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ПОДАГРА ТА ПСЕВДОПОДАГРА: ДИФЕРЕНЦІЙНІ ПІДХОДИ 
ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ 

Поворознюк В.В., Дубецька Г.С.

ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Київ

Ðåзþìå. Ïðобëема ïоäаãðи та ïсевäоïоäаãðи набóëа особëивоãо çна÷еннÿ çа останні ðоки, що обóмовëено 
çбіëüøеннÿм ÷астоти äаниõ ïатоëоãій ó світовій ïоïóëÿці¿. Çавäÿки ïоäібності симïтоматики ïðи 
циõ çаõвоðюваннÿõ çаëиøаєтüсÿ високою ÷астота äіаãности÷ниõ ïомиëок ç ðоçвитком ó ïацієнтів 
ãостðоãо ïоäаãðи÷ноãо аðтðитó та виникає необõіäністü äиôеðенційно¿ äіаãностики ïоäаãðи, в ïеð-
øó ÷еðãó, іç ïсевäоïоäаãðою. 

Ключові слова: ïоäаãðа, ïсевäоïоäаãðа, се÷ова кисëота, кðистаëи моноóðатó натðію, кðистаëи ïіðоôосôа-
тó каëüцію.

ôосôатна аðтðоïатіÿ». Ïðоте стосовно äо-
стовіðності та коðектності вæиваннÿ циõ 
теðмінів ïðи встановëенні äіаãноçó ëікаðі 
ðоçõоäÿтüсÿ ó сво¿õ ïоãëÿäаõ. Аäæе теð-
мін «ïсевäоïоäаãðа» то÷но оïисóє кëіні÷ні 
ïðоÿви синовіаëüноãо çаïаëеннÿ, ïоäібно-
ãо äо атаки ïоäаãðи÷ноãо аðтðитó, ïðоте 
такі наïаäи сïостеðіãаютüсÿ не в óсіõ ïа-
цієнтів. Ïсевäоïоäаãðа моæе ïðоÿвëÿтисÿ 
не ëиøе ãостðим моно- ÷и оëіãоаðтðитом, 
а й õðоні÷ним óðаæеннÿм сóãëобів çа ти-
ïом ðевмато¿äноãо аðтðитó ÷и остеоаðтðо-
çó. Çаçви÷ай ó ïатоëоãі÷ний ïðоцес втÿãó-
єтüсÿ коëінний сóãëоб, а ïðи ïоäаãðі ïеð-
øий ïëюсне-ôаëанãовий. Òеðмін «õонäðо-
каëüциноç» оïисóє ðентãеноëоãі÷нó каð-
тинó віäкëаäеннÿ кðистаëів ïіðоôосôатó 
каëüцію в ãіаëіновомó õðÿщі та інøиõ внó-
тðіøнüосóãëобовиõ стðóктóðаõ (меніскаõ), 
аëе äані ðентãеноëоãі÷ні оçнаки (каëüци-
ôікаціÿ м'ÿкиõ тканин) моæóтü сïостеðіãа-
тисÿ такоæ ïðи інøиõ çаõвоðюваннÿõ [2]. 
На сüоãоäніøній äенü віäомо, що в ïðак-
ти÷ній ïовсÿкäенній äіÿëüності ëікаðÿ най-
÷астіøе вæиваютüсÿ теðміни: «ïсевäоïоäа-
ãðа» та «ïіðоôосôатна аðтðоïатіÿ». Ïðоа-
наëіçóвавøи віт÷иçнÿні та çаðóбіæні äæе-
ðеëа меäи÷но¿ ëітеðатóðи, ïðоïонóємо сó-
÷асний ïоãëÿä на кëіні÷ний ïеðебіã, ïðин-
циïи äіаãностики та ëікóваннÿ такоãо ðіä-
кісноãо та воäно÷ас цікавоãо çаõвоðюваннÿ, 
ÿк ïсевäоïоäаãðа.

Псевдоподагра (õонäðокаëüциноç, õво-
ðоба віäкëаäеннÿ кðистаëів ïіðоôосôатó 

Çа останні ðоки çðосëа ÷астка ðевмато-
ëоãі÷ниõ çаõвоðюванü ÿк в Óкðа¿ні, так і 
çа коðäоном. Ïðоте навітü не äаний ôакт 
обóмовëює актóаëüністü вив÷еннÿ ïðобëе-
ми, а в ïеðøó ÷еðãó, ваðіабеëüністü кëіні÷-
ниõ ôоðм, ïоÿва новиõ ôактоðів ðиçикó та 
çміни в особëивостÿõ ïеðебіãó õвоðоб, що 
óскëаäнює äіаãностикó, вимаãає ðоçðобки 
сó÷асниõ метоäів ëікóваннÿ та óäоскона-
ëеннÿ тактики веäеннÿ ïацієнтів іç ïато-
ëоãією кістково-сóãëобово¿ системи. ßкщо 
ïðовести анаëіç äинамі÷ності висвітëеннÿ 
ðіçниõ наóковиõ тематик ïðотÿãом остан-
ніõ ðоків ó світовій та віт÷иçнÿній меäи÷ній 
ëітеðатóðі, то, çви÷айно, ïðивеðтає óваãó 
ïоÿва веëико¿ кіëüкості ïðо÷итаниõ ëек-
цій та оïóбëікованиõ статей і теç äоïові-
äей, ïðисвÿ÷ениõ особëивостÿм кëіні÷но-
ãо ïеðебіãó, äіаãностики та ëікóваннÿ ïо-
äаãðи та ïсевäоïоäаãðи. На сüоãоäні ëікаðів 
та ïацієнтів õвиëює ïитаннÿ, ÷омó çðостає 
÷астота äаниõ ноçоëоãій ó світовій ïоïóëÿ-
ці¿. В÷ені акцентóютü óваãó на вæиванні 
висококаëоðійно¿ ¿æі, çбіëüøенні кіëüкос-
ті сеðцево-сóäинниõ çаõвоðюванü та ниð-
ково¿ ïатоëоãі¿, оæиðінні, ãенети÷ниõ ÷ин-
никаõ, ÿкі моæóтü вистóïати в ÿкості ôак-
тоðів ðиçикó. Ùо æ таке ïоäаãðа та ïсев-
äоïоäаãðа, й ÷омó така веëика óваãа ïðиäі-
ëÿєтüсÿ цим äвом ноçоëоãі÷ним оäиницÿм?

Ó меäи÷ній ëітеðатóðі õвоðоба віäкëа-
äеннÿ кðистаëів каëüцію ïіðоôосôатó äи-
ãіäðатó віäома ïіä тðüома наçвами: «ïсев-
äоïоäаãðа», «õонäðокаëüциноç» та «ïіðо-
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каëüцію äиãіäðатó, ïіðоôосôатна аðтðо-
ïатіÿ) – çаõвоðюваннÿ, ÿке õаðактеðиçó-
єтüсÿ ïоðóøеннÿм обмінó та віäкëаäеннÿм 
кðистаëів ïіðоôосôатó каëüцію в сïоëó÷-
ній тканині та сóãëобовомó õðÿщі [1]. 

Подагра – õðоні÷не ïðоãðесóю÷е çаõво-
ðюваннÿ, ïов’ÿçане ç ïоðóøеннÿм ïóðино-
воãо обмінó, що õаðактеðиçóєтüсÿ ïіäви-
щеннÿм ðівнÿ се÷ово¿ кисëоти в кðові (ãі-
ïеðóðикемією) й віäкëаäеннÿм ó тканинаõ 
оïоðно-ðóõовоãо аïаðатó та внóтðіøніõ оð-
ãанаõ натðієво¿ соëі се÷ово¿ кисëоти (óðа-
тів) ç ðоçвитком ãостðоãо аðтðитó та óтво-
ðеннÿм ïоäаãðи÷ниõ вóçëиків (тоôóсів) [1, 
4, 6]. 

Â³êîâ³ òà ñòàòåâ³ îñîбëèâîñò³ ïîäàгðè 
òà ïñåâäîïîäàгðè

Ó ÷оëовіків ó ноðмі сïостеðіãаєтüсÿ 
біëüø високий ðівенü се÷ово¿ кисëоти в 
ïëаçмі кðові. Ïік çаõвоðюваності на ïоäа-
ãðó в ÷оëовіків ïðиïаäає на вік 35-50 ðоків, 
ó æінок – 55-70 ðоків, ïðоте çаõвоðюваннÿ 
моæе ðоçвиватисÿ в біëüø моëоäомó віці та 
сïостеðіãаєтüсÿ навітü ó äітей [1]. 

Ïіðоôосôатна аðтðоïатіÿ çóстðі÷аєтüсÿ 
ç оäнаковою ÷астотою ÿк ó ÷оëовіків, так 
і в æінок ó віці стаðøе 30 ðоків. Ïік çа-
õвоðюваності ïðиïаäає на віковó ãðóïó 60 
ðоків. Деÿкі наóковці наçиваютü ïсевäоïо-
äаãðó õвоðобою ëюäей ëітнüоãо вікó, аäæе 
÷астою çнаõіäкою äëÿ меäиків ïðи обсте-
æенні ïацієнтів ó віці 60-70 ðоків ç ïатоëо-
ãією сóãëобів є наÿвністü віäкëаäенü ïіðо-
ôосôатó каëüцію в ãіаëіновомó õðÿщі [1, 2]. 

Çа äаними äеÿкиõ еïіäеміоëоãі÷ниõ äо-
сëіäæенü ç óðаõóваннÿм ðентãеноãðаôі¿ 
сóãëобів кисті, коëінниõ та кóëüøовиõ сó-
ãëобів встановëено вçаємоçв'ÿçок міæ віком 
та ïоøиðеністю сóãëобовоãо õонäðокаëü-
циноçó. Òак, ó віці 65-74 ðоки õонäðокаëü-
циноç виÿвëÿютü ó 15% виïаäків, ó віковій 
ãðóïі 75-84 ðоки – ó 36%, стаðøе 84 ðоків – 
ó 50% обстеæениõ неçаëеæно віä наÿвності 
÷и віäсóтності симïтомів. Чіткиõ статевиõ 
віäмінностей ó ÷астоті ðоçвиткó äано¿ ïа-
тоëоãі¿ не виÿвëено, ïðоте ваðіант «ïсевäо-
ïоäаãðи» ÷астіøе виÿвëÿютü ó ÷оëовіків, а 
«ïсевäоостеоаðтðоçó» – в æінок [2].

Ïñåâäîïîäàгðà â ä³òåé 
Ç ëітеðатóðниõ äæеðеë віäомо, що кðис-

таëі÷ні аðтðоïаті¿, çокðема ïсевäоïоäаãðа, 
майæе не çóстðі÷аютüсÿ в äитÿ÷омó віці, 

або æ ¿õ виÿвëÿютü äóæе ðіäко. Даний 
ôакт обóмовëений менøою виðаæеністю 
метабоëі÷ниõ ïоðóøенü та наÿвністю тіëü-
ки ïо÷атковиõ ïðоÿвів втоðинниõ çмін оïо-
ðно-ðóõовоãо аïаðатó. Êðім цüоãо, біëü ó 
сóãëобаõ ïðи такиõ аðтðоïатіÿõ носитü ме-
õані÷ний õаðактеð, томó аðтðаëãі¿ моæóтü 
бóти віäсóтні в стані сïокою, ç’ÿвëÿтисü 
ïðи тðиваëій õоäüбі та çникати ïісëÿ віä-
ïо÷инкó [7]. 

Ïісëÿ анаëіçó äаниõ ëітеðатóðи, ïðи-
свÿ÷ено¿ темі ïсевäоïоäаãðи, веëикó çаці-
кавëеністü та наóковий інтеðес викëикаëа 
статтÿ «Êðистаëі÷ні аðтðоïаті¿ в ïðакти-
ці ëікаðÿ-ïеäіатðа», в ÿкій автоðи Îмеëü-
÷енко Ë.²., Îøëÿнсüка Î.А., Ïетðенко Ë.Á., 
Ëюäвік Ò.А. ïðеäставиëи виïаäок іç ïðак-
тики, що ïіäтвеðäæóє моæëивістü ðоçви-
ткó ïсевäоïоäаãðи в äитÿ÷омó віці. Çокðе-
ма, вони äетаëüно оïисаëи весü аëãоðитм 
äіаãностики та тактики ëікóваннÿ äів÷ин-
ки, ÿка іç тðüоõðі÷ноãо вікó скаðæиëасü на 
боëі в сóãëобаõ. Ó восüмиðі÷номó віці в äи-
тини виÿвиëи новоóтвоðеннÿ на 5-ó ïаëüці 
ïðаво¿ стоïи й 4-ó ïаëüці ëіво¿ кисті. Ïіс-
ëÿ ðентãеноëоãі÷ноãо обстеæеннÿ ëікаðі çа-
ïіäоçðиëи остео¿ä – остеомó. Ïðоте äаний 
äіаãноç ãістоëоãі÷ний анаëіç не ïіäтвеðäив. 
Ç óðаõóваннÿм маніôестаці¿ õвоðоби ó осіб 
æіно÷о¿ статі в моëоäомó віці, наÿвності 
äиôóçноãо каëüциноçó ç ïеðеваæним óðа-
æеннÿм сóõоæиëü äðібниõ сóãëобів, ðеце-
äивóю÷оãо ïеðиаðтðитó ç ïоçитивною äи-
намікою ëікóваннÿ, біоõімі÷ноãо виÿвëеннÿ 
ó воãнищі çаïаëеннÿ ôосôатів (а не óðа-
тів) каëüцію бóв встановëений äіаãноç: õво-
ðоба ïоðóøеннÿ обмінó основниõ ôосôатів 
каëüцію (ïсевäоïоäаãðа ç віäкëаäеннÿм ãіä-
ðоксиаïатитó) [7]. Даний кëіні÷ний виïаäок 
ïіäтвеðäæóє необõіäністü своє÷асно¿ äіа-
ãностики та ðаннüоãо виÿвëеннÿ кðистаëі÷-
ниõ аðтðоïатій ó ïацієнтів та свіä÷итü ïðо 
моæëивістü ðоçвиткó в äитÿ÷омó віці ïато-
ëоãій, біëüø õаðактеðниõ äëÿ äоðосëиõ.

Çâ’ÿзîê ïñåâäîïîäàгðè з ïîäàгðîþ
Êëіні÷ний ïеðебіã ãостðиõ атак аðтðи-

тó ç віäкëаäеннÿм кðистаëів ïіðоôосôатó 
каëüцію äóæе ïоäібний іç наïаäами ãостðо-
ãо ïоäаãðи÷ноãо аðтðитó, томó øиðоко çа-
стосовóєтüсÿ теðмін «ïсевäоïоäаãðа». Çа-
õвоðюваннÿ сóïðовоäæóєтüсÿ çаïаëеннÿм 
оäноãо або äвоõ сóãëобів. Ó ïеðіоä ãостðо-
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ãо наïаäó в çаãаëüномó анаëіçі кðові виÿв-
ëÿютü ïіäвищеннÿ øвиäкості осіäаннÿ еðи-
тðоцитів (ØÎÅ) та ëейкоцитоç. Ðівенü се-
÷ово¿ кисëоти в сиðоватці кðові віäïові-
äає ноðмі [6, 8, 9]. Ó ëітеðатóðі оïисані ви-
ïаäки віäкëаäаннÿ кðистаëів ïіðоôосôатó 
каëüцію в синовіаëüній ðіäині та тканинаõ 
сóãëоба, томó наÿвністü тоôóсів не є ïа-
тоãномоні÷ною оçнакою ëиøе äëÿ ïоäаãðи. 
Дëÿ кëаси÷ноãо ïеðебіãó ïоäаãðи õаðактеð-
не óðаæеннÿ в äебюті ïеðøоãо ïëюснеôа-
ëанãовоãо сóãëоба, а ïðи ïсевäоïоäаãðі в 
50% виïаäків óðаæаєтüсÿ коëінний сóãëоб. 
Ðентãеноëоãі÷но äëÿ ïіðоôосôатно¿ аðтðо-
ïаті¿ õаðактеðне виÿвëеннÿ ïóнктиðниõ 
або сóціëüниõ ëінійниõ тіней, ÿкі ðоçміще-
ні ïаðаëеëüно сóãëобовій ïовеðõні (ëінійна 
каëüциôікаціÿ õðÿща, ÿка наãаäóє ïоäвій-
ний контóð сóãëоба). Êðистаëи ïіðоôосôа-
тó ðентãеноïоçитивні, а óðати ðентãеноне-
ãативні [5]. Ó 75% õвоðиõ на ïсевäоïоäаãðó 
ïіä ÷ас ðентãеноëоãі÷ноãо äосëіäæеннÿ ви-
ÿвëÿютü õонäðокаëüциноç, аëе цей симï-
том не сïециôі÷ний. Ïðи ïоäаãðі кðистаëи 
óðатів, ôаãоцитованиõ нейтðоôіëами (ви-
ÿвëÿютü ó синовіаëüній ðіäині ïіä ÷ас ïо-
ëÿðиçаційно¿ мікðоскоïі¿), маютü ãоë÷астó 
ôоðмó й сиëüне неãативне ïоäвійне ïðоме-
неçаëомëеннÿ, тоäі ÿк ïðи ïсевäоïоäаãðі 
кðистаëи каëüцію ïіðоôосôатó маютü ðіç-
номанітнó ôоðмó та сëабке ïоçитивне ïо-
äвійне ïðоменеçаëомëеннÿ [6] (ðис. 1).

 ÍÀÒÐ²ЄÂÈЙ ÓÐÀÒ              Ï²ÐÎÔÎÑÔÀÒ ÊÀЛÜÖ²Þ
 (ïîäàгðà)                        (ïñåâäîïîäàгðà)

Ðèñ. 1. Êðèñòàëè уðàòу òà ï³ðîфîñфàòу êàëüö³þ 
ïðè ïîäàгð³ òà ïñåâäîïîäàгð³ â ñèíîâ³àëüí³é ð³äè-

í³ ï³ä ÷àñ ïîëÿðèзàö³éíî¿ ì³êðîñêîï³¿. 

Îñîбëèâîñò³ ä³àгíîñòèêè ïîäàгðè òà 
ïñåâäîïîäàгðè

Ïðи наÿвності в ïацієнта стаðøо¿ віко-
во¿ ãðóïи (стаðøе 65 ðоків) ãостðоãо або 
ïіäãостðоãо аðтðитó, особëиво ç óðаæен-
нÿм коëінноãо сóãëоба, що наãаäóє ïоäаãðó, 

ðевмато¿äний аðтðит ÷и остеоаðтðоç, ëікаð 
ïовинен çаïіäоçðити äіаãноç ïіðоôосôатно¿ 
аðтðоïаті¿, ÿка õаðактеðиçóєтüсÿ ïеðеваæ-
ним óðаæеннÿм веëикиõ сóãëобів – коëін-
ниõ, ïðоменево-çаï’ÿстниõ, ëіктüовиõ, ïëе-
÷овиõ, кóëüøовиõ, ãоміëково-стоïниõ, аëе 
моæóтü çаëó÷атисü ó ïðоцес і äðібні сóãëо-
би, çокðема ïеðøий ïëюснеôаëанãовий сó-
ãëоб веëикоãо ïаëüцÿ стоïи. Дëÿ ïеðебіãó 
õðоні÷ноãо аðтðитó õаðактеðні ãостðі ата-
ки сóãëобовоãо синäðомó, а ïðи ëокаëіçаці¿ 
ïðоцесó в õðебті моæëивий ãостðий веðте-
бðаëüний синäðом іç çаëó÷еннÿм ó ïðоцес 
неðвовиõ коðінців. Ó äеÿкиõ ïацієнтів çа-
õвоðюваннÿ моæе тðиваëий ÷ас ïеðебіãа-
ти беçсимïтомно, що біëüø õаðактеðно äëÿ 
осіб стаðøоãо вікó. Òиïовими äëÿ ïсевäо-
ïоäаãðи є äеãенеðативні çміни õðÿща, ÿкі 
не віäðіçнÿютüсÿ віä остеоаðтðоçниõ: сóб-
õонäðаëüні кісти, остеоôіти, ôðаãментаціÿ 
õðÿща. Ðіäøе каëüциôікати моæóтü çó-
стðі÷атисÿ й ïо õоäó çв'ÿçок, ó каïсóëаõ 
сóãëобів, сóõоæиëü. Ìоæëивий ðоçвиток 
асеïти÷ноãо некðоçó ÿк óскëаäненнÿ ïіðо-
ôосôатно¿ аðтðоïаті¿ [1, 4, 6, 11, 13, 17, 21, 
22, 25].

Êðèòåð³¿ ä³àгíîñòèêè ï³ðîфîñфàòíî¿  
àðòðîïàò³¿ (ïñåâäîïîäàгðè) 

(зà Ìàêñуäîâîþ À.Í., Ñàë³хîâèì ².Ã., 2008)
1. Виÿвëеннÿ кðистаëів ïіðоôосôатó 

(ïðи біоïсі¿ тканин, автоïсі¿ або äосëіäæен-
ні синовіаëüно¿ ðіäини), õімі÷на стðóктó-
ðа ÿкиõ веðиôікована (наïðикëаä, метоäом 
ðентãенівсüко¿ äеôðакці¿).

2а. Виÿвëеннÿ кðистаëів, ÿкі маютü 
çäатністü äо ïоäвійноãо ïðоменеçаëомëен-
нÿ çа äоïомоãою ïоëÿðиçаційно¿ мікðоско-
ïі¿ ç викоðистаннÿм комïенсатоðа.

2б. Наÿвністü тиïовоãо õонäðокаëüцино-
çó на ðентãеноãðамаõ.

3. Аðтðити веëикиõ сóãëобів, ïеðебіã 
ÿкиõ сóïðовоäæóєтüсÿ ãостðими атаками. 

Êатеãоðі¿: 
 А. Достовіðні – кðитеðі¿ 1 або 2а + 2б
 Á. Éмовіðні – кðитеðі¿ 2а і 2б
 В. Ìоæëиві – кðитеðій 3 

Ä³àгíîñòè÷í³ êðèòåð³¿ ï³ðîфîñфàòíî¿ 
àðòðîïàò³¿ (ïñåâäîïîäàгðè) 

(зà McCarty D., 1972)
 • Виÿвëеннÿ в синовіаëüній ðіäині, біо-

ïтатаõ тканин кðистаëів ïіðоôосôатó каëü-
цію äиãіäðатó ç веðиôікацією ¿õ стðóктóðи.
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 • Виÿвëеннÿ çа äоïомоãою метоäó ïо-
ëÿðиçаційно¿ мікðоскоïі¿ оïти÷ниõ вëас-
тивостей, õаðактеðниõ äëÿ кðистаëів ïіðо-
ôосôатó каëüцію äиãіäðатó.

 • Наÿвністü на ðентãеноãðамаõ тиïовиõ 
оçнак õонäðокаëüциноçó.

 • Ãостðий аðтðит ç óðаæеннÿм веëикиõ 
сóãëобів (особëиво коëінниõ).

 • Хðоні÷ний аðтðит, ÿкий сóïðовоäæó-
єтüсÿ ãостðими атаками, ç óðаæеннÿм ко-
ëінниõ, кóëüøовиõ, ïðоменево-çаï’ÿстниõ, 
ëіктüовиõ, ïëе÷овиõ або ï’ÿстно-ôаëан-
ãовиõ сóãëобів.

Діаãноç вваæаєтüсÿ äостовіðним ïðи 
наÿвності ïеðøоãо кðитеðію або ïоєäнанні 
äðóãоãо та тðетüоãо. Він вваæаєтüсÿ 
ймовіðним ó виïаäкаõ, коëи виÿвëÿютü 
тіëüки кðистаëи ïіðоôосôатó каëüцію 
äиãіäðатó або õонäðокаëüциноç на 
ðентãеноãðамаõ. Діаãноç є моæëивим ïðи 
наÿвності ÷етвеðтоãо або ï’ÿтоãо кðитеðію 
(тобто õаðактеðниõ кëіні÷ниõ ïðоÿвів). 

Ä³àгíîñòè÷í³ êðèòåð³¿ ïîäàгðè  
(Àìåðèêàíñüêà êîëåг³ÿ ðåâìàòîëîг³â, 1989, 

ðåêîìåíäîâàí³ ÂÎÎÇ, 2003)
². Хаðактеðні кðистаëі÷ні óðати в сино-

віаëüній ðіäині сóãëоба і/або
²². Òоôóси, ÿкі містÿтü кðистаëі÷ні óðа-

ти, ïіäтвеðäæені õімі÷ною ÷и ïоëÿðиçацій-
ною мікðоскоïією, і/або

²²². Ïоçитивні 6 іç 12 ïеðеðаõованиõ 
ниæ÷е оçнак:

1. Áіëüø ніæ оäна ãостðа атака аðтðитó 
в анамнеçі.

2. Ìаксимаëüно виðаæене çаïаëеннÿ сó-
ãëоба вæе в ïеðøó äобó.

3. Ìоноаðтикóëÿðний õаðактеð аðтðитó.
4. Ãіïеðеміÿ øкіðи наä óðаæеним сóãëо-

бом.
5. Набðÿк або біëü, ÿкі ëокаëіçóютüсÿ в ² 

ïëюснеôаëанãовомó сóãëобі.
6. Îäнобі÷не óðаæеннÿ сóãëобів стóïні.
7. Ïіäøкіðні вóçëики, ÿкі наãаäóютü то-

ôóси.
8. Ãіïеðóðикеміÿ.
9. Îäнобі÷не óðаæеннÿ ² ïëюснеôаëан-

ãовоãо сóãëоба.
10. Асиметðи÷ний набðÿк óðаæеноãо сó-

ãëоба.
11. Ðентãеноëоãі÷но: сóбкоðтикаëüні кіс-

ти беç еðоçій.

12. Віäсóтністü ôëоðи в синовіаëüній ðі-
äині сóãëоба.

Ó ëюäей стаðøоãо вікó ïсевäоïоäаãðа 
моæе мати беçсимïтомний ïеðебіã, а ïо-
ÿвó кëіні÷но¿ симïтоматики ïов'ÿçóютü іç 
çаïаëеннÿм синовіаëüно¿ обоëонки й äеãе-
неðативно-äистðоôі÷ними çмінами тканин 
сóãëобів. Ïіðоôосôатна аðтðоïатіÿ моæе 
мати äекіëüка ваðіантів ïеðебіãó. Ñеðеä 
ниõ виäіëÿютü: ïсевäоïоäаãðó, ïсевäоаð-
тðоç, ïсевäоðевмато¿äний аðтðит, ïсевäо-
нейðоïати÷нó аðтðоïатію, ïсевäоанкіëо-
çивний сïонäиëіт [5]. Îсновні õаðактеðис-
тики циõ ïатоëоãій навеäені в табëиці 1.

Êðистаëи ïіðоôосôатó каëüцію моæна 
виÿвити в синовіаëüній ðіäині в ïацієнтів іç 
õвоðобою Ïеäæета, ãіïотеðиоçом, акðоме-
ãаëією, ïоäаãðою, аміëо¿äоçом, ãіïеðмобіëü-
ністю сóãëобів, що свіä÷итü ïðо втоðиннó 
ôоðмó äано¿ ïатоëоãі¿. ²снóютü ïðиïóщен-
нÿ, що äëÿ óтвоðеннÿ кðистаëів ïіðоôос-
ôатó каëüцію має çна÷еннÿ ïіäвищеннÿ 
ðівнÿ çаëіçа, каëüцію, міäі, çниæеннÿ вміс-
тó маãнію. Най÷астіøе втоðинна ïіðоôос-
ôатна аðтðоïатіÿ виникає ïðи ãемоõðома-
тоçі, ãіïеðïаðатиðеоçі, ãемосиäеðоçі, õво-
ðобі Êоноваëова-Віëüсона. Ïðи ïеðвинній 
ôоðмі ïðи÷ина ðоçвиткó äано¿ ïатоëоãі¿ 
çаëиøаєтüсÿ невіäомою. Дëÿ сімейно¿ ïі-
ðоôосôатно¿ аðтðоïаті¿ õаðактеðний аóто-
сомно-äомінантний тиï óсïаäкóваннÿ, ãе-
неðаëіçоване óðаæеннÿ сóãëобів ç виðаæе-
ною кëіні÷ною симïтоматикою най÷астіøе 
в ÷оëовіків віком äо 40 ðоків. Ó меäи÷ній 
ëітеðатóðі оïисані ôоðми äаноãо çаõвоðю-
ваннÿ, обóмовëені тðавмою або õіðóðãі÷ним 
втðó÷аннÿм [5].

Äèфåðåíö³àëüíà ä³àгíîñòèêà гîñòðî¿ 
ïñåâäîïîäàгðè

Вðаõовóю÷и кëіні÷нó симïтоматикó, çо-
кðема наÿвністü ãостðоãо сóãëобовоãо син-
äðомó, äиôеðенціаëüнó äіаãностикó ïсев-
äоïоäаãðи в ïеðøó ÷еðãó ïðовоäÿтü іç 
çаõвоðюваннÿми, ÿкі сóïðовоäæóютüсÿ на-
ÿвністю ãостðиõ аðтðитів – ïоäаãðою, сеï-
ти÷ним аðтðитом (табë. 2) [3]. 

Л³êуâàííÿ ïîäàгðè òà ïñåâäîïîäàгðè
Ïðи наÿвності ãостðоãо ïоäаãðи÷ноãо аð-

тðитó ïðиçна÷аютü нестеðо¿äні ïðотиçа-
ïаëüні çасоби, коëõіцин та ãëюкокоðтикос-
теðо¿äи. Ëікóваннÿ ãіïеðóðикемі¿ ïðи ïо-
äаãðі ïоëÿãає ó віäновëенні баëансó міæ 
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Таблиця 1. Клінічні варіанти перебігу пірофосфатної артропатії [Казимирко В.К., Коваленко В.Н., 2009]

Êëіні÷ні ваðіанти ïіðо-
ôосôатно¿ аðтðоïаті¿

Хаðактеðистика

Ïсевäоïоäаãðа 

Хаðактеðні ãостðі атаки боëю та ðоçвиток çаïаëеннÿ сóãëобів ÿк ïðи ïоäаãðи÷но-
мó аðтðиті. Ïеðеваæно óðаæаютüсÿ коëінні сóãëоби. Ìоæе сïостеðіãатисü ïіäви-
щеннÿ темïеðатóðи тіëа, ØÎÅ, ëейкоцитоç. Наïаä ãостðоãо аðтðитó ïðоäовæó-
єтüсÿ 1-2 тиæні. Частота ðециäивів ïðистóïів скëаäає віä 1-2 ó ðік äо äекіëüкоõ 
ïðотÿãом місÿцÿ. Найбіëüø õаðактеðний інтеðмітóю÷ий ïеðебіã ç ïеðіоäами çа-
ãостðеннÿ. Ðентãеноëоãі÷ні çміни ïостóïово наðостаютü, õонäðокаëüциноç стає 
біëüø виðаæеним і ïоøиðеним. Ìоæе віäçна÷атисÿ каëüциноç м’ÿкиõ тканин, си-
новіаëüниõ сóмок та сóõоæиëü. 

Ïсевäоостеоаðтðоç

Віäçна÷аютüсÿ боëі в сóãëобаõ ïðи ðóõаõ, äеôіãóðаціÿ сóãëобів, обмеæеннÿ ðó-
õів. Часто ïðиєäнóютüсÿ оçнаки çаïаëеннÿ. Óðаæаєтüсÿ 2-4 сóãëоби, ïеðø çа 
все – коëінні, ïðоменево-çаï’ÿстні, кóëüøові. Ðіäøе – ãоміëково-стоïні, ëіктüові, 
ï’ÿстно-ôаëанãові (²²-²²² ïаëüців). Ïðи ðентãеноëоãі÷номó äосëіäæенні виÿвëÿютü 
оçнаки, ÿкі õаðактеðні äëÿ остеоаðтðоçó, а такоæ õонäðокаëüциноç менісків, ãіа-
ëіновоãо õðÿща, каëüциноç каïсóëи, синовіаëüно¿ мембðани. Ñëіä віäçна÷ити, що 
çаïаëеннÿ сóãëобовиõ тканин біëüøе виðаæене ïðи õонäðокаëüциноçі ïоðівнÿно ç 
остеоаðтðоçом. На ïіçніõ стаäіÿõ õвоðоби óðаæаютüсÿ сóõоæиëëÿ та ïеðиаðтикó-
ëÿðні тканини.

Ïсевäоðевмато¿äний 
аðтðит

Ìоæëиве стійке çаïаëеннÿ äекіëüкоõ (інкоëи баãатüоõ) сóãëобів кисті та стоï. Ïðи 
цüомó еðоçі¿, ðевмато¿äний ôактоð ó кðові та äеôоðмаці¿ сóãëобів віäсóтні.

Ïсевäоанкіëоçивний 
сïонäиëіт

²нкоëи ðоçвиваєтüсÿ каëüциноç міæõðебцевиõ äисків, äеãенеðативно-äистðоôі÷-
ні çміни õðебта, віäçна÷аютüсÿ боëі та обмеæеннÿ ðóõів ó ðіçниõ віääіëаõ. Êëіні÷-
на каðтина наãаäóє анкіëоçивний сïонäиëіт, ïðоте сакðоіëе¿т і синäесмоôіти віä-
сóтні.

Ïсевäонейðоïати÷на 
атðоïатіÿ

В äеÿкиõ виïаäкаõ ðоçвиваєтüсÿ äестðóкціÿ оäноãо або äекіëüкоõ (ðіäøе) веëикиõ 
сóãëобів. Çміни ïоäібні ç так çваними невðоïати÷ними аðтðоïатіÿми (сиðинãоміє-
ëіÿ).

Таблиця 2. Диференціальна діагностика гострих артритів (псевдоподагри) [Дзяк Г.В., Хомазюк Т.А., 2010]

Діаãноç
Хаðактеðистика óðа-

æеннÿ сóãëобів

Ëейкоцитоç 
синовіаëüно¿ 

ðіäини

Áактеðіоскоïіÿ çа 
Ãðамом/ðеçóëüтати 

ïосівó

Наÿвністü кðиста-
ëів ó синовіаëüній 

ðіäині

Ðеçóëüтати ðентãено-
ãðаôі¿

Ïсевäоïо-
äаãðа 

Êоëінні, çаï’ÿсткові 
або ïеðøі метатаð-
çоôаëанãові сóãëоби

2-50•109/ë Неãативна Ðомбоïоäібні,
 ïоäвійне ïðоме-
неçаëомненнÿ

Набðÿк м’ÿкиõ тка-
нин, õонäðокаëüциноç

Ïоäаãðа

Ìетатаðçоôаëанãо-
ві, коëінні сóãëоби, 
ðіäøе ïðи ïеðøомó 
наïаäі – веðõні кін-
цівки

2-50•109/ë Неãативна Ãоëкоïоäібні, не-
ãативне ïоäвійне 
ïðоменеçаëом-
неннÿ

Ãостðа ïоäаãðа: аси-
метðи÷ний набðÿк
Хðоні÷на ïоäаãðа: ïе-
ðіаðтикóëÿðні еðоçі¿ 
ç нависаю÷ими кðа-
ÿми

Ñеïти÷ний 
аðтðит

Най÷астіøе коëін-
ні сóãëоби (моæëи-
ве óðаæеннÿ бóäü-
ÿкоãо сóãëоба)

>50•109/ë Ïоçитивна Віäсóтністü 
кðистаëів

Наÿвністü виïотó в 
сóãëобі або çміни віä-
сóтні

ïðоäóкцією се÷ово¿ кисëоти та ¿¿ вивеäен-
нÿм. Áаçисна теðаïіÿ ïеðеäба÷ає çастосó-
ваннÿ óðикоäеïðесивниõ і óðикоçóðи÷-
ниõ çасобів, а в ðаçі наÿвності óðоëітіаçó 
– óðикоëіти÷ниõ ïðеïаðатів. До неôаðма-
коëоãі÷ниõ метоäів, ÿкі äоïовнюютü, аëе не 
çамінюютü баçисне ëікóваннÿ ïоäаãðи, на-
ëеæатü çаõоäи щоäо çменøеннÿ маси тіëа, 
äотðиманнÿ ниçüкоïóðиново¿ äієти, обме-

æеннÿ вæиваннÿ аëкоãоëю, ôіçіотеðаïіÿ. 
Віäïовіäно äо ðекоменäацій EULAR аëоïó-
ðиноë є основним óðикоäеïðесивним ïðе-
ïаðатом äëÿ çниæеннÿ ðівнÿ се÷ово¿ кис-
ëоти ïðи õðоні÷ній ãіïеðóðикемі¿. Öей ïðе-
ïаðат бëокóє ôеðмент ксантиноксиäаçó, 
внасëіäок ÷оãо ïðиãні÷óєтüсÿ ïеðетвоðеннÿ 
ãіïоксантинó на ксантин і äаëі – на се÷о-
вó кисëотó [9]. Довеäено, що çавäÿки оäно-
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÷асномó ïðиçна÷енню коëõіцинó в ниçüкій 
äоçі (0,6–1,2 мã на äенü) ïðотÿãом 3–6 мі-
сÿців ðаçом іç ïðеïаðатами äëÿ çниæеннÿ 
ðівнÿ óðатів çменøóєтüсÿ ðиçик ðоçвиткó 
ïовтоðниõ ïðистóïів ïоäаãðи. 

Ó ëікóванні ïсевäоïоäаãðи ïеðеваãó на-
äаютü симïтомати÷ній теðаïі¿. Çокðема в 
ïеðіоä çаãостðеннÿ ïðиçна÷аютü нестеðо-
¿äні ïðотиçаïаëüні ïðеïаðати (äикëоôе-
нак натðію, інäометацин), коëõіцин [2, 15, 
22]. Çа äеÿкиõ обставин (наÿвністü ексóäа-
тивниõ воãнищ) çäійснюютü внóтðіøнüосó-
ãëобове ввеäеннÿ ãëюкокоðтикостеðо¿äів. Ó 
меäи÷ній ïðактиці ïоçитивно çаðекоменäó-
ваëи себе такі ôіçіотеðаïевти÷ні метоäи ëі-
кóваннÿ, ÿк ôоноôоðеç іç ãіäðокоðтиçоном, 
óëüтðаçвóк, äіатеðміÿ та інäóктотеðміÿ, ÿкі 
ïокðащóютü ôóнкціонаëüний стан óðаæе-
ниõ сóãëобів. Ç äостóïниõ метоäів ëікóван-
нÿ, ÿкі øиðоко çастосовóютü ïðи ïсевäоïо-
äаãðі, віäомі масаæ ðеґіонаðниõ м'ÿçів, сіð-
ковоäневі та ðаäонові ванни, ïаðаôінові та 
ãðÿçеві аïëікаці¿.

Неçваæаю÷и на те, що ïоäаãðа є оäним 
іç найäавніøиõ çаõвоðюванü ëюäини, ÷ас-
тота äіаãности÷ниõ ïомиëок ïðи ¿¿ виÿв-
ëенні çаëиøаєтüсÿ äóæе високою. Îскіëüки 
кëіні÷на симïтоматика ïоäаãðи та ïсевäо-
ïоäаãðи õаðактеðиçóєтüсÿ сïектðом ïоäі-
бниõ симïтомів та ïðоÿвів, äані ïатоëоãі÷-
ні стани ïотðебóютü ïоäаëüøоãо äетаëüно-
ãо вив÷еннÿ. 
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ПОДАГРА И ПСЕВДОПОДАГРА: ДИФФЕРЕНЦИ-
АЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕ-

НИЮ

Поворознюк В.В., Дубецкая Г.С.

ГУ «Институт геронтологии НАМН 
Украины», Киев

Ðåзþìå. Ïðобëема ïоäаãðы и ïсевäоïоäаãðы ïðи-
обðеëа особое çна÷ение çа ïосëеäние ãоäы, ÷то об-
óсëовëено óвеëи÷ением ÷астоты äанныõ ïатоëо-
ãий в миðовой ïоïóëÿции. Ó÷итываÿ сõоäство сим-
ïтоматики ïðи этиõ çабоëеваниÿõ, остаетсÿ высо-
кой ÷астота äиаãности÷ескиõ оøибок ïðи ðаçви-
тии ó ïациентов остðоãо ïоäаãðи÷ескоãо аðтðита и 
воçникает необõоäимостü äиôôеðенциаëüной äиа-
ãностики ïоäаãðы, в ïеðвóю о÷еðеäü, с ïсевäоïо-
äаãðой.

Ключевые слова: ïоäаãðа, ïсевäоïоäаãðа, мо÷еваÿ 
кисëота, кðистаëëы моноóðата натðиÿ, кðистаëëы 
ïиðоôосôата каëüциÿ.

GOUT AND PSEUDOGOUT: DIFFERENTIAL 
APPROACHES TO DIAGNOSIS AND TREATMENT

Povoroznyuk V.V., Dubetska G.S. 

«Institute of Gerontology of NAMS of Ukraine», 
Kyiv

Summary. The problem of gout and pseudogout 
acquired special importance in recent years, due to 
the increased frequency data pathologies in world 
population. Given the similarity of symptoms in 
these diseases remains high frequency of diagnostic 
errors in patients of acute gout arthritis and there 
is a need of differential diagnosis of gout in the first 
place, with pseudogout.

Keywords: gout, pseudogout, uric acid, crystals of 
monosodium urate, crystals of calcium pyrophos-
phate.
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Îстеоïоðоç (ÎÏ) – системное çабоëе-
вание скеëета, сðеäи ôактоðов ðиска ðаç-
витиÿ котоðоãо ваæнóю ðоëü иãðает ïо-
тðебëение каëüциÿ и витамина D, особен-
но в ïеðиоä интенсивноãо ðоста и ôоðми-
ðованиÿ ïика костной массы, котоðый äëÿ 
æенщин Ðесïóбëики Áеëаðóсü (ÐÁ) соот-
ветствóет 30 ãоäам [8], а такæе в ïеðи- и 
ïостменоïаóçаëüном воçðасте. В ïосëеäние 
ãоäы в ëитеðатóðе ïоÿвиëисü äанные о том, 
÷то исто÷ник ÎÏ ó ëюäей стаðøиõ воç-
ðастныõ ãðóïï ëеæит в äетском и моëоäом 
воçðасте [1, 2]. В äетском воçðасте ïðеобëа-
äают ïðоцессы ôоðмиðованиÿ костной тка-
ни (остеоãенеçа), а с 35-40 ëет на÷инаютсÿ 
ïотеðи костной массы, ïðибëиçитеëüно со-
ставëÿющие 0,5-1% в ãоä. Ñ настóïëением 
меноïаóçы и в ïеðвые 3-5 ëет ïостмено-
ïаóçы этот ïокаçатеëü воçðастает äо 3-7% 
в ãоä [5, 10]. Îäним иç сðеäовыõ ôактоðов, 
вëиÿющиõ на ôоðмиðование скеëета, ÿв-
ëÿетсÿ ïоëноценное ïитание с äостато÷ным 
ïотðебëением каëüциÿ и витамина D. Ëи-
теðатóðные äанные свиäетеëüствóют, ÷то 
минеðаëüнаÿ ïëотностü кости ó вçðосëыõ 

æенщин наõоäитсÿ в ïðÿмой çависимости 
от ïотðебëениÿ моëока в äетстве и юности 
[12]. Неäостато÷ное ïостóïëение каëüциÿ 
в ïеðиоä ðоста скеëета сïособствóет ôоð-
миðованию ниçкой ïиковой костной мас-
сы, ÷то вïосëеäствии моæет бытü ïðи÷и-
ной ðиска ïеðеëомов как в моëоäом, так и в 
боëее ïоçäнем воçðасте [2, 5, 9]. Ðеçóëüта-
ты иссëеäований, оценивающиõ ïотðебëе-
ние аëиментаðноãо каëüциÿ вçðосëым на-
сеëением ðаçëи÷ныõ стðан, ïокаçаëи, ÷то 
в сðеäнем еãо ïотðебëение не ïðевыøает 
700-800мã/сóтки [3, 9, 10]. Это сóществен-
но ниæе ðекоменäóемыõ 1000 мã/сóтки, а в 
ïеðиоä беðеменности, коðмëениÿ ãðóäüю и 
с настóïëением меноïаóçы – 1250-1500 мã/
сóтки [3, 6]. 

