаä ïоëовинó çаïитанü коæно¿ іç 
13 концеïцій øëÿõом викоðистаннÿ çаïа-
тентованиõ аëãоðитмів та SAS ïðоãðамно-
ãо коäó, ïеðеäба÷ениõ автоðом оïитóваëü-
ника. Дëÿ об÷исëеннÿ çаãаëüноãо ôіçи÷ноãо 
ðаõóнкó викоðистовóваëи øкаëи «ôіçи÷на 
активністü», «щоäенна активністü – ôіçи÷-
ний асïект», «біëü ó тіëі», «çаãаëüне сïðий-
нÿттÿ станó çäоðов’ÿ», çаãаëüноãо ïсиõосо-

ціаëüноãо ðаõóнкó – «щоäенна активністü 
– емоційний асïект», «ïовеäінка», «ïсиõі÷-
не çäоðов’ÿ», «самооцінка».

Ðеçóëüтати анкетóваннÿ батüків оïи-
тóваëüником CHQ ïокаçаëи, що теðа-
ïіÿ ниçüкими äоçами метотðексатó ïокðа-
щóє ÿкістü æиттÿ äітей, що стðаæäаютü на 
ÞÐА (ðис. 1). Òак, ÷еðеç 1 ðік ó циõ ïаці-
єнтів çðостав çаãаëüний ôіçи÷ний ðаõóнок, 
÷еðеç 2 ðоки – çаãаëüний ôіçи÷ний та ïси-
õосоціаëüний ðаõóнки. Ëікóваннÿ НÏÇÏ 
ïокðащеннÿм ÿкості æиттÿ ó õвоðиõ на 
ÞÐА äітей не õаðактеðиçóваëосÿ.
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таблиця 1. динаміка показників шкал опитувальника сHQ на тлі лікування 

Øкаëа

² ãðóïа ²² ãðóïа
äо ëікó-
ваннÿ
(n=21)

÷еðеç 6 
міс.

(n=17)

÷еðеç 1 
ðік

(n=21) 

÷еðеç 2 
ðоки

(n=10)

äо ëікó-
ваннÿ
(n=28)

÷еðеç 6 
міс.

(n=23)

÷еðеç 1 
ðік

(n=26) 