До настоÿщеãо вðемени в ÐÁ имеëисü 
еäини÷ные ðаботы о соäеðæании каëüциÿ 
в ôакти÷еском ðационе ïитаниÿ ó äетей и 
ïоäðостков [7], котоðые ïокаçаëи, ÷то име-
етсÿ äеôицит еæеäневноãо ïотðебëениÿ 
каëüциÿ неçависимо от ïоëа и ðеãиона ïðо-
æиваниÿ (сðеäний óðовенü ïостóïëениÿ 
каëüциÿ с ïðоäóктами ïитаниÿ составиë 

ÀÊÒÓÀЛÜÍÀ ÏÐÎáЛÅÌÀ

НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КАЛЬЦИЯ НАСЕЛЕНИЕМ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ – ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ 

РИСКА ОСТЕОПОРОЗА 
Поворознюк В.В.1, Янковская Л.В.2, Балацкая Н.И.1, Кежун Л.В.2, Караулько И.В.2,  

Кежун Е.Н.2, Гончар К.В.2

1ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев, 
2УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно

Ðåзþìå. Îстеоïоðоç – системное çабоëевание скеëета, сðеäи ôактоðов ðиска ðаçвитиÿ котоðоãо ваæнóю 
ðоëü иãðает ïотðебëение каëüциÿ и витамина D. Öеëüю иссëеäованиÿ быëо оценитü ïотðебëение 
каëüциÿ в сóто÷ном ðационе æенщин ðаçноãо воçðаста и óстановитü вçаимосвÿçи с ïëотностüю 
костной ткани. Èссëеäование ïðоõоäиëо в äва этаïа, соäеðæание каëüциÿ в ôакти÷еском ðационе 
ïитаниÿ æенщин оцениваëосü анкетно-оïðосным метоäом ïо тðеõäневной выбоðке. Óстановëение 
стðóктóðно-ôóнкционаëüноãо состоÿниÿ костной ткани ïðовоäиëосü метоäом óëüтðаçвóковой äен-
ситометðии ïÿто÷ной кости. Ðеçóëüтаты оïðоса: 38% æенщин ðеïðоäóктивноãо воçðаста и 96,5% 
æенщин ïðе- и ïостменоïаóçаëüноãо воçðаста имеют выðаæенный äеôицит ïотðебëениÿ каëüциÿ 
в ôакти÷еском ðационе ïитаниÿ, ÷то ÿвëÿетсÿ ôактоðом ðиска ðаçвитиÿ ó ниõ остеоïоðоçа. Дан-
ные óëüтðаçвóковой äенситометðии ïÿто÷ной кости ïо Ò-кðитеðию, соответствóющие ноðме, быëи 
ó 48% обсëеäованныõ æенщин с ïокаçатеëем экстðаïоëиðованной минеðаëüной ïëотности кост-
ной ткани (эÌÏÏÊ) 0,56 [0,51;0,61] ã/см2. Ó 47% æенщин äиаãностиðована остеоïениÿ с эÌÏÏÊ 
0,41±0,039 ã/см2 и ó 5% æенщин остеоïоðоç с эÌÏÏÊ 0,26±0,042 ã/см2. 

Ключевые слова: каëüций, ôакти÷еское ïитание, остеоïоðоç.



Òом 15, ¹ 4, 2012 11

ÀêòóÀëüíÀ ïðîáëåìÀ

470 мã/сóт). Вместе с тем, в ÐÁ отсóтствó-
ют ðаботы о соäеðæании каëüциÿ в ôакти-
÷еском ðационе ïитаниÿ ó æенщин в ðаç-
ные воçðастные ïеðиоäы, в том ÷исëе и в 
ïðе- и ïостменоïаóçаëüном ïеðиоäе.

Öåëüþ наøеãо иссëеäованиÿ быëо оце-
нитü ïотðебëение каëüциÿ в сóто÷ном ðа-
ционе æенщин ðаçноãо воçðаста и óста-
новитü вçаимосвÿçи с ïëотностüю костной 
ткани.

Ìàòåðèàëы è ìåòîäы. Выïоëненное 
нами иссëеäование ïо оценке соäеðæаниÿ 
каëüциÿ в ôакти÷еском ðационе ïитаниÿ 
æенщин ðаçноãо воçðаста состоÿëо иç äвóõ 
этаïов. Öеëüю I-ãо этаïа быëо ïоëó÷ение 
общеãо ïðеäставëениÿ о соäеðæании каëü-
циÿ в ôакти÷еском ðационе ïитаниÿ моëо-
äыõ æенщин ÐÁ. Öеëüю II этаïа быëа äе-
таëüнаÿ оценка еæеäневноãо ïотðебëениÿ 
каëüциÿ æенщинами в ïðе- и ïостменоïа-
óçаëüном ïеðиоäе. На I этаïе в 2010 ã. ка-
ôеäðой ïоëикëини÷еской теðаïии Ãðоä-
ненскоãо ãосóäаðственноãо меäицинскоãо 
óнивеðситета (ÃðÃÌÓ) метоäом скðининãо-
воãо анонимноãо оïðоса с исïоëüçованием 
анкеты, ðаçðаботанной на каôеäðе, оцени-
ваëосü ïотðебëение тоëüко моëо÷ныõ ïðо-
äóктов в те÷ение тðеõ сóток стóäентками 
ÃðÃÌÓ. Ñоäеðæание каëüциÿ в ïðоäóктаõ 
óстанавëиваëосü иç табëиц и ðасс÷итыва-
ëосü ïо иçвестной ôоðмóëе: каëüций мо-
ëо÷ныõ ïðоäóктов сóто÷ноãо ðациона +350 
мã каëüциÿ, ïоëó÷енноãо с äðóãими ïище-
выми комïонентами [3]. 

На II этаïе в мае 2011 ã. нами совместно 
с ãðóïïой иссëеäоватеëей иç отäеëа кëи-
ни÷еской ôиçиоëоãии и ïатоëоãии оïоðно-
äвиãатеëüноãо аïïаðата ÃÓ «Èнститóта ãе-
ðонтоëоãии НАÌН Óкðаины» в ðамкаõ äо-
ãовоðа о сотðóäни÷естве меæäó выøеóка-
çанными оðãаниçациÿми оцениваëосü со-
äеðæание каëüциÿ в ôакти÷еском ðаци-
оне ïитаниÿ ó æенщин стаðøиõ воçðаст-
ныõ ãðóïï ïо тðеõäневной выбоðке. Èссëе-
äование ïðовоäиëосü с исïоëüçованием ôо-
тоãðаôий ïðоäóктов и бëюä с äетаëиçаци-
ей ïитаниÿ çа тðи äнÿ, ïðеäøествовавøиõ 
иссëеäованию, ÷то, ïо äанным ðÿäа авто-
ðов [5, 13], äает äостато÷нóю инôоðмацию 
о сðеäнем еæеäневном ïотðебëении ïище-
выõ веществ. Îбðаботка äанныõ осóщест-
вëÿëасü комïüютеðной ïðоãðаммой с оцен-

кой ôакти÷ескоãо ïитаниÿ. Îïðоøено 152 
æенщины, выбоðка быëа сëó÷айной, отве-
÷ающей ïокаçатеëÿм äемоãðаôи÷ескиõ õа-
ðактеðистик ã. Ãðоäно и ã. Ùó÷ина Ãðоä-
ненской обëасти.

Îïðеäеëение óðовнÿ каëüциÿ (Ca) в 
ïëаçме кðови и мо÷е ïðовоäиëосü óниôи-
циðованным коëоðиметðи÷еским метоäом 
на сïектðоôотометðе «Salar».

Èçмеðен ðÿä антðоïометðи÷ескиõ äан-
ныõ – ðост, вес, ïо общеïðиçнанной ôоð-
мóëе ðасс÷итан инäекс массы теëа (ÈÌÒ) 
– вес в кã/ðост в метðаõ2, а такæе систоëи-
÷еское (ÑАД) и äиастоëи÷еское (ДАД) аð-
теðиаëüное äавëение, ÷астота сеðäе÷ныõ 
сокðащений (ЧÑÑ). 

Óстановëение стðóктóðно-ôóнкцио-
наëüноãо состоÿниÿ костной ткани ïðово-
äиëосü с исïоëüçованием метоäа óëüтðа-
çвóковой äенситометðии ïÿто÷ной кости 
аïïаðатом “Sahara” (Hologic, ÑØА). 

Ñтатисти÷ескаÿ обðаботка ðеçóëüтатов 
иссëеäованиÿ осóществëÿëасü с ïомощüю 
ïðоãðаммы «STATISTICA 7.0». Данные ïðи-
веäены в виäе сðеäниõ çна÷ений ± стан-
äаðтное откëонение (M±SD) äëÿ ноðмаëü-
но ðасïðеäеëенныõ ïеðеменныõ (ïо кðи-
теðию Øаïиðо-Óиëка) и в виäе меäианы 
(Me) и меæкваðтиëüноãо ðаçмаõа [LQ-UQ] 
äëÿ ïеðеменныõ, отëи÷ныõ от ноðмаëüно-
ãо ðасïðеäеëениÿ. Достовеðностü ðаçëи÷ий 
меæäó ãðóïïами оцениваëи ïо t-кðитеðию 
Ñтüюäента äëÿ ноðмаëüно ðасïðеäеëенно-
ãо ïðиçнака и ïо кðитеðию Ìанна-Óитни 
äëÿ неïаðаметðи÷ескиõ äанныõ. Ðаçëи÷иÿ 
с÷итаëисü статисти÷ески çна÷имыми ïðи 
ð<0,05.

Ðåзуëüòàòы è îбñужäåíèå. В анкетиðо-
вании ïðинÿëи ó÷астие 206 стóäенток 4-6 
кóðсов ëе÷ебноãо ôакóëüтета в воçðас-
те 20-26 ëет. Èç ниõ 90% быëи в воçðасте 
21-23 ëет. Демоãðаôи÷еские и антðоïоме-
тðи÷еские õаðактеðистики обсëеäованныõ 
стóäенток ïðеäставëены в табëице 1. Èç-
быто÷нóю массó теëа имеëи 7 (3%), оæиðе-
ние I стеïени – 2 (1%). ÈÌÒ≤19 кã/м2 быë 
ó 32%. 

Îбщаÿ õаðактеðистика обсëеäованныõ 
æенщин ïðеäставëена в табëице 2, иç ко-
тоðой виäно, ÷то æенщины в воçðасте 35-
73 ãоäа имеëи äостовеðно (p<0,001) боëее 
ниçкий ðост, боëüøóю (p<0,001) массó теëа 
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и ïокаçатеëü ÈÌÒ. Óстановëена ïоëоæи-
теëüнаÿ коððеëÿционнаÿ вçаимосвÿçü меæ-
äó воçðастом и ïокаçатеëем ÈÌÒ (r=0,2; 
p=0,19). Ноðмаëüный ïокаçатеëü ÈÌÒ 
имеëи 38 (25%) æенщин, иçбыто÷нóю массó 
теëа – 49 (32%), оæиðение I стеïени – 39 
(26%), оæиðение II ст. – 21 (14%), оæиðение 
III стеïени – 5 (3%) æенщин. 

Ïðи ïðовеäении ðеãðессионноãо анаëи-
çа в ãðóïïе æенщин нами óстановëена от-
ðицатеëüнаÿ çависимостü меæäó воçðас-
том и ðостом (Beta in=-0,31; p=0,021), ïоëо-
æитеëüнаÿ çависимостü меæäó воçðастом 
и ÑАД, ДАД (Beta in=0,44; p<0,002; Beta 
in=0,28; p<0,04 соответственно). Êðоме это-
ãо, нами óстановëена ïоëоæитеëüнаÿ çави-
симостü меæäó массой теëа и ÑАД, ДАД 
(Beta in=0,33; p<0,03; Beta in=0,32; p<0,02 
соответственно), меæäó ïокаçатеëем ÈÌÒ 
и ÑАД, ДАД (Beta in=0,399; p<0,005; Beta 
in=0,355; p<0,01 соответственно). Ñðеäний 
воçðаст настóïëениÿ меноïаóçы – 48,2±5,1 
ãоäа. Òаким обðаçом, óстановëенные вçа-
имосвÿçи акцентиðóют внимание æенщин 
ïосëе 35 ëет на контðоëü своеãо веса, осо-
бенно ïðи наëи÷ии аðтеðиаëüной ãиïеðтен-
çии.

Êак виäно иç ðисóнка 1, ïðи скðинин-
ãе стóäенток на ïотðебëение аëиментаðно-
ãо каëüциÿ с ïищей становитсÿ о÷евиäен 
еæеäневный äеôицит еãо ïостóïëениÿ. 
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фàêòè÷åñêîì ðàöèîíå ïèòàíèÿ. 

Наибоëüøее ÷исëо обсëеäованныõ óïо-
тðебëÿëи в ôакти÷еском ðационе ïита-
ниÿ каëüций в ïðеäеëаõ 400-600 мã (44 стó-
äентки – 21,4%) и 600-800 мã (43 стóäентки 
– 20,9%); наименüøее ÷исëо – в ïðеäеëаõ 
äо 400 мã (15 стóäенток – 7,3%). Ïðи этом 
тоëüко 2 стóäентки óкаçаëи на неïеðеноси-
мостü моëока, и тоëüко оäна иç ниõ, к соæа-
ëению, äоïоëнитеëüно ïðинимаëа ïðеïаðа-
ты каëüциÿ. Îстаëüные óкаçаëи, ÷то не ëю-
бÿт моëо÷ные ïðоäóкты. Èçвестно, ÷то ïðи 
óðовне ïотðебëениÿ каëüциÿ ниæе 400 мã 
набëюäаетсÿ отðицатеëüный каëüциевый 
баëанс, ïðивоäÿщий к наðóøениÿм мета-
боëиçма костной ткани. Ó стóäенток, ïоëó-

Таблица 1. Демографические и антропометрические характеристики обследованных студенток

Ïокаçатеëи n M m SD Min Max

Воçðаст, ëет 206 21,8 0,1 1,1 20,0 25,0

Воçðаст менаðõе 206 13,2 0,1 1,1 11,0 17,0

Ðост, м 206 1,67 0,004 0,06 1,50 1,90

Ìасса теëа, кã 206 57,5 0,5 7,4 43,0 90,0

ÈÌÒ, кã/м2 206 20,5 0,2 2,1 16,4 30,5

Ïотðебëение каëüциÿ, мã 206 916,1 29,9 430,6 350,0 2280,0

Ïðиме÷аниÿ: n – ÷исëо обсëеäованныõ; Ì – сðеäний ïокаçатеëü; m – оøибка сðеäней; SD – станäаðтное 
откëонение; Min – минимаëüный ïокаçатеëü ïеðеменной; Max – максимаëüный ïокаçатеëü ïеðеменной.

Таблица 2. Общая характеристика обследованных

Ïоë Êоë-во Воçðаст, 
ëет

Ðост, см Вес, кã ÈÌÒ,
кã/м2

ÑАД,
мм ðт.ст

ДАД,
мм ðт.ст

ЧÑÑ
óä/мин

Ñтóäентки 206 20-26 167,2±6,38* 56,9±6,6* 20,3±2,0* - - -

Æенщины 152 53,9±8,6 162 
[158; 65,5]

76,8±13,93 29,2±5,38 130 
[120; 140]

85 
[80; 90]

71,9±15,3

Ïðиме÷ание. Данные ïðивеäены в виäе M±SD äëÿ ноðмаëüно ðасïðеäеëенныõ ïеðеменныõ (ïо кðитеðию 
Øаïиðо-Óиëкса) и в виäе Me [LQ-UQ] äëÿ ïеðеменныõ, отëи÷ныõ от ноðмаëüноãо ðасïðеäеëениÿ.
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÷ающиõ с ïищей менüøе 600 мã каëüциÿ в 
сóтки, ðост быë ниæе, ÷ем ó иõ свеðстниц, 
ïоëó÷ающиõ 1000 мã каëüциÿ и боëее 
(165,7±5,3 см и 167,0±5,4 см соответствен-
но, ð=0,047). Нами óстановëена óмеðеннаÿ 
ïоëоæитеëüнаÿ коððеëÿциÿ меäó ðостом 
и массой теëа (r=0,65, r=0,58) и сëабаÿ 
– меæäó ïотðебëением аëиментаðноãо 
каëüциÿ менее 1000 мã/сóтки и ðостом 
(r=0,25). Îбðащает на себÿ тот ôакт, ÷то 
ïо÷ти ó каæäой тðетüей стóäентки быë 
ниçкий ÈÌÒ, ÷то моæет свиäетеëüствоватü 
о нестабиëüном ïитании.

547 557

0

500

1000

1500

2000

женщины до менопаузы женщины после менопаузы

мг/сут

фактическое потребление нормы потребления

Ðèñ. 2. Ñðåäíåñуòî÷íîå ïîòðåбëåíèå êàëüöèÿ 
жåíщèíàìè.

Êак виäно иç ðисóнка 2, ôакти÷еское 
ïотðебëение каëüциÿ æенщинами äо и с 
настóïëением меноïаóçы составиëо в сðеä-
нем 546,98±191,1 мã/сóт и 557,4±207,8 мã/
сóт соответственно, ÷то боëее ÷ем в äва 
ðаçа ниæе относитеëüно ðекоменäóемыõ 
ноðм [6]. Òоëüко ó 3,5% обсëеäованныõ æен-
щин соäеðæание каëüциÿ в сóто÷ном ðаци-
оне соответствоваëо ðекоменäóемым ноð-
мам ïотðебëениÿ. 

Данные иссëеäований ðациона ïитаниÿ 
æенщин на Óкðаине такæе свиäетеëüствó-
ют о выðаæенном äеôиците сðеäнесóто÷-
ноãо ïотðебëениÿ каëüциÿ, котоðый в ðаç-
ныõ ðеãионаõ Óкðаины составëÿë от 450 
äо 600 мã. Ìенее 5,0% ïостменоïаóçаëüныõ 
æенщин ïотðебëÿют боëее 1000 мã каëüциÿ 
с ïðоäóктами ïитаниÿ [4, 5].

Óðовенü Ca ïëаçмы кðови ó æенщин в 
сðеäнем составиë 2,35±0,14 ммоëü/ë, Ñа 
мо÷и – 4,48 [2,6; 5,8] ммоëü/ë, каëüциóðиÿ 
óстановëена ó 23% æенщин.

Òаким обðаçом, ðеçóëüтаты ïðовеäен-
ноãо нами иссëеäованиÿ óкаçывают на то, 
÷то 37% оïðоøенныõ äевóøек и 96,5% æен-
щин ïоëó÷ают с ïищей менее 1000-1500 мã 

каëüциÿ еæеäневно, ÷то ÿвëÿетсÿ ôакто-
ðом ðиска ðаçвитиÿ ÎÏ. Веðоÿтно, коëи-
÷ество стóäенток быëо бы выøе, есëи бы 
мы ïðовеëи ó ниõ äетаëüный оïðос ïо ïи-
танию, анаëоãи÷ный выïоëненномó ó æен-
щин.

В обсëеäóемой ãðóïïе æенщин экстðа-
ïоëиðованный ïокаçатеëü минеðаëüной 
ïëотности костной ткани ïÿто÷ной кости 
(эÌÏÏÊ) в сðеäнем составиë 0,464 [0,397; 
0,558] ã/см2, а Ò-кðитеðий -1 [-1,6;-0,2] 
SD. Êак ïðеäставëено на ðисóнке 3, äан-
ные óëüтðаçвóковой äенситометðии ïÿто÷-
ной кости ïо Ò-кðитеðию, соответствóю-
щие ноðме, быëи ó 48% (73) обсëеäованныõ 
æенщин с эÌÏÏÊ 0,56 [0,51;0,61] ã/см2. Ó 
46,7% (71) æенщин äиаãностиðована остео-
ïениÿ с эÌÏÏÊ 0,41±0,039 ã/см2 и ó 5,3% 
(8) æенщин ÎÏ с эÌÏÏÊ 0,26±0,042 ã/см2. 

48,03%

46,71% 5,30%

норма
остеопения
остеопороз

Ðèñ. 3. Äàííыå уëüòðàзâуêîâîé äåíñèòîìåòðèè 
ïÿòî÷íîé êîñòè ïî T-score.

В ãðóïïе с вкëю÷ением всеõ æенщин 
óстановëена сëабаÿ отðицатеëüнаÿ коððе-
ëÿционнаÿ вçаимосвÿçü меæäó воçðастом 
и эÌÏÏÊ (r=-0,21; p=0,01), ïоëоæитеëü-
наÿ коððеëÿционнаÿ вçаимосвÿçü меæäó 
ÈÌÒ и эÌÏÏÊ (r=0,26; p=0,001). Анаëо-
ãи÷ные коððеëÿционные вçаимосвÿçи ïо-
ëó÷ены и äëÿ T-кðитеðиÿ с воçðастом (r=-
0,21; p=0,01) и ïокаçатеëем ÈÌÒ (r=0,25; 
p=0,002). Êðоме тоãо, в ãðóïïе с ноðмаëüны-
ми ïокаçатеëÿми эÌÏÏÊ æенщины быëи 
äостовеðно (p=0,000008) моëоæе (50,7±8,4 
ëет) ïðи сðавнении с ãðóïïой с остеоïени-
ей (56,9±7,4 ëет). Ðеãðессионным анаëиçом 
такæе óстановëена отðицатеëüнаÿ çависи-
мостü меæäó воçðастом и эÌÏÏÊ (Beta in 
=-0,2; B=-0,003; p=0,0097). 

Èстоðи÷ески сëоæиëосü, ÷то наибоëее 
ïðиемëемым и самым неäоðоãим исто÷-
ником биоäостóïноãо каëüциÿ äëÿ насе-
ëениÿ ÐÁ ÿвëÿютсÿ моëо÷ные ïðоäóкты. 
Анаëиç тðеõëетнеãо ïðосïективноãо иссëе-
äованиÿ [13] ïокаçаë, ÷то äобавëение мо-
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ëо÷ныõ ïðоäóктов к еæеäневномó ðационó 
äаæе 30-40 ëетниõ æенщин ïðивоäит ó ниõ 
к боëее высокой минеðаëüной ïëотности 
костной ткани ïо сðавнению с контðоëüной 
ãðóïïой. В свÿçи с ïоëó÷енными ðеçóëüта-
тами мы с÷итаем необõоäимым ðекоменäо-
ватü как äевóøкам, так и æенщинам óïо-
тðебëÿтü боëüøе моëо÷ныõ ïðоäóктов, на-
ïðимеð, выïиватü еæеäневно стакан моëо-
ка иëи кеôиðа на но÷ü (каëüций ëó÷øе óс-
ваиваетсÿ но÷üю) в ка÷естве ïðоôиëактики 
ðаçвитиÿ ÎÏ и ïоäãотовки к матеðинствó. 
Æенщинам, ïоëó÷ающим неäостато÷ное 
коëи÷ество каëüциÿ с ïищей и имеющим 
äðóãие ôактоðы ðиска ÎÏ (ниçкаÿ ôиçи÷е-
скаÿ активностü, ниçкий ÈÌÒ, неäостато÷-
наÿ инсоëÿциÿ, кóðение и äð.), ïосëе кон-
сóëüтации вðа÷а цеëесообðаçен ïðоôиëак-
ти÷еский ïðием ôаðмакоëоãи÷ескиõ ïðе-
ïаðатов, соäеðæащиõ каëüций и витамин 
D [11]. 

Òаким обðаçом, ïоëó÷енные нами ðе-
çóëüтаты свиäетеëüствóют о выðаæенном 
äеôиците ïотðебëениÿ каëüциÿ в ôакти÷е-
ском ðационе ïитаниÿ æенщин çаïаäноãо 
ðеãиона ÐÁ в ðеïðоäóктивном, ïðе- и ïост-
меноïаóçаëüном воçðасте, ÷то тðебóет со-
ответствóющей коððекции, наïðавëенной 
на ïовыøение óðовнÿ каëüциÿ в äиете, а 
такæе ïðименениÿ ïðеïаðатов каëüциÿ и 
витамина D.
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LOW CALCIUM INTAKE BELARUSIAN 
POPULATION – ONE OF THE MAJOR RISK 

FACTORS FOR OSTEOPOROSIS

Povoroznyuk V.V., Jankowska L.V., Balatskaya N.I., 
Kejun L.V., Karaulko I.V., Kejun E.N., Gonchar K.V.

Summary. Osteoporosis – systemic skeletal disease. 
Calcium and vitamin D daily intake levels are one of 
the main risk factors which plays an important role 
in osteoporosis development.
The aim of the study was to evaluate the daily calcium 
intake level and to determine it’s relationships with 
bone mineral density in women of different ages.
The study was performed into two steps. Calcium 
and vitamin D daily intake levels were studied by 
food frequency questioner. BMD was determined by 
ultrasound densitometry of calcaneus.
Results: 38% women of reproductive age and 
96.5% of pre-and postmenopausal women had a 
significant calcium intake deficit in their actual 
diet, which becomes a risk factor for osteoporosis 
development. By ultrasound densitometry data 
48% women had normal range of T-score, eBMD 
was accordingly 0.56 [0.51, 0.61] g/cm2. at 47% 
women were diagnosed osteopenia with eBMD – 
0.41±0.039 g/cm2 and 5% of women had osteoporosis 
with eBMD 0.26±0.042 g/cm2.

Keywords: calcium, dietary intake, osteoporosis.
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Çа äаними міæнаðоäниõ ексïеðтів ïонаä 
200 міëüйонів ëюäей стðаæäаютü на остео-
ïоðоç в óсüомó світі, в ðеçóëüтаті ÷оãо що-
ðі÷но ðеєстðóєтüсÿ бëиçüко 2 мëн. ïеðеëо-
мів стеãново¿ кістки, тіë õðебців та ïеðе-
ëомів кісток ïеðеäïëі÷÷ÿ. Îстеоïоðоç є ба-
ãатоôактоðним çаõвоðюваннÿм, на ðоçви-
ток ÿкоãо вïëиваютü ãенети÷ні, енäокðин-
ні, ôіçи÷ні та аëіментаðні ôактоðи. Îсо-
бëивó ðоëü ó ðоçвиткó äано¿ ïатоëоãі¿ віäі-
ãðаютü ðівенü каëüцію, вітамінó D, ôтоðó, 
маãнію та інøиõ мікðоеëементів ÿк ó оðãа-
ніçмі, так і в çовніøнüомó сеðеäовищі, ïðо-
äóктаõ õаð÷óваннÿ, ïитній воäі [6].

Фтоð має çна÷ний вïëив на ôóнкцію кëі-
тин кістково¿ тканини, ôоðмóваннÿ кістко-
во¿ стðóктóðи та міцності кістки. Öі еôек-
ти оïосеðеäковані вкëю÷еннÿм іонів ôтоðó 
в кðистаëі÷нó ðеøіткó ôтоðаïатитó кісток 
та çбіëüøеннÿм активності остеобëастів. 
Фтоð ïіäвищóє ïðоëіôеðацію остеобëастів 
і стимóëює óтвоðеннÿ кістки, ïðиãні÷óє ак-
тивністü кисëо¿ ôосôатаçи в остеобëастаõ 
та активністü остеокëастів [16].

Вваæаєтüсÿ, що äëÿ стимóëÿці¿ остео-
бëастів мінімаëüний ðівенü ôтоðó в сиðо-
ватці кðові має скëаäати 100 нã/мë. Òакий 
ðівенü ôтоðó в сиðоватці кðові ïов’ÿçóютü 
іç вæиваннÿм ïитно¿ воäи, ôтоðовано¿ äо 4 
ïðоміëе. Досëіäæеннÿ на тваðинаõ ïокаçó-
ютü, що ниçüкі äоçи ôтоðó (0-3 ïðоміëе) не 
маютü вïëивó на міцністü кісток [11]. 

В óмоваõ еïіäеміоëоãі÷ниõ äосëіäæенü 
вив÷аëи вïëив ôтоðовано¿ ïитно¿ воäи на 
÷астотó ïеðеëомів стеãново¿ кістки. Òак 
бóëо ïокаçано, що ïеðеëоми øийки стеãно-
во¿ кістки в місцевості ç ïіäвищеним вміс-
том ôтоðó ó воäі çóстðі÷аëисÿ ç менøою 
÷астотою ïоðівнÿно ç місцевістю ç ноð-
маëüним ðівнем. Çа ðеçóëüтатами еïіäемі-
оëоãі÷ниõ äосëіäæенü, ïðовеäениõ ó Ñïо-
ëó÷ениõ Øтатаõ і Веëикобðитані¿, вста-
новëено сëабкий ïоçитивний çв’ÿçок міæ 
концентðацією ôтоðó в ïитній воäі й ÷ас-
тотою ïеðеëомів стеãново¿ кістки. Ïðо-
те встановëено, що в æінок, ÿкі вæиваютü 
ôтоðованó воäó, ðиçик ïеðеëомів øийки 
стеãново¿ кістки в 2 ðаçи вищий ïоðівнÿ-

ÓДÊ: 616.717.5/-001.5

ПЕРЕЛОМИ КІСТОК ПЕРЕДПЛІЧЧЯ В НАСЕЛЕННЯ 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЩО ПРОЖИВАЄ НА ТЕРИТОРІЇ  

З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ФТОРУ
Поворознюк В.В., Климовицький Ф.В.*, Орлик Т.В.

ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Київ,  
*НДІ травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету  

ім. М. Горького, Донецьк

Ðåзþìå. В статті навеäені ðеçóëüтати анаëіçó ÷астоти ïеðеëомів кісток ïеðеäïëі÷÷ÿ в насеëеннÿ Донецüко¿ 
обëасті, ÿке ïðоæиває в Òеëüманівсüкомó ðайоні. Даний ðайон õаðактеðиçóєтüсÿ ïіäвищеним ðів-
нем ôтоðó в ïитній воäі (3,3-4,6 мã/äм3). Дані ïоðівнюваëисÿ ç віäïовіäними ïокаçниками Êðасно-
ëимансüкоãо ðайонó, ðівенü ôтоðó в ïитній воäі ÿкоãо в меæаõ ноðми (0,3-0,4 мã/äм3). Анаëіç ïðо-
воäивсÿ на основі äаниõ істоðій õвоðоб та ðеєстðаційниõ æóðнаëів тðавматоëоãі÷ниõ ïóнктів ðа-
йонниõ та місüкиõ ëікаðенü çа ïеðіоä ç 1.01.2004 ðокó ïо 31.12.2011 ðокó. Встановëено, що в Òеëü-
манівсüкомó ðайоні çа äосëіäæóваний ïеðіоä çаãаëüна ÷астота ïеðеëомів кісток ïеðеäïëі÷÷ÿ в 2,4 
ðаçи біëüøа, ніæ ó Êðасноëимансüкомó. Ñïіввіäноøеннÿ ÷оëовіки/æінки на 100000 насеëеннÿ ста-
новиëо äëÿ Òеëüманівсüкоãо ðайонó 0,48:1 і 1,44:1 äëÿ Êðасноëимансüкоãо. Ó Òеëüманівсüкомó ðа-
йоні çа весü ïеðіоä вив÷еннÿ виïаäки ïеðеëомів ïеðеваæаëи в осіб æіно÷о¿ статі. Частота ïеðеëо-
мів ó насеëеннÿ Òеëüманівсüкоãо ðайонó скëаëа ó віковій ãðóïі 0-19 ðоків 220,8/100000, а в Êðас-
ноëимансüкомó – 114,8/100000; ó ãðóïі 20-49 ðоків – 126,8/100000 та 68,8/100000; ó 50-69 ðоків – 
323,8/100000 та 73,3/100000; ó 70-90 ðоків – 311,6/100000 та 98,1/100000 віäïовіäно. В ðеçóëüтаті 
äаноãо äосëіäæеннÿ äовеäено, що ïіäвищений вміст ôтоðó в ïитній воäі (3,3-4,6 мã/äм3) неãатив-
но вïëиває на стан кістково¿ тканини, що обóмовëює високó ÷астотó ïеðеëомів кісток äистаëüноãо 
віääіëó ïеðеäïëі÷÷ÿ ÿк ó äитÿ÷оãо, так і в äоðосëоãо насеëеннÿ. 

Ключові слова: ôтоð, ïитна воäа, ïеðеëоми, ÷астота, вік, статü.
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но ç тими, õто вæиває воäó ç ноðмаëüним 
вмістом ôтоðó [7, 11].

В інøомó веëикомó еïіäеміоëоãі÷но-
мó äосëіäæенні китайсüкиõ наóковців, ÿке 
вкëю÷аëо 8266 ÷оëовіків і æінок 50 ðоків та 
стаðøе, бóëо встановëено, що ÷астота çа-
ãаëüно¿ кіëüкості ïеðеëомів бóëа äостовіðно 
ниæ÷ою сеðеä насеëеннÿ, ÿке вæиваëо воäó 
іç вмістом ôтоðó 1,00-1,06 ïðоміëе (ð<0,05), 
ніæ ó ãðóïаõ насеëеннÿ, що вæиваëи воäó 
іç вмістом ôтоðó ≥4,32 і ≤0,34 ïðоміëе. Час-
тота ïеðеëомів стеãново¿ кістки бóëа найви-
щою в ãðóïі ç високим вмістом ôтоðó (4,32-
7,97 ïðоміëе). Çðобëено висновок ïðо те, що 
äовãостðоковий вïëив ïитно¿ воäи, що міс-
титü ≥4,32 ïðоміëе ôтоðó, çбіëüøóє çаãаëü-
ний ðиçик ïеðеëомів і, çокðема, ÷астотó ïе-
ðеëомів стеãново¿ кістки [13]. 

Çа ðеçóëüтатами систематиçованоãо ме-
та-анаëіçó 25 наóковиõ äосëіäæенü вста-
новëено, що ïðи çастосóванні ôтоðистиõ 
сïоëóк ó ëікóванні остеоïоðоçó мінеðаëüна 
щіëüністü кістково¿ тканини (ÌÙÊÒ) õðебе-
та çбіëüøиëасÿ на 7,9% (95% Д²: 5,4-10,5%), 
а ÌÙÊÒ øийки стеãново¿ кістки – на 2,1% 
(95% Д²: 0,9-3,4%). Ðеãðесійний анаëіç отðи-
маниõ äаниõ ïокаçав çбіëüøеннÿ ÌÙÊÒ 
õðебта çі çбіëüøеннÿм тðиваëості ëікóван-
нÿ (5,04±2,16% на ðік ëікóваннÿ). Çаãаëом 
не виÿвëено äостовіðноãо вïëивó теðаïі¿ на 
ðиçик веðтебðаëüниõ (OR=0,8, 95% Д²: 0,5-
1,5) та невеðтебðаëüниõ ïеðеëомів (OR=0,8, 
95% Д²: 0,5-1,4). Ïðи äобовій äоçі ≤20 мã ек-
віваëентó ôтоðó (152 мã моноôëюоðоôос-
ôатó/44 мã ôтоðиäó натðію) не встановëе-
но статисти÷но çна÷имоãо çниæеннÿ ðиçи-
кó веðтебðаëüниõ (OR=0,3, 95% Д²: 0,1-0,9) 
і невеðтебðаëüниõ (OR=0,5, 95% Д²: 0,3-0,8) 
ïеðеëомів. Ïðи äобовій äоçі >20 мã еквіва-
ëентó ôтоðó такоæ не бóëо çна÷ноãо çни-
æеннÿ ðиçикó веðтебðаëüниõ (OR=1,3, 95% 
Д²: 0,8-2,0) і невеðтебðаëüниõ (OR=1,5, 95% 
Д²: 0,8-2,8) ïеðеëомів. На основі анаëіçó 
çðобëено висновок, що ëікóваннÿ ôтоðис-
тими сïоëóками çбіëüøóє ÌÙÊÒ õðебта й 
стеãново¿ кістки çаëеæно віä тðиваëості ëі-
кóваннÿ, оäнак не вïëиває на ðиçик ïеðе-
ëомів стеãново¿ кістки та тіë õðебців. Òим 
не менø, ïðи анаëіçі ïіäãðóï ниçüкі äоçи 
ôтоðиäів (≤20 мã/äобó еквіваëентó ôтоðó) 
бóëи ïов’ÿçані çі çна÷ним çниæеннÿм ðиçи-
кó ïеðеëомів [10, 15]. Îäнак на сüоãоäніøній 

äенü не виçна÷ено оäностайно¿ äóмки щоäо 
çастосóваннÿ ôтоðистиõ сïоëóк ó ïðоôі-
ëактиці втðати кістково¿ тканини та ðоçви-
ткó ïеðеëомів [9, 10, 14, 15]. 

Òаким ÷ином, еïіäеміоëоãі÷ні äосëіäæен-
нÿ, ïðовеäені в ðіçниõ кðа¿наõ світó, виÿ-
виëи особëивості вïëивó ðіçниõ äоç ôто-
ðó на ôоðмóваннÿ кістково¿ тканини, ïо-
äаëüøо¿ ¿¿ втðати й ðоçвиткó остеоïоðоçó 
та йоãо óскëаäненü [1, 2, 4, 8, 12]. Óкðа-
¿на такоæ має сво¿ сïециôі÷ні особëивос-
ті çа ãеоãðаôі÷ними óмовами, ðівнем æит-
тÿ, стóïенем çабðóäненнÿ навкоëиøнüоãо 
сеðеäовища та наÿвністю ðеãіонів ïðиðоä-
ниõ енäемій. Òак, в Îäесüкій, Чеðніãівсüкій 
та Ïоëтавсüкій обëастÿõ існóютü насеëені 
ïóнкти, в ÿкиõ вміст ôтоðó в ïитній воäі, 
ÿкó вæиваютü ¿õ æитеëі, скëаäає віä 2 äо 8 
мã/ë, що моæе віäіãðавати сóттєвó ðоëü ó 
ôоðмóванні остеоïені÷ноãо синäðомó в äі-
тей та ïіäëітків і ðоçвиткó остеоïоðоçó й 
інøиõ метабоëі÷ниõ остеоïатій ó äоðосëо-
ãо насеëеннÿ.

Чисëенні світові кëініко-ексïеðимен-
таëüні äосëіäæеннÿ свіä÷атü ïðо ðіçноïëа-
новий вïëив ôтоðó на ðіçні системи оðãа-
ніçмó çаëеæно віä йоãо вмістó в воäі. Òак, 
на äаний ÷ас äовеäено, що концентðа-
ціÿ ôтоðó віä 0,1 äо 0,5 мã/ë ïðиçвоäитü 
äо ðоçвиткó каðієсó, в той ÷ас ÿк вміст віä 
1,5 äо 5 мã/ë веäе äо виникненнÿ ôëюоðо-
çó çóбів, ïонаä 5 мã/ë – ôëюоðоçó скеëе-
та. Встановëено, що ôтоð має “теðаïевти÷-
не вікно” (віä 0,5 äо 1,5 мã/ë), ïðи ÿкомó 
він не вïëиває істотним ÷ином на ôóнкціо-
наëüний стан систем оðãаніçмó.

Неçваæаю÷и на ÷исеëüні äосëіäæеннÿ, 
ïðисвÿ÷ені ïðобëемі ôтоðисто¿ інтоксика-
ці¿ ó світі, й на сüоãоäніøній äенü цÿ ïðо-
бëема çаëиøаєтüсÿ віäкðитою. 

Åïіäеміоëоãі÷ними äосëіäæеннÿми, ïðо-
веäеними в Óкðа¿ні в 1996-2012 ðð. ïіä ке-
ðівництвом ïðоôесоðа Ïовоðоçнюка В.В. 
[3, 4], встановëено, що вïëив ïіäвищеноãо 
вмістó ôтоðó ó воäі на ôіçи÷ний та ста-
тевий ðоçвиток, стðóктóðно-ôóнкціонаëü-
ний стан кістково¿ системи та темï ¿¿ ôоð-
мóваннÿ в äітей та ïіäëітків çаëеæитü віä 
йоãо концентðаці¿: ïоміðно ïіäвищений ðі-
венü (1,5-3 мã/ë) сóттєво не вïëиває на äані 
ïокаçники; ïіäвищений ðівенü (3,1-6 мã/ë) 
ïðиçвоäитü äо çбіëüøеннÿ міцності кістко-
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во¿ тканини, ïðискоðеннÿ темïів ¿¿ ôоð-
мóваннÿ; високий ðівенü ôтоðó (ïонаä 6 
мã/ë) обóмовëює äиçãаðмонійний ôіçи÷-
ний ðоçвиток та çатðимкó статевоãо äоçðі-
ваннÿ, çниæеннÿ міцності кістково¿ ткани-
ни, çбіëüøеннÿ ÷астоти виÿвëеннÿ остеоïе-
ні÷ноãо синäðомó. Ниçüкий вміст ôтоðó ó 
воäі обóмовëює çменøеннÿ інäексó міцнос-
ті кістково¿ тканини, в ïеðøó ÷еðãó, çа ðа-
õóнок ïоãіðøеннÿ ¿¿ ÿкості, äиçãаðмонійний 
ôіçи÷ний ðоçвиток ó äітей та ïіäëітків [5].

Ïðоте, вив÷еннÿ ÷астоти ïеðеëомів кіс-
ток скеëета в насеëеннÿ, що ïðоæиває на 
екоëоãі÷но-несïðиÿтëивиõ теðитоðіÿõ, äосі 
в Óкðа¿ні не ïðовоäиëосü. 

Ìåòà äосëіäæеннÿ – вив÷ити ÷астотó ïе-
ðеëомів кісток äистаëüноãо віääіëó ïеðеä-
ïëі÷÷ÿ çаëеæно віä вікó та статі в æитеëів 
Òеëüманівсüкоãо ðайонó Донецüко¿ обëасті. 

Ìàòåð³àë òà ìåòîäè. Дані ïðо ÷исеëü-
ністü насеëеннÿ Òеëüманівсüкоãо та Êðас-
ноëимансüкоãо ðайонів, ðоçïоäіë çа віком і 
статтю отðимані в Донецüкомó обëасномó 
комітеті статистики. Ðеєстðóваëисÿ всі ви-
ïаäки ïеðеëомів äистаëüноãо віääіëó кіс-
ток ïеðеäïëі÷÷ÿ (ïðоменево¿, ëіктüово¿ та 
обоõ ðаçом). Вðаõовóваëисÿ ïеðеëоми, ïіä-
твеðäæені ðентãеноëоãі÷ним метоäом. Ïо-
втоðні виïаäки ïеðеëомів в оäніє¿ й тіє¿ æ 
особи ïðотÿãом оäноãо ðокó (на симетðи÷-
ній стоðоні або в томó æ місці), ïіäтвеðäæе-
ні çа äоïомоãою ðентãеноãðаôі¿, вðаõовó-
ваëисÿ ÿк новий виïаäок ïеðеëомó. На всі 
виÿвëені виïаäки çаïовнюваëасÿ каðта ðеє-
стðаці¿ ïеðеëомó. Êаðта вкëю÷аëа ïасïоðт-
ні äані ç аäðесою, äатó ïеðеëомó й вік на 
момент ïеðеëомó, ëокаëіçацію ïеðеëомó, 
ïðи÷инó тðавми. Вив÷ено та ïðоанаëіçова-
но істоðі¿ õвоðоби та ðеєстðаційні æóðна-
ëи тðавматоëоãі÷ниõ ïóнктів ðайонниõ та 
місüкиõ ëікаðенü çа ïеðіоä ç 1.01.2004 ðокó 
ïо 31.12.2011 ðокó. Вðаõовóваëосÿ çаãаëüне 
÷исëо ïеðеëомів çа коæний ðік äосëіäæеннÿ 
ÿк ó ÷оëовіків і æінок окðемо, так і çа віко-
вими ïіäãðóïами. Частота ïеðеëомів ðоçðа-
õовóваëасÿ на 100000 насеëеннÿ, ÿке ïостій-
но ïðоæиває в аäміністðативниõ ðайонаõ, 
çа коæний ðік вив÷еннÿ та в коæній віковій 
ãðóïі на 100000 насеëеннÿ віäïовіäноãо вікó. 
Ïокаçники ÷астоти ïеðеëомів ïеðеäïëі÷÷ÿ 
ïоðівнюваëисÿ ç віäïовіäними ïокаçниками 
óмовно ÷истоãо Êðасноëимансüкоãо ðайонó. 

Хàðàêòåðèñòèêà ðàéîí³â
Òеëüманівсüкий ðайон ðоçтаøований ó 

ïівäенно-сõіäній ÷астині Донецüко¿ обëас-
ті, йоãо ïëоща скëаäає 1340 кв.км, щіëü-
ністü насеëеннÿ 23 особи на 1 км2. Òеëü-
манівсüкий ðайон õаðактеðиçóєтüсÿ ïеðе-
ваæаннÿм ó ãаëóçевій стðóктóðі äобóвно¿ 
ïðомисëовості (92,5%). На теðитоðі¿ ðайо-
нó çнайäені веëикі ïокëаäи ãðанітів та ïëа-
виковоãо øïатó (ôëюоðит), ðоçðобкó ÿкиõ 
веäóтü Êаðансüкий та Òеëüманівсüкий 
каð’єðи. Ðівенü ôтоðó в ïитній воäі коëи-
ваєтüсÿ çаëеæно віä äæеðеëа в меæаõ 3,3-
4,6 мã/äм3 (табë. 1). 

Êðасноëимансüкий ðайон – найïівні÷-
ніøий ðеãіон Донецüко¿ обëасті ïëощею 
1199,2 км2, äе ïðакти÷но віäсóтні øкіäëиві 
äëÿ ëюäини виðобництва. На теðитоðі¿ ðа-
йонó ðоçтаøована веëика кіëüкістü õвой-
ниõ ëісів, бëакитниõ воäоймищ (äо 23% çа-
ãаëüно¿ ïëощі). Ðівенü ôтоðó в ïитній воäі 
коëиваєтüсÿ çаëеæно віä äæеðеëа в меæаõ 
0,3-0,4 мã/äм3 (табë. 1).

Таблиця 1. Рівень фтору в питній воді Тельманів-
ського та Краснолиманського районів за даними 

санітарної служби (нормативний показник  
0,5-1,5 мг/дм3)

Ðік

Ìінімаëüний ðівенü 
ôтоðó

Ìаксимаëüний ðівенü 
ôтоðó

Òеëüманів-
сüкий ðа-

йон

Êðасноëи-
мансüкий 

ðайон

Òеëüманів-
сüкий ðа-

йон

Êðасноëи-
мансüкий 

ðайон

2007 3,8 0,3 4,3 0,4

2008 4,3 0,3 4,4 0,4

2009 3,3 0,3 4,6 0,4

2010 3,9 0,3 4,5 0,4

2011 3,9 0,3 4,5 0,4

2012 3,8 0,3 4,4 0,4

Òак, ç ðеçóëüтатів, наäаниõ місцевими 
воäоканаëами, виïëиває, що в Òеëüманів-
сüкомó ðайоні ðівенü ôтоðó ïеðевищóє ноð-
мативні ïокаçники (0,5-1,5 мã/äм3) ó 3,1-6,6 
ðаçів та є вищим çа ïокаçники в Êðасноëи-
мансüкомó в 11-11,5 ðаç. Êðім тоãо, ïокаç-
ники ôтоðó в Òеëüманівсüкомó ðайоні çа 
äосëіäæóваний ïеðіоä 2007-2012 ðð. є не-
стабіëüними та віäðіçнÿютüсÿ çаëеæно віä 
ðокó, ïðи цüомó коëиваннÿ ïокаçника ïðо-
тÿãом ðокó скëаäаютü віä 0,1 мã/äм3 ó 2008 
ðоці äо 1,3 мã/äм3 ó 2009 ðоці, ïоðівнÿно іç 
Êðасноëимансüким ðайоном, äе вміст ôто-
ðó в ïитній воäі 0,3-0,4 мã/äм3 ïðотÿãом 
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2007-2012 ðð. Òаким ÷ином, Òеëüманівсüкий 
ðайон є екоëоãі÷но несïðиÿтëивим ðеãіоном 
çа високим ðівнем ôтоðó в ïитній воäі, що 
обóмовëено наÿвністю ïокëаäів ïëавиково-
ãо øïатó на йоãо теðитоðі¿.

Ðåзуëüòàòè òà îбгîâîðåííÿ. Çаãаëü-
на кіëüкістü ïеðеëомів äистаëüноãо віääі-
ëó ïеðеäïëі÷÷ÿ çа ïеðіоä 2004-2011 ðоків 
ó Òеëüманівсüкомó ðайоні: скëаëа 559 (÷о-
ëовіки – 170, æінки – 389 ó сïіввіäноøен-
ні 0,44:1). Ïоðівнÿно іç цим çа цей самий 
ïеðіоä ó Êðасноëимансüкомó ðайоні кіëü-
кістü ïеðеëомів скëаëа 162 виïаäки (÷о-
ëовіки – 87, æінки – 75 ó сïіввіäноøенні 
÷оëовіки/æінки 1,16:1). Ïðи ïеðеðаõóнкó 
ïокаçників на 100000 насеëеннÿ çаãаëü-
на кіëüкістü ïеðеëомів äистаëüноãо віääіëó 
ïеðеäïëі÷÷ÿ в Òеëüманівсüкомó ðайоні – 
220,9/100000 (÷оëовіки – 140,6/100000, æін-
ки – 294,4/10000), ó той ÷ас ÿк ó Êðасноëи-
мансüкомó ðайоні скëаëа 82,8/100000 (÷о-
ëовіки – 99,5/100000, æінки – 69,3/10000) 
(ðис. 1). Ïісëÿ ïеðеðаõóнкó кіëüкості ïеðе-
ëомів на 100000 насеëеннÿ ïокаçник сïів-
віäноøеннÿ ÷оëовіки/æінки çмінивсÿ та 
скëав äëÿ Òеëüманівсüкоãо ðайонó 0,48:1 і 
1,44:1 äëÿ Êðасноëимансüкоãо. 
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Ðèñ. 1. Çàгàëüíà ÷àñòîòà ïåðåëîì³â ê³ñòîê äèñ-
òàëüíîгî â³ää³ëу ïåðåäïë³÷÷ÿ зà ïåð³îä 2004-2011 
ðð. у жèòåë³â Òåëüìàí³âñüêîгî òà Êðàñíîëèìàí-
ñüêîгî ðàéîí³â зàëåжíî â³ä ñòàò³ íà 100000 íà-

ñåëåííÿ.

Найбіëüøа кіëüкістü ïеðеëомів ó Òеëü-
манівсüкомó ðайоні çаôіксована в 2007 ðоці 
(çаãаëüна кіëüкістü 27; ÷оëовіки – 15, æін-
ки – 12 ó сïіввіäноøенні 1,25:1), 2009 (çа-
ãаëüна кіëüкістü 28; ÷оëовіки – 19, æінки – 
9 ó сïіввіäноøенні 2,11:1) та 2010 (çаãаëü-
на кіëüкістü 25; ÷оëовіки – 10, æінки – 15 
ó сïіввіäноøенні 0,67:1) ðокаõ. Ñëіä çаçна-
÷ити, що в Òеëüманівсüкомó ðайоні çа весü 
ïеðіоä вив÷еннÿ виïаäки ïеðеëомів ïеðе-
ваæаëи в осіб æіно÷о¿ статі (2004 – 0,44:1; 

2005 – 0,38:1; 2006 – 0,70:1; 2007 – 0,73:1; 
2008 – 0,46:1; 2009 – 0,27:1; 2010 – 0,27:1; 
2011 – 0,45:1), ó той ÷ас ÿк ó Êðасноëи-
мансüкомó ðайоні çа äосëіäæóваний ïеðі-
оä ïеðеваæаннÿ кіëüкості ïеðеëомів бóëо 
неðівноміðним, так сïіввіäноøеннÿ ÷оëові-
ки/æінки скëаëо в 2004 ðоці – 0,75:1; 2005 
ð. – 1,29:1; 2006 ð. – 0,25:1; 2007 ð. – 1,25:1; 
2008 ð. – 17:1; 2009 ð. – 2,11:1; 2010 ð. – 
0,67:1; 2011 ð. – 0,47:1. Ïðи÷омó, çа ðеçóëü-
татами щоðі÷ноãо анаëіçó ÷астоти ïеðеëомів 
на 100000 насеëеннÿ в ÷оëовіків та æінок çа-
ëеæно віä ðеãіонó ïðоæиваннÿ встановëено, 
що в ÷оëовіків Òеëüманівсüкоãо ðайонó ÷ас-
тота ïеðеëомів çниçиëасÿ çа ïеðіоä 2007-
2011 ðð. (2004 ðік – 131,4/100000; 2005 ð. – 
165,9/100000; 2006 ð. – 195/100000; 2007 ð. – 
158,1/100000; 2008 ð. – 147,4/100000; 
2009 ð. – 101,7/100000; 2010 ð. – 102,8/100000; 
2011 ð. – 117,6/100000), а в æіно÷оãо – маëа 
найниæ÷і ïокаçники в 2007 ðоці (2004 ðік – 
275/100000; 2005 ð. – 397,7/100000; 2006 ð. – 
256,3/100000; 2007 ð. – 199,8/100000; 2008 ð. 
– 294,7/100000; 2009 ð. – 340,6/100000; 2010 
ð. – 350,3/100000; 2011 ð. – 239,8/100000). Ó 
÷оëовіків Êðасноëимансüкоãо ðайонó ÷асто-
та ïеðеëомів ïіäвищóваëасÿ в ïеðіоä 2007-
2009 ðð. (2004 ðік – 75/100000; 2005 ð. – 
77,3/100000; 2006 ð. – 8,8/100000; 2007 ð. – 
137,1/100000; 2008 ð. – 160,2/100000; 2009 
ð. – 184,2/100000; 2010 ð. – 96,3/100000; 
2011 ð. – 68,2/100000), ó той ÷ас ÿк ó æінок 
встановëено ïіäвищеннÿ ïокаçника в 2010-
2011 ðð. (2004 ðік – 81,6/100000; 2005 ð. – 
49/100000; 2006 ð. – 28,9/100000; 2007 ð. – 
89/100000; 2008 ð. – 7,6/100000; 2009 ð. – 
70,2/100000; 2010 ð. – 115,1/100000; 2011 ð. 
– 116,5/100000) (ðис. 2).

Çа ðеçóëüтатами щоðі÷ноãо анаëіçó 
кіëüкості ïеðеëомів ó ïðеäставників обоõ 
статей Òеëüманівсüкоãо ðайонó çаëеæно 
віä вікó встановëено, що в ãðóïі äітей та 
ïіäëітків (äо 19 ðоків) çа ïеðіоä 2004-2010 
ðð. çаãаëüна ÷астота ïеðеëомів на 100000 
бóëа найвищою ó 2008 ðоці, а найниæ÷ою 
– в 2011 ð. (265,7/100000 та 156,6/100000 
насеëеннÿ віäïовіäно). В õëоïців ïоðівнÿ-
но ç äів÷атами ÷астота ïеðеëомів çа весü 
ïеðіоä сïостеðеæеннÿ (2004-2010 ðð.) бóëа 
вищою (2004 ð. – 1,15:1; 2005 ð. – 1,46:1; 
2006 ð. – 2,74:1; 2007 ð. – 2,52:1; 2008 ð. – 
2,0:1; 2009 ð. – 1,07:1; 2010 ð. – 1,08:1), оä-
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Ðèñ. 2. Ùîð³÷íà ÷àñòîòà ïåðåëîì³â ê³ñòîê äèñòàëüíîгî â³ää³ëу ïåðåäïë³÷÷ÿ â ÷îëîâ³ê³â òà ж³íîê íà 100000 
íàñåëåííÿ зàëåжíî â³ä ðåг³îíу ïðîжèâàííÿ.

нак ó 2011 ðоці кіëüкістü ïеðеëомів ó äі-
в÷ат ïðеваëюваëа, а сïіввіäноøеннÿ ÷оëо-
віки/æінки скëаëо 0,47:1 (табë. 2). 

В ãðóïі æитеëів сеðеäнüоãо вікó (20-
49 ðоків) найбіëüøа çаãаëüна ÷астота ïе-
ðеëомів кісток ïеðеäïëі÷÷ÿ ðеєстðóва-
ëасÿ в 2006 ðоці, а найменøа – в 2010 
(172,6/100000 та 80,3/100000 віäïовіäно). Çа 
ïеðіоä сïостеðеæеннÿ в äаній віковій ãðó-
ïі ïðеваëюваëа кіëüкістü ïеðеëомів ó æі-
но÷оãо насеëеннÿ (сïіввіäноøеннÿ ÷оëові-
ки/æінки скëаëо 2004 ð. – 0,46:1; 2005 ð. – 
0,59:1; 2006 ð. – 0,71:1; 2008 ð. – 0,36:1; 
2009 ð. – 0,27:1; 2010 ð. – 0,10:1), тіëüки 
ó 2007 та 2011 ðð. ÷астота ïеðеëомів на 
100000 насеëеннÿ бóëа вищою в осіб ÷оëо-
ві÷о¿ статі (1,28:1 та 1,38:1 віäïовіäно).

Ó віковиõ ãðóïаõ 50-69 та 70 ðоків і стаð-
øі ïокаçник çаãаëüно¿ ÷астоти ïеðеëомів 
кісток äистаëüноãо віääіëó ïеðеäïëі÷÷ÿ на 
100000 насеëеннÿ çна÷но вищий ïоðівнÿнно 
ç äітüми та особами моëоäоãо вікó. В ãðó-
ïі 50-69 ðоків максимаëüна кіëüкістü ïеðе-
ëомів çаôіксована в 2005 ðоці, а мінімаëü-
на – в 2011 ð. (504,7/100000 та 241,4/100000 
віäïовіäно); в ÷оëовіків ці ïокаçники бóëи 
віäïовіäними в 2010 (167,7/100000) та 2011 
ðокаõ (82,4/100000); в æінок максимаëüна 
÷астота ïеðеëомів сïостеðіãаëасÿ в 2005 
ðоці (739,5/100000), мінімаëüна – в 2006 
ð. (321,3/100000). В ãðóïі 70 ðоків і стаð-
øе максимаëüна кіëüкістü ïеðеëомів çа-
ôіксована такоæ ó 2005 ðоці, а мінімаëü-
на – в 2007 ð. (389,8/100000 та 198,0/100000 
віäïовіäно); в ÷оëовіків ці ïокаçники бóëи 
віäïовіäними в 2004 (163,5/100000) та 2010 
ðокаõ (66,7/100000); в æінок максимаëüна 
÷астота ïеðеëомів сïостеðіãаëасÿ в 2010 
ðоці (544,4/100000), мінімаëüна – в 2007 ð. 
(222,4/100000). В обоõ віковиõ ãðóïаõ çа 

весü ïеðіоä сïостеðеæеннÿ 2004-2011 ðð. 
÷астота ïеðеëомів на 100000 насеëеннÿ 
бóëа вищою в осіб æіно÷о¿ статі, а ïокаçник 
свіввіäноøеннÿ ÷оëовіки/æінки äëÿ æите-
ëів 50-69 ðоків та 70 і стаðøі скëав віäïо-
віäно: 2004 ð. – 0,27:1 та 0,53:1; 2005 ð. – 
0,29:1 та 0,15:1; 2006 ð. – 0,50:1 та 0,38:1; 
2007 ð. – 0,28:1 та 0,67:1; 2008 ð. – 0,29:1 та 
0,18:1; 2009 ð. – 0,21:1 та 0,13:1; 2010 ð. – 
0,29:1 та 0,12:1; 2011 ð. – 0,22:1 та 0,40:1 
(табë. 2).

Çа ðеçóëüтатами ïовіковоãо анаëіçó 
кіëüкості ïеðеëомів ó ïðеäставників обоõ 
статей Êðасноëимансüкоãо ðайонó встанов-
ëено, що в ãðóïі äітей та ïіäëітків (äо 19 
ðоків) çа ïеðіоä 2004-2010 ðð. ÷астота ïеðе-
ëомів на 100000 бóëа вищою в ïðеäставни-
ків ÷оëові÷о¿ статі (2004 ð. – 1,36:1; 2005 ð. 
– 184:1; 2006 ð. – 38:1; 2007 ð. – 2,63:1; 
2008 ð. – 205:1; 2009 ð. – 333:1; 2010 ð. – 
3,65:1), оäнак ó 2011 ðоці кіëüкістü ïеðеëо-
мів ó äів÷ат ïðеваëюваëа, а сïіввіäноøен-
нÿ ÷оëовіки/æінки скëаëо 0,76:1 (табë. 3). 
В ãðóïі æитеëів сеðеäнüоãо вікó (20-49 ðо-
ків) такоæ виçна÷ено вищó ÷астотó ïеðе-
ëомів на 100000 насеëеннÿ ó осіб ÷оëові-
÷о¿ статі в 2004 ð. (сïіввіäноøеннÿ ÷оëові-
ки/æінки скëаëо 1,61:1, 2005 ð. – 12,94:1; 
2007 ð. – 2,83:1; 2008 ð. – 10,64:1; 2009 ð. – 
2,12:1; 2011 ð. – 1,01:1), тіëüки в 2006 та 
2010 ðð. ÷астота ïеðеëомів на 100000 насе-
ëеннÿ бóëа вищою в осіб æіно÷о¿ статі (0:38 
та 0,45:1 віäïовіäно).

Ó віковиõ ãðóïаõ 50-69 та 70 ðоків і стаð-
øі на виÿвëено ïоäібниõ çакономіðностей. 
Òак ó ãðóïі 50-69 ðоків ó 2004 ðоці çа ÷ас-
тотою ïеðеëомів на 100000 насеëеннÿ сïо-
стеðіãаëосÿ сïіввіäноøеннÿ ÷оëовіки/æін-
ки 1,05:1, ó 2005 ð. – 0:101,4; ó 2006 ð. – 0:0, 
ó 2007 – 0,75:1; ó 2008 ð. – 2:1; ó 2009 ð. – 
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0,87:1; ó 2010 ð. – 0,58:1; ó 2011 ð. – 0:78,7. 
Ó ãðóïі 70 ðоків і стаðøі: в 2004 ðоці – 
0:166,5; ó 2005 ð. – 2,56:1; ó 2006 ð. – 0:88,7; 
ó 2007 ð. – 0,60:1; ó 2008 ð. – 0:0; ó 2009 ð. – 
5,13:1; ó 2010 ð. – 1,40:1; ó 2011 ð. – 0:178,7 
(табë. 3).

Òаким ÷ином, ó äітей та ïіäëітків äо 19 
ðоків Òеëüманівсüкоãо ðайонó ÷астота ïе-

ðеëомів кісток äистаëüноãо віääіëó ïеðеä-
ïëі÷÷ÿ на 10000 насеëеннÿ ïеðеваæає сеðеä 
осіб ÷оëові÷о¿ статі. В óсіõ віковиõ ãðóïаõ 
стаðøе 20 ðоків çа ïеðіоä сïостеðеæеннÿ 
2004-2011 ðð. ïокаçник ÷астоти ïеðеëомів 
бóв вищим в осіб æіно÷о¿ статі, окðім 2006 
та 2010 ðð. ó ãðóïі 20-49 ðоків. Ñëіä віä-
çна÷ити, що çа äосëіäæóваний ïеðіоä 2004-

Таблиця 2. Частота переломів кісток передпліччя в жителів Тельманівського району залежно від віку, статі та 
року спостереження

Ðоки
Æіно÷а статü Чоëові÷а статü Îбиäві статі

A B C A B C A B C

До 19 ðоків

2004 3392 7 206,4 3785 9 237,8 7177 16 222,9

2005 3261 5 153,3 3576 8 223,7 6837 13 190,1

2006 3126 4 128,0 3423 12 350,6 6549 16 244,3

2007 2996 4 133,5 3277 11 335,7 6273 15 239,1

2008 2864 5 174,6 3158 11 348,3 6022 16 265,7

2009 2821 6 212,7 3069 7 228,1 5890 13 220,7

2010 2776 6 216,1 3005 7 232,9 5781 13 224,9

2011 2784 6 215,5 2964 3 101,2 5748 9 156,6

20-49 ðоків

2004 6624 10 151,0 7133 5 70,1 13757 15 109,0

2005 6498 14 215,5 7066 9 127,4 13564 23 169,6

2006 6358 13 204,5 6969 10 143,5 13327 23 172,6

2007 6264 5 79,8 6871 7 101,9 13135 12 91,4

2008 6123 15 245,0 6759 6 88,8 12882 21 163,0

2009 6000 10 166,7 6640 3 45,2 12640 13 102,8

2010 5949 9 151,3 6507 1 15,4 12456 10 80,3

2011 5836 6 102,8 6352 9 141,7 12188 15 123,1

50-69 ðоків

2004 4844 23 474,8 3839 5 130,2 8683 28 322,5

2005 4733 35 739,5 3787 8 211,2 8520 43 504,7

2006 4669 15 321,3 3733 6 160,7 8402 21 249,9

2007 4562 18 394,6 3693 4 108,3 8255 22 266,5

2008 4497 17 378,0 3620 4 110,5 8117 21 258,7

2009 4425 24 542,4 3603 4 111,0 8028 28 348,8

2010 4324 25 578,2 3577 6 167,7 7901 31 392,4

2011 4233 16 378,0 3639 3 82,4 7872 19 241,4

70 ðоків і стаðøі

2004 2593 8 308,5 1223 2 163,5 3816 10 262,1

2005 2605 14 537,4 1243 1 80,5 3848 15 389,8

2006 2622 11 419,5 1256 2 159,2 3878 13 335,2

2007 2698 6 222,4 1342 2 149,0 4040 8 198,0

2008 2806 11 392,0 1393 1 71,8 4199 12 285,8

2009 2901 15 517,1 1443 1 69,3 4344 16 368,3

2010 2939 16 544,4 1499 1 66,7 4438 17 383,1

2011 2993 10 334,1 1505 2 132,9 4498 12 266,8

Ïðимітки: А – ÷исеëüністü насеëеннÿ на 31 ãðóäнÿ çаçна÷еноãо ðокó (çа äаними Донецüкоãо обëасноãо віä-
äіëó статистики); В – кіëüкістü ïеðеëомів; Ñ – ÷астота ïеðеëомів на 100 000 насеëеннÿ.
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2011 ðð. ó æитеëів Òеëüманівсüкоãо ðайо-

нó обоõ статей в óсіõ віковиõ ãðóïаõ що-

ðі÷но ðеєстðóваëисÿ виïаäки ïеðеëомів, ó 

той ÷ас ÿк ó æитеëів Êðасноëимансüкоãо 

ðайонó çаôіксовані ïеðіоäи беç ïеðеëомів, 

особëиво в ãðóïі äітей та ïіäëітків, сеðеä 

ÿкиõ äів÷ата в 2005, 2006, 2008 та 2009 ðð. 

не маëи ïеðеëомів кісток äистаëüноãо віä-
äіëó ïеðеäïëі÷÷ÿ.

Ïðи ïоðівнÿëüномó анаëіçі çаãаëüно¿ 
÷астоти ïеðеëомів на 100000 насеëеннÿ в 
÷оëовіків та æінок ðіçниõ віковиõ ãðóï çа-
ëеæно віä ðеãіонó ïðоæиваннÿ встановëено 
біëüøó ÷астотó ïеðеëомів кісток äистаëü-
ноãо віääіëó ïеðеäïëі÷÷ÿ в æитеëів Òеëü-

Таблиця 3. Частота переломів кісток передпліччя в жителів Краснолиманського району залежно від віку, ста-
ті та року спостереження

Ðоки
Æіно÷а статü Чоëові÷а статü Îбиäві статі

A B C A B C A B C

До 19 ðоків

2004 2571 2 77,8 2841 3 105,6 5412 5 92,4

2005 2423 0 0 2722 5 183,7 5145 5 97,2

2006 2315 0 0 2617 1 38,2 4932 1 20,3

2007 2196 1 45,5 2504 3 119,8 4700 4 85,1

2008 2133 0 0 2440 5 204,9 4573 5 109,3

2009 2114 0 0 2402 8 333,1 4516 8 177,1

2010 2154 1 46,4 2364 4 169,2 4518 5 110,7

2011 2156 6 278,3 2366 5 211,3 4522 11 243,3

20-49 ðоків

2004 5768 2 34,7 5365 3 55,9 11133 5 44,9

2005 5575 1 17,9 5216 2 231,6 10791 3 27,8

2006 5394 2 37,1 5033 0 0 10427 2 19,2

2007 5185 3 57,9 4885 8 163,8 10070 11 109,2

2008 4968 1 20,1 4675 10 213,9 9643 11 114,1

2009 4776 3 62,8 4498 6 133,4 9274 9 97,05

2010 4815 7 145,4 4616 3 64,9 9431 10 106

2011 4672 2 42,8 4525 2 44,2 9197 4 43,5

50-69 ðоків

2004 3962 4 101 2827 3 106,1 6789 7 103,1

2005 3945 4 101,4 2779 0 0 6724 4 59,5

2006 3892 0 0 2749 0 0 6641 0 0

2007 3843 4 104,1 2613 3 114,8 6456 7 108,4

2008 3743 0 0 2550 2 78,4 6293 2 31,8

2009 3679 5 135,9 2537 3 118,2 6216 8 128,7

2010 3762 5 132,9 2582 2 77,5 6344 7 110,3

2011 3811 3 78,7 2599 0 0 6410 3 46,8

70 ðоків і стаðøі

2004 2402 4 166,5 966 0 0 3368 4 118,8

2005 2355 2 84,9 921 2 217,2 3276 4 122,1

2006 2256 2 88,7 907 0 0 3163 2 63,2

2007 2261 4 176,9 939 1 106,5 3200 5 156,3

2008 2254 0 0 944 0 0 3198 0 0

2009 2256 1 44,3 880 2 227,3 3136 3 95,7

2010 2296 2 87,1 818 1 122,2 3114 3 96,3

2011 2238 4 178,7 781 0 0 3019 4 132,5

Ïðимітки: А – ÷исеëüністü насеëеннÿ на 31 ãðóäнÿ çаçна÷еноãо ðокó (çа äаними Донецüкоãо обëасноãо віä-
äіëó статистики); В – кіëüкістü ïеðеëомів; Ñ – ÷астота ïеðеëомів на 100 000 насеëеннÿ.
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манівсüкоãо ðайонó ïоðівнÿно ç ниæ÷ими 
ïокаçниками ÷астоти ïеðеëомів в óсіõ ві-
ковиõ ãðóïаõ æитеëів Êðасноëимансüкоãо 
ðайонó: ó віковій ãðóïі 0-19 ðоків çаãаëüна 
÷астота ïеðеëомів ó Òеëüманівсüкомó ðа-
йоні скëаëа 220,8/100000, а в Êðасноëиман-
сüкомó – 114,8/100000; ó ãðóïі 20-49 ðоків 
– 126,8/100000 та 68,8/100000; ó 50-69 ð. 
– 323,8/100000 та 73,3/100000; в 70-90 ð. 
– 311,6/100000 та 98,1/100000 віäïовіäно 
(ðис. 3). Òакоæ виçна÷ено, що в Êðасноëи-
мансüкомó ðайоні не сïостеðіãаєтüсÿ сóттє-
воãо ïіäвищеннÿ ÷астоти ïеðеëомів ç віком, 
ó той ÷ас ÿк ó Òеëüманівсüкомó встанов-
ëено ðіçке çбіëüøеннÿ ïокаçника в ãðóïаõ 
50-69 та 70-90 ðоків.
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Ðèñ. 3. Çàгàëüíà ÷àñòîòà ïåðåëîì³â ê³ñòîê äèñ-
òàëüíîгî â³ää³ëу ïåðåäïë³÷÷ÿ íà 100000 íàñåëåí-
íÿ â жèòåë³â Òåëüìàí³âñüêîгî òà Êðàñíîëèìàí-

ñüêîгî ðàéîí³â зàëåжíî â³ä â³êу.

Анаëіç ïокаçників ÷астоти ïеðеëомів çа-
ëеæно віä статі çа віковими ãðóïами ïока-
çав, що в ÷оëовіків Òеëüманівсüкоãо ðайо-
нó ïокаçник ÷астоти ïеðеëомів найниæ÷ий 
ó віковій ãðóïі 20-49 ðоків, а ó віковій ãðó-
ïі 50-69 ðоків встановëено ïіäвищеннÿ ÷ас-
тоти ïеðеëомів (ó віковій ãðóïі 0-19 ðоків 
÷астота ïеðеëомів скëаëа 258,9/100000; ó 
ãðóïі 20-49 ðоків – 92,1/100000; ó 50-69 ð. 
– 135,6/100000; ó 70-90 ð. – 110,1/100000), 
ó той ÷ас ÿк ó ÷оëовіків Êðасноëимансüкоãо 
ðайонó ÷астота ïеðеëомів кісток äистаëü-
ноãо віääіëó ïеðеäïëі÷÷ÿ ç віком çменøó-
єтüсÿ й є найменøою ó віці 50-69 ðоків (ó 
віковій ãðóïі 0-19 ðоків ÷астота ïеðеëомів 
скëаëа 167,9/100000; ó ãðóïі 20-49 ðоків – 
87,6/100000; ó 50-69 ð. – 61,2/100000; ó 70-
90 ð. – 83,9/100000) (ðис. 4).

Ó æінок Òеëüманівсüкоãо ðайонó ïісëÿ 
50 ðоків цей ïокаçник ðіçко çбіëüøóєтüсÿ 
(ó віковій ãðóïі 0-19 ðоків ÷астота ïеðеëо-
мів скëаëа 179,1/100000; ó ãðóïі 20-49 ðоків 

– 165,2/100000; ó 50-69 ð. – 476,8/100000; 
ó 70-90 ð. – 410,7/100000), ó той ÷ас ÿк ó 
æінок Êðасноëимансüкоãо ðайонó встанов-
ëено неçна÷не çбіëüøеннÿ ÷астоти ïеðеëо-
мів ç віком (ó віковій ãðóïі 0-19 ðоків ÷ас-
тота ïеðеëомів скëаëа 55,4/100000; ó ãðó-
ïі 20-49 ðоків – 51,1/100000; ó 50-69 ð. 
– 81,6/100000; ó 70-90 ð. – 103,7/100000).
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Ðèñ. 4. Чàñòîòà ïåðåëîì³â ê³ñòîê äèñòàëüíîгî â³ä-
ä³ëу ïåðåäïë³÷÷ÿ íà 100000 íàñåëåííÿ â ж³íîê òà 

÷îëîâ³ê³â зàëåжíî â³ä â³êу.

Неçваæаю÷и на сóттєві віäмінності ïо-
каçників ÷астоти ïеðеëомів кісток äистаëü-
ноãо віääіëó ïеðеäïëі÷÷ÿ в æитеëів обоõ 
ðайонів, бóëо ïðоанаëіçовано çаãаëüний ïо-
каçник на 100000 насеëеннÿ çа 2004-2011 
ðð. ó ÷оëовіків та æінок ó віковиõ ãðóïаõ 
çа ï’ÿтиðі÷÷ÿми.

Òак, ó äитÿ÷оãо насеëеннÿ Òеëüма-
нівсüкоãо ðайонó найменøа ÷астота ïе-
ðеëомів сïостеðіãаëасü ó віці 0-4 ðоки 
(52,21/100000), а ïік ïеðеëомів ïðиïаäає на 
віковó ãðóïó 10-14 ðоків (380,06/100000). Ó 
äітей та ïіäëітків Êðасноëимансüкоãо ðайо-
нó çаãаëüна ÷астота ïеðеëомів кісток äис-
таëüноãо віääіëó ïеðеäïëі÷÷ÿ на 10000 на-
сеëеннÿ ваðіюваëа віä 9,97/100000 ó віці 
0-4 ðоки äо 216,97/100000 ó віковій ãðóïі 
5-9 ðоків (ïік ïеðеëомів) (ðис. 5).

Ñëіä віäçна÷ити, що ïокаçник ÷астоти 
ïеðеëомів ó äітей та ïіäëітків Êðасноëи-
мансüкоãо ðайонó в óсіõ віковиõ ïіäãðóïаõ 
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бóв ниæ÷им çа іäенти÷ний ó Òеëüманів-
сüкомó, кðім віково¿ ãðóïи 5-9 ðоків: ÷асто-
та ïеðеëомів ó Òеëüманівсüкомó та Êðас-
ноëимансüкомó ðайонаõ скëаëа віäïовіä-
но ó віковій ãðóïі 0-4 ðоки 51,1/100000 та 
9,9/100000; ó ãðóïі 5-9 ðоків – 191,4/100000 
та 216,9/100000; ó 10-14 ð. – 380,1/100000 
та 158,8/100000; ó 15-19 ð. – 229,3/100000 
та 94,9/100000.

Çа ðеçóëüтатами анаëіçó ÷астоти ïеðе-
ëомів ó äітей та ïіäëітків встановëено, що 
в õëоïців Òеëüманівсüкоãо ðайонó ïік ïеðе-
ëомів ïðиïаäає на вік 10-14 ðоків (ó віковій 
ãðóïі 0-4 ðоки – 50,4/100000; ó ãðóïі 5-9 ðо-
ків – 158,2/100000; ó 10-14 ð. – 490,9/100000; 
ó 15-19 ð. – 286,2/100000), ó той ÷ас ÿк ó 
Êðасноëимансüкомó ðайоні – в 5-9 ðоків 
(ó віковій ãðóïі 0-4 ðоки – 19,2/100000; ó 
ãðóïі 5-9 ðоків – 336,4/100000; ó 10-14 ð. 
– 244,5/100000; ó 15-19 ð. – 105,8/100000). 
Ó äів÷ат Òеëüманівсüкоãо ðайонó встанов-
ëено ðіçке ïіäвищеннÿ ïокаçника ó віковиõ 
ãðóïаõ 5-9 та 10-14 ðоків (ó віковій ãðóïі 
0-4 ðоки – 54,2/100000; ó ãðóïі 5-9 ðоків – 
227,1/100000; ó 10-14 ð. – 262,0/100000; ó 
15-19 ð. – 164,0/100000), на віäмінó віä äі-
в÷ат Êðасноëимансüкоãо ðайонó, äе не ви-
ÿвëено çна÷óщоãо ïіäвищеннÿ ÷астоти ïе-
ðеëомів, õо÷а сïостеðіãаєтüсÿ тенäенціÿ äо 
ïіäвищеннÿ ïокаçника ïісëÿ 5 ðоків (ó віко-
вій ãðóïі 0-4 ðоки – 0/100000; ó ãðóïі 5-9 ðо-
ків – 78,2/100000; ó 10-14 ð. – 66,1/100000; 
ó 15-19 ð. – 82,1/100000) (ðис. 6).

В ëюäей сеðеäніõ та стаðøиõ віковиõ 
ãðóï, ÿкі ïðоæиваютü ó Òеëüманівсüко-
мó ðайоні, встановëено ðіçке ïіäвищеннÿ 
çаãаëüно¿ ÷астоти ïеðеëомів ïісëÿ 35 ðо-
ків іç äвома ïіками в 40-44 та 50-54 ðоків 

(ó віковій ãðóïі 20-24 ðоки – 117,5/100000; 
ó ãðóïі 25-29 ðоків – 77,3/100000; ó 30-34 
ð. – 55,1/100000; ó 35-39 ð. – 134,6/100000; 
ó 40-44 ð. – 199,2/100000; ó 45-49 ð. – 
166,3/100000; ó 50-54 ð. – 367,2/100000; 
ó 55-59 ð. – 293,6/100000; ó 60-64 ð. – 
328,9/100000; ó 65-69 ð. – 298,3/100000; ó 70-
90 ð. – 311,6/100000), ó той ÷ас ÿк ó Êðасно-
ëимансüкомó ðайоні ó ціëомó не встановëе-
но сóттєвоãо ïіäвищеннÿ ÷астоти ïеðеëомів 
кісток äистаëüноãо віääіëó ïеðеäïëі÷÷ÿ, 
окðім ïіäвищеннÿ ïокаçника ó віці 65-69 ðо-
ків (ó віковій ãðóïі 20-24 ðоки – 97,1/100000; 
ó ãðóïі 25-29 ðоків – 53,8/100000; ó 30-34 ð. 
– 72,5/100000; ó 35-39 ð. – 38,9/100000; ó 40-
44 ð. – 92,2/100000; ó 45-49 ð. – 62,8/100000; 
ó 50-54 ð. – 48,1/100000; ó 55-59 ð. – 
59,9/100000; ó 60-64 ð. – 52,5/100000; ó 65-69 
ð. – 149,6/100000; ó 70-90 ð. – 98,1/100000). 
Ó æитеëів Òеëüманівсüкоãо ðайонó наймен-
øий ïокаçник ÷астоти ïеðеëомів çаôіксова-
ний ó віковій ãðóïі 30-34 ðоки (55,1/100000) 
на віäмінó віä меøканців Êðасноëимансüко-
ãо ðайонó, в ÿкиõ найниæ÷і ïокаçники ÷ас-
тоти ïеðеëомів встановëені ó віковиõ ãðóïаõ 
25-29 (53,8/100000) та 35-39 (38,9/100000) 
ðоків (ðис. 7).
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Ðèñ. 5. Çàгàëüíà ÷àñòîòà ïåðåëîì³â äèñòàëüíîгî 
â³ää³ëу ïåðåäïë³÷÷ÿ íà 100000 íàñåëåííÿ â ä³òåé 

òà ï³äë³òê³â.
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Ðèñ. 6. Чàñòîòà ïåðåëîì³â ê³ñòîê äèñòàëüíîгî â³ä-
ä³ëу ïåðåäïë³÷÷ÿ íà 100000 íàñåëåííÿ â ä³â÷àò òà 

хëîïö³â зàëåжíî â³ä â³êу.
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Çа ðеçóëüтатами анаëіçó ÷астоти ïеðе-
ëомів ó ÷оëові÷оãо насеëеннÿ сеðеäнüоãо та 
стаðøоãо вікó, ÿкі ïðоæиваютü в Òеëüма-
нівсüкомó ðайоні, встановëено, що ïокаçник 
÷астоти має äеÿкий сïаä ó віковиõ ãðóïаõ 
25-29, 30-34 та 35-39 ðоків (ó ãðóïі 20-24 
ðоки – 109,1/100000; ó ãðóïі 25-29 ðоків – 
87,7/100000; ó 30-34 ð. – 34,9/100000; ó 35-39 
ð. – 96,2/100000; ó 40-44 ð. – 112,4/100000; 
ó 45-49 ð. – 107,7/100000; ó 50-54 ð. – 
163,1/100000; ó 55-59 ð. – 100,8/100000; 
ó 60-64 ð. – 146,6/100000; ó 65-69 ð. – 
127,3/100000; ó 70-90 ð. – 110,1/100000), 
ó той ÷ас ÿк ó Êðасноëимасüкомó ðайоні 
встановëено тðи віковиõ ïеðіоäи çниæен-
нÿ ïокаçника в 25-29, 35-39 та 50-64 ðоки 
(ó ãðóïі 20-24 ðоки – 115,3/100000; ó ãðó-
ïі 25-29 ðоків – 75,7/100000; ó 30-34 ð. – 
117,6/100000; ó 35-39 ð. – 32,3/100000; 

ó 40-44 ð. – 119,2/100000; ó 45-49 ð. – 
68,8/100000; ó 50-54 ð. – 41,4/100000; ó 55-
59 ð. – 31,6/100000; ó 60-64 ð. – 25,6/100000; 
ó 65-69 ð. – 187,2/100000; ó 70-90 ð. – 
83,9/100000) (ðис. 8).

В æінок встановëені інøі çакономіðнос-
ті. Òак, ó æитеëüок Òеëüманівсüкоãо ðайонó 
встановëено äва ïіки ïіäвищеннÿ ÷астоти 
ïеðеëомів ó віці 40-44 та 50-54 (ó ãðóïі 20-
24 ðоки – 127,4/100000; ó ãðóïі 25-29 ðоків – 
64,9/100000; ó 30-34 ð. – 77,3/100000; ó 35-39 
ð. – 174,4/100000; ó 40-44 ð. – 288,1/100000; 
ó 45-49 ð. – 228,4/100000; ó 50-54 ð. – 
566,1/100000; ó 55-59 ð. – 455,8/100000; 
ó 60-64 ð. – 464,9/100000; ó 65-69 ð. – 
411,9/100000; ó 70-90 ð. – 410,7/100000). В 
æінок Êðасноëимансüкоãо ðайонó ïокаç-
ник ÷астоти ïеðеëомів коëиваєтüсÿ віä 
28,6/100000 ó 30-34 ðоки äо 129,3/100000 
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Ðèñ. 8. Çàгàëüíà ÷àñòîòà ïåðåëîì³â ê³ñòîê äèñòàëüíîгî â³ää³ëу ïåðåäïë³÷÷ÿ íà 100000 íàñåëåííÿ â ÷îëîâ³-
ê³â Òåëüìàí³âñüêîгî òà Êðàñíîëèìàíñüêîгî ðàéîí³â зàëåжíî â³ä â³êу.
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ó віці 65-69 та 103,7/100000 ó 70-90 ðоків 
та скëаäає çа віковими ãðóïами: ó 20-24 
ðоки – 76,1/100000; ó ãðóïі 25-29 ðоків – 
31,2/100000; ó 30-34 ð. – 28,6/100000; ó 35-
39 ð. – 44,9/100000; ó 40-44 ð. – 70,1/100000; 
ó 45-49 ð. – 57,7/100000; ó 50-54 ð. – 
53,3/100000; ó 55-59 ð. – 80,5/100000; ó 60-64 
ð. – 71,3/100000; ó 65-69 ð. – 129,3/100000; ó 
70-90 ð. – 103,7/100000 (ðис. 9).