÷еðеç 2 
ðоки

(n=16)
Çаãаëüний стан çäоðов’ÿ, 
баëи 21,2±5,4 36,8±3,9* 44,0±3,8* 56,0±6,5* 28,9±2,9 32,4±4,5 37,5±4,9 38,1±6,2
Ôіçи÷на активністü, баëи 55,0±4,6 62,7±4,5 73,7±2,8* 84,7±1,5* 64,9±3,4 67,0±3,4 64,8±3,4 63,9±5,2
Ùоäенна активністü – 
емоційний асïект, баëи 84,4±4,1 90,7±4,0 93,0±3,1 100,0±0,0* 77,9±4,4 89,7±3,2* 85,7±3,5 81,0±5,4
Ùоäенна активністü – 
ôіçи÷ний асïект, баëи 66,3±5,0 74,2±5,9 85,4±3,2* 98,3±1,7* 69,3±5,0 73,6±4,7 73,4±4,5 73,7±6,3
Áіëü ó тіëі, баëи 32,9±4,4 39,4±4,2 46,2±3,9* 58,0±5,5* 42,1±3,5 42,6±4,3 43,1±4,6 36,3±6,2
Ïовеäінка, баëи 80,2±3,1 76,9±3,1 81,4±2,5 89,0±2,1* 76,8±4,1 75,2±3,2 74,6±2,8 69,4±3,9
Çаãаëüна оцінка ïовеäін-
ки, баëи 66,7±4,0 61,8±4,4 65,5±4,7 80,0±5,0* 66,1±4,3 58,7±5,1 62,5±4,2 54,7±5,7
Ïсиõі÷не çäоðов’ÿ, баëи 59,5±1,8 66,5±2,9* 66,7±1,9* 70,5±1,2* 58,8±2,3 56,7±3,1 56,5±2,9 55,6±3,7
Ñамооцінка, баëи 62,9±2,8 71,6±2,4* 74,6±3,4* 83,3±3,6* 65,8±3,1 61,6±3,4 63,1±2,8 61,7±5,4
Çаãаëüне сïðийнÿттÿ 
станó çäоðов’ÿ, баëи 44,3±4,0 45,9±4,1 57,9±3,9* 68,0±5,6* 44,6±3,0 48,0±3,7 53,5±3,8 47,5±5,0
Çміни в стані çäоðов’ÿ, 
баëи 26,2±6,1 48,5±6,6* 72,6±4,5* 87,5±4,2* 42,9±6,7 48,9±5,6 51,9±5,5 53,1±7,5
Ñімейна активністü, баëи 71,9±3,1 74,7±4,3 81,2±3,3* 91,8±2,1* 75,6±3,6 76,1±3,6 73,5±3,9 66,2±5,7
Ñімейна çëаãоäа, баëи 78,6±4,6 78,5±5,5 85,7±2,8 97,0±2,0* 75,4±5,1 77,6±3,8 74,6±4,1 72,5±4,7
Ï ð и м і т к а . * – p<0,05 ó ïоðівнÿнні ç виõіäними äаними ó оäній ãðóïі.
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Øестимісÿ÷на теðаïіÿ ÞÐА метотðек-
сатом, на äóмкó батüків, сóïðовоäæóваëа-
сÿ ïокðащеннÿм çаãаëüноãо станó çäоðов’ÿ, 
ïсиõі÷ноãо çäоðов’ÿ, самооцінки та çмін ó 
стані çäоðов’ÿ äітей. чеðеç 1 ðік ó цій ãðó-
ïі õвоðиõ сïостеðіãаëосÿ çðостаннÿ ïокаç-
ників øкаë «çаãаëüний стан çäоðов’ÿ», «ôі-
çи÷на активністü», «щоäенна активністü 
– ôіçи÷ний асïект», «біëü ó тіëі», «ïси-
õі÷не çäоðов’ÿ», «самооцінка», «çаãаëüне 
сïðийнÿттÿ станó çäоðов’ÿ», «çміни в ста-
ні çäоðов’ÿ», «сімейна активністü». чеðеç 2 
ðоки ïðовеäено¿ баçисно¿ теðаïі¿ віäçна÷а-
ëосÿ äостовіðне ïокðащеннÿ ÿкості æиттÿ 
õвоðиõ äітей çа всіма øкаëами оïитóваëü-
ника CHQ (табë. 1).

Анаëіç ïокаçників øкаë оïитóваëüника 
CHQ ó ²² ãðóïі ïокаçав, що тðиваëе вико-
ðистаннÿ НÏÇÏ ïðи ÞÐА çмінами ÿкос-
ті æиттÿ не сóïðовоäæóєтüсÿ, а отæе, не 
віäïовіäає сó÷асним вимоãам щоäо еôек-
тивності ëікóваëüниõ çаõоäів. Òак, теðаïіÿ 
НÏÇÏ ÷еðеç 6 місÿців õаðактеðиçóваëа-
сÿ ïокðащеннÿм ëиøе ïокаçника емоцій-
ноãо асïектó щоäенно¿ активності, ÿкий ó 
ïðоцесі ïоäаëüøоãо ëікóваннÿ ïовеðнóвсÿ 
ïðакти÷но äо виõіäноãо ðівнÿ.

Òаким ÷ином, теðаïіÿ метотðексатом 
вïëиває на ÿкістü æиттÿ äітей, що стðаæ-
äаютü на ÞÐА. Ôіçи÷не çäоðов’ÿ ïокðа-
щóєтüсÿ ÷еðеç оäин, ïсиõосоціаëüне – ÷е-
ðеç äва ðоки беçïеðеðвноãо викоðистаннÿ 
ниçüкиõ äоç метотðексатó. Îтðимані ðе-
çóëüтати обґðóнтовóютü äоціëüністü вико-
ðистаннÿ оцінки ÿкості æиттÿ, виçна÷ено¿ 
çа äоïомоãою óкðа¿номовно¿ аäаïтовано¿ 
веðсі¿ оïитóваëüника CHQ, в ðоëі самостій-
ноãо кðитеðію еôективності теðаïі¿ ÞÐА.
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86 “Ïðобëеми остеоëоãі¿”