Ñëіä віäçна÷ити, що в æінок обоõ ðе-
ãіонів найниæ÷а ÷астота ïеðеëомів сïо-
стеðіãаєтüсÿ в 25-29 (Òеëüманівсüкий ðа-
йон – 64,9/100000, Êðасноëимансüкий – 
31,2/100000) та 30-34 ðоки (Òеëüманівсüкий 
ðайон – 77,3/100000, Êðасноëимансüкий – 
28,6/100000).

Âèñíîâêè. Òаким ÷ином, çа ðеçóëüта-
тами ïðовеäеноãо äосëіäæеннÿ встановëе-
но, що в Òеëüманівсüкомó ðайоні çа ïеðі-
оä 2004-2011 ðð. ÷астота ïеðеëомів кісток 
äистаëüноãо віääіëó ïеðеäïëі÷÷ÿ бóëа ви-
щою ïоðівнÿно ç віäïовіäним ïокаçником ó 
Êðасноëимансüкомó ÿк ó æінок, так і в ÷о-
ëовіків в óсіõ віковиõ ãðóïаõ. Частота ïе-
ðеëомів ó æитеëів Òеëüманівсüкоãо ðайо-
нó ïеðеваæаëа в осіб ÷оëові÷о¿ статі тіëü-
ки ó віковій ãðóïі 0-19 ðоків. Çбіëüøеннÿ 
÷астоти ïеðеëомів ÿк ó õëоïців, так і в äі-
в÷ат ïо÷инаєтüсÿ ç 5 ðоків. Ç віком ó æите-
ëів Òеëüманівсüкоãо ðайонó сïостеðіãаєтü-
сÿ сóттєве ïіäвищеннÿ ÷астоти ïеðеëомів 
ÿк ó æінок, так і в ÷оëовіків ïісëÿ 35 ðоків, 
õо÷а ïіки ïеðеëомів віäðіçнÿютüсÿ çаëеæ-
но віä статі. 

В ðеçóëüтаті äаноãо äосëіäæеннÿ äове-
äено, що ïіäвищений вміст ôтоðó в ïитній 
воäі (3,3-4,6 мã/äм3) неãативно вïëиває на 
стан кістково¿ тканини, що обóмовëює ви-
сокó ÷астотó ïеðеëомів кісток äистаëüноãо 
віääіëó ïеðеäïëі÷÷ÿ ÿк ó äитÿ÷оãо, так і в 
äоðосëоãо насеëеннÿ. 

Література

1. Аникин С.Т., Беневоленская Л.И. Ðетðосïективное 
эïиäемиоëоãи÷еское иссëеäование ÷астоты ïеðе-
ëомов ïðоксимаëüноãо отäеëа беäðа // Ïðобëеми 
остеоëоãі¿. – 1999. – 2. ¹ 3. – Ñ. 56.

2. Беневоленская Л.И. Ñовðеменные асïекты 
эïиäемиоëоãии остеоïоðоçа // Ïðобëеми остеоëо-
ãі¿. – 1999. – 2. ¹ 3. – Ñ. 46-47.

3. Поворознюк В.В. Îстеоïоðоç і вік // Ïðобëеми ос-
теоëоãі¿. – 1999. – Òом 2, ¹ 1. – Ñ. 46-47.

4. Поворознюк В.В. Çаõвоðюваннÿ кістково-м’ÿçово¿ 
системи в ëюäей ðіçноãо вікó (вибðані ëекці¿, оãëÿ-
äи, статті) Ó 2-õ томаõ. – Ê., 2004. – 480 с.

5. Поворознюк В.В., Жовинський Е.Я., Верба О.І. 
Îсобëивості стðóктóðно-ôóнкціонаëüноãо станó 
кістково¿ тканини та ôіçи÷ноãо ðоçвиткó äітей, ÿкі 
ïðоæиваютü ó ðеãіонаõ ç ðіçним вмістом ôтоðó ó 
воäі // Вестник ôиçиотеðаïии и кóðоðтоëоãии. – 
2003. – ¹4. – Ñ.83-87.

6. Aaseth J., Boivin G., Andersen O. Osteoporosis and 
trace elements – an overview. // J Trace Elem Med 
Biol. – 2012. – 26(2-3). – Ð. 149-152.

7. Allolio B., Lehmann R. Drinking water fluoridation 
and bone. // Exp Clin Endocrinol Diabetes. – 1999. 
– 107(1). – Ð. 12-20.

8. Brianзon D. Fluoride and osteoporosis: an overview. 
// Rev Rhum Engl Ed. – 1997. – 64(2). – Ð. 78-81.

9. Duque G. Anabolic agents to treat osteoporosis in 
older people: is there still place for fluoride? Fluoride 
for treating postmenopausal osteoporosis. // J Am 
Geriatr Soc. – 2001. – 49(10). – Ð.1387-1391.

0

100

200

300

400

500

600

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-90

Тельманово Красний лиман

Ðèñ. 9. Çàгàëüíà ÷àñòîòà ïåðåëîì³â ê³ñòîê äèñòàëüíîгî â³ää³ëу ïåðåäïë³÷÷ÿ íà 100000 íàñåëåííÿ â ж³íîê 
Òåëüìàí³âñüêîгî òà Êðàñíîëèìàíñüêîгî ðàéîí³â зàëåжíî â³ä â³êу.



26 “Ïðобëеми остеоëоãі¿”

Поворознюк В.В., Климовицький Ф.В., Орлик Т.В. “ПерелОми КісТОК ПередПліччя В населення дОнецьКОї...”

10. Haguenauer D., Welch V., Shea B. еt al. Fluoride for 
treating postmenopausal osteoporosis. // Cochrane 
Database Syst Rev. – 2000. – 4. – CD002825.

11. Hillier S., Inskip H., Coggon D., Cooper C. Water 
fluoridation and osteoporotic fracture. // Community 
Dent Health. – 1996. – 13 (Suppl 2). – Ð. 63-68.

12. Kanis J. A., Burlet N., Cooper C. European guidance 
for the diagnosis and management of osteoporosis in 
postmenopausal women // Osteoporos Int. – 2008. – 
19. – P. 399-428.

13. Li Y., Liang C., Slemenda C.W. et al. Effect of long-
term exposure to fluoride in drinking water on risks 
of bone fractures. // J Bone Miner Res. – 2001. – 
16(5). – Ð. 932-939.

14. Orcel P., Sebert J.L. Fluoride therapy for bone dis-
ease. // Rev Rhum Engl Ed. – 1997. – 30 (Suppl 6). 
– Ð. 63-69.

15. Vestergaard P., Jorgensen N.R., Schwarz P., Mosekil-
de L. Effects of treatment with fluoride on bone 
mineral density and fracture risk – a meta-analysis. 
// Osteoporos Int. – 2008. – 19(3). – Ð. 257-68.

16. Yamaguchi M. Fluoride and bone metabolism // Clin 
Calcium. – 2007. – 17(2). – Ð. 217-223. 

ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ У НАСЕЛЕ-
НИЯ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОЖИВАЮЩЕ-
ГО НА ТЕРРИТОРИИ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВ-

НЕМ ФТОРА

Поворознюк В.В., Климовицкий Ф.В.*,  
Орлик Т.В.

ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. 
Чеботарева НАМН Украины», Киев, 

*НИИ травматологии и ортопедии Донецкого 
национального медицинского университета им. 

М. Горького, Донецк

Ðåзþìå. В статüе оïисаны ðеçóëüтаты анаëи-
çа ÷астоты ïеðеëомов костей ïðеäïëе÷üÿ ó насе-
ëениÿ Донецкой обëасти, ïðоæивающеãо в Òеëü-
мановском ðайоне. Данный ðайон õаðактеðиçó-
етсÿ ïовыøенным óðовнем ôтоðа в воäе (3,3-4,6 
мã/äм3). Ïокаçатеëи сðавниваëисü с соответствó-
ющими ïокаçатеëÿми Êðасноëиманскоãо ðайона, 
óðовенü ôтоðа в воäе котоðоãо в ïðеäеëаõ ноð-
мы (0,3-0,4 мã/äм3). Анаëиç ïðовоäиëсÿ на ос-
нове äанныõ истоðий боëеçней и ðеãистðацион-
ныõ æóðнаëов тðавматоëоãи÷ескиõ ïóнктов ðай-
онныõ и ãоðоäскиõ боëüниц çа ïеðиоä с 1.01.2004 
ãоäа ïо 31.12.2011 ãоä. Óстановëено, ÷то в Òеëü-
мановском ðайоне çа иссëеäóемый ïеðиоä об-
щаÿ ÷астота ïеðеëомов костей ïðеäïëе÷üÿ в 2,4 
ðаçа боëüøе, ÷ем в Êðасноëиманском. Ñоотноøе-
ние мóæ÷ины/æенщины на 100000 насеëениÿ со-
ставиëо äëÿ Òеëüмановскоãо ðайона 0,48:1 и 1,44:1 
äëÿ Êðасноëиманскоãо. В Òеëüмановском ðайоне 
çа весü ïеðиоä иçó÷ениÿ сëó÷аи ïеðеëомов ïðе-
обëаäаëи ó ëиц æенскоãо ïоëа. Частота ïеðеëо-
мов ó насеëениÿ Òеëüмановскоãо ðайона соста-

виëа в воçðастной ãðóïïе 0-19 ëет 220,8/100000, 
а в Êðасноëиманском – 114,8/100000; в ãðóïïе 
20-49 ëет – 126,8/100000 и 68,8/100000; в 50-69 
ëет – 323,8/100000 и 73,3/100000; в 70-90 ëет – 
311,6/100000 и 98,1/100000 соответственно. В ðе-
çóëüтате äанноãо иссëеäованиÿ äокаçано, ÷то ïо-
выøенное соäеðæание ôтоðа в воäе (3,3-4,6 мã/
äм3) неãативно вëиÿет на состоÿние костной ткани, 
÷то обóсëовëивает высокóю ÷астотó ïеðеëомов ко-
стей äистаëüноãо отäеëа ïðеäïëе÷üÿ как ó äетско-
ãо, так и ó вçðосëоãо насеëениÿ.

Ключевые слова: ôтоð, ïитüеваÿ воäа, ïеðеëомы, 
÷астота, воçðаст, ïоë.

FRACTURES FOREARMS POPULATION OF DO-
NETSK REGION WHO LIVE IN AREAS OF HIGH 

FLUORIDE CONTENT

Povorozniuk V.V., Klimovitsky F.V.*, Orlik T.V.

«Institute of Gerontology D.F. Chebotarev NAMS 
of Ukraine» Kyiv, 

*Research Institute of Traumatology and 
Orthopedics Donetsk National Medical University 

Gorky, Donetsk

Summary. The article led to an analysis of the 
frequency of forearm fractures at population 
in the Donetsk region, living in Telmanovsky 
area. This area is characteryzed by high levels of 
fluoride in drinking water (3.3-4.6 mg/dm3). Data 
were compared with those of Krasnolimanskaya 
district levels of fluoride in drinking water is in 
the normal range (0.3-0.4 mg/dm3). The analysis 
was based on data of histories of traumatological 
points of district and city hospitals for the period 
from 1.01.2004 till 31.12.2011 year. Established in 
Telmanovsky area for the study period the overall 
incidence of forearm fractures is 2.4 times greater 
than in Krasnolimanskaya. The male/female per 
100.000 population by region for Telmanovo 0.48:1 
and 1.44:1 for Krasnolimanskaya. In Telmanovsky 
region for the entire period of study cases of 
fractures predominated in females. The frequency 
of fractures in the population of Telmanovo district 
was in the age group of 0-19 220.8/100000, and 
Krasnolimanskaya – 114.8/100000, in the group 20-
49 years – 126.8/100000 and 68.8/100000, in 50-
69 years – 323.8/100000 and 73.3/100000, in 70-90 
years – 311.6/100000 and 98.1/100000 respectively. 
As a result of this study demonstrated that the 
high content of fluoride in drinking water (3.3-4.6 
mg/dm3) adversely effects the bone, causing high 
incidence of fractures of the distal forearm as in 
children, and as adults .

Key words: fluoride, drinking water, fractures, 
frequency, age and gender.
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Îстеоïоðоç – ðасïðостðаненное систем-
ное çабоëевание скеëета, котоðое õаðак-
теðиçóетсÿ сниæением ïðо÷ности костной 
ткани, наðóøением ее микðоаðõитектóðы с 
ïосëеäóющим óвеëи÷ением ðиска ïеðеëо-
мов. Çабоëевание ïðеимóщественно ïоðа-
æает æенщин ïоæиëоãо воçðаста, ÷то об-
óсëовëено ïотеðей костной массы всëеä-
ствие äеôицита эстðоãенов в äанный воç-
ðастной ïеðиоä. Ïо÷ти ó каæäой тðетüей 
æенщины в воçðасте 65 ëет и стаðøе на-
бëюäаетсÿ как минимóм оäин остеоïоðо-
ти÷еский ïеðеëом костей. Òоëüко в ÑØА 
остеоïоðоç еæеãоäно обóсëавëивает воç-
никновение 250000 ïеðеëомов беäðенной 
кости, 250000 ïеðеëомов костей ïðеäïëе-
÷üÿ и 700000-750000 веðтебðаëüныõ ïеðе-
ëомов [1, 2]. Îстеоïоðоти÷еские ïеðеëомы 
сóщественно вëиÿют на çабоëеваемостü и 
смеðтностü. Òак, всëеäствие ïеðеëомов бе-
äðенной кости сðеäнÿÿ ïðоäоëæитеëüностü 
æиçни óменüøаетсÿ на 12-15% [1-3].

Ñтðóктóðно-ôóнкционаëüное состоÿ-
ние костной ткани çависит от мноæества 
ôактоðов. Îäной иç основныõ äетеðминант 
ïðо÷ности костной ткани и ðиска ïеðеëо-
мов ÿвëÿетсÿ минеðаëüнаÿ ïëотностü кост-
ной ткани (ÌÏÊÒ). В боëüøинстве сëó÷аев 
ÌÏÊÒ оценивают с ïомощüю äвóõôотон-
ной ðентãеновской абсоðбциометðии (DXA) 
и конвеðтиðóют в Ò-ïокаçатеëü. Òем не ме-
нее, исïоëüçование äанной метоäики в кëи-
ни÷еской ïðактике имеет ðÿä оãðани÷ений. 
Îäним иç основныõ ÿвëÿетсÿ çна÷итеëüнаÿ 
çона «ïеðекðытиÿ» ó ëиц, ó котоðыõ ðаç-
виваютсÿ ïеðеëомы и ó теõ, ó котоðыõ не 
воçникают. На сеãоäнÿøний äенü ÷асти÷но 
äанный воïðос ðеøаетсÿ Всемиðной оðãа-
ниçацией çäðавооõðанениÿ в иссëеäовани-
ÿõ, ïосвÿщенныõ иçó÷ению ôактоðов ðи-
ска ðаçвитиÿ остеоïоðоçа (http://www.
shef.ac.uk/FRAX/). Дðóãим оãðани÷ением 
исïоëüçованиÿ ÌÏÊÒ ÿвëÿетсÿ äисïðоïоð-
ционаëüнаÿ оценка коðтикаëüноãо сëоÿ ко-
сти в çависимости от обсëеäóемоãо ó÷аст-

КАЧЕСТВО ТРАБЕКУЛЯРНОЙ КОСТНОЙ ТКАНИ  
У ЖЕНЩИН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА 
Поворознюк В.В., Дзерович Н.И.

ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», 
Украинский научно-медицинский центр проблем остеопороза, Киев

Ðåзþìå. Öеëüю äанноãо иссëеäованиÿ ÿвëÿетсÿ оценка ïокаçатеëей ка÷ества тðабекóëÿðной костной тка-
ни (Trabecular Bone Score (TBS)) и минеðаëüной ïëотности костной ткани (ÌÏÊÒ) ó æенщин ðаç-
ëи÷ноãо воçðаста в çависимости от äëитеëüности ïостменоïаóçаëüноãо ïеðиоäа (ÏÌÏ). Нами быë 
ïðовеäен ðетðосïективный анаëиç äанныõ ïациенток Óкðаинскоãо наó÷но-меäицинскоãо центðа 
ïðобëем остеоïоðоçа (2007-2011 ãã.) – 122 ïðакти÷ески çäоðовыõ æенщин в воçðасте 40-79 ëет, 
котоðые быëи ðасïðеäеëены на ãðóïïы в çависимости от воçðаста и äëитеëüности ïостменоïаó-
çаëüноãо ïеðиоäа. Ñ цеëüю оценки 10-ëетнеãо ðиска ïеðеëомов беäðенной кости и äðóãиõ остеоïо-
ðоти÷ескиõ ïеðеëомов исïоëüçоваëи оïðосник FRAX. Ïокаçатеëü ка÷ества тðабекóëÿðной кост-
ной ткани (TBS (L1-L4)), ÌÏÊÒ на óðовне всеãо скеëета, ïоÿсни÷ноãо отäеëа ïоçвоно÷ника и øей-
ки беäðенной кости оцениваëи с исïоëüçованием äвóõôотонной ðентãеновской абсоðбциометðии 
(Ðrodigy, GE). Ñтатисти÷еский анаëиç ïðовоäиëи с исïоëüçованием ïðоãðаммы «Statistica 6.0». В 
ðеçóëüтате иссëеäованиÿ óстановëено äостовеðное сниæение ïокаçатеëÿ ка÷ества тðабекóëÿð-
ной костной ткани с воçðастом. Достовеðные иçменениÿ ïокаçатеëÿ TBS набëюäаютсÿ ó æенщин 
в сðеäневðеменном ÏÌÏ (÷еðеç 4 ãоäа) в отëи÷ие от иçменений ÌÏÊÒ, котоðые оïðеäеëÿютсÿ ó 
æенщин в на÷аëе ïоçäнеãо ÏÌÏ (÷еðеç 7 ëет). Нами не быëо óстановëено äостовеðныõ отëи÷ий 
ïокаçатеëÿ TBS в çависимости от наëи÷иÿ ïеðеëомов ïеðиôеðи÷ескоãо скеëета в анамнеçе. Îтме-
÷ена äостовеðнаÿ коððеëÿционнаÿ свÿçü меæäó ïокаçатеëем TBS и аëãоðитмом FRAX. 

Ключевые слова: ка÷ество тðабекóëÿðной костной ткани, минеðаëüнаÿ ïëотностü костной ткани, æенщины, 
воçðаст, ïостменоïаóçаëüный ïеðиоä.
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ка с ïомощüю DXA и, соответственно, от-
ëи÷иÿ обмена костной ткани в иçó÷аемыõ 
çонаõ. Çна÷имым оãðани÷ением исïоëüçо-
ваниÿ ÌÏÊÒ ÿвëÿетсÿ такæе то, ÷то äо-
стовеðные иçменениÿ ïокаçатеëÿ ïоä вëи-
ÿнием ëе÷ениÿ иëи воçðаста моæно оце-
нитü ïо ïðоøествии äëитеëüноãо вðемени 
(обы÷но ãоäы). Îбмен æе в тðабекóëÿðной 
костной ткани ïðоисõоäит çна÷итеëüно бы-
стðее (в 8 ðаç выøе ïо сðавнению с коð-
тикаëüной). В свÿçи с этим, соответственно 
оценке микðоаðõитектóðы тðабекóëÿðной 
кости óвеëи÷иваетсÿ то÷ностü и ÷óвстви-
теëüностü оценки ка÷ества костной ткани 
в кëини÷еской ïðактике. Ñтðóктóðó тðабе-
кóëÿðной кости моæно оценитü ëибо с ис-
ïоëüçованием маãнитной ðеçонансной то-
моãðаôии с высокой ðаçðеøимостüю, ëибо 
с ïомощüю ïосëойной комïüютеðной томо-
ãðаôии, но обе эти метоäики ÿвëÿютсÿ äо-
ðоãостоÿщими и не всеãäа äостóïны в кëи-
ни÷еской ïðактике [4-8].

Òаким обðаçом, äанные, ïðеäставëенные 
выøе, свиäетеëüствóют о çна÷итеëüной 
ðасïðостðанённости остеоïоðоçа, и особен-
но ваæной ÿвëÿетсÿ äиаãностика остеоïо-
ðоçа äо настóïëениÿ ïеðеëома. Ïðи этом 
необõоäимо оцениватü не оäнó äетеðми-
нантó ïðо÷ности костной ткани, а вëиÿние 
цеëоãо ðÿäа ôактоðов. В äанном наïðав-
ëении на сеãоäнÿøний äенü активно ðабо-
тает неäавно соçäаннаÿ комïаниÿ «Med-
Imaps» (ã. Áоðäо, Фðанциÿ, 2006 ã.). В со-
став комïании воøëи сïециаëисты ïо äен-
ситометðии и иçó÷ению микðоаðõитектó-
ðы костной ткани. Îсновными наïðавëени-
ÿми комïании ÿвëÿютсÿ анаëиç иçобðаæе-
ний и ðаçðаботка ïðоãðаммноãо обесïе÷е-
ниÿ. В 2006 ãоäó комïанией çаïатентова-
на новаÿ метоäика «TBS iNsight» äëÿ еæе-
äневной кëини÷еской ïðактики. Ïакет ïðо-
ãðаммноãо обесïе÷ениÿ óстанавëиваетсÿ на 
ïеðсонаëüныõ комïüютеðаõ остеоäенсито-
метðов (GE Healthcare – Lunar и Hologic) 
äëÿ оценки микðоаðõитектóðы тðабекó-
ëÿðной костной ткани на äенситометðи-
÷ескиõ иçобðаæениÿõ ïоÿсни÷ноãо отäеëа 
ïоçвоно÷ника (L1-L4). Ñ ïомощüю óкаçан-
ной метоäики оïðеäеëÿетсÿ ïокаçатеëü ка-
÷ества тðабекóëÿðной костной ткани (TBS 
(Trabecular Bone Score)). Анаëиç ïокаçа-
теëÿ основан на ваðиации сеðыõ оттенков 
и амïëитóäе ïëотности ïиксеëей ðентãе-
новскоãо иçобðаæениÿ (http://www.med-
imaps.com). Ïðеимóщества исïоëüçованиÿ 

метоäики TBS сëеäóющие: ðеçóëüтат ëеãко 
интеðïðетиðóетсÿ, нет необõоäимости в äо-
ïоëнитеëüныõ обсëеäованиÿõ (10 секóнä), 
воçмоæна ðетðосïективнаÿ оценка äенси-
тоãðамм ïоÿсни÷ноãо отäеëа ïоçвоно÷ни-
ка. Òакæе в иссëеäовании Rabier B. и со-
авт. óстановëено, ÷то ïðи комбиниðованной 
оценке ÌÏÊÒ и ïокаçатеëÿ TBS ó æенщин 
в ïостменоïаóçаëüном ïеðиоäе óвеëи÷ива-
етсÿ сïециôи÷ностü (+16,7%; p=0,0037) и 
÷óвствитеëüностü (+19,1%; p=0,0526) äиа-
ãностики наðóøений стðóктóðно-ôóнкцио-
наëüноãо состоÿниÿ костной ткани, ÷ем ïðи 
исïоëüçовании тоëüко ÌÏÊÒ (61,9%) [6]. 

Îценка воçмоæностей ïокаçатеëÿ ка÷е-
ства тðабекóëÿðной костной ткани ïðове-
äена на баçе Óкðаинскоãо наó÷но-меäицин-
скоãо центðа ïðобëем остеоïоðоçа.

Ðеçóëüтаты ïеðвыõ иссëеäований ïо 
иçó÷ению ка÷ества тðабекóëÿðной кост-
ной ткани, а такæе ïокаçатеëей æиðовой 
и обеçæиðенной массы ó æенщин ðаçëи÷-
ноãо воçðаста ïðеäставëены в 4-ом номеðе 
æóðнаëа «Áоëü. Ñóставы. Ïоçвоно÷ник» [4].

Öåëüþ ïосëеäóющеãо анаëиçа быëа 
оценка ïокаçатеëÿ ка÷ества тðабекóëÿð-
ной костной ткани (Trabecular Bone Score 
(TBS)) и ÌÏÊÒ ó æенщин ðаçëи÷ноãо воç-
ðаста в çависимости от äëитеëüности ïост-
меноïаóçаëüноãо ïеðиоäа (ÏÌÏ).

Ìàòåðèàëы è ìåòîäы. Нами быë ïðо-
веäен ðетðосïективный анаëиç äан-
ныõ ïациенток Óкðаинскоãо наó÷но-ме-
äицинскоãо центðа ïðобëем остеоïоðоçа 
(2007-2011 ãã.) – 122 ïðакти÷ески çäоðо-
выõ æенщины в воçðасте 40-79 ëет (сðеä-
ний воçðаст – 56,2±0,8 ëет; сðеäний ðост – 
162,6±0,5 м; сðеäнÿÿ масса – 71,5±1,3 кã), 
котоðые в çависимости от äëитеëüности 
ïостменоïаóçаëüноãо ïеðиоäа быëи ðас-
ïðеäеëены на ãðóïïы: 1) с ðеãóëÿðным 
менстðóаëüным цикëом (беç меноïаóçы) 
(n=25), 2) 1-3 ãоäа (n=26), 3) 4-6 ëет (n=12), 
4) 7-9 ëет (n=18), 5) 10-12 ëет (n=8), 6) 13-
15 ëет (n=4), 7) 16-18 ëет (n=5), 8) боëее 
19 ëет ïостменоïаóçаëüноãо ïеðиоäа (n=7). 
В çависимости от воçðаста ïациентки быëи 
ðасïðеäеëены на сëеäóющие ãðóïïы: 40-
44 ãоäа (n=9), 45-49 ëет (n=18), 50-54 ãоäа 
(n=30), 55-59 ëет (n=30), 60-64 ãоäа (n=18), 
65-69 ëет (n=6), 70-74 ãоäа (n=7) и 75-79 
ëет (n=4). Ñ цеëüю оценки 10-ëетнеãо ðиска 
ïеðеëомов беäðенной кости и äðóãиõ осте-
оïоðоти÷ескиõ ïеðеëомов исïоëüçоваëи 
оïðосник FRAX (fracture risk assessment 
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tool; http://www.shef.ac.uk). Ïокаçатеëü ка-
÷ества тðабекóëÿðной костной ткани (TBS 
(L1-L4)), ÌÏÊÒ на óðовне всеãо скеëета, 
ïоÿсни÷ноãо отäеëа ïоçвоно÷ника и øейки 
беäðенной кости оцениваëи с исïоëüçова-
нием äвóõôотонной ðентãеновской абсоðб-
циометðии (Ðrodigy, GE). Ñтатисти÷еский 
анаëиç ïðовоäиëи с исïоëüçованием ïðо-
ãðаммы «Statistica 6.0». Èсïоëüçоваëи оäно-
ôактоðный äисïеðсионный анаëиç ANOVA 
с ïоïðавкой Øеôôе.

Ðåзуëüòàòы è èх îбñужäåíèå. 
Óстановëено äостовеðное сниæение ïока-
çатеëÿ ка÷ества тðабекóëÿðной костной 
ткани ó æенщин с воçðастом (40-44 ãоäа 
– 1,351±0,03 mm-1; 45-49 ëет – 1,339±0,03 
mm-1; 50-54 ãоäа – 1,306±0,02 mm-1; 55-
59 ëет – 1,223±0,03 mm-1; 60-64 ãоäа – 
1,209±0,05 mm-1; 65-69 ëет – 1,152±0,07 
mm-1; 70-74 ãоäа – 1,102±0,05 mm-1; 75-79 
ëет – 1,174±0,09 mm-1; F=4,52; p=0,0001). 

Дëитеëüностü ÏÌÏ окаçывает äостовеð-
ное вëиÿние на ваðиабеëüностü ïокаçате-
ëей TBS, ÌÏÊÒ ïоçвоно÷ника и øейки бе-
äðенной кости (табë. 1).

Îтëи÷иÿ иçó÷аемыõ ïокаçатеëей в çа-
висимости от äëитеëüности ÏÌÏ оïðе-
äеëÿëи с ïомощüю кðитеðиÿ Øеôôе 
(Scheffe’s test). Выÿвëено äостовеðное сни-
æение ïокаçатеëÿ TBS ïðи äëитеëüности 
ÏÌÏ боëее 4 ëет (4-6 ëет (p=0,003), 7-9 ëет 
(p=0,002), 10-12 ëет (p=0,002), 13-15 ëет 
(p=0,0003), 16-18 ëет (p=0,0003) и боëее 19 
ëет (p=0,00002)) ïо сðавнению с æенщина-
ми с ðеãóëÿðным менстðóаëüным цикëом. 
Òаким обðаçом, ïокаçатеëü TBS тесно свÿ-
çан с ãоðмонаëüными иçменениÿми в оð-
ãаниçме æенщины. ÌÏÊÒ на óðовне ïо-
ÿсни÷ноãо отäеëа ïоçвоно÷ника äостовеð-
но сниæаëасü ó æенщин ïðи äëитеëüности 
ÏÌÏ 7-9 ëет (p=0,02), 10-13 ëет (p=0,003) и 
боëее 19 ëет (p=0,0001) (ðис. 1, 2).

Òаким обðаçом, äостовеðные иçменениÿ 
ка÷ества тðабекóëÿðной костной ткани, вы-
ÿвëÿемые с ïомощüю новой метоäики «TBS 
iNsight», набëюäаютсÿ ó æенщин в сðеäне-
вðеменном ÏÌÏ (÷еðеç 4 ãоäа) в отëи÷ие 
от иçменений ÌÏÊÒ, котоðые оïðеäеëÿют-
сÿ ó æенщин в на÷аëе ïоçäнеãо ÏÌÏ (÷е-
ðеç 7 ëет).

В çависимости от наëи÷иÿ ïеðеëомов ïе-
ðиôеðи÷ескоãо скеëета в анамнеçе меæäó 
обсëеäóемыми ãðóïïами нами не быëо óста-
новëено äостовеðныõ ðаçëи÷ий ïокаçатеëÿ 
TBS: ãðóïïа A – 1,271±0,02 mm-1, ãðóïïа Á 
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– 1,216±0,03 mm-1, F=3,2, p=0,07), а такæе в 
çависимости от äëитеëüности ÏÌÏ (ðис. 3).

На ðис. 4 отобðаæены кðивые ëиней-
ной ðеãðессии, отðаæающие свÿçü меæäó 
TBS и аëãоðитмом FRAX с ó÷етом ÌÏÊÒ 
(FRAX-1 – 10-ëетнÿÿ веðоÿтностü остео-
ïоðоти÷ескиõ ïеðеëомов øейки беäðенной 

кости, FRAX-2 – 10-ëетнÿÿ веðоÿтностü 
основныõ остеоïоðоти÷ескиõ ïеðеëомов).

Çàêëþ÷åíèå. Ïокаçатеëü ка÷ества тðа-
бекóëÿðной костной ткани äостовеðно сни-
æаетсÿ с воçðастом. Достовеðные иçмене-
ниÿ ïокаçатеëÿ TBS набëюäаютсÿ ó æен-

Ðèñ. 2. Ìèíåðàëüíàÿ ïëîòíîñòü êîñòíîé òêàíè íà уðîâíå ïîÿñíè÷íîгî îòäåëà ïîзâîíî÷íèêà (À) è шåéêè 
бåäðåííîé êîñòè (á) у жåíщèí â зàâèñèìîñòè îò äëèòåëüíîñòè ïîñòìåíîïàузàëüíîгî ïåðèîäà. 

Ïðиме÷ание. * – ð<0,05 ïо сðавнению с ïокаçатеëÿми ó æенщин беç наðóøений менстðóаëüноãо цикëа. 

Ðèñ. 4. Ñâÿзü ìåжäу ïîêàзàòåëåì êà÷åñòâà òðàбåêуëÿðíîé êîñòíîé òêàíè (TBS) è àëгîðèòìîì FRAX.
Ïðиме÷ание: óðавнениÿ ëинейной ðеãðессии: А – TBS (L1-L4) = 1,318-0,033*FRAX-1 (r=-0,48; t=5,32; 
p<0,00001); Á – TBS (L1-L4) = 1,371-0,013*FRAX-2 (r=-0,50; t=5,41; p<0,00001).

Ðèñ. 1. Ïîêàзàòåëü êà÷åñòâà òðàбåêуëÿðíîé êîñò-
íîé òêàíè (TBS) у жåíщèí â зàâèñèìîñòè îò äëè-

òåëüíîñòè ïîñòìåíîïàузàëüíîгî ïåðèîäà. 
Ïðиме÷ание: * – ð<0,05 ïо сðавнению с ïокаçате-
ëÿми æенщин с ðеãóëÿðным менстðóаëüным ци-
кëом. 

Ðèñ. 3. Ïîêàзàòåëü êà÷åñòâà òðàбåêуëÿðíîé êîñò-
íîé òêàíè (TBS) у жåíщèí â зàâèñèìîñòè îò äëè-
òåëüíîñòè ïîñòìåíîïàузàëüíîгî ïåðèîäà è íàëè-

÷èÿ ïåðåëîìîâ ïåðèфåðè÷åñêîгî ñêåëåòà. 
Ïðиме÷ание: ãðóïïа А – æенщины с ïеðеëомами 
ïеðиôеðи÷ескоãо скеëета в анамнеçе; ãðóïïа Á – 
æенщины беç ïеðеëомов ïеðиôеðи÷ескоãо скеëе-
та в анамнеçе.
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щин в сðеäневðеменном ÏÌÏ (÷еðеç 4 ãоäа) 
в отëи÷ие от иçменений ÌÏÊÒ, котоðые 
оïðеäеëÿютсÿ ó æенщин в на÷аëе ïоçäнеãо 
ÏÌÏ (÷еðеç 7 ëет). Нами не быëо óстанов-
ëено äостовеðныõ отëи÷ий ïокаçатеëÿ TBS 
в çависимости от наëи÷иÿ ïеðеëомов ïеðи-
ôеðи÷ескоãо скеëета в анамнеçе. Îтме÷ена 
äостовеðнаÿ коððеëÿционнаÿ свÿçü меæäó 
ïокаçатеëем TBS и аëãоðитмом FRAX. 
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ЯКІСТЬ ТРАБЕКУЛЯРНОЇ КІСТКОВОЇ ТКА-
НИНИ В ЖІНОК ЗАЛЕЖНО ВІД ТРИВАЛОСТІ 

ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРІОДУ

Поворознюк В.В., Дзерович Н.І.

Ðåзþìå. Ìетою äаноãо äосëіäæеннÿ є оцінка ïо-
каçника ÿкості тðабекóëÿðно¿ кістково¿ ткани-
ни (Trabecular Bone Score (TBS)) та мінеðаëüно¿ 
щіëüності кістково¿ тканини (ÌÙÊÒ) ó æінок 
ðіçноãо вікó çаëеæно віä тðиваëості ïостмено-
ïаóçаëüноãо ïеðіоäó (ÏÌÏ). Нами бóв ïðове-
äений ðетðосïективний анаëіç äаниõ ïацієнток 

Óкðа¿нсüкоãо наóково-меäи÷ноãо центðó ïðобëем 
остеоïоðоçó (2007-2011 ðð.) – 122 ïðакти÷но çäоðо-
виõ æінки віком 40-79 ðоків, ÿкі бóëи ðоçïоäіëені на 
ãðóïи çаëеæно віä вікó та тðиваëості ïостменоïаó-
çаëüноãо ïеðіоäó. Ç метою оцінки 10-ðі÷ноãо ðиçи-
кó ïеðеëомів стеãново¿ кістки та інøиõ остеоïоðо-
ти÷ниõ ïеðеëомів викоðистовóваëи оïитóваëüник 
FRAX. Ïокаçник ÿкості тðабекóëÿðно¿ кістково¿ 
тканини (TBS (L1-L4)), ÌÙÊÒ на ðівні всüоãо скеëе-
та, ïоïеðековоãо віääіëó õðебта та øийки стеãново¿ 
кістки оцінюваëи ç викоðистаннÿм äвоõôотонно¿ 
ðентãенівсüко¿ абсоðбціометðіі (Ðrodigy, GE). Ñта-
тисти÷ний анаëіç ïðовоäиëи ç викоðистаннÿм ïðо-
ãðами «Statistica 6.0». В ðеçóëüтаті äосëіäæеннÿ 
встановëено віðоãіäне çниæеннÿ ïокаçника ÿкості 
тðабекóëÿðно¿ кістково¿ тканини ç віком. Віðоãіäні 
çміни ïокаçника TBS сïостеðіãаютüсÿ в æінок ïðи 
тðиваëості ÏÌÏ 4 ðоки на віäмінó віä çмін ÌÙÊÒ, 
ÿкі виÿвëÿютüсÿ в æінок на ïо÷аткó ïіçнüоãо 
ÏÌÏ (÷еðеç 7 ðоків). Нами не бóëо встановëено 
äостовіðниõ віäмінностей ïокаçника TBS çаëеæ-
но віä наÿвності ïеðеëомів ïеðиôеðи÷ноãо скеëе-
та в анамнеçі. Виÿвëено віðоãіäний коðеëÿційний 
çв’ÿçок міæ ïокаçником TBS та аëãоðитмом FRAX.

Ключові слова: ÿкістü тðабекóëÿðно¿ кістково¿ 
тканини, мінеðаëüна щіëüністü кістково¿ тканини, 
æінки, вік, ïостменоïаóçаëüний ïеðіоä.

TRABECULAR BONE SCORE IN UKRAINIAN 
NORMAL WOMEN DEPENDING ON DURATION 

OF POSTMENOPAUSAL PERIOD

Povoroznyuk V.V., Dzerovych N.I.

Abstract. The aim of this study is evaluating tra-
becular bone score (TBS) and bone mineral density 
(BMD) in normal women depending on duration of 
postmenopausal period (PMP). We have conducted a 
retrospective analysis of patients Ukrainian Scien-
tific-Medical Centre for the Problems of Osteoporo-
sis (2007-2011 yrs.) – 122 normal women aged 40-79 
years, who were divided into the groups depending 
on age and duration of PMP. We used a FRAX tool 
for estimating 10-year risk of hip fractures and oth-
er osteoporotic fractures. TBS, BMD of total body, 
lumbar spine and femoral neck were measured by 
DXA using a densitometer Prodigy, GE. Statistical 
analysis was performed using the program «Statisti-
ca 6.0». We have determined the significant decrease 
of TBS (L1-L4) in women with age. TBS was signifi-
cantly lower in women with duration of PMP more 
4 years in compare with women without menopause; 
BMD of spine significantly decreased in women with 
duration of PMP 7-9, 10-13 and more 19 years. We 
have not determined the significant difference of 
TBS between women without and with peripheral 
fractures in their anamnesis and depending on du-
ration of PMP. The significant correlation was ob-
served between TBS and FRAX tools.

Key words: trabecular bone score, bone mineral 
density, women, age, postmenopausal period.
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Âñòуï. Ìаðкеðи ðемоäеëюваннÿ кістко-
во¿ тканин – це кëітинні та ïоçакëітинні 
комïоненти кістково¿ тканини, ÿкі виäіëÿ-
ютüсÿ в кðов та се÷ó ïіä ÷ас ôоðмóваннÿ 
та ðеçоðбці¿ кістково¿ тканини [1, 2]. Ðівенü 
кістковиõ маðкеðів ïов’ÿçаний çі стóïенем 
активності остеобëастів та остеокëастів. 
Ïðи всіõ çаõвоðюваннÿõ скеëета віäбóва-
ютüсÿ ïоðóøеннÿ ïðоцесів ðемоäеëюван-
нÿ кістково¿ тканини, що сóïðовоäæóєтü-
сÿ ðоçвитком віäõиëенü ðівнів біоõімі÷ниõ 
маðкеðів [3, 4]. Ïðовеäеннÿ çаçна÷еноãо äо-
сëіäæеннÿ моæе ÷астково çамінити ãісто-
моðôометðію кістково¿ тканини [5, 6]. 

Ìåòîþ äосëіäæеннÿ бóëо встанови-
ти особëивості біоõімі÷ниõ маðкеðів ðемо-
äеëюваннÿ кістково¿ тканини çаëеæно віä 
наÿвності та виðаæеності äеôіцитó вітамі-
нó D.

Ìàòåð³àëè òà ìåòîäè. Ïðовеäено анаëіç 
ïокаçників ðемоäеëюваннÿ кістково¿ тка-
нини çаëеæно віä ðівнÿ 25(ÎН)D ó сиðо-
ватці кðові в 657 ïацієнтів віääіëó кëіні÷-
но¿ ôіçіоëоãі¿ та ïатоëоãі¿ оïоðно-ðóõово-
ãо аïаðатó ДÓ «²нститóт ãеðонтоëоãі¿ імені 
Д.Ф. Чеботаðüова» НАÌН Óкðа¿ни. Всі об-
стеæені бóëи ïоäіëені на ÷отиðи ãðóïи çа-
ëеæно віä ðівнÿ 25(ÎН)D ó сиðоватці кðо-
ві: ïеðøó ãðóïó ç ðівнем 25(ÎН)D менøе 
25 нмоëü/ë скëаëи 210 æінок і 30 ÷оëові-
ків; äðóãó – ç ðівнем 25(ÎН)D віä 25 äо 50 
нмоëü/ë – 230 æінок і 47 ÷оëовіків; тðетю 
– ç ðівнем 25(ÎН)D віä 51 äо 75 нмоëü/ë – 
73 æінки і 17 ÷оëовіків; ÷етвеðтó – ç ðів-
нем 25(ÎН)D вище 75 нмоëü/ë – 37 æінок 
і 13 ÷оëовіків. Ïеðеваæнó біëüøістü се-

ðеä ниõ скëаëи æінки (83,7%). Ñеðеäній вік 
æінок бóв (59,28±0,52) ðоків, ÷оëовіків – 
(54,33±1,74) ðоків.

Ñеðеä маðкеðів кісткоóтвоðеннÿ виçна-
÷аëи ðівенü остеокаëüцинó (ÎÑ) та ïðоïеï-
тиäів ïðокоëаãенó ² тиïó (P1NP). Îстео-
каëüцин є оäно÷асно й маðкеðом øвиäко-
сті ðемоäеëюваннÿ кістково¿ тканини. Ñтан 
ðеçоðбці¿ віäобðаæав ðівенü β-іçомеðа 
C-кінцевоãо теëеïеïтиäó коëаãенó ² тиïó 
(β-ÑÒõ) ó сиðоватці кðові обстеæениõ. До-
сëіäæеннÿ маðкеðів кістковоãо метабо-
ëіçмó, інтактноãо ïаðатãоðмонó (іÏÒÃ) та 
25(ÎН)D ïðовоäиëи çа äоïомоãою еëектðо-
õеміëюмінісцентноãо метоäó на анаëіçатоðі 
Eleсsys 2010 (Roche Diagnostics, Німе÷÷ина) 
тест-системами Ñobas.

Досëіäæеннÿ маðкеðів кістковоãо ðемо-
äеëюваннÿ оцінюваëи окðемо в ÷оëовіків і 
æінок, оскіëüки темïи кістковоãо метабо-
ëіçмó çаëеæатü віä статі. 

Ñтатисти÷ний анаëіç ïðовоäиëи çа äо-
ïомоãою ïакета ïðоãðам “Statistiсa 6.0”. 
Ó статті навеäено äані ó виãëÿäі сеðеäніõ 
çна÷енü (Ì), станäаðтноãо віäõиëеннÿ (SD), 
станäаðтно¿ ïомиëки сеðеäнüоãо (m), меäі-
ани (Me), міæкваðтиëüноãо ðоçïоäіëó [LQ-
UQ]. Êоðеëÿційний анаëіç ïðовоäиëи çа 
Ïіðсоном та Ñïіðманом. Cтатисти÷на çна-
÷имістü отðиманиõ ðеçóëüтатів оцінюваëа-
сÿ ç викоðистаннÿм кðитеðію Ñт’юäента, 
кðитеðію найменøо¿ çна÷имо¿ ðіçниці (LSD 
Test).

Ðåзуëüòàòè é îбгîâîðåííÿ. 
Ðеçóëüтати ïðовеäеноãо äосëіäæен-

нÿ ïðеäставëені в табëиці 1. Анаëіç äаниõ 

ВПЛИВ ДЕФІЦИТУ ВІТАМІНУ D НА МЕТАБОЛІЗМ 
КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ

Балацька Н.І.

ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова» НАМН України

Ðåзþìå. Ó статті навеäено ðеçóëüтати äосëіäæеннÿ маðкеðів кістковоãо ðемоäеëюваннÿ çаëеæно віä ðів-
нÿ 25(ÎН)D. Встановëено, що в æінок ç наðостаннÿм стóïенÿ äеôіцитó вітамінó D сïостеðіãаєтü-
сÿ äостовіðне ïіäвищеннÿ ðівнÿ ïаðатиðео¿äноãо ãоðмонó та віðоãіäне çðостаннÿ маðкеðів ðеçоðб-
ці¿ кістково¿ тканини (β-ÑÒõ). Ó ÷оëовіків ç наëеæним ðівнем 25(ÎН)D ó сиðоватці кðові ïокаçни-
ки ðеçоðбці¿ кістково¿ тканини бóëи äостовіðно ниæ÷ими ïоðівнÿно ç обстеæеними ç тÿæким äе-
ôіцитом вітамінó D.

Ключові слова: äеôіцит вітамінó D, маðкеðи кістковоãо ðемоäеëюваннÿ.
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табëиці ïокаçав, що в æінок іç наðостан-
нÿм äеôіцитó вітамінó D (ДВD) äостовіð-
но ïіäвищóєтüсÿ ðівенü іÏÒÃ ó сиðоватці 
кðові, ÿкий ïðи тÿæкомó ДВD сÿãав ðівнÿ 
(47,57±1,08) ïã/мë. Даний ïокаçник äосто-
віðно віäðіçнÿвсÿ ïоðівнÿно ç обстеæени-
ми іç ðівнем 25(ÎН)D ó сиðоватці кðові 25-
50 (p<0,0001), 50-75 (p<0,001) та вище 75 
нмоëü/ë (p<0,001).

Ñеðеäні ïокаçники маðкеðів ôоðмóван-
нÿ та ðеçоðбці¿ кістково¿ тканини такоæ 
çаëеæаëи віä ðівнÿ 25(ÎН)D ó сиðоватці 
кðові обстеæениõ æінок. Òак, іç наðостан-
нÿм ДВD ïокаçник ÎÑ мав тенäенцію äо 
ïіäвищеннÿ та віðоãіäно віäðіçнÿвсÿ в ãðó-
ïі ç ðівнем 25(ÎН)D ó сиðоватці кðові 25-50 
нмоëü/ë ïоðівнÿно іç ãðóïою æінок іç тÿæ-
ким ДВD (24,75±0,68) ïðоти (27,88±0,92) 
нã/мë (табë. 1). 

Ìаðкеðи ðеçоðбці¿ (β-ÑÒõ) та ôоðмó-
ваннÿ кістково¿ тканини (P1NP) такоæ 
маëи тенäенцію äо ïіäвищеннÿ ç наðос-
таннÿм ДВD. Òак, сеðеäнє çна÷еннÿ β-ÑÒõ 
бóëо найниæ÷им ó ãðóïі ç ðівнем 25(ÎН)
D ó сиðоватці кðові вище 75 нмоëü/ë 
((0,436±0,040) нã/мë) та найвищим ó ãðóïі 

обстеæениõ іç тÿæким ДВD – (0,491±0,016) 
нã/мë (p>0,05). 

Ðівенü P1NP бóв максимаëüним ó ãðó-
ïі обстеæениõ іç тÿæким ДВD та скëав 
(47,90±1,85) ïã/мë і найниæ÷им ó ãðóïі ç 
ðівнем 25(ÎН)D ó сиðоватці кðові в меæаõ 
ноðми (44,88±3,74) ïã/мë (p>0,05).

Çãіäно ç äаними, ÿкі ïðеäставëені в та-
бëиці 2, ó ÷оëовіків, на віäмінó віä æінок, не 
виÿвëено тенäенці¿ äо çниæеннÿ ïокаçника 
іÏÒÃ ïðи наðостанні ðівнÿ 25(ÎН)D ó сиðо-
ватці кðові. Віäçна÷ено, що в ãðóïі обсте-
æениõ іç ðівнем 25(ÎН)D ó сиðоватці кðові 
в меæаõ 25-50 нмоëü/ë ïокаçник іÏÒÃ бóв 
найниæ÷им (37,80 ([25,83; 45,33]) нмоëü/ë) 
та äостовіðно віäðіçнÿвсÿ віä йоãо çна÷ен-
нÿ в ÷оëовіків іç тÿæким ДВD (43,28[31,61; 
60,55]) нмоëü/ë (p<0,05).

Ó ÷оëовіків, так само ÿк ó æінок, ðівенü 
маðкеðів ôоðмóваннÿ кістково¿ ткани-
ни (ÎÑ, P1NP) та ¿¿ ðеçоðбці¿ (β-ÑÒõ) мав 
тенäенцію äо çðостаннÿ çі çниæеннÿм ðів-
нÿ 25(ÎН)D ó сиðоватці кðові (табë. 2). Òак, 
максимаëüне çна÷еннÿ ðівнÿ ÎÑ сïостеðі-
ãаëосÿ в ãðóïі обстеæениõ ç тÿæким ДВD 
та сÿãаëо (25,73 [22,53; 30,82]) нã/мë, а ó 

Таблиця 1. Показники кісткового ремоделювання та іПТГ в обстежених жінок залежно від рівня 25(ОН)D у 
сироватці крові, (M±m)

Ïокаçник

Ðівенü 25(ÎН)D, нмоëü/ë

<25 25-50 51-75 >75

n=210 n=230 n=73 n=37

іÏÒÃ, ïã/мë 47,57±1,08 42,22±1,03*** 41,00±1,93** 39, 98±2,42**

ÎÑ, нã/мë 27,88±0,92 24,75±0,68** 26,20±1,63 25,21±2,46

β-ÑÒõ, нã/мë 0,491±0,016 0,472±0,016 0,459±0,029 0,436±0,040

P1NP, ïã/мë 47,90±1,85 45,49±1,47 43,93±2,76 44,88±3,74

Ïðимітка. Достовіðністü ïокаçника ïоðівнÿно іç ãðóïою ç тÿæким ДВD (** – ð<0,01, *** – ð<0,0001).

Таблиця 2. Показники кісткового ремоделювання та іПТГ в обстежених чоловіків залежно від рівня 25(ОН)D, 
(Mе [LQ-UQ])

Ïокаçник

Ðівенü 25(ÎН)D, нмоëü/ë

<25 25-50 51-75 >75

n=30 n=47 n=17 n=13

іÏÒÃ, ïã/мë
43,28

[31,61; 60,55]
37,80*

[25,83; 45,33]
39,62

[25,73; 45,55]
43,15

[26,03; 45,90]

ÎÑ, нã/мë
25,73

[22,53; 30,82]
25,41

[19,03; 33,02]
20,27

[16,89; 24,32]
17,89

[15,93; 22,37]

β-ÑÒõ, нã/мë
0,545

[0,400; 0,680]
0,484

[0,380; 0,694]
0,405

[0,312; 0,688]
0,351*

[0,251; 0,493]

P1NP, ïã/мë
51,98

[40,11; 60,51]
44,20

[34,57; 56,51]
36,69

[29,49; 50,74]
36,38

[36,10; 48,03]

Ïðимітка. Достовіðністü ïокаçника ïоðівнÿно іç ãðóïою ç тÿæким ДВD (* – ð<0,05).
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ãðóïі ç ðівнем 25(ÎН)D ó сиðоватці кðові 
в меæаõ ноðми – (17,89 [15,93; 22,37]) нã/ë. 

Ïокаçник P1NP çнаõоäивсÿ в меæ-
аõ (51,98 [40,11; 60,51]) ïã/мë ïðи тÿæко-
мó ДВD та бóв найниæ÷им ó ãðóïі ç ðівнем 
25(ÎН)D ó сиðоватці кðові в меæаõ ноðми 
(36,38 [36,10; 48,03]) ïã/мë (p>0,05).

Çãіäно ç äаними табëиці 2, ðівенü β-ÑÒõ 
бóв найниæ÷им ó ãðóïі ç наëеæним ðівнем 
25(ÎН)D ó сиðоватці кðові й скëав (0,351 
[0,251; 0,493]) нã/мë та äостовіðно віäðіç-
нÿвсÿ ïоðівнÿно ç обстеæеними ç тÿæким 
ДВD (0,545 [0,400; 0,680]) нã/мë (p<0,05). 

Ó табëиці 3 ïðеäставëені ðеçóëüтати 
ïðовеäеноãо коðеëÿційноãо анаëіçó міæ ïо-
каçниками ðемоäеëюваннÿ кістково¿ тка-
нини й äеôіцитом вітамінó D та іÏÒÃ çа-
ëеæно віä статі. 

Анаëіç отðиманиõ äаниõ ïокаçав, що се-
ðеä обстеæениõ æінок не бóëо встановëе-
но äостовіðноãо коðеëÿційноãо çв’ÿçкó міæ 
ðівнем 25(ÎН)D та ïокаçником P1NP ó си-
ðоватці кðові й міæ ðівнем 25(ÎН)D ó си-
ðоватці кðові та ïокаçником ðеçоðбці¿ кіст-
ково¿ тканини (β-ÑÒõ), а такоæ çв’ÿçкó міæ 
ðівнÿми 25(ÎН)D ó сиðоватці кðові та осте-
окаëüцином. Ó ÷оëовіків виÿвëено наÿвністü 
äостовіðноãо коðеëÿційноãо çв’ÿçкó сëабко¿ 
сиëи міæ ðівнем 25(ÎН)D та ïокаçником 
ÎÑ ó сиðоватці кðові (R=0,25; p<0,05). 

Ïðовеäений коðеëÿційний анаëіç çв’ÿçкó 
міæ ðівнем іÏÒÃ та маðкеðами кістково-
ãо метабоëіçмó в ÷оëовіків не виÿвив äо-
стовіðниõ коðеëÿцій міæ ðівнем маðкеðів 
ðеçоðбці¿ та ôоðмóваннÿ кістково¿ ткани-
ни й ïокаçником іÏÒÃ. Ó æінок встанов-
ëено ëиøе ïðÿмий сëабко¿ сиëи äостовіð-

ний çв’ÿçок міæ ðівнем ÎÑ та концентðаці-
єю іÏÒÃ ó сиðоватці кðові (r=0,14; p=0,01).

Âèñíîâêè
1. Ó æінок ç äеôіцитом вітамінó D віä-

çна÷аєтüсÿ äостовіðне ïіäвищеннÿ ðівнÿ 
іÏÒÃ ó сиðоваці кðові й віðоãіäне çðостан-
нÿ маðкеðів ôоðмóваннÿ (P1NP та ÎÑ) та 
ðеçоðбці¿ кістково¿ тканини (β-ÑÒõ). 

2. Ó ÷оëовіків ç наëеæним ðівнем 25(ÎН)
D ó сиðоватці кðові маðкеðи ðеçоðбці¿ кіст-
ково¿ тканини äостовіðно ниæ÷і ïоðівнÿно 
ç обстеæеними ç тÿæким ДВD (p<0,05).

3. Êоðеëÿційний анаëіç ó ÷оëовіків міæ 
ïокаçниками 25(ÎН)D ó сиðоватці кðо-
ві та маðкеðами кістковоãо ðемоäеëюван-
нÿ встановив сëабкий неãативний äосто-
віðний çв’ÿçок міæ ðівнем 25(ÎН)D ó си-
ðоватці кðові та ïокаçником остеокаëüцинó 
(r=-0,25; p=0,05). 
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Таблиця 3. Кореляційний аналіз зв’язку між показниками кісткового ремоделювання й рівнем 25(ОН)D та 
іПТГ залежно від статі обстежених

Ïокаçник
Æінки Чоëовіки

іÏÒÃ, 
ïã/мë

25(ÎН)D, нмоëü/мë іÏÒÃ, 
ïã/мë

25(ÎН)D, нмоëü/мë

P1NP, нã/мë r=0,24
p=0,61

r=-0,03
p=0,49

R=0,07  
p>0,05

R=0,20
p>0,05

ÎÑ, ïã/мë r=0,14
p=0,01

r=-0,06
p=0,18

R=0,14  
p>0,05

R=0,25  
p<0,05

β-ÑÒõ, 
нã/мë

r=0,07
p=0,14

r=-0,09
p=0,06

R=0,14  
p>0,05

R=0,19 p>0,05

Ïðимітка. Æиðним виäіëено наÿвні äостовіðні коðеëÿційні çв’ÿçки. Ó æінок викоðистано коðеëÿційний ана-
ëіç çа Ïіðсоном, ó ÷оëовіків – çа Ñïіðманом.
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ВЛИЯНИЕ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D НА МЕТА-
БОЛИЗМ КОСТНОЙ ТКАНИ

Балацкая Н.И.

Ðåзþìå. В статüе ïðивеäены ðеçóëüтаты иссëеäо-
ваниÿ маðкеðов костноãо ðемоäеëиðованиÿ в çа-
висимости от óðовнÿ 25(ÎН)D. Óстановëено, ÷то ó 
æенщин с наðастанием стеïени äеôицита витами-
на D набëюäаетсÿ äостовеðное ïовыøение óðовнÿ 
ïаðатиðеоиäноãо ãоðмона и тенäенциÿ к óвеëи÷е-
нию маðкеðов ðеçоðбции костной ткани (β-ÑÒõ). Ó 
мóæ÷ин с оïтимаëüным óðовнем 25(OH)D в сыво-
ðотке кðови ïокаçатеëи ðеçоðбции костной ткани 
быëи äостовеðно ниæе ïо сðавнению с обсëеäован-
ными с тÿæеëым äеôицитом витамина D.

Ключевые слова: äеôицит витамина D, маðкеðы 
костноãо ðемоäеëиðованиÿ.

INFLUENCE OF VITAMIN D DEFICIENCY ON 
METABOLISM OF BONE TISSUE

Balatska N.I.

Summary. The article presents the results of bone 
turnover markers study depending on 25(OH)D 
level. It was found that women with severe vitamin 
D deficiency showed a significantly higher level of 
parathyroid hormone and a tendency to increasing of 
bone resorption marker (β-CTx). Men with optimal 
25(OH)D level in serum had significantly lower bone 
resorption rates compared to the surveyed with 
severe vitamin D deficiency.

Keywords: Vitamin D deficiency, bone turnover 
markers.

ÓДÊ: 616.24-036.12-055.1:616.71

СИСТЕМНІ ПОРУШЕННЯ МЕТАБОЛІЗМУ КІСТКОВОЇ 
ТКАНИНИ В ЧОЛОВІКІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП, ХВОРИХ 
НА ХРОНІЧНІ ОБСТРУКТИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНІВ

Поворознюк В.В.1, Масік Н.П.2

1 ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» 
2 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 

Ðåзþìå. Ïðовеäено комïëексне обстеæеннÿ 391 õвоðоãо на õðоні÷ні обстðóктивні çаõвоðюваннÿ ëеãенів 
(ХÎÇË) ÷оëові÷о¿ статі. Ç наðостаннÿм стаäі¿ ХÎÇË віäбóваєтüсÿ çбіëüøеннÿ ÷исëа ïацієнтів ç ос-
теоïоðоçом. На I стаäі¿ ХÎÇË остеоïоðоç встановëений ó 0,7%, на II стаäі¿ – ó 2,11%, на III стаäі¿ 
– ó 17,24%, на ²V стаäі¿ – ó 15,0%. 

 Виÿвëено äисбаëанс ïðоцесів кістковоãо метабоëіçмó, викëиканий ïоðóøеннÿм ïðоцесів ôоðмó-
ваннÿ кістково¿ тканини й, менøою міðою, – ïоðóøеннÿм ðеçоðбці¿ кістково¿ тканини.

 Ç віком ó ÷оëовіків, õвоðиõ на ХÎÇË, віäçна÷аєтüсÿ çðостаннÿ ÷астки ïацієнтів çі çниæеннÿм мі-
неðаëüно¿ щіëüності кістково¿ тканини (ÌÙÊÒ), ÿке ïðоÿвëÿєтüсÿ остеоïенією й остеоïоðоçом. Ó 
віці äо 45 ðоків çниæеннÿ ÌÙÊÒ бóëо в 1,04% õвоðиõ, віä 45 äо 60 ðоків – в 1,23% виïаäків. Ñе-
ðеä ïðеäставників ëітнüоãо вікó остеоïоðоç встановëений ó 10,42%, стаðе÷оãо вікó – в 24,32%.

Ключові слова: õðоні÷не обстðóктивне çаõвоðюваннÿ ëеãенü (ХÎÇË), мінеðаëüна щіëüністü кістково¿ ткани-
ни, остеоïеніÿ, остеоïоðоç, ÷оëовіки.

Âñòуï. Ñтан çäоðов’ÿ æінок і ÷оëовіків є 
ðіçним. Åксïеðти ВÎÎÇ виçнаютü, що існó-
ютü віäмінності в ÷инникаõ, що виçна÷аютü 
çäоðов’ÿ й ðоçвиток õвоðоб ó æінок і ÷оëо-
віків [37]. ª õвоðоби, ÿкі õаðактеðні тіëüки 
äëÿ æіно÷о¿ або ÷оëові÷о¿ статі й ïеðебіãа-
ютü вони ïо-ðіçномó [7, 10]. 

Неçваæаю÷и на біëüø ниçüкó сеðеä-
ню тðиваëістü æиттÿ ÷оëовіків ó ïоðівнÿн-
ні ç æінками, високó ¿õ смеðтністü ó ïðа-
цеçäатномó віці (в 3,9 ðаçи вище в æінок, 
ïðи÷омó віä çаõвоðюванü оðãанів äиõан-

нÿ вища в 5,3 ðаçи), ÷исеëüністü осіб ÷оëо-
ві÷о¿ статі стаðøиõ віковиõ ãðóï çаëиøа-
єтüсÿ високою [5]. Нині ÷астка насеëеннÿ ó 
віці 60 ðоків і стаðøе становитü ïонаä 20%. 
Îсновó стðóктóðи õвоðоб óсüоãо насеëеннÿ 
Óкðа¿ни в 2010 ð. ôоðмóваëи õвоðоби сис-
теми кðовообіãó (30,63%) та õвоðоби оðãанів 
äиõаннÿ (20,58%). Віäçна÷аєтüсÿ çðостаннÿ 
ïитомо¿ ваãи õвоðоб оðãанів äиõаннÿ в çа-
ãаëüній стðóктóðі ïеðвинно¿ çаõвоðюванос-
ті сеðеä óсüоãо насеëеннÿ: ç 41,28% в 2006 
ð. äо 44,12% ó 2010 ð. [4, 10]. Анаëіç стðóк-
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тóðи çаõвоðюваності сеðеä ÷оëовіків та æі-
нок Óкðа¿ни ïокаçóє, що в 2010 ð. ïðовіä-
ною ïатоëоãією неçаëеæно віä статі стаëи 
õвоðоби оðãанів äиõаннÿ, ÿкі в стðóктóðі 
çаõвоðюваності ïосіëи ïеðøе місце, а çа 
ïоøиðеністю – на äðóãомó. В стðóктóðі çа-
õвоðюваності ÷оëові÷оãо насеëеннÿ в 2010 
ðоці ïеðеваæнó ÷асткó скëаäаютü õвоðо-
би оðãанів äиõаннÿ 47,41%, сеðеä æінок цей 
ïокаçник менøий – 41,57%. Ñеðеä ïðи÷ин 
çаõвоðюваності насеëеннÿ ëітнüоãо вікó 
ïеðøі місцÿ ïосіäаютü õвоðоби оðãанів äи-
õаннÿ – 24,3%, системи кðовообіãó – 20,0% 
[10, 16, 19].

Довеäено, що õðоні÷ні обстðóктивні çа-
õвоðюваннÿ ëеãенів (ХÎÇË) є найïоøиðе-
ніøими çаõвоðюваннÿми ëюäини. Òак, çа 
äаними ВÎÎÇ, ó світі наðаõовóєтüсÿ бëиçü-
ко 6,5 мëн. õвоðиõ на ХÎÇË, в Óкðа¿ні цей 
ïокаçник становитü 6-7% [23]. Çа äаними 
Òоäоðіко Ë.Д. (2012) на ХÎÇË стðаæäає віä 
8 äо 40% äоðосëоãо насеëеннÿ віком 40 ðо-
ків і стаðøе [19]. Автоð вкаçóє, що õвоðо-
ба ðоçвиваєтüсÿ ÿк насëіäок вçаємоäі¿ оðãа-
ніçмó ç навкоëиøнім сеðеäовищем. Çãіäно 
ðекоменäацій GOLD (2011) çаïаëüний ïðо-
цес ïðи ХÎÇË óðаæає всі стðóктóðи стінки 
бðонõів і ðоçвиваєтüсÿ ó віäïовіäü на еко-
ëоãі÷ні ôактоðи, такі ÿк çабðóäненнÿ ïові-
тðÿ äимом, ïиëом, ãаçами, в томó ÷исëі й 
ïаëіннÿм [13, 29]. 

Виçна÷нó ðоëü віäіãðаютü ãенети÷ні 
ôактоðи, çокðема тÿæкий äеôіцит аëüôа-
1-антитðиïсинó, а такоæ вік ÿк самостій-
ний ôактоð та кóмóëÿтивний вïëив çо-
вніøніõ ÷инників вïðоäовæ æиттÿ [21]. Îä-
но÷асно ç óðаæеннÿм ëеãенів ðоçвиваєтüсÿ 
сëабкістü скеëетно¿ мóскóëатóðи й каõек-
сіÿ, ÿкі моæóтü ініціювати ÷и обтÿæóва-
ти ²ХÑ, сеðцевó неäостатністü, остеоïоðоç, 
ноðмоцитаðнó анемію, äіабет, метабоëі÷ний 
синäðом, äеïðесію й ðак ëеãенів [22]. 

Довеäено, що ïаëіннÿ тютюнó є ãоëо-
вним етіоëоãі÷ним ôактоðом ХÎÇË [13, 21-
23]. Несïðиÿтëивий ïðоãноç ïеðебіãó ХÎÇË 
обóмовëений такоæ особëивим ваðіантом 
çаïаëеннÿ, що ïоãано ïіääаєтüсÿ контðоëю 
ç оäноãо бокó та має ðиçик системноãо ïðо-
цесó – ç інøоãо. Ïðи ХÎÇË сïостеðіãаєтü-
сÿ ïіäвищеннÿ вмістó маðкеðів çаïаëеннÿ в 
кðові й ïðиãні÷еннÿ синтеçó ïðотиçаïаëü-

ниõ сïоëóк навітü ó ïеðіоä кëіні÷но¿ ðемі-
сі¿ [24].

Ïаëіннÿ й аëкоãоëіçм є äовеäеними ôак-
тоðами ðиçикó остеоïоðоçó (ÎÏ) ÿк ó ÷оëо-
віків, так і в æінок [25]. Неãативний вïëив 
ïаëіннÿ ïов'ÿçóютü çі çниæеннÿм маси 
тіëа, çменøеннÿм абсоðбці¿ каëüцію й ðів-
нÿ естðаäіоëó, а такоæ ïðÿмою токси÷-
ною äією на кістковó тканинó. Çãіäно äаниõ 
J.A. Kanis et al. (2006), çна÷имістü ïаëіннÿ 
ÿк ôактоðа ðиçикó ÎÏ çаëеæитü віä «кó-
мóëÿтивно¿ äоçи» [31]. Чаäний ãаç ÿк най-
біëüø отðóйна скëаäова сиãаðетноãо äимó 
çв’ÿçóєтüсÿ ç ãемоãëобіном øвиäøе, ніæ 
кисенü. Öе ïоãіðøóє çäатністü кðові тðан-
сïоðтóвати кисенü біëüø ніæ на 15%. Ó ðе-
çóëüтаті кістки кóðців втðа÷аютü міцністü, 
ëеãøе ïіääаютüсÿ ïеðеëомам і на 80% äо-
вøе çаæиваютü [24]. Ìінеðаëüна щіëüністü 
кістково¿ тканини (ÌÙÊÒ) ó тиõ, що ïа-
ëÿтü (ïонаä 20 ïа÷ко/ðоків), на 12% ниæ÷е 
ïоðівнÿно ç тими, що не ïаëÿтü [6, 34]. Êіëü-
кістü ïеðеëомів õðебта й стеãново¿ кістки в 
тиõ, що ïаëÿтü, ïеðевищóє такó в тиõ, що 
не ïаëÿтü. Виÿвëена ïоçитивна коðеëÿціÿ 
міæ ÌÙÊÒ та інäексом ïа÷ко-ðоків [8].

Îäне ç останніõ обстеæенü ÷оëовіків ві-
ком ïонаä 65 ðоків, ÿкі системати÷но вæи-
ваëи аëкоãоëü, виÿвиëо ëінійнó çаëеæністü 
ç ÌÙÊÒ стеãна й õðебта [27]. Ïоміðне 
вæиваннÿ ïива й вина ïоçитивно вïëи-
ває на кістковó масó, çаïобіãаю÷и ðоçви-
ткó остеоïоðоçó, насамïеðеä ÷еðеç меõа-
ніçми стимóëÿці¿ óтвоðеннÿ естðоãенів та 
вміст кðемнію. Öе ïоëоæеннÿ не ïоøиðю-
єтüсÿ на ëікеðи й міцні аëкоãоëüні наïо¿, 
ïðи вæиванні ÿкиõ не віäçна÷ено ïоçитив-
ноãо вïëивó на кістковó системó. Ïðи наä-
міðномó сïоæиванні аëкоãоëю, особëиво 
в ÷оëовіків, ðеєстðóютüсÿ ниçüкі çна÷ен-
нÿ ÌÙÊÒ, остеоïеніÿ та остеоïоðоç [35]. Ó 
кóðців, що çëовæиваютü аëкоãоëем, віäнос-
ний ðиçик веðтебðаëüниõ ïеðеëомів ó віко-
вій ãðóïі 60-69 ðоків скëаäає 3, а сеðеä осіб 
стаðøе 70 ðоків äосÿãає 20,2 [30, 33].

Åксïеðиментаëüно встановëено, що аë-
коãоëü-інäóкований остеоïоðоç є çвоðот-
ним ïðоцесом [36]. Ó ÷оëовіків остеоïоðоç 
най÷астіøе ïов’ÿçаний çі çëовæиваннÿм 
аëкоãоëем і ãоðмонаëüною неäостатністю 
[32]. Деôіцит тестостеðонó в ÷оëовіків ÿк 
моëоäоãо, так і ëітнüоãо вікó сóïðовоäæó-
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єтüсÿ втðатою м’ÿçово¿ маси та сиëи, ïоðó-
øеннÿм ëіïіäноãо обмінó, втðатою кістково¿ 
тканини, çменøеннÿм сексóаëüно¿ ôóнкці¿ 
та ïсиõоемоційними ðоçëаäами [14, 15].

Хо÷ ÎÏ çаçви÷ай вваæаютü õвоðобою 
æінок стаðøоãо вікó, çãіäно останніõ äосëі-
äæенü він віäнесений äо ïðобëеми çаãаëü-
ноãо çна÷еннÿ неçаëеæно віä статі. Втðа-
та маси кістково¿ тканини ç віком є óнівеð-
саëüним ôеноменом ÿк äëÿ æінок, так і äëÿ 
÷оëовіків, і скëаäає ïісëÿ 40 ðоків менøе 
1% на ðік [17, 18]. Ñтатеві віäмінності в ïо-
каçникаõ ÌÙÊÒ найбіëüø виðаæені ïісëÿ 
60 ðоків. Деôіцит статевиõ ãоðмонів, вік і 
неäостатнє наäõоäæеннÿ біëків ç ¿æею ïо-
єäнóютüсÿ ç ðоçвитком ïоðóøенü стðóк-
тóðи тðабекóëÿðно¿ кістки – çниæеннÿм 
÷исëа тðабекóë, çбіëüøеннÿм тðабекóëÿð-
ниõ ïðостоðів, çміною ôоðми тðабекóë віä 
ïëастин÷асто¿ äо ïаëи÷ковиäно¿, а такоæ 
ïоðóøеннÿми ç÷еïëеннÿ міæ тðабекóëами, 
що моæе ïðиçвоäити äо çниæеннÿ міцності 
кістки [1, 2]. ÎÏ виÿвëÿєтüсÿ ïðибëиçно в 
4-6% ÷оëовіків ó віці стаðøе 50 ðоків, а ос-
теоïеніÿ çна÷но ÷астіøе – в 33-47 % виïаä-
ків [11, 26]. Îскіëüки в ÷оëовіків кісткова 
маса все æ таки вище, ніæ ó æінок, ÷астота 
остеоïоðоти÷ниõ ïеðеëомів ïо÷инає çðос-
тати ïðибëиçно на 10 ðоків ïіçніøе, ïісëÿ 
75 ðоків [28]. Ç оãëÿäó на біëüø ниçüкó тðи-
ваëістü æиттÿ ÷оëовіків, внесок ÎÏ ó çа-
õвоðюваністü не настіëüки ïомітний, ÿк ó 
æінок. Ç óðаõóваннÿм çбіëüøеннÿ тðива-
ëості æиттÿ ïеðеäба÷аєтüсÿ істотне çбіëü-
øеннÿ ÷астоти ïеðеëомів кісток внасëіäок 
ÎÏ ó ÷оëовіків вïðоäовæ найбëиæ÷оãо äе-
сÿтиëіттÿ [26].

Все вищенавеäене виçна÷ає необõіäністü 
вив÷еннÿ особëивостей ïоðóøеннÿ метабо-
ëіçмó кістково¿ тканини ó õвоðиõ на ХÎÇË 
÷оëовіків, що çóмовëено не тіëüки статеви-
ми віäмінностÿми моðôоëоãі÷но¿ стðóктóðи 
кістково¿ тканини, а й ðіçним ставëеннÿм 
æінок і ÷оëовіків äо вëасноãо çäоðов’ÿ.

Ìàòåð³àëè ³ ìåòîäè äîñë³äжåííÿ. Дëÿ 
äосÿãненнÿ ïоставëено¿ мети бóëо ïðовеäе-
не комïëексне çаãаëüно-кëіні÷не обстеæен-
нÿ 391 õвоðоãо на ХÎÇË ÷оëові÷о¿ статі, ÿкі 
ïеðебóваëи на стаціонаðномó ëікóванні в 
теðаïевти÷номó віääіëенні ÌÊË ØÌД Ві-
нниці в 2006-2012 ðокаõ. Ñеðеäній вік скëав 
54,19±15,03 ðоків. Ìаса ÷оëовіків станови-

ëа 77,33±15,89 кã ïðи çðості 175,19±9,72 см. 
²нäекс маси тіëа (²ÌÒ) бóв 25,19±4,53. 

Всі õвоðі бóëи ðоçïоäіëені на ãðóïи в 
çаëеæності віä вікó (табë. 1). Віäïовіäно äо 
кëасиôікаці¿ ВÎÎÇ моëоäим вваæавсÿ вік 
äо 45 ðоків, çðіëим – 45-59 ðоків, ëітнім 
вваæаëи вік віä 60 äо 74 ðоків, стаðе÷им 
(ïоваæним) – віä 75 äо 89, стаðøе 90 ðоків 
– äовãоæитеëі. 

Таблиця 1. Вікова характеристика чоловіків, хво-
рих на ХОЗЛ

Вікові ãðóïи Êіëüкістü
(%) сïіввіäно-

øеннÿ

² До 45 ðоків 96 24,55

²² 45-59 ðоків 162 41,44

²²² 60-74 ðоки 96 24,55

²V 75 і біëüøе ðоків 37 9,46

Всüоãо 391 100

В äосëіäæеннÿ бóëи вкëю÷ені õвоðі іç çа-
ãостðеннÿм ХÎÇË, ÿкі віäïовіäаëи настóï-
ним кðитеðіÿм: ãосïітаëіçаціÿ в стаціонаð 
ó çв’ÿçкó іç çаãостðеннÿм ХÎÇË; вік >25 
ðоків; ÎФВ1 ≤80% віä наëеæноãо і ÎФВ1/
ФÆªË <70%; ïðиðіст ÎФВ1 ïісëÿ інãаëÿці¿ 
β2-аãоністом коðотко¿ äі¿ менøе 12% (<200 
мë) ó ïоðівнÿнні ç виõіäними äаними. Ве-
ðиôікаціÿ äіаãноçó ХÎÇË баçóваëасü на 
äетаëüномó анамнеçі, ðеçóëüтатаõ всебі÷-
ноãо кëініко-інстðóментаëüноãо обстеæен-
нÿ та ðентãеноëоãі÷ноãо äосëіäæеннÿ оðãа-
нів ãðóäно¿ кëітки. Ñтаäіÿ ХÎÇË виçна÷а-
ëасü çãіäно накаçó ÌÎÇ Óкðа¿ни ¹128 віä 
19.03.2007 ðокó «Ïðо çатвеðäæеннÿ кëіні÷-
ниõ ïðотокоëів наäаннÿ меäи÷но¿ äоïомоãи 
çа сïеціаëüністю «ïóëüмоноëоãіÿ», сôоðмó-
ëüованими в äокóменті GOLD [29]. 

² стаäію ХÎÇË äіаãностовано в 142 ÷о-
ëовіків віком 46,26±12,01 ðоків, ²ÌÒ – 
24,43±3,65. ²² стаäіÿ встановëена в 142 
осіб віком 55,94±12,07 ðоків, ²ÌÒ скëа-
äав 24,76±4,33. Хвоðі іç ²²² стаäією ХÎÇË 
(n=87) віком 62,99±13,32 ðоків маëи ²ÌÒ 
24,93±4,66. ²V стаäіÿ виÿвëена в 20 õво-
ðиõ. Ñеðеäній вік – 59,65±13,37, ²ÌÒ – 
21,3±4,13. 

Ó 104 õвоðиõ на ХÎÇË виÿвëÿëисü оçна-
ки ëеãенево¿ неäостатності (ËН) ² стóïенÿ, 
в 100 ïацієнтів – оçнаки ËН ²² стóïенÿ й ó 
27 осіб – оçнаки ËН ²²² стóïенÿ.

Îцінкó ïокаçників метабоëіçмó кістко-
во¿ тканини, çокðема виçна÷еннÿ концен-
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тðаці¿ каëüцію, ôосôоðó, остеокаëüцинó, 
ïаðатиðео¿äноãо ãоðмонó в сиðоватці кðо-
ві, ïðовоäиëи на баçі кëініко-äіаãности÷-
но¿ ëабоðатоðі¿ Ñинево (Synevo) м. Вінни-
цÿ (Ëіценçіÿ ÌÎÇ Óкðа¿ни АВ ¹394464 віä 
09.02.08.). Êонтðоëем стаëи 22 çäоðові особи 
÷оëові÷о¿ статі. 

Ñтðóктóðно-ôóнкціонаëüний стан кіст-
ково¿ тканини äосëіäæóваëи çа äоïомо-
ãою óëüтðаçвóковоãо äенситометðа «SO-
NOST-2000» (OsteoSys Co. Ltd., Êоðеÿ, çав. 
¹AA1RT0405035), що виміðює ÷ас ïðо-
õоäæеннÿ óëüтðаçвóково¿ õвиëі ÷еðеç 
ï’ÿтковó кісткó. 

Ñтатисти÷нó обðобкó баç äаниõ ïðово-
äиëи çа äоïомоãою комï’ютеðно¿ ïðоãðами 
Statistica 6.1. 

Ðåзуëüòàòè òà îбгîâîðåííÿ. ßк свіä÷атü 
ðеçóëüтати наøиõ äосëіäæенü, іç 96 моëо-
äиõ ïацієнтів ² стаäію ХÎÇË äіаãностовано 
в 65 ÷оëовіків. Òðиваëістü çаõвоðюваннÿ в 
ниõ становиëа 7,97±6,23 ðоків, ÷астота çа-
ãостðенü – 0,81±0,53 на ðік. ²нäекс ïа÷ко-
ðоків скëаäав 17,84±6,58. ²² стаäіÿ ХÎÇË 
встановëена в 23 моëоäиõ осіб, іç сеðеäнім 
теðміном õвоðоби 12,65±6,86 ðоків, іç ÷ас-
тотою çаãостðенü 0,96±0,76 ðаçів на ðік та 
інäексом ïа÷ко-ðоків 26,87±9,11. 6 ïацієнтів 
іç ²²² стаäією маëи äавністü ХÎÇË 10,0±4,43 
ðоків іç ÷астотою çаãостðенü 2,5±1,61 ðаçів 
на ðік та інäексом ïа÷ко-ðоків 17,75±9,65. 
Ëиøе в äвоõ моëоäиõ õвоðиõ виçна÷аëасü 
²V стаäіÿ ç äавністю ХÎÇË 23,0±3,0 ðоки 
та ÷астотою çаãостðенü 3,0±1,0 на ðік. Öі 
особи не ïаëиëи (ðис. 1).
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Ðèñ. 1. Ðîзïîä³ë хâîðèх ìîëîäîгî â³êу зà òÿжê³ñ-
òþ ïåðåб³гу ХÎÇЛ.

В ²² ãðóïі çðіëиõ ëюäей ² стаäіÿ ХÎÇË 
встановëена в 57 ÷оëовіків іç теðміном õво-
ðоби 9,63±4,75 ðоків, ÷астотою çаãостðенü 
0,62±0,41 на ðік та інäексом ïа÷ко-ðо-
ків 29,78±9,42. ²² стаäіÿ ХÎÇË встановëе-
на в 70 осіб, іç сеðеäнім теðміном õвоðо-

би 12,83±6,07 ðоків, іç ÷астотою çаãостðенü 
1,20±0,79 ðаçів на ðік та інäексом ïа÷ко-
ðоків 31,05±11,05. 29 ïацієнтів ç ²²² стаäі-
єю маëи äавністü ХÎÇË 19,38±7,74 ðоків 
іç ÷астотою çаãостðенü 1,89±0,86 ðаçів на 
ðік та інäексом ïа÷ко-ðоків 38,5±16,59. Ó 
6 õвоðиõ виçна÷аëасü ²V стаäіÿ іç äавніс-
тю ХÎÇË 18,66±5,02 ðоків та ÷астотою çа-
ãостðенü 2,83±0,68 на ðік, ïðи÷омó äва ïа-
цієнти ïðоäовæóваëи ïаëити й маëи інäекс 
ïа÷ко-ðоків 25,0±3,0 (ðис. 2).
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Ðèñ. 2. Ðîзïîä³ë хâîðèх зð³ëîгî â³êу зà òÿжê³ñòþ 
ïåðåб³гу ХÎÇЛ.

В ²²² ãðóïі ëітніõ ëюäей ² стаäію ХÎÇË 
äіаãностовано в 19 ÷оëовіків. Òðиваëістü çа-
õвоðюваннÿ в ниõ становиëа 16,37±6,79 ðо-
ків, ÷астота çаãостðенü – 0,75±0,39 на ðік. 
²нäекс ïа÷ко-ðоків скëаäав 41,13±12,91. 
²² стаäіÿ ХÎÇË встановëена в 36 ëіт-
ніõ осіб, іç сеðеäнім теðміном õвоðоби 
16,94±7,37 ðоків, іç ÷астотою çаãостðенü 
1,49±0,71 ðаçів на ðік та інäексом ïа÷ко-
ðоків 43,64±14,98. Ó 32 ïацієнтів ç ²²² ста-
äією äавністü ХÎÇË бóëа 17,75±8,15 ðоків 
іç ÷астотою çаãостðенü 1,47±0,74 ðаçів на 
ðік та інäексом ïа÷ко-ðоків 38,13±13,9. Ó 
9 õвоðиõ виçна÷аëасü ²V стаäіÿ іç äавніс-
тю ХÎÇË 22,55±7,21 ðоки та ÷астотою çа-
ãостðенü 1,83±0,75 на ðік та інäексом ïа÷-
ко-ðоків 31,6±12,91 (ðис. 3).
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Ðèñ. 3. Ðîзïîä³ë хâîðèх ë³òíüîгî â³êу зà òÿжê³ñ-
òþ ïåðåб³гу ХÎÇЛ.
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Ñеðеä ïðеäставників ²V ãðóïи ëюäей 
стаðе÷оãо вікó ² стаäію ХÎÇË äіаãностовано 
ëиøе в оäноãо õвоðоãо. Òðиваëістü çаõво-
ðюваннÿ в нüоãо становиëа 8 ðоків, ÷асто-
та çаãостðенü – äві÷і на ðік. ²² стаäіÿ ХÎÇË 
встановëена в 13 осіб ïоваæноãо вікó, іç се-
ðеäнім теðміном õвоðоби 21,85±13,39 ðо-
ків, іç ÷астотою çаãостðенü 1,0±0,54 ðаçів 
на ðік та інäексом ïа÷ко-ðоків 50,94±16,72. 
Ó 20 ïацієнтів іç ²²² стаäією äавністü ХÎÇË 
бóëа 26,5±15,5 ðоків іç ÷астотою çаãостðенü 
1,87±0,93 ðаçів на ðік та інäексом ïа÷ко-ðо-
ків 47,0±13,66. Ó 3 õвоðиõ виçна÷аëасü ²V 
стаäіÿ ç äавністю ХÎÇË 23,67±12,26 ðоки 
та ÷астотою çаãостðенü 2,67±0,47 на ðік та 
інäексом ïа÷ко-ðоків 56,66±16,03 (ðис. 4).
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Ðèñ. 4. Ðîзïîä³ë хâîðèх ñòàðå÷îгî â³êу зà òÿжê³ñ-
òþ ïåðåб³гу ХÎÇЛ.

Анаëіçóю÷и отðимані ðеçóëüтати, моæ-
на ствеðäæóвати, що ç віком ïðосëіäко-
вóєтüсÿ ÷ітка çаëеæністü стаäі¿ ХÎÇË іç 
тðиваëістю çаõвоðюваннÿ, ÷астотою çаãо-
стðенü та веëи÷иною інäексó ïа÷ко-ðоків. 
Ïðоãðесивно çбіëüøóєтüсÿ ÷астка õвоðиõ 
²²² та ²V стаäій і çменøóєтüсÿ ÷астка ² та 
²² стаäі¿ в стаðøиõ віковиõ ãðóïаõ. 

Îäно÷асно іç цим сïостеðіãаютüсÿ çміни 
в біоõімі÷ниõ ïокаçникаõ кðові õвоðиõ ÷о-
ëовіків. Òак, вміст ïаðатиðео¿äноãо ãоðмо-
нó (ÏÒÃ) äостовіðно çбіëüøóєтüсÿ ç віком 
ïацієнтів: віä 33,93±0,88 (ïã/мë) ó моëоäиõ 
осіб äо 85,75±2,37 (ïã/мë) – ó ÷оëовіків ста-
ðе÷оãо вікó (p<0,05) (табë. 2). 