До ðеäакційно¿ теки æóðнаëó “Ïðобëеми 
остеоëоãі¿” ïðиймаютüсÿ кëіні÷ні та ексïеðи-
ментаëüні ðоботи, 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 
ðобота, й мати віçó кеðівника óстанови. Ав-
тоð ïіäтвеðäæóє, що матеðіаë статті не бóëо 
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 бóти наäðóкованим ÷еðеç äва 
інтеðваëи ç оäноãо бокó аðкóøа ôоðматом А4 
(210x297 мм), ïоëÿ ç óсіõ стоðін ïо 20 мм.

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

На ïеðøій стоðінці текстó вãоðі çаçна÷а-
єтüсÿ øиôð ÓДÊ, ініціаëи та ïðіçвища авто-
ðів, наçва статті, наçва óстанови, äе ïðацю-
ютü автоðи, ðеçюме, кëю÷ові сëова (віä 5 äо 
7 сëів або сëовосïоëó÷енü), ÿкі ðоçкðиваютü 
çміст статті. На останній стоðінці текстó всі 
автоðи мóсÿтü обов’ÿçково çаëиøити вëас-
ноðó÷ні ïіäïиси, çаçна÷ити ïðіçвище, ім’ÿ та 
ïо-батüкові, ïоøтовó, еëектðоннó аäðеси, но-
меðи теëеôонів (сëóæбовий, äомаøній або 
мобіëüний), çа ÿкими ðеäакціÿ çмоæе сïіëкó-
ватисÿ ç ними.

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

Îãëÿä моæе мати обсÿã äо 24 стоðінок, ко-
ðоткі ïовіäомëеннÿ – äо 5 стоðінок (2 іëю-
стðаці¿, табëиці або ðисóнки).

Îðиãінаëüні статті ïовинні мати такі ðоç-
äіëи:

– Вступ (висвітëюєтüсÿ стан вив÷аннÿ 
ïðобëеми ç ïосиëаннÿми на ëітеðатóðні äæе-
ðеëа, обґðóнтовóєтüсÿ мета äосëіäæеннÿ).

ПРавила для автОРів

– Матеріали та методи (викëаäаютüсÿ 
так, щоб моæна бóëо віäтвоðити äосëіäæен-
нÿ; на çаãаëüновіäомі метоäи äостатнüо çðо-
бити ïосиëаннÿ). Необõіäно çаçна÷ити отðи-
маннÿ çãоäи обстеæóваниõ ó ðаçі кëіні÷ниõ 
äосëіäæенü. ßкщо äосëіäæеннÿ ексïеðимен-
таëüні, вкаçати виä і кіëüкістü викоðистаниõ 
тваðин, метоäи çнебоëюваннÿ.

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

Êоæнó табëицю сëіä äðóкóвати на окðе-
момó аðкóøі. Автоðи беðóтü на себе віäïові-
äаëüністü çа ÿкістü та віðоãіäністü навеäениõ 
äаниõ. Óсі веëи÷ини маютü бóти навеäеними 
в оäиницÿõ Ñ².

Ðисóнки та ôотоãðаôі¿ ïоäаютüсÿ в äвоõ 
ïðиміðникаõ (ôотоãðаôі¿ на ãëÿнсованомó 
ïаïеðі). На çвоðоті коæно¿ іëюстðаці¿ оëівцем 
çаçна÷аютü ¿õні ïоðÿäкові номеðи, ïðіçвище 
ïеðøоãо автоðа, скоðо÷енó наçвó статті, а та-
коæ “веðõ” і “ниç”. На ïоëÿõ текстó çаçна-
÷аютü місце ðоçтаøóваннÿ табëицü (табë.) та 
ðисóнків (ðис).

– Висновки.
– Список літератури (не біëüøе 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 собою ïðаво наóко-
воãо та ëітеðатóðноãо ðеäаãóваннÿ статті, а 
такоæ ¿¿ скоðо÷еннÿ.

Ìатеðіаëи ïðосимо наäсиëати ðекоменäо-
ваним ëистом ÷и банäеðоëëю.

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