Виçна÷еннÿ концентðаці¿ сиðоватково-
ãо остеокаëüцинó (ÎÑ) виÿвиëо äостовіð-
не çниæеннÿ ó õвоðиõ на ХÎÇË стаðе÷о-
ãо вікó в ïоðівнÿнні ç моëоäими особами: 
віä 32,86±1,85 (нã/мë) äо 12,38±0,59 (нã/мë) 
(p<0,05).

Ðівенü çаãаëüноãо сиðоватковоãо каëü-
цію (Ñа) в ðіçниõ віковиõ ãðóïаõ віäðіçнÿв-
сÿ неäостовіðно: віäçна÷аëосü çменøеннÿ 
віä 2,51±0,04 (ммоëü/ë) ó моëоäиõ ïацієн-
тів äо 2,42±0,09 (ммоëü/ë) – ó ëюäей ïо-
ваæноãо вікó.

Анаëоãі÷на äинаміка сïостеðіãаëасü ó 
ïокаçникаõ неоðãані÷ноãо ôосôоðó (Ð) си-
ðоватки кðові. Éоãо вміст неäостовіðно 
çменøóвавсÿ віä 1,15±0,14 (ммоëü/ë) ó мо-
ëоäиõ осіб äо 1,05±0,21 (ммоëü/ë) ó ÷оëові-
ків стаðøиõ віковиõ ãðóï (p>0,05) (табë. 2).

Нами çіставëені ðівні маðкеðів ôоðмó-
ваннÿ й ðеçоðбці¿ кістки на ðіçниõ стаäіÿõ 
ХÎÇË. Ïðи ïоðівнÿнні міæ собою ãðóï ïа-
цієнтів іç ХÎÇË ² стаäі¿ ç ²², ²²² та ²V ста-
äіÿми çаõвоðюваннÿ виÿвëена віäсóтністü 
віäмінностей çа ðівнем çаãаëüноãо сиðоват-
ковоãо каëüцію й неоðãані÷ноãо ôосôоðó. 
Динаміка ïокаçників ÏÒÃ статисти÷но çна-
÷има ïðи ïоðівнÿнні ãðóï ХÎÇË ² і ²²² ста-
äі¿ (ð=0,016), а такоæ ХÎÇË ² і ²V стаäі¿ 
(p=0,027) (табë. 3).

Ðівенü маðкеðа ôоðмóваннÿ кістки ос-
теокаëüцинó бóв çниæений ó 79,07% õво-
ðиõ на ХÎÇË. Ïðи цüомó статисти÷но çна-
÷имі çміни ðівнÿ остеокаëüцинó віäçна÷ені 
ïðи ïоðівнÿнні ² і ²² (p=0,04), ²²² (p=0,03) та 
²V (p=0,02) стаäі¿ ХÎÇË (табë. 3). 

Òаким ÷ином, ó ÷оëовіків, õвоðиõ на 
ХÎÇË, виÿвëено çна÷не çниæеннÿ ïðоце-
сó кісткоóтвоðеннÿ й менøою міðою акти-
вацію ðеçоðбці¿ кістково¿ тканини. Öе ïіä-
твеðäæено такими äаними: кіëüкістü ïа-
цієнтів ç виðаæеним çниæеннÿм вмістó 
остеокаëüцинó становитü 79,54%, ïацієн-

Таблиця 2. Показники метаболізму кісткової тканини в чоловіків, хворих на ХОЗЛ, у порівнянні з контролем 
(M±m)

ÏÒÃ ÎÑ Ñа Ð

Êонтðоëü, n=22 35,95±0,54 25,89±0,35 2,33±0,02 1,13±0,04

До 45 ðоків, n=96 33,93±0,88 32,86±1,85 2,51±0,04 1,15±0,14

45-59 ðоків, n=162 43,76±1,22* 18,19±0,64* 2,42±0,03 1,03±0,08

60-74 ðоки, n=96 50,3±1,14* 14,83±0,34* 2,41±0,02 1,12±0,06

75 і > ðоків, n=37 85,75±2,37* 12,38±0,59* 2,42±0,09 1,05±0,21

Ïðимітка. Çнаком * ïоçна÷ена äостовіðна ðіçницÿ в ïокаçникаõ (p<0,05).



40 “Ïðобëеми остеоëоãі¿”

Поворознюк В.В., Масік Н.П.  “СиСтемні порушення метаболізму кіСткової тканини в чоловіків різних ...”

тів ç ïокаçниками ãіïеðкаëüціємі¿ – 40,15% 
і ãіïоôосôатемі¿ – 35,04%. Öей ôакт моæна 
ïоÿснити ïіäвищеннÿм втðати каëüцію та 
ôосôоðó, ðоçвитком äисбаëансó в ïðоце-
саõ кістковоãо метабоëіçмó, ïеðеваæно ïо-
ðóøеннÿм ôоðмóваннÿ кістково¿ тканини й 
ствоðеннÿм сïðиÿтëивоãо тëа äëÿ ðоçвиткó 
й ïðоãðесóваннÿ остеоïоðоçó в ÷оëовіків іç 
ХÎÇË.

Êоðектністü висновків ïðо ïокаçни-
ки станó каëüцій-ôосôоðноãо обмінó ïіä-
твеðäæена ðеçóëüтатами анаëіçó ÌÙÊÒ. 
Òак, çі çбіëüøеннÿм вікó äостовіðно çмен-
øóєтüсÿ BQI віä 93,91±20,47% ó моëоäо-
мó віці äо 70,06±16,28% – ó осіб стаðе-
÷оãо вікó (p<0,001). Çменøóєтüсÿ ç віком 
õвоðиõ і SOS, ÿка çаëеæитü віä еëасти÷-
ності та щіëüності кістки (ç 1559,93±39,3 äо 
1508,95±53,02 м/с) (p<0,001). Виçна÷еннÿ 
ïокаçника BUA, ÿкий віäобðаæає кістко-
вó щіëüністü, кіëüкістü, ðоçміðи й ïðосто-
ðовó оðієнтацію тðабекóëÿðно¿ кістково¿ 
тканини, не встановиëо äостовіðниõ çмін 
ç віком (p>0,05). Ò-score, ÿкий õаðактеðи-
çóє ïоøиðеністü остеоïеній і ðиçик ïеðе-
ëомів кісток, становитü ó осіб моëоäоãо вікó 
-0,58±1,12 SD, тоäі ÿк ó õвоðиõ на ХÎÇË 

ëітнüоãо (-1,68±0,88 SD) і стаðе÷оãо вікó 
(-2,46±1,05 SD) äостовіðно çменøóєтüсÿ 
(p<0,001). Анаëоãі÷на äинаміка сïостеðіãа-
єтüсÿ в ïокаçника Z-score, ÿкий çасвіä÷óє 
вïëив çаõвоðюваннÿ на ðоçвиток остеоïе-
ні¿, оскіëüки äані сïівставëÿютüсÿ ç віко-
вою ноðмою. Ó обстеæениõ ïацієнтів, õво-
ðиõ на ХÎÇË, Z-score становитü -0,28±1,11 
SD ó моëоäиõ осіб, -0,74±0,78 SD – ó ëю-
äей ëітнüоãо вікó, -0,80±0,91 SD – ó ëюäей 
стаðе÷оãо вікó (табë. 4).

Îтðимані äані свіä÷атü ïðо ôоðмóван-
нÿ остеоïені÷ноãо синäðомó й остеоïоðо-
çó ó õвоðиõ на ХÎÇË ÷оëовіків. Виðаæе-
ністü циõ çмін çаëеæитü віä вікó ïацієнтів. 
Òак, остеоïені÷ні стани ðіçноãо стóïенÿ ін-
тенсивності (віä -1 äо -2,5 SD) äіаãностова-
но в 13 ïацієнтів (13,54%), остеоïоðоç (ïо-
наä -2,5 SD) — ó 1 õвоðоãо (1,04%) віком äо 
45 ðоків. Ó ²² віковій ãðóïі остеоïеніÿ виÿв-
ëена в 40 осіб (24,69%), остеоïоðоç – ó äвоõ 
(1,23%). Ó ²²² віковій ãðóïі ÷оëовіків остео-
ïеніÿ встановëена в 31 (32,29%), остеоïоðоç 
– ó 10 (10,42%). Ñеðеä ïðеäставників ïо-
ваæноãо вікó остеоïеніÿ бóëа виÿвëена в 10 
(27,03%) õвоðиõ, остеоïоðоç – ó 9 (24,32%) 
(ðис. 5).

Таблиця 3. Показники метаболізму кісткової тканини в чоловіків, хворих на ХОЗЛ, у залежності від стадії 
ХОЗЛ (M±m)

ÏÒÃ ÎÑ Ñа Ð

² стаäіÿ, n=142 40,08±0,48 21,85±0,92 2,42±0,01 0,97±0,07

²² стаäіÿ, n=142 38,76±0,73 16,6±0,44* 2,34±0,01 1,09±0,06

²²² стаäіÿ, n=87 86,27±1,94* 14,23±0,42* 2,58±0,07 1,13±0,09

²V стаäіÿ, n=20 80,6±3,56* 9,5±0,41* 2,14±0,08 1,19±0,02

Ïðимітка. Çнаком * ïоçна÷ена äостовіðна ðіçницÿ в ïокаçникаõ (p<0,05).

Таблиця 4. Показники мінеральної щільності кісткової тканини в чоловіків, хворих на ХОЗЛ, залежно від 
віку (M±m)

BQI (%) SOS (м/с) BUA (äÁ/ÌÃц) T-Score (SD) Z-Score (SD)

До 45 ðоків
n=96 (1)

93,91±20,47 1559,93±39,3 59,44±26,61 -0,58±1,12 -0,28±1,11

45-59 ðоків
n=162 (2)

87,01±18,15 1546,66±38,11 55,87±22,34 -1,01±1,02 -0,34±0,98

p1-2 0,09 0,06 0,49 0,06 0,39

60-74 ðоки
n=96 (3)

74,98±15,33* 1511,49±80,92* 51,62±27,11 -1,68±0,88* -0,74±0,78*

p1-3 <0,001 0,002 0,20 <0,001 0,03

75 і біëüøе
n=37 (4)

70,06±16,28* 1508,95±53,02* 56,92±32,53 -2,46±1,05* -0,80±0,91*

p1-4 <0,001 0,0002 0,75 <0,001 0,04

Ïðимітка. Çнаком * ïоçна÷ена віðоãіäна ðіçницÿ ïокаçників ïоðівнÿно іç õвоðими моëоäоãо вікó (p<0,05).
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Ðèñ. 5. Чàñòîòà îñòåîïåí³¿ òà îñòåîïîðîзу â ÷îëî-
â³ê³â, хâîðèх íà ХÎÇЛ, ð³зíèх â³êîâèх гðуï.

Îтæе, ç віком ó ÷оëовіків, õвоðиõ на 
ХÎÇË, віäçна÷аєтüсÿ çðостаннÿ ÷астки ïа-
цієнтів çі çниæеннÿм ÌÙÊÒ, ÿке ïðоÿвëÿ-
єтüсÿ остеоïенією й остеоïоðоçом. Ç метою 
ç’ÿсóваннÿ вïëивó õðоні÷ноãо çаïаëüноãо 
ïðоцесó й тÿæкості ХÎÇË на стóïінü ïоðó-
øенü метабоëіçмó кістково¿ тканини нами 
ïðовоäиëосü виçна÷еннÿ ÌÙÊÒ çаëеæно 
віä стаäі¿. Òак, сеðеä 142 ïацієнтів ç ² ста-
äією ХÎÇË остеоïеніÿ äіаãностóваëасü ó 19 
(13,38%) осіб, остеоïоðоç – ó оäноãо õвоðоãо 
(0,7%). Ïðи ²² стаäі¿ ХÎÇË остеоïеніÿ виÿв-
ëена в 45 осіб іç 142 (31,69%), остеоïоðоç – 
ó тðüоõ ÷оëовіків (2,11%). Ç 87 õвоðиõ іç ²²² 
стаäією ХÎÇË остеоïеніÿ çóстðі÷аëасü ó 
22 осіб (25,29%), остеоïоðоç – ó 15 (17,24%). 
Ïðи ²V стаäі¿ ХÎÇË остеоïеніÿ виÿвëена в 
7 (35,0%) і остеоïоðоç – ó 3 (15,0%) іç 20 об-
стеæениõ. Îтðимані äані свіä÷атü ïðо те, 
що çі çðостаннÿм тÿæкості ХÎÇË сïостеðі-
ãаєтüсÿ çбіëüøеннÿ кіëüкості виïаäків äіа-
ãностованоãо остеоïоðоçó та остеоïені¿.

Ïðи анаëіçі ïокаçників ÌÙÊÒ ó õво-
ðиõ на ХÎÇË ðіçноãо вікó нами встановëе-
но, що ó віковій ãðóïі моëоäиõ õвоðиõ ви-
ÿвëена остеоïеніÿ в 12 (18,46%) ÷оëовіків ç 
² стаäією, в 7 (30,43%) осіб іç ²² стаäією, в 3 
(50,0%) – ïðи ²²² стаäі¿ ХÎÇË. Ó ãðóïі мо-
ëоäиõ ïацієнтів оçнаки остеоïоðоçó не ви-
çна÷аëисü.

Ó ²² віковій ãðóïі обстеæениõ ç ² стаäією 
ХÎÇË остеоïеніÿ виçна÷аëасü ó 5 (8,77%), 
остеоïоðоç – ó 1 (1,75%) та в 21 (30,0%) і 
1 (1,43%) ÷оëовіка іç ²² стаäією ХÎÇË віä-
ïовіäно. Ïðи ²²² стаäі¿ остеоïеніÿ бóëа в 9 
(31,03%) і в 3 (10,34%) ïацієнтів – остеоïо-
ðоç. ²ç 6 õвоðиõ іç IV стаäією ХÎÇË ó 4 
(66,67%) встановëена остеоïеніÿ.

Ó ²²² віковій ãðóïі ïацієнтів остеоïе-
ніÿ виÿвëÿëасü ó 2 (10,53%) осіб ç ² стаäією 
ХÎÇË, в 11 (30,55%) ïацієнтів іç ²² стаäією, 
в 7 (21,86%) – іç ²²² стаäією і в 2 (22,22%) 
– іç ²V стаäією ХÎÇË. Îçнаки остеоïоðоçó 
встановëені ó 1 особи (5,26 (%)) ç ² стаäією, 
в äвоõ (5,55%) – іç ²² стаäією, в 5 (15,63%) 
– іç ²²² стаäією і в 3 (33,33%) – іç IV стаäі-
єю ХÎÇË.

Ñеðеä ïðеäставників стаðе÷оãо вікó ос-
теоïеніÿ виÿвëена в 7 (53,85 (%)) осіб іç ²² 
стаäією, ó 3 (15,0%) ÷оëовіків іç ²²² стаäією 
й оäноãо (33,33%) іç IV стаäією ХÎÇË. Îçна-
ки остеоïоðоçó виçна÷аëисü ó 7 (35,0%) іç 
²²² стаäією ХÎÇË.

Îтðимані ðеçóëüтати коðеëюютü ç äа-
ними інøиõ автоðів. Òак, Ëемеøевскаÿ Ñ.Ñ. 
і сïівавт. (2012) ïðи оцінці станó кістко-
во¿ тканини ïоïеðековоãо віääіëó õðебта й 
øийки стеãна віäçна÷иëи статисти÷но çна-
÷име çðостаннÿ ÷астки ïацієнтів ç остеоïо-
ðоçом ïðи ïðоãðесóванні ХÎÇË. Ïðи цüомó 
çðосëо ÷исëо ïацієнтів ç ÎÏ ó ïоïеðеково-
мó віääіëі õðебта, що свіä÷итü ïðо ïеðева-
æаннÿ çмін тðабекóëÿðно¿ кістково¿ ткани-
ни в ïацієнтів ціє¿ ãðóïи [9].

Ðобота Ãеник ².Д. (2010) ïіäтвеðäæóє на-
ÿвністü тісниõ ëінійниõ çв’ÿçків ó ÷оëовіків 
міæ çміною SOS ó кістковій тканині, ваãою 
тіëа (обеðнений çв’ÿçок) і вмістом Mg (ïðÿ-
мий çв’ÿçок); вмістом Mg і Ð та ²ÌÒ (обеð-
нений çв’ÿçок) [5].

Âèñíîâêè
1. Ïðоãðесóваннÿ ХÎÇË ó ÷оëовіків ïðи-

çвоäитü äо çниæеннÿ ÌÙÊÒ. Ç наðостан-
нÿм стаäі¿ ХÎÇË віäбóваєтüсÿ çбіëüøеннÿ 
÷исëа ïацієнтів ç остеоïоðоçом. На I стаäі¿ 
ХÎÇË остеоïоðоç виÿвëений ó 0,7%, на II 
стаäі¿ – ó 2,11%, на III стаäі¿ – ó 17,24%, на 
²V стаäі¿ – ó 15,0%. 

2. Ó ÷оëовіків віком äо 45 ðоків çни-
æеннÿ ÌÙÊÒ виÿвëено ó 1,04% õвоðиõ на 
ХÎÇË. Ó віці віä 45 äо 60 ðоків сïостеðіãа-
єтüсÿ ниçüка кісткова маса в 1,23% виïаä-
ків. Ñеðеä ïðеäставників ëітнüоãо вікó ос-
теоïоðоç встановëений ó 10,42%, стаðе÷оãо 
вікó – в 24,32%.

3. Ó ÷оëовіків, õвоðиõ на ХÎÇË, виÿв-
ëено äисбаëанс ïðоцесів кістковоãо мета-
боëіçмó, викëиканий ïоðóøеннÿм ïðоцесів 
ôоðмóваннÿ кістково¿ тканини й менøою 
міðою – ïоðóøеннÿм ðеçоðбці¿ кістково¿ 
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тканини. Öе çнайøëо віäобðаæеннÿ в ïе-
ðеваæно¿ біëüøості ïацієнтів ç виðаæеним 
çниæеннÿм вмістó остеокаëüцинó – 79,54%. 
Ãіïеðкаëüцієміÿ й ãіïоôосôатеміÿ сïосте-
ðіãаєтüсÿ в 40,15% і 35,04% віäïовіäно.

4. Ïðи ХÎÇË сïостеðіãаютüсÿ çміни ðів-
нів ãоðмонів, що вïëиваютü на каëüцієво – 
ôосôоðний обмін, кістковий метабоëіçм і 
ÌÙÊÒ. Ïðи ïіäвищенні ðівнÿ ïаðатиðео-
¿äноãо ãоðмонó çниæóєтüсÿ ðівенü маðкеðа 
кісткоóтвоðеннÿ – остеокаëüцинó, ôосôо-
ðó й çбіëüøóєтüсÿ ðівенü каëüцію. 

5. Îтðимані äані äемонстðóютü äисба-
ëанс ó ïðоцесаõ кістковоãо метабоëіçмó в 
÷оëовіків, õвоðиõ на ХÎÇË, ç ïеðеваæним 
ïоðóøеннÿм ôоðмóваннÿ кістково¿ ткани-
ни.
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СИСТЕМНЫЕ НАРУШЕНИЯ МЕТАБОЛИЗМА 
КОСТНОЙ ТКАНИ У МУЖЧИН РАЗНЫХ ВОЗ-

РАСТНЫХ ГРУПП, БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ 
ОБСТРУКТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГ-

КИХ

Поворознюк В.В.1, Масик Н.П.2

1ГУ «Институт геронтологии имени Д.Ф. 
Чеботарева НАМН Украины», 

2Винницкий национальный медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова

Ðåзþìå. Ïðовеäено комïëексное обсëеäование 391 
боëüноãо ХÎÇË мóæ÷ины. Ñ ïðоãðессиðованием 
ХÎÇË óвеëи÷иваетсÿ ÷исëо ïациентов с остеоïо-
ðоçом. Ïðи I стаäии ХÎÇË остеоïоðоç äиаãности-
ðован в 0,7% сëó÷аев, ïðи II стаäии – в 2,11%, ïðи 
III стаäии – в 17,24%, ïðи ²V стаäии – ó 15,0% 
боëüныõ. 
Ñ воçðастом ó мóæ÷ин, боëüныõ ХÎÇË, отме÷ает-
сÿ воçðастание ÷исëа ïациентов со сниæением ми-
неðаëüной ïëотности костной ткани (ÌÏÊÒ), ко-
тоðое ïðоÿвëÿетсÿ остеоïенией и остеоïоðоçом. В 
воçðасте äо 45 ëет сниæение ÌÏÊÒ быëо ó 1,04% 
боëüныõ, от 45 äо 60 ëет – в 1,23% сëó÷аев. Ñðе-
äи ïðеäставитеëей ïоæиëоãо воçðаста остеоïо-
ðоç óстановëен ó 10,42%, стаð÷ескоãо воçðаста – ó 
24,32% боëüныõ. Выÿвëенный äисбаëанс ïðоцессов 
костноãо метабоëиçма свÿçан с наðóøением ïðо-
цессов ôоðмиðованиÿ костной ткани и, в менüøей 
стеïени, – с наðóøением ее ðеçоðбции.

Ключевые слова: õðони÷еское обстðóктивное çа-
боëевание ëеãкиõ (ХÎÇË), минеðаëüнаÿ ïëотностü 
костной ткани (ÌÏÊÒ), остеоïениÿ, остеоïоðоç, 
мóæ÷ины.

SYSTEMIC DISORDERS OF BONE METABOLISM 
IN MEN OF DIFFERENT AGE GROUPS WITH 

CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

Povoroznyuk V.V.1, Masik N.P.2

1SI «Institute of Gerontology named after D.F. 
Chebotaryov of NAMS of Ukraine»,  

2Vinnitsa Pirogov National Medical University

Summary. It has been performed the comprehen-
sive clinical study of 391 COPD male patients. An 
increasing amounts of patients with osteoporosis 
due to COPD progression have been determinated. 
Osteoporosis have been diagnosed only in 0,7% pa-
tients with mild 1st stage, in 2,11% patients with 
moderate 2nd stage, in 17,24% cases of severe 3rd 
stage, in 15,0% patients with advanced COPD 4th 
stage. It have been revealed an increasing age-relat-
ed amounts of COPD patients with decreased BMD, 
which was manifested by osteopenia and osteopo-
rosis. BMD was evidently decreased in 1,04% of pa-
tients aged <45 and in 1,23% of patients aged 45-60 
years. Osteoporosis has been detected among elderly 
patients in 10,42% cases, in old patients – in 24,32%. 
An imbalance of bone metabolism which has been 
revealed according to the data of present study is 
associated with the process of bone tissue formation 
and its resorption disorder.

Key words: chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD), bone mineral density (BMD), osteopenia, 
osteoporosis, males.
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Âñòуï. Øиðокий сïектð óðаæенü оïо-
ðно-ðóõовоãо аïаðатó ïðи ïсоðіати÷номó 
аðтðиті (ÏсА) – віä аксиаëüноãо óðаæеннÿ 
õðебта, ентеçитів, осе¿тів äо çаïаëеннÿ си-
новіаëüно¿ обоëонки та м’ÿкиõ тканин, що 
ото÷óютü сóãëоб, неоостеоãенеçó та виðаç-
ноãо остеоëіçисó, ç ðіçноманітними комбі-
націÿми бóäü-ÿкиõ іç циõ ïðоÿвів çна÷но 
óскëаäнює інстðóментаëüнó оцінкó стóïенÿ 
óðаæеннÿ сïоëó÷но¿ тканини [12]. До тоãо 
æ інстðóментаëüні оçнаки óðаæеннÿ кіс-
ток ç’ÿвëÿютüсÿ в сеðеäнüомó ëиøе ÷еðеç 
1-2 ðоки віä äебютó ÏсА [10], що ðобитü 
ще ваæ÷им çавäаннÿм оцінкó óðаæеннÿ 
кістково¿ тканини ïðи коðоткотеðміновиõ 
сïостеðеæеннÿõ. Öе має особëиве çна÷ен-
нÿ äëÿ оцінки еôективності вïеðøе ïðи-
çна÷ено¿ баçисно¿ теðаïі¿ (ÁÒ), коëи вïëив 
баçисниõ ïðеïаðатів (ÁÏ) на äестðóктив-
ні ïðоцеси в кісткаõ ïотðібно оцінити ïðо-
тÿãом 2-3 місÿців ëікóваннÿ äëÿ виðіøен-
нÿ ïитаннÿ щоäо äоціëüності ïðоäовæен-
нÿ ïðийомó циõ ÁÏ. На наøó äóмкó, äëÿ 
виðіøеннÿ такоãо çавäаннÿ моæóтü вико-
ðистовóватисü біоõімі÷ні маðкеðи äестðóк-
ці¿ кістково¿ тканини, çокðема ïіðиäиноëін, 
ÿкий міститüсÿ в кісткаõ, õðÿщаõ та сóõо-
æиëкаõ [2], оäнак йоãо основним äæеðеëом 
ó біоëоãі÷ниõ ðіäинаõ оðãаніçмó є кістко-
ва тканина [4]. Ñиðоватковий ðівенü ïіðи-
äиноëінó коðеëює ç кіëüкістю та ïëощею 

ïовеðõні остеокëастів та остеобëастів та 
сиðоватковим ðівнем остеокаëüцинó [13], 
ÿкий є ðаннім маðкеðом остеоäестðóктив-
ниõ çмін ó õвоðиõ ç ÏсА [1]. Ìоæëивістü 
викоðистаннÿ ïіðиäиноëінó ÿк маðкеðа 
кістково¿ ðеçоðбці¿ бóëо äовеäено äëÿ õво-
ðиõ на ðевмато¿äний аðтðит (ÐА), ó ÿкиõ 
çміни йоãо сиðоватковиõ ðівнів коðеëюютü 
çі çмінами інтенсивності ïеðиаðтикóëÿð-
ноãо остеоïоðоçó (çа ðеçóëüтатами ðентãе-
нівсüко¿ äенситометðі¿ кистей), ðентãено-
ãðаôі÷ним ïðоãðесóваннÿм, активністю çа-
õвоðюваннÿ (çа äинамікою Ñ-ðеактивноãо 
біëка (ÑÐÁ) та øвиäкості осіäаннÿ еðитðо-
цитів (ØÎÅ)) [8]. Êðім тоãо, в äосëіäæен-
нÿõ 2009-2011 ðð. äовеäено, що ïіäвищений 
ðівенü ïіðиäиноëінó äо ïо÷аткó ëікóван-
нÿ є ïðеäиктоðом інтенсивніøоãо ðентãе-
ноëоãі÷ноãо ïðоãðесóваннÿ ó õвоðиõ ç ÐА, 
що отðимóютü синтети÷ні [6] та біоëоãі÷ні 
ÁÏ [7]. Ïðоãности÷не çна÷еннÿ ïіðиäиноëі-
нó äовеäено й äëÿ õвоðиõ ç ÏсА – ÷óтëи-
вістü та сïециôі÷ністü ïіðиäиноëінó щоäо 
ïðоãноçóваннÿ віäïовіäі çа ACR 20 та DAS 
28 ó õвоðиõ, ÿкі отðимóваëи ãоëімóмаб, ви-
ÿвиëасü вищою ïоðівнÿно іç ÑÐÁ [14]. Ìи 
намаãаëисü оцінити антиäестðóктивнó äію 
ëеôëóноміäó (ËФ) – оäноãо ç ðекоменäо-
ваниõ небіоëоãі÷ниõ ÁÏ äëÿ ëікóваннÿ õво-
ðиõ ç ÏсА, оскіëüки віäомо, що ó õвоðиõ на 
ÐА ËФ (на віäмінó віä метотðексатó (ÌÒ)) 

ПІРИДИНОЛІН ЯК МАРКЕР АНТИДЕСТРУКТИВНОЇ ДІЇ 
БАЗИСНИХ ПРЕПАРАТІВ У ХВОРИХ НА ПСОРІАТИЧНИЙ 

АРТРИТ
Яременко О.Б.1, Федьков Д.Л.1, Яременко К.М.2

1 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ 
2 Олександрівська клінічна лікарня, м. Київ

Ðåзþìå. В ðоботі вив÷ено вïëив 3-місÿ÷ноãо кóðсó ëікóваннÿ ëеôëóноміäом ÿк монотеðаïі¿ та в скëа-
äі комбіновано¿ баçисно¿ теðаïі¿ на ðівенü ïіðиäиноëінó в сиðоватці кðові ó õвоðиõ на ïсоðіати÷-
ний аðтðит ó сïівставëенні іç кëініко-ëабоðатоðними ïокаçниками еôективності теðаïі¿. Встанов-
ëено, що ó õвоðиõ, ÿкі віäïовіëи на ëікóваннÿ çа кëіні÷ними (кðитеðі¿ PsARC) та ëабоðатоðними 
äаними, ðівенü ïіðиäиноëінó віðоãіäно çниçивсÿ, ÷оãо не сïостеðіãаëосü ó ãðóïі не-віäïовіäа÷ів. Öе 
моæе свіä÷ити ïðо çäатністü ëеôëóноміäó ãаëüмóвати інтенсивністü ðеçоðбці¿ кістково¿ тканини. 
Вïðоваäæенню в кëіні÷нó ïðактикó такоãо метоäó оцінки антиäестðóктивно¿ äі¿ баçисниõ ïðеïа-
ðатів ó õвоðиõ іç ïсоðіати÷ним аðтðитом має ïеðеäóвати ïðовеäеннÿ сïеціаëüно оðãаніçованоãо 
äосëіäæеннÿ ç викоðистаннÿм метоäів віçóаëіçаці¿ кістково¿ тканини.

Ключові слова: ïсоðіати÷ний аðтðит, ïіðиäиноëін, ëеôëóноміä.
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çбіëüøóє тðансенäотеëіаëüнó міãðацію ç 
ïеðиôеðи÷но¿ кðові в çонó çаïаëеннÿ мо-
нонóкëеаðів [5], ÿкі є ïоïеðеäниками остео-
кëастів. Êðім тоãо, оïисано кëіні÷ний виïа-
äок, коëи ïіä вïëивом ëікóваннÿ ËФ ó õво-
ðоãо ç ÏсА ïðотÿãом 1 ðокó віäбóëосü óïо-
віëüненнÿ ðентãеноëоãі÷ноãо ïðоãðесóваннÿ 
та навітü ÷асткова ðеïаðаціÿ кістково¿ тка-
нини в äіëÿнці еðоçій [3].

Ìåòà – оцінити вïëив ËФ на äестðóк-
цію кістково¿ тканини ïðи коðоткотеðміно-
вомó сïостеðеæенні ó õвоðиõ ç ÏсА øëÿ-
õом вив÷еннÿ äинаміки сиðоватковоãо ðів-
нÿ ïіðиäиноëінó.

Ìàòåð³àëè ³ ìåòîäè. В äосëіäæеннÿ бóëо 
вкëю÷ено 63 õвоðиõ на ÏсА іç çаëó÷еннÿм 
ïеðиôеðи÷ниõ сóãëобів та 30 õвоðиõ на ÎА 
беç оçнак активноãо çаïаëüноãо ïðоцесó та 
äестðóкці¿ кістково¿ тканини (контðоëüна 
ãðóïа äëÿ ïоðівнÿннÿ ðівнів ïіðиäиноëінó). 
Ñеðеä 63 õвоðиõ на ÏсА бóëо 27 ÷оëовіків 
і 36 æінок ó віці віä 21 äо 70 ðоків (в се-
ðеäнüомó – 49,7±10,7 ðокó) іç тðиваëістю 
аðтðитó 8,5±7,2 ðокó. Ñеðеä õвоðиõ на ÎА 
бóëо 14 ÷оëовіків і 16 æінок ó віці віä 42 äо 
89 ðоків (ó сеðеäнüомó – 60,6±4,63 ðокó). 
²ç ÷исëа õвоðиõ на ÏсА бóëо óтвоðено 2 
ãðóïи: ïеðøó ãðóïó скëаëи õвоðі (31 осо-
ба), ÿкі äо ïо÷аткó äосëіäæеннÿ не отðимó-
ваëи ÁÏ, – ¿м бóëо ïðиçна÷ено монотеðа-
ïію ËФ; ó äðóãó ãðóïó óвійøëи 32 õвоðиõ, 
ÿкі отðимóваëи ÌÒ (12,7±3,0 мã/тиæä.; 19 
осіб) ç ôоëієвою кисëотою ÷и сóëüôасаëа-
çин (ÑÑ), (2000 мã/äобó; 13 осіб) ç неäостат-
нім ëікóваëüним еôектом (çбеðеæеннÿ ÷и 
ðециäивóваннÿ кëіні÷но о÷евиäниõ сино-
вітів, äактиëітів, ентеçоïатій, çаëó÷еннÿ в 
ïðоцес новиõ сóãëобів) – ¿м бóëо ïðиçна÷е-
но ËФ на äоäаток äо ÌÒ ÷и ÑÑ (ãðóïа ком-
біновано¿ ÁÒ (ÊÁÒ)). Òðиваëістü беçïеðеðв-
ноãо ïðийомó ÑÑ становиëа віä 9 місÿців äо 
5 ðоків (ó сеðеäнüомó – 28,8±18,4 міс.), ÌÒ 
– віä 6 місÿців äо 7 ðоків (ó сеðеäнüомó – 
34,8±20,5 міс). 

3-місÿ÷ний кóðс ëікóваннÿ ËФ çавеð-
øиëи 30 õвоðиõ ó ãðóïі монотеðаïі¿ та 30 
– ó ãðóïі ÊÁÒ, 3 õвоðиõ ïðотÿãом ïеðøо-
ãо місÿцÿ ïðиïиниëи ïðийом ÁÏ ÷еðеç ðоç-
виток ïобі÷ниõ еôектів. Îбстеæеннÿ вкëю-
÷аëо оцінкó äинаміки ðаõóнкó боëю÷иõ 
(іç 76, макс. 228 баëів) і набðÿкëиõ сóãëо-
бів (іç 74, макс. 222 баëи), тðиваëості ðан-

ково¿ скóтості, оцінок çа ВАØ та øкаëою 
Likert, ôóнкціонаëüно¿ çäатності õвоðиõ 
çа інäексом HAQ, ØÎÅ, ðівнів ó сиðоватці 
кðові ÑÐÁ та ïіðиäиноëінó (нмоëü/ë). Îб-
÷исëюваëи кðитеðі¿ віäïовіäі на ëікóван-
нÿ çа PsARC (кðитеðі¿ ACR, моäиôіковані 
äëÿ ÏсА), веëи÷инами інäексів DAS (ØÎÅ) 
та DAS (ÑÐÁ). Дëÿ виçна÷еннÿ віðоãіäнос-
ті çмін ïокаçників міæ окðемими віçитами 
викоðистовóваëи метоä ðіçницü ç обðобкою 
отðиманиõ äаниõ метоäами ïаðаметðи÷но¿ 
статистики (t-кðитеðій Ñт’юäента). Дëÿ ви-
çна÷еннÿ віðоãіäності ðіçниці виõіäниõ çна-
÷енü ïокаçників міæ ïіäãðóïами õвоðиõ, 
що віäïовіëи ÷и не віäïовіëи на ëікóваннÿ 
çа кðитеðіÿми PsARC, çастосовóваëи тест 
Ваëüäа-Воëüôовицÿ.

Ðåзуëüòàòè òà îбгîâîðåííÿ. Ñеðеäні 
çна÷еннÿ сиðоватковиõ ðівнів ïіðиäиноëі-
нó ó õвоðиõ ç ÎА (2,48±0,58 нмоëü/ë) та 
ÏсА (2,10±0,63 нмоëü/ë) äо ïо÷аткó ëікó-
ваннÿ віðоãіäно не віäðіçнÿëисü. Òенäен-
ціÿ äо біëüø високоãо ðівнÿ ïіðиäиноëінó 
ó õвоðиõ ç ÎА моæе бóти обóмовëена ві-
ковими особëивостÿми метабоëіçмó кістко-
во¿ тканини, оскіëüки сеðеäній вік õвоðиõ ç 
ÎА (60,6±15,4 ðоків) бóв вищим ïоðівнÿно 
іç õвоðими на ÏсА (49,7±10,7 ðоків).

Чеðеç 12 тиæ. ëікóваннÿ ËФ ó çаãаëü-
ній коãоðті õвоðиõ ç ÏсА віäбóëосü віðоãіä-
не çниæеннÿ ðівнÿ ïіðиäиноëінó на 8,61% 
(табë. 1), що свіä÷итü ïðо çäатністü ïðеïа-
ðатó ãаëüмóвати ðеçоðбцію кістково¿ тка-
нини.

Ïоçитивна äинаміка ðівнÿ ïіðиäиноëінó 
сóïðовоäæóваëасü віðоãіäним çменøеннÿм 
біëüø ніæ на тðетинó інäексó HAQ та DAS 
(ØÎÅ), ïðи цüомó кіëüкістü набðÿкëиõ і 
боëю÷иõ сóãëобів çниçиëасü віäïовіäно на 
72,6% і 63,1%, а тðиваëістü ðанково¿ скóтос-
ті скоðотиëасü майæе втðи÷і.

Çміни кëініко-ëабоðатоðниõ ïокаçників 
÷еðеç 12 тиæ. ó ãðóïі монотеðаïі¿ бóëи в ці-
ëомó сïівставними ç ðеçóëüтатами єäино-
ãо ðанäоміçованоãо баãатоцентðовоãо äосëі-
äæеннÿ [9], в ÿкомó ó õвоðиõ, що ïðотÿãом 
24 тиæ. ïðиймаëи ËФ, сïостеðіãаëи віðо-
ãіäно кðащó ïоðівнÿно іç ïëацебо äинамі-
кó çниæеннÿ ðаõóнкó боëю÷иõ та ïðиïóõ-
ëиõ сóãëобів (–9,1±21,0 ïðоти –4,6±19,6 ó 
ãðóïі ïëацебо та –6,8±16,8 ïðоти –4,2±13,6 
віäïовіäно), ðівнÿ ÑÐÁ (–7,9±20,8 мã/äë 
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ïðоти –0,1±14,6 мã/äë) та інäексó HAQ 
(–0,19±0,51 ïðоти –0,05±0,46). Îäнак еôек-
тивністü ËФ ó скëаäі ÊÁÒ ó контðоëüова-
ниõ кëіні÷ниõ äосëіäæеннÿõ не вив÷аëи.

ßк виäно ç табë. 1, ó наøомó äосëіäæен-
ні вïëив ËФ на кëініко-ëабоðатоðнó ак-
тивністü аðтðитó виÿвивсÿ вищим ó ãðóïі 
ÊÁÒ ïоðівнÿно іç õвоðими, що отðимóва-
ëи ËФ ÿк монотеðаïію. Îäнак, неçваæаю-
÷и на кðащó віäïовіäü на ëікóваннÿ (çа äи-
намікою DAS (ØÎÅ), DAS (ÑÐÁ) та ðаõóн-
кó боëю÷иõ сóãëобів) ó ãðóïі ÊÁÒ ïоðів-
нÿно ç монотеðаïією, антиäестðóктивна äіÿ 
ÁÒ щоäо кістково¿ тканини в обоõ ãðóïаõ 
не віäðіçнÿëасü. Öе моæе свіä÷ити ïðо те, 
що основним ïðеïаðатом, ÿкий обóмовëю-
вав антиðеçоðбтивний еôект ÊÁÒ, бóв саме 
ËФ. ÌÒ та ÑÑ або ви÷еðïаëи свій антиäе-
стðóктивний ïотенціаë на ïо÷аткó ëікóван-
нÿ, або не äемонстðóваëи йоãо вçаãаëі. Ëі-
теðатóðниõ äаниõ щоäо çмін ðівнÿ ïіðиäи-

ноëінó ïіä вïëивом ÌÒ та ÑÑ ó õвоðиõ на 
ÏсА нами не çнайäено. 

Ðеçóëüтати анаëіçó çмін основниõ кëіні-
ко-ëабоðатоðниõ ïокаçників ó ãðóïаõ õво-
ðиõ, ÿкі віäïовіëи (n=39) ÷и не віäïовіëи на 
ëікóваннÿ ËФ çа кðитеðієм PsARC (n=21) 
(табë. 2), свіä÷атü ïðо віðоãіäне çниæеннÿ 
ðівнів óсіõ ëабоðатоðниõ ïаðаметðів ó ãðó-
ïі «віäïовіäа÷ів» (ØÎÅ çниçиëасü на 20,6%, 
ÑÐÁ – на 11%, ïіðиäиноëін – на 10,9%), що 
сóïðовоäæóваëосü високо віðоãіäними çмі-
нами основниõ кëіні÷ниõ ïокаçників ó цій 
ãðóïі: çменøиëасü кіëüкістü набðÿкëиõ і 
боëю÷иõ сóãëобів – віäïовіäно на 72,6% і 
63,1%, çна÷но ïокðащиëасü ôóнкціонаëüна 
çäатністü õвоðиõ – інäекс HAQ çниçивсÿ 
на 37,8%. Òакоæ çниçиëисü веëи÷ини інäек-
сів активності çаõвоðюваннÿ DAS (ØÎÅ) 
та DAS (ÑÐÁ) – віäïовіäно на 38,2% і 10,7%.

Ó õвоðиõ, ó ÿкиõ віäïовіäü на ëікóван-
нÿ не çаäовоëüнÿëа кðитеðі¿ PsARC, сеðеä 
ëабоðатоðниõ ïокаçників сóттєво çниçивсÿ 

Таблиця 1. Зміни основних клініко-лабораторних показників через 12 тиж. лікування в групах КБТ та моно-
терапії ЛФ (М±σ різниць абсолютних значень)

Ïокаçник Ìонотеðаïіÿ ÊÁÒ Çаãаëом

Áоëю÷і сóãëоби -21,5±25,5** -28,7±29,6** -25,1±27,6**

Набðÿкëі сóãëоби -6,33±7,67** -12,3±11,1**§ -9,30±9,93**

HAQ -0,38±0,45** -0,26±0,34** -0,32±0,40**

ØÎÅ, мм/ãоä -2,70±7,35 -3,80±10,2* -3,25±8,81**

ÑÐÁ, мã/ë -1,36±3,52* -1,35±4,17 -1,35±3,83**

Ïіðиäиноëін, нмоëü/ë -0,17±0,35** -0,18±0,28** -0,18±0,31**

DAS (ØÎÅ) -1,08±0,70** -1,52±1,08**§ -1,30±0,93**

DAS (ÑÐÁ) -1,06±0,66** -1,50±1,06**§ -1,28±0,90**

Ïðимітки: * ð<0,05, ** ð<0,01 – віðоãіäністü çмін ïоðівнÿно ç виõіäними çна÷еннÿми; § ð<0,05 – ïоðівнÿно 
ç монотеðаïією.

Таблиця 2. Динаміка основних клініко-лабораторних показників у групах хворих на ПсА, які відповіли чи не 
відповіли на лікування ЛФ за критериієм PsARC (М±σ)

Ïокаçники
Невіäïовіäа÷і Віäïовіäа÷і

До ëікóваннÿ 12-й тиæ. До ëікóваннÿ 12-й тиæ.

Áоëю÷і сóãëоби 31,3±15,1 27,7±18,0 58,0±32,5# 21,4±19,3**§§

Набðÿкëі сóãëоби 8,67±5,82 5,86±4,88* 17,6±12,5# 4,82±5,45**§

ØÎÅ, мм/ãоä 22,3±14,4 21,2±12,3 21,4±10,3 17,0±7,61*

DAS (ØÎÅ) 3,74±0,70 3,25±0,82* 4,58±0,94# 2,83±0,85**§

ÑÐÁ, мã/ë 9,39±4,71 7,52±4,04** 10,1±4,14# 9,00±4,05*

DAS (CÐÁ) 3,61±0,61 3,09±0,80* 4,44±0,92# 2,75±0,84**§

HAQ 0,89±0,48 0,83±0,52 1,19±0,50 0,74±0,51**§§

Ïіðиäиноëін, нмоëü/ë 1,96±0,56 1,89±0,46 2,11±0,67# 1,88±0,65**§

Ïðимітки: # ð<0,01 виõіäні çна÷еннÿ ïоðівнÿно іç ãðóïою невіäïовіäа÷ів²; * ð<0,05, ** ð<0,01 – ïоðівнÿно ç 
виõіäними çна÷еннÿми; § ð<0,05, §§ ð<0,01 – ïоðівнÿно іç ãðóïою невіäïовіäа÷ів.
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ëиøе ðівенü ÑÐÁ (на 19,9%). Деÿке çниæен-
нÿ ðівнÿ ïіðиäиноëінó в цій ãðóïі в кіëüкіс-
номó віäноøенні бóëо çна÷но менøим (на 
3,6%, ð>0,05), ніæ ó «віäïовіäа÷ів» (10,9%). 
Віðоãіäно¿ ðіçниці в äинаміці ØÎÅ та ÑÐÁ 
міæ ãðóïами «невіäïовіäа÷ів» і «віäïовіäа-
÷ів» не çаðеєстðовано.

Ç оäноãо бокó, віðоãіäне çниæеннÿ ðів-
нÿ ïіðиäиноëінó в ãðóïі „віäïовіäа÷ів” çа 
PsARC ïіäтвеðäæóє çäатністü ËФ óæе 
ïðотÿãом ïеðøиõ 3 місÿців ëікóваннÿ óïо-
віëüнювати øвиäкістü кістково¿ äестðóкці¿ 
ó õвоðиõ ç ÏсА. Ç інøоãо бокó, віäсóтністü 
сóттєвиõ çмін цüоãо ïокаçника ó õвоðиõ 
беç çна÷óщо¿ кëіні÷но¿ віäïовіäі є äокаçом 
тоãо, що äинаміка ðівнÿ ïіðиäиноëінó в çа-
ãаëüній коãоðті õвоðиõ обóмовëена не ôаð-
макоëоãі÷ними вëастивостÿми ËФ ÷и ви-
ïаäковими ÷инниками, а äійсно ïов’ÿçана ç 
активністю çаïаëüно-äестðóктивноãо ïðо-
цесó в сóãëобаõ.

Îтðимані ðеçóëüтати äаютü ïіäстави 
ïðиïóстити моæëивістü викоðистаннÿ ðів-
нÿ ïіðиäиноëінó ÿк маðкеðа остеоäестðóк-
ці¿ ó õвоðиõ ç ÏсА. Çв’ÿçок ðівнÿ ïіðиäино-
ëінó çі çмінами ïокаçників інстðóментаëü-
ниõ метоäів äосëіäæеннÿ кістково¿ тканини 
вæе вив÷ено ó õвоðиõ ç ÐА. Òак, ïіäвищен-
нÿ ðівнÿ ïіðиäиноëінó äоçвоëÿє ïðоãноçó-
вати ðоçвиток еðоçій кісток ïðотÿãом 2 ðо-
ків ó õвоðиõ ç äóæе ðаннім ÐА, ïðи цüо-
мó інøі біоõімі÷ні маðкеðи (в т.÷. äеçокси-
ïіðиäиноëін, Ñ-теðмінаëüна теëоïеïтиäа-
çа коëаãенó ² та ²² тиïів та маðкеð синте-
çó õðÿщово¿ тканини – ãëікоïðоте¿н 39) не 
маютü ïðоãности÷но¿ çна÷óщості [11]. Аëе, 
неçваæаю÷и на äостатнüо високó інôоð-
мативністü біоõімі÷ниõ маðкеðів кістково¿ 
äестðóкці¿ ïðи ÐА, äосвіä ¿õ викоðистан-
нÿ ó õвоðиõ ç ÏсА çаëиøаєтüсÿ неçна÷ним. 
Òомó вïðоваäæенню в ëікаðсüкó ïðактикó 
такоãо метоäó оцінки кістково¿ äестðóкці¿ ó 
õвоðиõ ç ÏсА має ïеðеäóвати ïðовеäеннÿ 
сïеціаëüно оðãаніçованоãо контðоëüовано-
ãо äосëіäæеннÿ çі сïівставëеннÿм äинаміки 
ðівнÿ ïіðиäиноëінó та çмін ðеçóëüтатів ві-
çóаëіçаційниõ метоäів äосëіäæеннÿ çаëó÷е-
ниõ (а моæëиво – і кëіні÷но інтактниõ) сó-
ãëобів (наïðикëаä, комï’ютеðна томоãðаôіÿ 

ç високою ðоçäіëüною çäатністю) в ïðоцесі 
ïðовеäеннÿ ÁÒ.

Âèñíîâêè. ËФ óæе ïðотÿãом ïеðøиõ 
3 місÿців ëікóваннÿ çниæóє інтенсивністü 
ðеçоðбці¿ кістково¿ тканини ó õвоðиõ ç 
ÏсА, ïðо що свіä÷итü çниæеннÿ ðівнÿ 
ïіðиäиноëінó в сиðоватці кðові на 8,7% 
ó çаãаëüній коãоðті õвоðиõ та на 10,9% 
– ó õвоðиõ, що віäïовіëи на ëікóваннÿ 
çа кðитеðієм PsARC. Вïëив ËФ на 
ïðоцеси äестðóкці¿ кістково¿ тканини не 
çбіëüøóєтüсÿ ïðи йоãо äоäаванні äо ðаніøе 
неäостатнüо еôективниõ метотðексатó ÷и 
сóëüôасаëаçинó.
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PYRIDINOLINE AS A MARKER OF DISEASE-
MODIFYING ANTIRHEUMATIC DRUGS ANTI-DE-
STRUCTIVE ACTION IN PATIENTS WITH PSORI-

ATIC ARTHRITIS

Yaremenko O.B., Fedkov D.L., Yaremenko K.M.

Summary. In work studied the effect of 3-month 
course of leflunomide treatment as monotherapy and 
in combination with other disease-modifying anti-
rheumatic drugs for pyridinoline level in the serum 
of patients with psoriatic arthritis in comparison 
with clinical and laboratory parameters of therapy 
effectiveness. Found that patients responded to 
treatment by clinical (PsARC criteria) and laboratory 
indicators had the significant decrease of pyridinoline 
level, which was not observed in non-responders 
group. This may reflect the ability of leflunomide to 
inhibit the intensity of bone resorption. Implemen-
tation of this method of estimation of disease-modi-
fying antirheumatic drugs with anti-destructive ac-
tion in patients with psoriatic arthritis into clinical 
practice should be preceded by specially organized 
research using bone imaging techniques.

Keywords: psoriatic arthritis, pyridinoline, 
leflunomide.
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Îстеоаðтðоç (ÎА) — õðоні÷не ïðоãðе-
сóю÷е äеãенеðативне çаõвоðюваннÿ сóãëо-
бів, ÿке õаðактеðиçóєтüсÿ äеãðаäацією сó-
ãëобовоãо õðÿща ç ïоäаëüøими çмінами в 
сóбõонäðаëüній кістковій тканині й ðоçви-
тком кðайовиõ остеоôітів, що ïðиçвоäитü 
äо втðати õðÿща та сóïóтнüоãо óðаæеннÿ 
інøиõ комïонентів сóãëоба (синовіаëüно¿ 
обоëонки, çв’ÿçок) та інø. [2, 4, 6, 9]. 

На сüоãоäні остеоаðтðоç є çна÷ною ме-
äи÷ною ïðобëемою ÷еðеç високó й óсе 
çðостаю÷ó ïоøиðеністü ó ïоïóëÿці¿, ïо-
віëüне, аëе неóõиëüне ïðоãðесóваннÿ кëі-
ні÷ниõ і ðентãеноëоãі÷ниõ ïðоÿвів õвоðоби 
ç ïостóïовим çниæеннÿм ÿкості æиттÿ ïа-
цієнтів та ðоçвитком інваëіäності. ßк ïðа-
виëо, çаõвоðюваннÿ ðоçвиваєтüсÿ в осіб 
ëітнüоãо й стаðе÷оãо вікó. Çа статисти÷ни-
ми äаними в Óкðа¿ні çаðаç коæен тðетій 
меøканецü стаðøе 50 ðоків стðаæäає на 
остеоаðтðоç ïевниõ сóãëобів [1, 3, 7, 8, 11, 
14]. Частота ÎА ïðоãðесóю÷е çбіëüøóєтüсÿ 
ç віком. Ïісëÿ 65 ðоків бëиçüко 80% ëюäей 
маютü ðентãеноëоãі÷ні оçнаки остеоаðтðо-
çó, 20% ç ниõ є маніôестними [5, 10, 12, 13].

Хо÷а ðоçвиток ÎА й не вïëиває на 
æиттєвий ïðоãноç, äана ïатоëоãіÿ є оäнією 
ç основниõ ïðи÷ин ïеðеä÷асно¿ втðати 
ïðацеçäатності та інваëіäиçаці¿, а такоæ 
виникненнÿ õðоні÷ноãо боëüовоãо синäðомó, 
що çна÷но çниæóє ÿкістü æиттÿ ïацієнтів. 
Çаãаëüновіäомо, що ïðоãðесóваннÿ остео-

аðтðоçó сóïðовоäæóєтüсÿ ïосиëеннÿм бо-
ëüовоãо синäðомó в сóãëобаõ, çниæеннÿм 
ôóнкціонаëüниõ моæëивостей õвоðиõ та 
ïоãіðøеннÿм ÿкості æиттÿ, ïðоте існóютü 
ïðотиðі÷÷ÿ щоäо вïëивó віковоãо та ста-
тевоãо ÷инника на ôоðмóваннÿ боëüово-
ãо синäðомó та ïоãіðøеннÿ ôóнкціонаëüно¿ 
активності õвоðиõ ïðи ïðоãðесóванні çа-
õвоðюваннÿ. Все вищеçаçна÷ене çóмовиëо 
актóаëüністü äанноãо äосëіäæеннÿ.

Ìåòà ðîбîòè — вив÷ити особëивості 
ôоðмóваннÿ боëüовоãо синäðомó в коëінниõ 
сóãëобаõ, ïоðóøенü ôóнкціонаëüноãо 
активності та ÿкості æиттÿ ó õвоðиõ стаð-
øиõ віковиõ ãðóïï çаëеæно віä наÿвності 
та стаäі¿ ïеðвинноãо остеоаðтðоçó коëінниõ 
сóãëобів.

Ìàòåð³àëè òà ìåòîäè äîñë³äжåííÿ. 
Досëіäæеннÿ виконано на баçі віääіëó 
кëіні÷но¿ ôіçіоëоãі¿ та ïатоëоãі¿ оïоðно-ðó-
õовоãо аïïаðатó ДÓ «²нститóт ãеðонтоëо-
ãі¿ імені Д.Ф. Чеботаðüова» НАÌН Óкðа¿ни 
(кеðівник – çасëóæений äіÿ÷ наóки і теõ-
ніки Óкðа¿ни, ïðоôесоð Ïовоðоçнюк В.В.). 
Óсüоãо обстеæено 460 осіб віком 46-87 ðо-
ків (396 æінок та 64 ÷оëовіки). Îсновні кëі-
ні÷ні ïокаçники обстеæениõ осіб ïðеäстав-
ëено в табë. 1.

Викоðистовóваëи настóïні метоäи äо-
сëіäæеннÿ: кëіні÷не та оðтоïеäи÷не обсте-
æеннÿ (ïðовоäиëи ç метою викëю÷еннÿ сó-
ïóтнüо¿ ïатоëоãі¿ та ïатоëоãі÷ниõ станів, 

ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ  
ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ У ХВОРИХ СТАРШИХ 
ВІКОВИХ ГРУП З ОСТЕОАРТРОЗОМ КОЛІННИХ СУГЛОБІВ

Григор’єва Н.В.1, Гриценко Г.М.2, Крочак С.П.1, Парахіна Т.В.1

1ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова» НАМН України, Київ, 
2Комунальна 4-та міська клінічна лікарня м. Львова, Львів

Ðåзþìå. Ó статті ïðеäставëені ðеçóëüтати äосëіäæеннÿ щоäо особëивостей боëüовоãо синäðомó та ôóнк-
ціонаëüно¿ активності õвоðиõ стаðøиõ віковиõ ãðóïï çаëеæно віä наÿвності та стаäі¿ ïеðвинноãо 
остеоаðтðоçó коëінниõ сóãëобів. Нами встановëено, що ïðи ïðоãðесóванні остеоаðтðоçó сïостеðі-
ãаєтüсÿ çбіëüøеннÿ виðаæеності боëüовоãо синäðомó в коëінниõ сóãëобаõ та ïоðóøеннÿ ôóнкціо-
наëüно¿ активності саме сеðеä æінок стаðøиõ віковиõ ãðóï на віäмінó віä ÷оëовіків, що ïотðебóє 
äиôеðенційованоãо ïіäõоäó äо ïðиçна÷еннÿ ëікаðсüкиõ çасобів, çокðема, анаëüãетиків ç метою äо-
сÿãненнÿ максимаëüно¿ еôективності теðаïі¿ ãонаðтðоçó.

Ключові слова: остеоаðтðоç, ãонаðтðоç, стаäіÿ, статü, біëü, ôóнкціонаëüна активністü.
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ÿкі маютü вïëив на ðиçик виникненнÿ та 
ïðоãðесóваннÿ остеоаðтðоçó коëінниõ сó-
ãëобів), анкетóваннÿ çа äоïомоãою 11-скëа-
äово¿ віçóаëüно-анаëовоãо¿ øкаëи (ВАØ), 
анкет Ëекена, Ìак-Ãіëа, WOMAC, Eu-
ro-Qoul-5D, антðоïометðи÷не äосëіäæен-
нÿ (виміðюваëи çðіст, масó та виðаõовóва-
ëи інäекс маси тіëа (²ÌÒ)), ôóнкціонаëü-
не тестóваннÿ (15-метðовий тест, стати÷не 
баëансóваннÿ). Ñтатисти÷ний анаëіç ïðово-
äиëи çа äоïомоãою ïðоãðам «Statistika 6.0» 
та «Microsoft Excel».

Ðåзуëüòàòè òà ¿х îбгîâîðåííÿ. Встанов-
ëено, що в æінок ïðи ïðоãðесóванні çаõво-
ðюваннÿ віäбóваєтüсÿ äостовіðне ïосиëен-

Таблиця 1. Загальна характеристика обстежених осіб (М±m)

Ïокаçники Всÿ ãðóïа Æінки Чоëовіки
M±m Min-Max M±m Min-Max M±m Min-Max

N 460 396 64

Вік, ðоки 64,9±0,4 46,0-87,0 64,9±0,4 46,0-87,0 65,4±1,2 52,0-84,0

Çðіст, см 161,3±0,4 135,0-185,0 160,1±0,3 135,0-175,0 174,3±0,9 166,0-185,0

Ìаса тіëа, кã 79,2±0,7 48,0-125,0 78,3±0,7 48,0-125,0 89,1±2,3 67,0-120,0

²ÌÒ, óм. оä. 30,5±0,3 20,4-47,5 30,6±0,3 20,4-47,5 29,3±0,7 23,5-39,2

Таблиця 2. Показники больового синдрому в колінних суглобах у жінок залежно від наявності та стадії осте-
оартрозу колінних суглобів (М±m), бали

Ïокаçники/Ãðóïи
Ïðакти÷но 

çäоðові
² стаäіÿ ÎА

²²-²²² стаäіÿ 
ÎА

F ð

ВАØ-1. Áіëü на момент оïитóваннÿ 2,17±0,18 3,27±0,35 4,04±0,27 19,54 0,0000001

ВАØ-2. Найбіëüø тиïовий або сеðеäній ðівенü 
боëю 1,99±0,15 3,00±0,35 3,97±0,24 26,84 0,0000001

ВАØ-3. Ðівенü боëю в найкðащі ïеðіоäи õво-
ðоби 1,40±0,13 2,20±0,28 2,92±0,22 21,21 0,0000001

ВАØ-4. Ðівенü боëю в найãіðøі ïеðіоäи õво-
ðоби 3,73±0,28 5,00±0,52 6,37±0,32 19,33 0,0000001

ВАØ-5. Ñтаðтовий біëü 1,55±0,13 2,67±0,37 3,37±0,26 24,77 0,0000001

ВАØ-6. Áіëü ïðи тðиваëій õоäüбі 2,99±0,22 4,23±0,46 5,51±0,30 25,07 0,0000001

ВАØ-7. Áіëü ïðи тðиваëомó віäïо÷инкó (вно-
÷і) 1,43±0,14 2,27±0,37 3,08±0,24 20,04 0,0000001

ВАØ-8. Ïостійний (беçïеðеðвний) біëü 1,62±0,14 2,33±0,34 3,35±0,26 20,44 0,0000001

ВАØ-9. Áіëü ïðи õоäüбі сõоäами вãоðó 2,89±0,22 3,97±0,42 5,23±0,29 21,80 0,0000001

ВАØ-10. Áіëü ïðи õоäüбі сõоäами вниç 2,61±0,20 3,97±0,45 5,02±0,31 23,90 0,0000001

ВАØ-11. Áіëü ïðи õоäüбі ïо ðівній місцевості 2,31±0,18 3,27±0,40 4,40±0,27 22,66 0,0000001

Таблиця 3. Показники індекса Лекена та функціональних тестів у жінок залежно від наявності та стадії осте-
оартрозу колінних суглобів (М±m)

Ïокаçники / Ãðóïи Çäоðові ² стаäіÿ ÎА ²²-²²² стаäіÿ ÎА F ð

Анкета Ëекена, баëи 9,81±0,40 10,53±0,89 12,99±0,35 18,33 0,0000001

15 метðовий тест, с 14,73±0,54 16,50±1,44 13,61±0,42 3,24 0,04

Ñтати÷не баëансóваннÿ, с 3,72±0,63 2,82±0,71 2,72±0,30 0,88 0,42

1,99±0,15

3,0±0,35 *

3,97±0,24 *

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

Здорові І ст. ОА ІІ ст. ОА

F = 26,84, p = 0,0000001

Ðèñ. 1. Íàéб³ëüш òèïîâèé àбî ñåðåäí³é ð³âåíü 
бîëþ â ж³íîê зàëåжíî â³ä íàÿâíîñò³ òà ñòàä³¿ îñ-

òåîàðòðîзу.
Ïðимітка. * – p<0,01 ïоðівнÿно ç ïокаçниками 
ïðакти÷но çäоðовиõ æінок.

нÿ всіõ õаðактеðистик боëüовоãо синäðомó 

(ВАØ-1-11) (табë. 2, ðис. 1).
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Таблиця 4. Показники больового синдрому в колінних суглобах та функціональних тестів у чоловіків залеж-
но від наявності остеоартрозу колінних суглобів (М±m)

Ïокаçники / Ãðóïи Çäоðові ²-²²² стаäіÿ ÎА F ð

ВАØ-1. Áіëü на момент оïитóваннÿ, баëи 2,40±1,50 2,15±0,48 0,04 0,84

ВАØ-2. Найбіëüø тиïовий або сеðеäній ðівенü боëю, 
баëи

1,80±1,11 2,15±0,49 0,12 0,74

ВАØ-3. Ðівенü боëю в найкðащі ïеðіоäи õвоðоби, баëи 1,00±0,63 1,31±0,43 0,15 0,70

ВАØ-4. Ðівенü боëю в найãіðøі ïеðіоäи õвоðоби, баëи 2,80±1,71 3,77±0,79 0,35 0,56

ВАØ-5. Ñтаðтовий біëü, баëи 1,60±1,17 2,31±0,69 0,28 0,60

ВАØ-6. Áіëü ïðи тðиваëій õоäüбі, баëи 2,40±1,47 2,85±0,67 0,10 0,75

ВАØ-7. Áіëü ïðи тðиваëомó віäïо÷инкó (вно÷і) , баëи 1,80±1,36 1,69±0,60 0,01 0,93

ВАØ-8. Ïостійний (беçïеðеðвний) біëü, баëи 1,40±0,98 1,54±0,33 0,03 0,86

ВАØ-9. Áіëü ïðи õоäüбі сõоäами вãоðó, баëи 2,60±1,66 2,46±0,62 0,01 0,92

ВАØ-10. Áіëü ïðи õоäüбі сõоäами вниç, баëи 2,40±1,47 2,54±0,62 0,01 0,92

ВАØ-11. Áіëü ïðи õоäüбі ïо ðівній місцевості, баëи 1,80±1,11 2,00±0,48 0,04 0,85

15 метðовий тест, с 44,40±13,63 25,38±29,81 1,97 0,17

Ñтати÷не баëансóваннÿ, с 4,40±1,69 2,72±1,03 0,77 0,40

Анкета Ëекена, баëи 11,60±0,51 10,97±0,83 0,09 0,77

r=0,56
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Ðèñ. 2. Êîðåëÿö³éí³ зâ’ÿзêè ì³ж âèðàжåí³ñòþ бîëüîâîгî ñèíäðîìу òà ïîêàзíèêàìè ³íäåêñу Лåêåíà â ж³íîê 
ñòàðшèх â³êîâèх гðуï зàëåжíî â³ä íàÿâíîñò³ гîíàðòðîзу.

Ïðимітки: А – çäоðові ïацієнтки; Á – õвоðі іç ²²-²²² ст. ãонаðтðоçó.

Таблиця 5. Кореляційні зв’язки між показниками індексу Лекена та основними параметрами больового син-
дрому в колінних суглобах за даними візуально-аналогової шкали в жінок залежно від наявності та стадії го-

нартрозу, бали

Ïокаçники / Ãðóïи
Ïðакти÷но çäоðові ² ст. ÎА ²²-²²² ст. ÎА

r p r ð r p

ВАØ-1. Áіëü на момент оïитóваннÿ 0,50 0,0000001 0,55 0,002 0,45 0,0001

ВАØ-2. Найбіëüø тиïовий або сеðеäній ðівенü боëю 0,46 0,0000001 0,62 0,0004 0,46 0,00006

ВАØ-3. Ðівенü боëю в найкðащі ïеðіоäи õвоðоби 0,46 0,0000001 0,58 0,001 0,43 0,0002

ВАØ-4. Ðівенü боëю в найãіðøі ïеðіоäи õвоðоби 0,47 0,0000001 0,51 0,006 0,49 0,00002

ВАØ-5. Ñтаðтовий біëü 0,43 0,0000001 0,46 0,01 0,42 0,0003
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Ïðоãðесóваннÿ çаõвоðюваннÿ такоæ 
сóïðовоäæóєтüсÿ ïоãіðøеннÿм ïокаçників 
аëüãо-ôóнкціонаëüноãо інäексó Ëеке-
на (F=18,33, ð=0,0000001) та ïокаçників 
15-метðовоãо тестó (F=3,24, ð=0,04), ïðо-
те не ïðиçвоäитü äо çмін ïокаçників ста-
ти÷ноãо баëансóваннÿ та ðівнÿ тðивоæності 
(табë. 3).

На віäмінó віä вищеçаçна÷еноãо нами не 
встановëено äостовіðниõ віäмінностей ïо-
каçників боëüовоãо синäðомó, ïоðóøенü 
ôóнкціонаëüно¿ активності та ÿкості æиттÿ 
в ÷оëовіків çаëеæно віä наÿвності та стаäі¿ 
ãонаðтðоçó (табë. 4).

Ïðи анаëіçі çв’ÿçків міæ ïокаçниками 
анкети Ëекена та ðіçними скëаäовими бо-
ëüовоãо синäðомó в коëінниõ сóãëобаõ нами 
виÿвëено äостовіðні коðеëÿційні çв’ÿçки ÿк 
ó çäоðовиõ ïацієнток, так і ó õвоðиõ ç ² 
та ²²-²²² ст. ãонаðтðоçó (ðис. 2, табë. 5), що 
свіä÷итü ïðо виðаæене ïоãіðøеннÿ ôóнкці-
онаëüно¿ активності õвоðиõ ïðи çбіëüøен-
ні виðаæеності боëüовоãо синäðомó в ко-
ëінниõ сóãëобаõ. Ïðоте нами не виÿвëено 
äостовіðниõ коðеëÿційниõ çв’ÿçків міæ ïо-
каçниками інäексó Ëекена та ïокаçниками 
15-метðовоãо тестó та стати÷ноãо баëансó-
ваннÿ ÿк ó çäоðовиõ ïацієнток, так і ó õво-
ðиõ ç 1 та 2-3 стаäіÿми ãонаðтðоçó.

Òаким ÷ином, встановëено, що ïðи ïðо-
ãðесóванні остеоаðтðоçó сïостеðіãаєтü-
сÿ çбіëüøеннÿ виðаæеності боëüовоãо син-
äðомó в коëінниõ сóãëобаõ та ïоðóøеннÿ 
ôóнкціонаëüно¿ активності саме сеðеä æі-
нок стаðøиõ віковиõ ãðóï на віäмінó віä 
÷оëовіків, що ïотðебóє äиôеðенційованоãо 
ïіäõоäó äо ïðиçна÷еннÿ ëікаðсüкиõ çасобів, 
çокðема, анаëüãетиків ç метою äосÿãненнÿ 
максимаëüно¿ еôективності теðаïі¿ ãонаð-
тðоçó.

*Автори висловлюють подяку керівни-
ку відділу клінічної фізіології та патології 
опорно-рухового аппарату ДУ «Інсти-
тут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьо-
ва» НАМН України заслуженому діячу на-
уки і техніки України, професору Пово-
рознюку В.В. за допомогу в організації да-
ного дослідження.
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FEATURES OF PAIN SYNDROM AND FUNCTION-
AL ACTIVITY IN OLDER PATIENTS WITH KNEE 

OSTEOARTHRITIS

Grygoryeva N.V., Gritsenko G.M., Krochak S.P., 
Parakhina T.V.

Sammury. The article presents the research results 
on the features of pain syndrome and functional ac-
tivity of older patients depending on the presence 
and stage of primary knee osteoarthritis. We found 
that the progression of osteoarthritis leads to an in-
crease in the severity of pain in the knee joints and 
violation of functional activity among women of old-
er age groups, in contrast to men. Thus it requires a 
differential approach to drugs prescribing, including 
analgesics to maximize the effectiveness of knee os-
teoarthritis therapy.

Key words: osteoarthritis, knee osteoarthritis, stage, 
pain, functional activity, sex.
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МІНЕРАЛЬНА ЩІЛЬНІСТЬ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ 
ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ  

В ПАЦІЄНТОК З ПЕРЕЛОМОМ КОЛЛІСА
Поворознюк В.В., Гаркуша М.А., Бистрицька М.А., Балацька Н.І. 

ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», 
Український науково-медичний центр проблем остеопорозу 

Ðåзþìå. В статті ïðеäставëені ðеçóëüтати виçна÷еннÿ мінеðаëüно¿ щіëüності кістково¿ тканини на ðівні ïðо-
ксимаëüноãо віääіëó стеãново¿ кістки ó 89 ïацієнток ç ïеðеëомом äистаëüноãо віääіëó кісток ïе-
ðеäïëі÷÷ÿ в анамнеçі. Довеäено, що ÌÙÊÒ ïðоксимаëüноãо віääіëó та øийки стеãново¿ кістки ві-
ðоãіäно ниæ÷е ó обстеæениõ õвоðиõ ó ïоðівнÿнні іç ïðакти÷но çäоðовими æінками віäïовіäноãо 
вікó, õо÷а в сеðеäнüомó в ãðóïі ÌÙÊÒ çнаõоäитüсÿ в меæаõ ноðмативниõ çна÷енü. Частка виïаä-
ків çниæено¿ мінеðаëüно¿ щіëüності кістково¿ тканини в ïацієнток ç ïеðеëомом кісток äистаëüноãо 
віääіëó äостовіðно вища в ïоðівнÿнні ç особами контðоëüно¿ ãðóïи. 

Ключові слова: мінеðаëüна щіëüністü кістково¿ тканини, ïеðеëом кісток äистаëüноãо віääіëó ïеðеäïëі÷÷ÿ, 
ïðоксимаëüний віääіë стеãново¿ кістки.

Âñòуï. Îстеоïоðоти÷ні ïеðеëоми на сüо-
ãоäніøній äенü çаëиøаютüсÿ найваæ÷им 
óскëаäненнÿм і, най÷астіøе, ïеðøою оçна-
кою ïðоÿвів остеоïоðоçó. До основниõ ос-
теоïоðоти÷ниõ ïеðеëомів віäносÿтü – ïеðе-
ëом äистаëüноãо віääіëó ïðоменево¿ кістки 
(ïеðеëом Êоëëіса), комïðесійний ïеðеëом 
тіëа õðебцÿ, ïеðеëом øийки стеãново¿ кіст-
ки, ïðи цüомó ëетаëüністü ïісëÿ останнüо-
ãо сÿãає 20% [8]. Віäïовіäно äо çвітó Ìіæ-
наðоäноãо ôонäó остеоïоðоçó [7], коæна 
3-ÿ æінка й коæен 5-й ÷оëовік ó віці стаð-
øе 50 ðоків має остеоïоðоти÷ний ïеðеëом. 

Найбіëüø ïоøиðені – ïеðеëоми äистаëüно-
ãо віääіëó кісток ïеðеäïëі÷÷ÿ, ÿкі такоæ ó 
2-3 ðаçи ÷астіøе çóстðі÷аютüсÿ в æінок [3]. 
Ðиçик ïеðеëомó äистаëüноãо віääіëó ïðо-
менево¿ та ëіктüово¿ кісток ïðотÿãом óсüоãо 
æиттÿ в æінок становитü 16% [1]. 

Ïеðеëом кісток äистаëüноãо віääіëó ïе-
ðеäïëі÷÷ÿ – це ïеðøий остеоïоðоти÷ний 
ïеðеëом, ÿкий виникає çна÷но ðаніøе, ніæ 
інøі ïеðеëоми, й çаçви÷ай ïацієнтка не 
çнає, що ïеðеëом ïðоменево¿ кістки в тиïо-
вомó місці – це не ëиøе насëіäок невäаëо-
ãо ïаäіннÿ, а ïо÷аток сеðйоçноãо çаõвоðю-
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ваннÿ, ÿке в ïоäаëüøомó моæе ïðоÿвитисü 
інøими ïеðеëомами, çокðема ïеðеëомом 
øийки стеãново¿ кістки. 

Çа äаними ëітеðатóðи ïеðеëоми кісток 
ïеðеäïëі÷÷ÿ в ïацієнтів äо 60 ðоків асоцію-
ютüсÿ ç високим ðиçиком ïеðеëомів õðеб-
ців, а ïеðеëоми ïеðеäïëі÷÷ÿ ó осіб стаð-
øе 70 ðоків – ç високим ðиçиком ïеðеëомів 
стеãново¿ кістки [9, 5]. Òаким ÷ином, остео-
ïоðоти÷ні ïеðеëоми кісток äистаëüноãо віä-
äіëó ïеðеäïëі÷÷ÿ скëаäаютü ваæëивó ме-
äико-соціаëüнó ïðобëемó.

Ìåòîþ наøоãо äосëіäæеннÿ бóëо ви-
çна÷еннÿ мінеðаëüно¿ щіëüності кістково¿ 

тканини ïðоксимаëüноãо віääіëó стеãново¿ 
кістки в ïацієнток ç ïеðеëомом кісток äис-
таëüноãо віääіëó ïеðеäïëі÷÷ÿ в анамнеçі.

Îб’ºêò òà ìåòîäè äîñë³äжåííÿ. Дëÿ äо-
сÿãненнÿ ïоставëено¿ мети бóëо обстеæено 
89 æінок ó віці 30-79 ðоків, ÿкі çвеðнóëисü в 
Óкðа¿нсüкий наóково-меäи÷ний центð ïðо-
бëем остеоïоðоçó, ç ïеðеëомом кісток äис-
таëüноãо віääіëó ïеðеäïëі÷÷ÿ в анамнеçі, 
ÿкі скëаëи основнó ãðóïó, та 89 ïðакти÷но 
çäоðовиõ æінок беç бóäü-ÿкиõ ïеðеëомів в 
анамнеçі віäïовіäноãо вікó, статі та антðо-
ïометðи÷ними äаними – контðоëüна ãðóïа 
(табë. 1). Ïацієнтки основно¿ та контðоëüно¿ 

Таблиця 1. Клінічна характеристика хворих основної та контрольної груп

Ïокаçник Îсновна ãðóïа Êонтðоëüна ãðóïа Ò p

Ïіäãðóïа 30-39 ðоків (n1=11, n2=11)

Вік, ðоків 33,6±0,7 33,8±0,8 0,17 0,86

Çðіст, см 161,8±2,8 166,3±1,7 1,38 0,18

Ìаса тіëа, кã 60,9±5,1 69,3±3,8 1,32 0,20

²ÌÒ 23,5±2,1 25,1±1,4 0,64 0,53

Ïіäãðóïа 40-49 ðоків (n1=7, n2=7)

Вік, ðоків 44,3±1,2 44,7±0,9 0,18 0,83

Çðіст, см 166,9±1,8 164,6±2,1 0,83 0,59

Ìаса тіëа, кã 72,4±4,7 78,0±2,9 2,07 0,26

²ÌÒ 26,8±1,4 28,8±0,9 2,09 0,07

Ïіäãðóïа 50-59 ðоків (n1=27, n2=27)

Вік, ðоків 54,8±0,6 54,7±0,5 0,005 0,96

Çðіст, см 162,8±0,9 162,1±0,8 0,60 0,55

Ìаса тіëа, кã 75,1±2,7 80,1±2,8 1,82 0,11

²ÌÒ 28,6±1,0 30,5±0,9 1,96 0,08

Ïіäãðóïа 60-69 ðоків (n1=26, n2=26)

Вік, ðоків 65,3±0,6 65,4±0,6 0,18 0,86

Çðіст, см 161,9±0,9 160,7±1,3 0,74 0,46 

Ìаса тіëа, кã 73,4±2,6 78,9±2,4 1,52 0,13

²ÌÒ 28,0±0,9 30,5±0,9 1,97 0,09

Ïіäãðóïа 70-79 ðоків (n1=18, n2=18)

Вік, ðоків 74,8±0,9 74,7±0,8 0,09 0,93

Çðіст, см 159,7±1,7 160,4±1,5 0,29 0,77

Ìаса тіëа, кã 73,6±2,4 78,9±2,3 1,82 0,07

²ÌÒ 28,2±1,1 30,7±0,9 1,94 0,10

Всÿ ãðóïа (n1=89, n2=89)

Вік, ðоків 58,5±1,4 58,9±1,4 0,02 0,86

Çðіст, см 162,1±0,7 162,1±0,6 0,08 0,93

Ìаса тіëа, кã 75,9±1,4 77,9±1,3 2,41 0,06

²ÌÒ 28,0±0,6 29,7±0,5 2,71 0,07

Ïðимітки: n1 – кіëüкістü ïацієнтів в основній ãðóïі, n2 – кіëüкістü ïацієнтів ó контðоëüній ãðóïі.



Òом 15, ¹ 4, 2012 55

Оригінальні дослідження

ãðóï бóëи ïоäіëені на ïіäãðóïи çãіäно вікó 
– 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 та 70-79 ðð.

Критерії включення в дослідження:
– Æінки ó віці 30-79 ðоків.
– Наÿвністü ïеðеëомó кісток äистаëüно-

ãо віääіëó ïеðеäïëі÷÷ÿ в анамнеçі (äавністü 
ïеðеëомó віä 1 äо 3-õ ðоків) ïðи віäсóтності 
бóäü-ÿкиõ інøиõ ïеðеëомів – äëÿ основно¿ 
ãðóïи.

– Віäсóтністü бóäü-ÿкиõ ïеðеëомів – 
äëÿ контðоëüно¿ ãðóïи.

Критерії виключення:
– Наÿвністü сомати÷но¿ ïатоëоãі¿ в стаäі¿ 

сóб- та äекомïенсаці¿.
– Наÿвністü бóäü-ÿкиõ çаõвоðюванü, ÿкі 

вïëиваютü на метабоëіçм кістково¿  тканини.
– Наÿвністü ïатоëоãі¿, ÿка викëикаëа б 

çміни ðóõовоãо ðеæимó обстеæóваноãо.
– Наÿвністü ïатоëоãі¿ кóëüøовиõ сóãëо-

бів, що óтðóäнює ïðовеäеннÿ äенситоме-
тðі¿ та інтеðïðетацію ðеçóëüтатів.

Óсім ïацієнтам виконóваëи äосëіäæен-
нÿ мінеðаëüно¿ щіëüності кістково¿ тканини 
(ÌÙÊÒ) метоäом äвоõôотонно¿ ðентãенів-
сüко¿ абсоðбціометðі¿ (äвоõенеðãети÷ний 
ðентãенівсüкий äенситометð «Prodigy», GE 
Medical systems, Lunar, model 8743, 2005) 
çа станäаðтним ïðотокоëом. В ðоботі вðа-
õовóваëи сеðеäній ïокаçник ïо äвоõ стеã-
новиõ кісткаõ. 

Ðåзуëüòàòè òà ¿х îбгîâîðåííÿ. Çа ðе-
çóëüтатами äенситометðи÷ноãо äосëіäæен-
нÿ ïðоксимаëüноãо віääіëó стеãново¿ кіст-
ки в ïацієнток беç ïеðеëомів в анамнеçі ос-
теоïоðоç не äіаãностóвавсÿ, остеоïеніÿ – 
в 2-õ ïацієнток (2,2%), ноðмаëüна ÌÙÊÒ 
– ó 87 (97,8%) õвоðиõ, çниæена мінеðаëü-
на щіëüністü кістково¿ тканини çаðеєстðо-
вана ëиøе в ïацієнток ó ïіäãðóïаõ 60-69 
та 70-79 ðоків. В основній ãðóïі ноðмаëü-
на ÌÙÊÒ çаðеєстðована ëиøе в 37 (58,4%) 
õвоðиõ, çниæена ÌÙÊÒ ðеєстðóєтüсÿ в 
óсіõ віковиõ ãðóïаõ: ó віковій ïіäãðóïі 30-
39 ðоків ïацієнти çі çниæеною ÌÙÊÒ çа 
ïокаçником Z скëаëи 10%, ó ïіäãðóïі 40-49 
ðоків – 43%. В ïіäãðóïі 50-59, 60-69, 70-79 
ðоків ó 7,4% 3,8 та 5,9% віäïовіäно çаðеє-
стðовано остеоïоðоç. 

Ïðи обстеæенні ïацієнток ó ïостмено-
ïаóçаëüномó ïеðіоäі (ãðóïи скëаäаëисü іç 
70 ïацієнток віком 50-79 ðоків) остеоïо-
ðоç äіаãностóвавсÿ в основній ãðóïі в 4 ïа-

цієнток (5%), остеоïеніÿ – в 27 ïацієнток 
(38%), а ïацієнтки контðоëüно¿ ãðóïи маëи 
ноðмаëüнó мінеðаëüнó щіëüністü кістково¿ 
тканини. 

ÌÙÊÒ бóëа віðоãіäно ниæ÷ою в óсіõ 
віковиõ ïіäãðóïаõ та основній ãðóïі ïаці-
єнтів в ціëомó в ïоðівнÿнні ç віäïовіäни-
ми ïіäãðóïами контðоëüно¿ ãðóïи (Ò=7,8, 
p=0,0000001) (табë. 2, ðис. 2).

В контðоëüній ãðóïі не отðимано віðо-
ãіäниõ віäмінностей міæ окðемими вікови-
ми ïіäãðóïами, а в основній ãðóïі отðима-
на віðоãіäна ðіçницÿ міæ окðемими ïіäãðó-

 

Ðèñ. 1. Ðîзïîä³ë ïàö³ºíòîê îñíîâíî¿ (À) òà êîíòð-
îëüíî¿ (á) гðуï зà ïîêàзíèêîì ì³íåðàëüíî¿ щ³ëü-
íîñò³ ê³ñòêîâî¿ òêàíèíè ïðîêñèìàëüíîгî â³ää³ëу 
ñòåгíîâî¿ ê³ñòêè (íîðìà, îñòåîïåí³ÿ, îñòåîïîðîз). 
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Таблиця 2. Мінеральна щільність кісткової тканини проксимального відділу стегнової кістки в пацієнток 
основної й контрольної груп

Ïокаçник Îсновна ãðóïа Êонтðоëüна ãðóïа Ò ð

Ãðóïа 30-39 ðоків

ÌÙÊÒ øийки стеãново¿ кістки, ã/см2 0,892±0,010 1,057±0,009 3,8 0,004

Z-ïокаçник øийки стеãново¿ кістки (SD) -0,723±0,059 0,292±0,059 3,8 0,001

ÌÙÊÒ ïðоксимаëüноãо віääіëó стеãново¿ кістки, ã/см2 0,851±0,028 1,088±0,010 3,0 0,024

Z-ïокаçник ïðоксимаëüноãо віääіëó стеãново¿ кістки 
(SD) -0,305±0,060 0,662±0,067 3,2 0,004

Ãðóïа 40-49 ðоків

ÌÙÊÒ øийки стеãново¿ кістки, ã/см2 0,898±0,013 1,063±0,019 2,9 0,017

Z-ïокаçник øийки стеãново¿ кістки (SD) -0,465±0,157 0,628±0,145 2,2 0,051

ÌÙÊÒ ïðоксимаëüноãо віääіëó стеãново¿ кістки, ã/см2 0,893±0,016 1,131±0,017 4,3 0,001

Z-ïокаçник ïðоксимаëüноãо віääіëó стеãново¿ кістки 
(SD) -0,600±0,155 0,997±0,125 3,4 0,005

Ãðóïа 50-59 ðоків

ÌÙÊÒ øийки стеãново¿ кістки, ã/см2 0,847±0,005 0,987±0,003 4,3 0,00004

Z-ïокаçник øийки стеãново¿ кістки (SD) -0,522±0,038 0,301±0,029 3,1 0,002

ÌÙÊÒ ïðоксимаëüноãо віääіëó стеãново¿ кістки, ã/см2 0,919±0,005 1,081±0,003 4,8 0,00006

Z-ïокаçник ïðоксимаëüноãо віääіëó стеãново¿ кістки 
(SD) -0,212±0,042 0,872±0,023 3,8 0,0002

Ãðóïа 60-69 ðоків

ÌÙÊÒ øийки стеãново¿ кістки, ã/см2 0,824±0,005 0,959±0,005 4,0 0,0002

Z-ïокаçник øийки стеãново¿ кістки (SD) -0,268±0,025 0,607±0,030 3,9 0,002

ÌÙÊÒ ïðоксимаëüноãо віääіëó стеãново¿ кістки, ã/см2 0,908±0,006 1,060±0,005 3,9 0,0002

Z-ïокаçник ïðоксимаëüноãо віääіëó стеãново¿ кістки 
(SD) 0,190±0,039 1,290±0,036 4,0 0,0002

Ãðóïа 70-79 ðоків

ÌÙÊÒ øийки стеãново¿ кістки, ã/см2 0,758±0,004 0,890±0,008 3,7 0,0008

Z-ïокаçник øийки стеãново¿ кістки (SD) -0,251±0,031 0,520±0,059 2,8 0,01

ÌÙÊÒ ïðоксимаëüноãо віääіëó стеãново¿ кістки, ã/см2 0,811±0,007 1,002±0,004 5,3 0,00001

Z-ïокаçник ïðоксимаëüноãо віääіëó стеãново¿ кістки 
(SD) 0,183±0,033 1,315±0,039 5,2 0,0001

Всÿ ãðóïа

ÌÙÊÒ øийки стеãново¿ кістки, ã/см2 0,827±0,013 0,973±0,013 7,8 0,000001

Z-ïокаçник øийки стеãново¿ кістки (SD) -0,416±0,085 0,447±0,084 6,8 0,000001

ÌÙÊÒ ïðоксимаëüноãо віääіëó стеãново¿ кістки, ã/см2 0,884±0,015 1,063±0,011 8,9 0,000001

Z-ïокаçник ïðоксимаëüноãо віääіëó стеãново¿ кістки 
(SD) -0,052±0,010 1,066±0,087 8,1 0,000001

ïами. Найвище çна÷еннÿ ÌÙÊÒ отðима-
но в ïіäãðóïі 50-59 ðоків і ÌÙÊÒ ó ïіäãðó-
ïаõ 30-39, 40-49 та 70-79 ðоків бóëа віðо-
ãіäно ниæ÷ою.

ßк виäно ç ðисóнків 3 та 4, ïацієнтки 
основно¿ ãðóïи маëи віðоãіäно ниæ÷ó міне-
ðаëüнó щіëüністü кістково¿ тканини на ðів-
ні ïðоксимаëüноãо віääіëó стеãново¿ кістки 
в óсіõ віковиõ ïіäãðóïаõ ó ïоðівнÿнні ç ïа-
цієнтками контðоëüно¿ ãðóïи. В контðоëü-
ній ãðóïі çнайäені віðоãіäні віäмінності міæ 
віковими ïіäãðóïами 30-39, 40-49, 50-59 ðо-

ків та ïіäãðóïою 70-79 ðоків, тоäі ÿк в осно-
вній ãðóïі віðоãіäно віäðіçнÿëисü ëиøе ïо-
каçники в ïіäãðóïаõ 50-59 ðоків та 70-79 
ðоків. Öі äані свіä÷атü, що в основній та 
контðоëüній ãðóïаõ ïокаçники ÌÙÊÒ ó ві-
ковиõ ãðóïаõ çмінюютüсÿ ïо ðіçномó, томó 
виçна÷аëи коðеëÿційний çв’ÿçок ÌÙÊÒ ç 
віком та антðоïометðи÷ними ïокаçниками 
в äвоõ ãðóïаõ (ðис. 4, 5).

Ó ïацієнтів контðоëüно¿ ãðóïи виÿв-
ëено віðоãіäний ïоміðний çв’ÿçок міæ ïо-
каçником ÌÙÊÒ ïðоксимаëüноãо віääі-
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масою тіëа навïаки виÿвëено çв’ÿçок ó ïа-
цієнток основно¿ ãðóïи, ÿкі маëи ïеðеëом 
Êоëëіса в анамнеçі (ÌÙÊÒ=0,69+0,0029×кã; 
r=0,27; p=0,009). Не виÿвëено віðоãіäниõ 
çв’ÿçків міæ ÌÙÊÒ і çðостом та ÌÙÊÒ 
і ²ÌÒ в обоõ обстеæениõ ãðóïаõ. Îтæе, ó 
осіб контðоëüно¿ ãðóïи ÌÙÊÒ çниæóєтüсÿ 
ç віком і не çаëеæитü віä антðоïометðи÷-

+ + +

*# *# *# * *

0,5
0,7
0,9
1,1
1,3
1,5

30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 рр.

г/см2

основна група контрольна група

Ðèñ. 2. ÌÙÊÒ ïðîêñèìàëüíîгî â³ää³ëу ñòåгíîâî¿ 
ê³ñòêè â îñíîâí³é òà êîíòðîëüí³é гðуï³ зàëåжíî 

â³ä â³êу. 
Ïðимітки: * – віðоãіäні віäмінності міæ основною 
та контðоëüною ãðóïою, ð<0,05; # – віðоãіäні віä-
мінності в контðоëüній ãðóïі ïо віäноøенню äо ïо-
каçників ãðóïи 70-79 ðоків, ð<0,05, + – віðоãіäні 
віäмінності в основній ãðóïі ïо віäноøенню äо ãðó-
ïи 50-59 ðоків, ð<0,05. 
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Ðèñ. 5. Êðèâà ë³í³éíî¿ ðåгðåñ³¿ зâ’ÿзêу ì³ж ïîêàзíèêàìè ÌÙÊÒ ïðîêñèìàëüíîгî â³ää³ëу ñòåгíîâî¿ ê³ñòêè 
òà ìàñîþ ò³ëà у îбñòåжåíèх ïàö³ºíòîê îñíîâíî¿ (À) òà êîíòðîëüíî¿ (á) гðуï.

Ðèñ. 3. ÌÙÊÒ íà ð³âí³ шèéêè ñòåгíîâî¿ ê³ñòêè â 
îñíîâí³é òà êîíòðîëüí³é гðуï³ зàëåжíî â³ä â³êу. 

Ïðимітка. * – віðоãіäні віäмінності міæ основною та 
контðоëüною ãðóïою, ð <0,05.

ëó стеãново¿ кістки й віком (ÌÙÊÒ=1,21-
0,0025×ðоки; r=-0,305; p=0,004) на віäмінó 
віä основно¿ ãðóïи, äе такоãо çв’ÿçкó не ви-
ÿвëено (r=-0,197; p=0,066). Ìіæ ÌÙÊÒ та 
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ниõ ïаðаметðів, а в основній ãðóïі, навïа-
ки, ноðмаëüне çниæеннÿ ÌÙÊÒ ç віком не 
çаðеєстðоване, що свіä÷итü ïðо наÿвністü 
інøиõ ôактоðів.

²снóє неçна÷на кіëüкістü äосëіäæенü, 
ïðисвÿ÷ениõ вив÷енню çв’ÿçкó міæ мі-
неðаëüною щіëüністю кістково¿ тканини 
(ÌÙÊÒ) ïðоксимаëüноãо віääіëó стеãно-
во¿ кістки й ïеðеëомом äистаëüноãо віääіëó 
кісток ïеðеäïëі÷÷ÿ. Îäним ç ïеðøиõ бóëо 
äосëіäæеннÿ Smith D. і сïівавт., äе çãаäó-
ваëосÿ çниæеннÿ інäексó Ñінãõа ó õвоðиõ 
ç ïеðеëомом кісток äистаëüноãо віääіëó ïе-
ðеäïëі÷÷ÿ [6]. В біëüø ïіçніõ äосëіäæеннÿõ 
виÿвëено, що ÌÙÊÒ на ðівні ïðоксимаëü-
ноãо віääіëó стеãново¿ кістки в ïацієнтів іç 
ïеðеëомами кісток äистаëüноãо віääіëó ïе-
ðеäïëі÷÷ÿ ниæ÷е на 1-8% ó ïоðівнÿнні ç 
контðоëüною ãðóïою [6, 2], а ðиçик ïеðеëо-
мó стеãново¿ кістки в ціє¿ катеãоðі¿ ïацієн-
тів çбіëüøений óäві÷і [9]. В наøій ðоботі в 
ïацієнток основно¿ ãðóïи ÌÙÊÒ на вкаçа-
номó ðівні бóëа ниæ÷ою на 16% в óсій ãðóïі 
(віä 22 äо 14% ó ðіçниõ віковиõ ïіäãðóïаõ). 
Найбіëüøою цÿ ðіçницÿ бóëа в æінок ïðе-
меноïаóçаëüноãо ïеðіоäó, що ще ðаç свіä-
÷итü ïðо ãëибокі ïоðóøеннÿ стðóктóðно-
ôóнкціонаëüноãо станó кістково¿ тканини, 
ÿкі ïðиçвеëи äо ïеðеëомів кісток äистаëü-
ноãо віääіëó ïеðеäïëі÷÷ÿ в моëоäомó віці.

Çа äаними інøиõ äосëіäæенü ÷астота 
ïеðеëомів äистаëüноãо віääіëó ïеðеäïëі÷-
÷ÿ такоæ коðеëює çі стóïенем çниæеннÿ 
ÌÙÊÒ стеãново¿ кістки [44], õо÷а в циõ са-
миõ ðоботаõ ïокаçано, що в æінок ó віці 
стаðøе 65 ðоків ç ïеðеëомом äистаëüноãо 
віääіëó ïеðеäïëі÷÷ÿ ÌÙÊÒ ïðоксимаëüно-
ãо віääіëó стеãново¿ кістки не бóëа ниæ÷ою 
ноðмаëüноãо віковоãо ïокаçника [8, 4], ÿк і 
ïокаçано в наøій ðоботі. 

Âèñíîâêè. Ó ïацієнток ç ïеðеëомом кіс-
ток äистаëüноãо віääіëó ïеðеäïëі÷÷ÿ ÷ас-
тота остеоïоðоçó й остеоïені¿ на ðівні ïðо-
ксимаëüноãо віääіëó стеãново¿ кістки бóëа 
віðоãіäно вищою й скëаëа сеðеä æінок ó 
ïостменоïаóçаëüномó ïеðіоäі основно¿ ãðó-
ïи 5% і 38%, віäïовіäно, тоäі ÿк ó 98% осіб 
контðоëüно¿ ãðóïи ÌÙÊÒ бóëа в меæаõ 

ноðми, ниçüка ÌÙÊÒ ó ïацієнток основно¿ 
ãðóïи ðеєстðóваëасÿ вæе в ïіäãðóïі 30-39 
ðоків. 

Ïокаçники ÌÙÊÒ ïацієнток основно¿ 
ãðóïи бóëи віðоãіäно ниæ÷ими ÿк в окðе-
миõ віковиõ ïіäãðóïаõ, так і в основній ãðó-
ïі в ціëомó. ÌÙÊÒ ïðоксимаëüноãо віääіëó 
стеãново¿ кістки в ïацієнток ç ïеðеëомом 
äистаëüноãо віääіëó кісток õо÷а й çнаõо-
äиëасü ó меæаõ ноðмативниõ çна÷енü, аëе 
бóëа на 16% ниæ÷ою в ïоðівнÿнні ç осо-
бами контðоëüно¿ ãðóïи, що не сóïеðе÷итü 
äаним ïоïеðеäніõ äосëіäæенü, äе ÌÙÊÒ 
ïðоксимаëüноãо віääіëó стеãново¿ кістки 
такоæ бóëа в меæаõ ноðми в ïацієнтів ç 
ïеðеëомом äистаëüноãо віääіëó кісток ïе-
ðеäïëі÷÷ÿ в анамнеçі.
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МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ ТКА-
НИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ 

КОСТИ У ПАЦИЕНТОК С ПЕРЕЛОМАМИ  
КОЛЛИСА

Поворознюк В.В., Гаркуша М.А.,  
Быстрицкая М.А., Балацкая Н.И.

Ðåзþìå. В статüе ïðеäставëены ðеçóëüтаты оïðе-
äеëениÿ минеðаëüной ïëотности костной ткани 
на óðовне ïðоксимаëüноãо отäеëа беäðенной ко-
сти ó 89 ïациенток с ïеðеëомом äистаëüноãо от-
äеëа костей ïðеäïëе÷üÿ в анамнеçе. Докаçано, ÷то 
ÌÏÊÒ ïðоксимаëüноãо отäеëа и øейки беäðенной 
кости äостовеðно ниæе ó обсëеäованныõ боëüныõ 
ïо сðавнению с ïðакти÷ески çäоðовыми æенщина-
ми соответствóющеãо воçðаста, õотÿ в сðеäнем ïо 
ãðóïïе ÌÏÊÒ наõоäитсÿ в ïðеäеëаõ ноðмативныõ 
çна÷ений. Частота сниæенной минеðаëüной ïëот-
ности костной ткани ó ïациенток с ïеðеëомом ко-
стей äистаëüноãо отäеëа äостовеðно выøе ïо сðав-
нению с ëицами контðоëüной ãðóïïы.

Ключевые слова: минеðаëüнаÿ ïëотностü костной 
ткани, ïеðеëом костей äистаëüноãо отäеëа ïðеä-
ïëе÷üÿ, ïðоксимаëüный отäеë беäðенной кости. 

BONE MINERAL DENSITY PROXIMAL FEMUR 
FRACTURES IN PATIENTS WITH COLLES’  

FRACTURE

Povoroznyuk V.V., Garkusha M.A.,  
Bystritskaya M.A., Balatskaya N.I. 

Summary. The article presents the results of the 
determination of bone mineral density at the 
proximal femur in 89 patients with a fracture of 
the distal forearm in history. Proved that the bone 
mineral density of the proximal femoral and femoral 
neck were significantly lower in the patients 
examined, compared to healthy women of the same 
age, although the average for BMD is within normal 
values. The frequency of decreased bone mineral 
density in patients with fractures of the distal was 
significantly higher compared with those of control 
group.

Key words: bone mineral density, fracture of the 
distal forearm, proximal femur.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕПАРАТИВНОЙ 
РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ

Макогончук А.В.

Национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, г. Винница 
ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НПМН Украины», г. Киев

Ðåзþìå. Ðобота ïðисвÿ÷ена вив÷енню віковиõ асïектів ðеïаðативно¿ ðеãенеðаці¿ кістково¿ тканини в ексïе-
ðименті. Ïðеäставëено ðеçóëüтати ãістоëоãі÷ноãо та ãістомоðôометðи÷ноãо анаëіçó стеãновиõ кіс-
ток самицü щóðів ðіçноãо вікó. Встановëено, що неçаëеæно віä вікó тваðин ðеïаðативний остеоãе-
неç ïеðебіãає çа çаãаëüною сõемою (тиï çðощеннÿ – äесмаëüний: ãðанóëÿційна тканина – ôібðо-
ðетикóëÿðна тканина – остео¿ä – кісткова тканина), оäнак стаäійно-÷асові ïаðаметðи ðеãенеðаці¿ 
çміщені в бік ïоãіðøеннÿ ç ïостаðіннÿм тваðин.

Èçó÷ению ðеïаðативной ðеãенеðации 
костной ткани ïосвÿщено мноæество ðа-
бот как ó нас в стðане, так и çа ðóбеæом. 
Îäнако эта ïðобëема äо настоÿщеãо вðе-
мени остаетсÿ неðеøенной (Êоðæ Н.А., Де-
äóõ Н.В., Аøóкина Н.А., 2006). В свÿçи с 
ïðоãðессиðóющим стаðением насеëениÿ 
ïëанеты особóю актóаëüностü ïðиобðетает 
иçó÷ение воçðастныõ асïектов ðаçëи÷ныõ 
ïатоëоãи÷ескиõ состоÿний (Ïовоðоçнюк 
В.В., 1998), в том ÷исëе и ïðоцессов ðеïаðа-
тивноãо остеоãенеçа ïðи ïеðеëомаõ костей. 

Воçðаст ÿвëÿетсÿ неäостато÷но иçó÷енным 
ôактоðом, вëиÿющим на õоä ðеïаðативной 
ðеãенеðации кости. На сеãоäнÿøний äенü 
сóществóют немноãо÷исëенные äанные о 
воçðастныõ ðаçëи÷иÿõ ðеïаðации костной 
ткани ïðи ïеðеëомаõ костей (Meyer R.A., 
2006). Ñоãëасно совðеменным ïðеäставëе-
ниÿм эти ðаçëи÷иÿ моãóт бытü выçваны 
сниæением активности ãенов в кëеткаõ ðе-
ãенеðата с воçðастом (Meyer M.H. et al., 
2006; Desai B.J. et al., 2003). Îäнако боëее 
ïоçäние иссëеäованиÿ не выÿвиëи ÷еткиõ 
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ðаçëи÷ий в эксïðессии ãенов, отве÷ающиõ 
çа ðеïаðативнóю ðеãенеðацию костной 
ткани, ó æивотныõ ðаçноãо воçðаста (Mey-
er R.A. et al., 2006), ÷то и ïосëóæиëо ïово-
äом äëÿ наøеãо иссëеäованиÿ. 

Öåëü èññëåäîâàíèÿ: иçó÷ение воçðаст-
ныõ особенностей ðеïаðативной ðеãенеðа-
ции костной ткани в эксïеðименте.

Ìàòåðèàë è ìåòîäы èññëåäîâà-
íèÿ. Èссëеäование ïðовеäено на 60 
ïоëовоçðеëыõ самкаõ кðыс ëинии “Vistar”, 
соäеðæащиõсÿ в станäаðтныõ óсëови-
ÿõ виваðиÿ Èнститóта ãеðонтоëоãии АÌН 
Óкðаины ïоä ðóковоäством ïðоôессоðа 
Ïовоðоçнюка В.В. – ðóковоäитеëÿ отäеëа 
кëини÷еской ôиçиоëоãии и ïатоëоãии оïоð-
но-äвиãатеëüноãо аïïаðата. Êðысы быëи 
ðаçäеëены на 3 ãðóïïы ïо 20 æивотныõ 
в каæäой: ãðóïïó А (моëоäые) составиëи 
кðысы в воçðасте 4 мес.; ãðóïïó В (çðеëые) 
– кðысы в воçðасте 12 мес.; ãðóïïó Ñ 
(стаðые) – кðысы в воçðасте 24 мес. Всем 
æивотным ïоä инãаëÿционным эôиðным 
наðкоçом быë выïоëнен äыð÷атый äеôект 
(ïеðеëом) äистаëüноãо метаэïиôиçа 
беäðенной кости (ðис.1). 

Ðèñ.1. Äыð÷àòыé äåфåêò äèñòàëüíî-
гî ìåòàэïèфèзà бåäðåííîé êîñòè.

Èç эксïеðимента æивотные вывоäиëисü 
на 3-и, 5-е, 10-е и 30-е сóтки (ïо 10 æивотныõ 

в каæäой ïоäãðóïïе) ïóтем ïеðеäоçиðовки 
эôиðа. Вçÿтый матеðиаë ïоäвеðãаëи 
ãистоëоãи÷ескомó иссëеäованию. В 
иссëеäовании исïоëüçована кëассиôикациÿ 
стаäийности ðеïаðативноãо остеоãенеçа 
Ëавðищевой Ò.В. (1995).

Ðåзуëüòàòы è èх îбñужäåíèå. На ста-
äии восïаëениÿ и на÷аëа ôоðмиðованиÿ 
ïóëа кëеток в ðеãенеðате (1-3-и сóтки ïо-
сëе тðавмати÷ескоãо ïовðеæäениÿ) в ðеãе-
неðатаõ æивотныõ тðеõ ãðóïï на ó÷асткаõ 
ïеðеëома ïðисóтствоваëи остатки ãемато-
мы, котоðые çанимаëи çна÷итеëüные ïëо-
щаäи ó æивотныõ стаð÷ескоãо воçðаста. 
Ïóë кëеток наибоëее высокий ó æивотныõ 
моëоäоãо воçðаста. Наðÿäó с нейтðоôиëа-
ми, макðоôаãами и ëимôоцитами ó æивот-
ныõ моëоäоãо воçðаста выÿвëены ïоëÿ иç 
ôибðобëастов, в то вðемÿ как ó æивотныõ 
сðеäнеãо и стаð÷ескоãо воçðаста ïðисóт-
ствоваëи еäини÷ные ôибðобëасты, ðасïо-
ëаãающиесÿ в основном вокðóã ôоðмиðó-
ющиõсÿ сосóäов. Ó æивотныõ стаð÷ескоãо 
воçðаста набëюäаëасü ïовыøеннаÿ ïëот-
ностü нейтðоôиëов ïо сðавнению с æивот-
ными моëоäоãо и сðеäнеãо воçðаста (ðис. 2).

Ïðи оценке ôоðмиðованиÿ сосóäисто-
ãо ðóсëа обðащаëо внимание ïðеобëаäание 
сосóäов каïиëëÿðноãо тиïа ó моëоäыõ æи-
вотныõ, в то вðемÿ как ó æивотныõ сðеäне-
ãо и стаð÷ескоãо воçðаста ïðеобëаäаëи си-
нóсоиäы.

Òаким обðаçом, на стаäии восïаëениÿ и 
на÷аëа ôоðмиðованиÿ ïóëа кëеток в ðеãе-
неðате (1-3-и сóтки ïосëе тðавмати÷ескоãо 
ïовðеæäениÿ) ó æивотныõ всеõ воçðастныõ 

Ðèñ. 2. Ìèêðîñêîïè÷åñêàÿ êàðòèíà ðåгåíåðàòà бåäðåííîé êîñòè êðыñ, 3-è ñуòêè ïîñëå ïåðåëîìà.
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ãðóïï набëюäаëасü станäаðтнаÿ микðоско-
ïи÷ескаÿ каðтина, õаðактеðнаÿ äëÿ çоны 
ïеðеëома, õотÿ ó кðыс в воçðасте 24 мес. в 
ðеãенеðате набëюäаëосü ïовыøенное коëи-
÷ество нейтðоôиëов и невысокаÿ ïëотностü 
ôибðобëастов вокðóã сосóäов синóсоиäно-
ãо тиïа, ÷то свиäетеëüствоваëо о некотоðой 
çаäеðæке äиôôеðенциðовки кëеток и ôоð-
миðованиÿ сосóäистоãо ðóсëа ó ïðеäстави-
теëей ãðóïïы Ñ ïо сðавнению с боëее мо-
ëоäыми æивотными (ðис. 3).

На стаäии ôоðмиðованиÿ тканесïеци-
ôи÷ныõ стðóктóð, иõ ðеоðãаниçации и на-
÷аëа минеðаëиçации (10-е сóтки с момен-
та ïеðеëома) óæивотныõ моëоäоãо воçðас-
та в ðеãенеðатаõ ðасïоëаãаëасü ôибðоðе-
тикóëÿðнаÿ тканü остеоãенноãо тиïа с вы-
сокой ïëотностüю остеобëастов. На ó÷аст-
каõ остеобëасты ôоðмиðоваëи остеоиä (не-
минеðаëиçованнóю костнóю тканü, ïðеä-
ставëеннóю скоïëениÿми остеобëастов, 
как ïðообðаç костныõ тðабекóë) с высо-
кой ïëотностüю ôибðобëастов. Ó æивотныõ 
сðеäнеãо воçðаста остеобëасты быëи еäи-
ни÷ны, кëетки ôибðобëасти÷ескоãо тиïа ó 
æивотныõ сðеäнеãо и стаð÷ескоãо воçðас-
та ðасïоëаãаëисü в основном в виäе тÿæей 
(ðис. 4).

На 10-е сóтки äëÿ объективиçации äан-
ныõ, выÿвëенныõ ïðи моðôоëоãи÷еском 
иссëеäовании ðеãенеðатов æивотныõ ðаç-

ëи÷ноãо воçðаста, быëи ïðовеäены моðôо-
метðи÷еские оценки тканей, ôоðмиðóю-
щиõ ðеãенеðат. Ó æивотныõ ãðóïï В и Ñ 
ïëощаäü костной ткани ðеãенеðата быëа 
сниæена соответственно на 20,5% и 33,4%, 
а ïëощаäü ôибðоðетикóëÿðной ткани – 
ïовыøена на 20,7% и 10,9% ïо сðавнению с 
æивотными ãðóïïы А.

На стаäии минеðаëиçации и ðемоäе-
ëиðованиÿ костноãо ðеãенеðата (30 сóт-
ки с момента ïеðеëома) ó моëоäыõ æивот-
ныõ ôоðмиðоваëсÿ ïоëноценный ðеãене-
ðат, ïðеäставëенный ïëастин÷атой кост-
ной тканüю в обëасти коðтекса и ãóб÷атой 
костной тканüю в ó÷асткаõ ãóб÷атой кости 
метаôиçа. Ó æивотныõ сðеäнеãо воçðаста 
коðтекс ïðеäставëен сетüю костныõ тðабе-
кóë ïëастин÷атой стðóктóðы, ôоðмиðóю-
щиõ меëкоïетëистóю сетü, но соõðанÿëисü 
небоëüøие о÷аãи ôибðоðетикóëÿðной тка-
ни. 

Ó æивотныõ стаð÷ескоãо воçðаста на ðе-
ãенеðацию кости наëоæиë отïе÷аток осте-
оïоðоç, наðóøениÿ в матеðинской кости, 
свÿçанные с истон÷ением костныõ тðабе-
кóë, о÷аãами ëиçиса и ãомоãениçации, име-
ëи место в костной ткани ðеãенеðата. В ðе-
ãенеðате соõðанÿëисü обøиðные о÷аãи ôи-
бðоðетикóëÿðной ткани (ðис. 5). 

Òаким обðаçом, на 3 и 5 сóтки ïосëе 
тðавмати÷ескоãо ïовðеæäениÿ ó æивотныõ 

Ðèñ. 3. Ìèêðîñêîïè÷åñêàÿ êàðòèíà ðåгåíåðàòà бåäðåííîé êîñòè êðыñ, 5-å ñуòêè ïîñëå ïåðåëîìà.
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стаð÷ескоãо воçðаста в ðеãенеðате набëю-
äаетсÿ ïовыøенное коëи÷ество кëеток вос-
ïаëениÿ, çаäеðæка äиôôеðенциðовки кëе-
ток и ôоðмиðованиÿ сосóäистоãо ðóсëа. 

На 30 сóтки, оäнако, ïоëноценный ðеãе-
неðат, выïоëненный костной тканüю ïëа-
стин÷атоãо тиïа, имеë место тоëüко ó моëо-
äыõ æивотныõ. Ó æивотныõ сðеäнеãо воç-
ðаста, наðÿäó с ó÷астками ïëастин÷атой 
костной ткани, в ðеãенеðате ïðисóтствова-
ëи о÷аãи ãðóбовоëокнистой костной ткани и 
ó÷астки ôибðоðетикóëÿðной ткани. Ó æи-

вотныõ стаð÷ескоãо воçðаста имеëи место 
выðаæенные остеоïоðоти÷еские наðóøе-
ниÿ матеðинской кости и втоðи÷ные наðó-
øениÿ оðãаниçации костной ткани ðеãене-
ðата – о÷аãи ëиçиса костной ткани, сниæе-
ние ïëотности остеоцитов, ôоðмиðование 
о÷аãов ãомоãениçации. 

Ïðеäставëенные äëанные свиäетеëü-
ствóют о том, ÷то неçависимо от воçðаста 
æивотныõ ðеïаðативный остеоãенеç ïðоте-
кает ïо общей сõеме (тиï сðащениÿ – äес-
маëüный: ãðанóëÿционнаÿ тканü – ôибðо-

Ðèñ. 4. Ìèêðîñêîïè÷åñêàÿ êàðòèíà ðåгåíåðàòà бåäðåííîé êîñòè êðыñ, 10-å ñуòêè ïîñëå ïåðåëîìà. 

Ðèñ. 5. Ìèêðîñêîïè÷åñêàÿ êàðòèíà ðåгåíåðàòà бåäðåííîé êîñòè êðыñ, 30-å ñуòêè ïîñëå ïåðåëîìà. 
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ðетикóëÿðнаÿ тканü – остеоиä – костнаÿ 
тканü), оäнако стаäийно-вðеменные ïаðа-
метðы ðеãенеðации сäвинóты. Ïоëó÷енные 
äанные свиäетеëüствóют о необõоäимости 
инäивиäóаëüноãо ïоäõоäа ïðи ëе÷ении ïа-
циентов ðаçëи÷ныõ воçðастныõ ãðóïï. 

На 30-е сóтки ïоëноценный ðеãенеðат, 
выïоëненный костной тканüю ïëастин÷ато-
ãо тиïа, имеë место тоëüко ó моëоäыõ æи-
вотныõ (ãðóïïа А). Ó ïðеäставитеëей ãðóïï 
В и Ñ, наðÿäó с ó÷астками ïëастин÷атой 
костной ткани, в ðеãенеðате ïðисóтствова-
ëи о÷аãи ãðóбовоëокнистой костной ткани и 
ó÷астки ôибðоðетикóëÿðной ткани.

Âыâîäы. Неçависимо от воçðаста ðеïа-
ðативный остеоãенеç в обëасти тðавмати-
÷ескоãо ïовðеæäениÿ кости ïðотекает ïо 
общей сõеме (тиï сðащениÿ – äесмаëüный: 
ãðанóëÿционнаÿ тканü – ôибðоðетикóëÿð-
наÿ тканü – остеоиä – костнаÿ тканü), оä-
нако стаäийно-вðеменные ïаðаметðы ðеãе-
неðации ó æивотныõ стаð÷ескоãо воçðас-
та сäвинóты в стоðонó çамеäëениÿ ðеïа-
ðативноãо остеоãенеçа. На ïоçäниõ стаäи-
ÿõ ðеãенеðат ïðиобðетает виä матеðинской 
кости с ó÷етом ее ïеðвона÷аëüноãо состоÿ-
ниÿ äо ïеðеëома, т.е. ó æивотныõ в воçðас-
те 24 мес тканü ðеãенеðата быëа остеоïо-
ðоти÷на, как и костнаÿ тканü ïаðатðавма-
ти÷еской çоны в ïеðвые сóтки ïосëе ïеðе-
ëома.
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AGE FEATURES OF REPARATIVE 
REGENERATION OF BONE TISSUE

Makogonchuk A.V.

Institute of Gerontology of Ukraine, Kyiv 
Pirogov Memorial Medical University, Vinnitsa

Summary. The paper is dedicated to the study of 
age influence to the fracture healing process in the 
experiment. The results of histological analysis and 
histomorphometrical examination of femurs of fe-
male rats of different age are demonstrated. It was 
established that regardless of the age of the animals 
fracture healing process proceeds from the general 
scheme (type seam – desmal: granulation tissue – 
fibroreticular tissue – osteoid – bone), but the stag-
ing and timing of regeneration biased towards dete-
rioration due to animals aging.
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Ìноãо÷исëенные иссëеäованиÿ ïокаçы-
вают, ÷то основным ôактоðом, оïðеäеëÿю-
щим ðаçвитие остеоïоðоçа ó æенщин ïост-
меноïаóçаëüноãо воçðаста, ÿвëÿетсÿ äеôи-
цит эстðоãенов, обóсëовëенный воçðаст-
ным óãасанием ôóнкции ÿи÷ников [1, 2, 6]. 
Îäнако, несмотðÿ на ãиïоôóнкцию ÿи÷ни-
ков, не ó всеõ иç ниõ ðаçвиваютсÿ наðóøе-
ниÿ минеðаëиçации костной ткани (НÌÊÒ). 
Ìеноïаóçа сама ïо себе – оäин иç ваæныõ 
ôактоðов ðиска ðаçвитиÿ остеоïоðоçа ó 
æенщины в çðеëом воçðасте. Ïосëе настó-
ïëениÿ меноïаóçы æенщины теðÿют око-
ëо 2% коðтикаëüной и 5% ãóб÷атой кости 
в те÷ение ïеðвыõ 5-8 ëет [1, 2, 3, 6]. Ïðи 
этом ваæно ó÷итыватü ðеãионаëüные осо-
бенности Óçбекистана – ðаннее настóïëе-
ние меноïаóçы, высокий óðовенü ðоæäае-
мости ïðи ниçком интеðãенети÷еском ин-
теðваëе, высокóю ðасïðостðаненностü ãи-
некоëоãи÷еской çабоëеваемости и экстðаãе-
нитаëüной ïатоëоãии. 

Êак иçвестно, ïðи остеоïоðоçе нет õа-
ðактеðной кëиники, кðоме óæе ðаçвив-
øиõсÿ ïеðеëомов. Вместе с тем ïðовеäение 
остеоäенситометðии øиðокомó кðóãó на-
сеëениÿ невоçмоæно иç-çа оãðани÷енности 
äостóïа и экономи÷еской нецеëесообðаçно-
сти [4, 5].

В сиëó этиõ ïðи÷ин çнание и ó÷ет ôак-
тоðов ðиска ïðи äиаãностике и ïðоôиëак-
тике остеоïоðоçа ïðиобðетают особое çна-
÷ение. 

Îïðеäеëение ôактоðов ðиска и выÿвëе-
ние æенщин, вõоäÿщиõ в ãðóïïы ðиска ïо 
ðаçвитию этоãо çабоëеваниÿ, кðайне ваæ-
ны äëÿ каæäой ïоïóëÿции [6].

Öåëü èññëåäîâàíèÿ – оïðеäеëитü çна-
÷имостü воçðаста настóïëениÿ меноïаóçы 
и äëитеëüности ïостменоïаóçаëüноãо ïе-
ðиоäа на ïокаçатеëи минеðаëüной ïëотно-
сти костной ткани (ÌÏÊÒ), а такæе оце-
нитü вçаимосвÿçü ôактоðов, сïособствóю-
щиõ сниæению ÌÏÊÒ сðеäи æенщин Óç-
бекистана.

Ìàòåðèàë è ìåòîäы èññëåäîâàíèÿ. Нами 
быëи ïðоанкетиðованы и обсëеäованы 
56 æенщин ïостменоïаóçаëüноãо воçðас-
та (45-65 ëет), æитеëüницы ã. Òаøкента и 
äðóãиõ обëастей Óçбекистана, обðативøи-
есÿ иëи набëюäавøиесÿ в ÊÑÁ ÐÑНÏÌÖ 
АиÃ ÌÇ ÐÓç ïо ïовоäó ðаçëи÷ныõ ïðоÿв-
ëений кëимактеðи÷ескоãо синäðома и не 
ïоëó÷авøие какой-ëибо антиðеçоðбтивной 
и/иëи çаместитеëüной ãоðмонаëüной теðа-
ïии на момент иçмеðениÿ ÌÏÊÒ. Ñðеäний 
воçðаст ïостменоïаóçаëüныõ æенщин со-
ставиë 55,0±1,1 ëет. 

Èçмеðение минеðаëüной ïëотности 
костной ткани ïðовоäиëосü метоäом óëü-
тðаçвóковой äенситометðии аïïаðатом 
Omnisens 7000 (Sunlight Medical, Èçðа-
иëü) в обëасти ниæней тðети ïðеäïëе-
÷üÿ и с ïомощüю äвóõэнеðãети÷еской 
ðентãеновской абсоðбциометðии (DХA) 
на äенситометðе «Delphi N» комïании 
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ДЛИТЕЛЬНОСТЬ МЕНОПАУЗЫ И ВОЗРАСТ ЕЕ 
НАСТУПЛЕНИЯ КАК ФАКТОРЫ РИСКА ОСТЕОПОРОЗА  
У ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ ЖЕНЩИН В УЗБЕКИСТАНЕ

Нурмухамедова Л.С

Республиканский Специализированный Научно Практический Медицинский Центр 
Акушерства и Гинекологии Минздрава Республики Узбекистан, г. Ташкент

Ðåзþìå. В общей сëоæности 58 æенщин в ïостменоïаóçе, котоðые на момент обсëеäованиÿ минеðаëü-
ной ïëотности костной ткани (ÌÏÊÒ) не ïоëó÷аëи антиðеçоðбтивноãо ëе÷ениÿ и çаместитеëü-
ной ãоðмонотеðаïии, быëи ðаçäеëены на тðи ãðóïïы в çависимости от ïðоäоëæитеëüности 
меноïаóçы. Æенщины такæе оцениваëисü в ÷етыðеõ ãðóïïаõ в çависимости от воçðаста настó-
ïëениÿ меноïаóçы. Ñоãëасно наøим иссëеäованиÿм, остеоïоðоç свÿçан боëüøе с äëитеëüностüю 
меноïаóçы на момент иссëеäованиÿ ÌÏÊÒ, ÷ем с воçðастом ее настóïëениÿ.

Ключевые слова: ïостменоïаóçа, остеоïоðоç, ôактоðы ðиска.
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Оригінальні дослідження

«HOLOGIC» в то÷каõ L1-L4 ïоÿсни÷ныõ 
ïоçвонков и в ïðоксимаëüныõ отäеëаõ 
беäðенной кости. Ðеçóëüтаты сðавнива-
ëи с äанными баçы äенситометðа, ðаç-
ðаботанной äëÿ æенщин кавкаçскоãо ðе-
ãиона, а такæе соïоставëÿëи с ðеçóëüта-
тами ÌÏÊÒ æенщин контðоëüной ãðóï-
ïы. Ñоãëасно ðекоменäациÿм ВÎÇ, оцен-
ка состоÿниÿ костной ткани ïðовоäиëасü 
ïо Ò-кðитеðию, котоðый отðаæает откëо-
нение от ïиковыõ çна÷ений ÌÏÊÒ ó мо-
ëоäыõ çäоðовыõ ëюäей. Ñниæение ÌÏÊÒ 
на 1-2,5 станäаðтные äевиации (SD) ðас-
цениваетсÿ как остеоïениÿ, боëее ÷ем на 
2,5 SD – как остеоïоðоç.

Îбсëеäованные æенщины быëи ðаçäе-
ëены на 3 ãðóïïы соãëасно ïðоäоëæитеëü-
ности ïостменоïаóçы (0-3 ãоäа, 4-7 ëет, бо-
ëее 7 ëет) и на 4 ãðóïïы соãëасно воçðастó 
настóïëениÿ меноïаóçы (ðанüøе 40 ëет, 
40-46 ëет, 47-52 ãоäа, стаðøе 52 ëет). Ïðо-
воäиëсÿ мноæественный комïëексный ана-
ëиç мноãо÷исëенныõ ôактоðов, сïособствó-
ющиõ ðаçвитию остеоïоðоçа ïóтем анкети-
ðованиÿ.

Ðåзуëüòàòы è îбñужäåíèå. Ñðеäи 58 
æенщин ó 9 ïациенток (16,2%) выÿвëен 
остеоïоðоç, ó 23 æенщин (39,2%) – осте-
оïениÿ и ó 26 æенщин (44,6%) выÿвëены 
ноðмаëüные ïокаçатеëи ÌÏÊÒ. Îстеоïо-
ðоç äиаãностиðован ó 9,6% и ó 15,2% æен-
щин с äëитеëüностüю ïостменоïаóçы 0-3 и 
4-7 ëет, соответственно, в то вðемÿ, как эти 
çна÷ениÿ äостиãаëи 31,2% ó æенщин с ïðо-
äоëæитеëüностüю меноïаóçы боëее 7 ëет 
(ð=0,001). Ïðоцентные соотноøениÿ äëÿ 
остеоïении оставаëисü оäинаковыми сðе-
äи 3 ðаçëи÷ныõ ãðóïï æенщин, ðаçäеëен-

ныõ соãëасно ïðоäоëæитеëüности меноïа-
óçы (36,2%, 43,1%, 40,8%) соответственно 
(табë. 1). 

Ñðеäи æенщин, ó котоðыõ меноïаóçа 
настóïиëа в воçðасте моëоæе 40 ëет, осте-
оïоðоç выÿвëен ó 29,9%. Ïðоцентное со-
отноøение æенщин с остеоïоðоçом сðе-
äи äðóãиõ воçðастныõ ãðóïï çна÷итеëüно 
не отëи÷аëосü (17,2%, 13,1%, 14,5%) соот-
ветственно. Ïðоцентное соотноøение äëÿ 
остеоïении оставаëосü относитеëüно ïо-
стоÿнным сðеäи 4 воçðастныõ ãðóïï æен-
щин (35,2%, 40,1%, 38,9%, 39%) соответ-
ственно (табë. 2).

Ñоãëасно ðеçóëüтатам комïëексно-
ãо обсëеäованиÿ æенщин, ïðоäоëæитеëü-
ностü меноïаóçы к моментó иçмеðениÿ 
ÌÏÊÒ в ðавной стеïени ïоëоæитеëüно 
коððеëиðоваëа как с остеоïоðоçом, так и 
с остеоïенией. Îбðатнаÿ коððеëÿциÿ воç-
ðаста настóïëениÿ меноïаóçы обнаðóæе-
на тоëüко äëÿ остеоïоðоçа. Ïðи сðавне-
нии 4 ãðóïï æенщин, ðаçäеëенныõ в çа-
висимости от воçðаста настóïëениÿ мено-
ïаóçы, ó æенщин с ïðоäоëæитеëüностüю 
меноïаóçы боëее 7 ëет не быëо обнаðó-
æено никакиõ ðаçëи÷ий в ïðеобëаäании 
остеоïоðоçа и остеоïении (Ð=0,74). Çна-
÷имостü воçðаста меноïаóçы äëÿ ïокаçа-
теëей ÌÏÊÒ составиëа 0,7%, äëÿ ïðоäоë-
æитеëüности меноïаóçы – 4,6% и обоиõ 
ôактоðов – 4,9%.

Âыâîäы. Ñоãëасно наøим ðеçóëüтатам, 
ðиск ðаçвитиÿ остеоïоðоçа в боëüøей сте-
ïени çависит от ïðоäоëæитеëüности ïост-
меноïаóçы, ÷ем от воçðаста настóïëениÿ 
меноïаóçы. 

Таблица 1. Показатели МПКТ в зависимости от длительности менопаузы

Дëитеëüностü меноïаóçы на момент иçмеðениÿ ÌÏÊÒ (ãоäы)
0-3 (n=31) 4-7 (n=15) >7 (n=12)

Ноðмаëüнаÿ ÌÏÊÒ 17 (54,2%) 6 (41,7%) 3 (27,2%)

Îстеоïениÿ 11 (36,2%) 7 (43,1%) 5 (40,8%)

Îстеоïоðоç 3 (9,6%) 2 (15,2%) 4 (31,2%)

Таблица 2. Показатели МПКТ в зависимости от возраста наступления менопаузы

Воçðаст настóïëениÿ меноïаóçы (ãоäы)
<40 (n=3) 40-46 (n=16) 47-52 (n=29) >52 (n=10)

Ноðмаëüнаÿ ÌÏÊÒ 1 (33,3%) 7 (41,7%) 14 (46,8%) 5 (45,6%)

Îстеоïениÿ 1 (33,3%) 6 (40,0%) 11 (39,1%) 4 (39,0%)

Îстеоïоðоç 1 (33,3%) 3 (18,3%) 4 (14,1%) 1 (15,4%)
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DURATION OF MENOPAUSE AND DIFFERENT 
AGE AT MENOPAUSE AS RISK FACTORS OF OS-

TEOPOROSIS IN UZBEKISTAN

Nurmukhamedova L.S.

Republican Specialized Scientific and Practical 
Medical Center of Obstetrics  

and Gynecology of the Republic of Uzbekistan

Summary. A total of 58 postmenopausal women 
who had not taken anti-osteoporosis treatment and/
or hormone replacement therapy were divided into 
three groups according to duration of menopause at 
the time of BMD measurement and also women were 
evaluated in four different age groups according to 
their age of menopause. According to our results, 
osteoporosis is related more to the duration of 
menopause at the time of BMD measurement 
rather than the age at menopause among untreated 
postmenopausal women.

Key words: postmenopausal osteoporosis, risk factors.
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Âñòуï. В ªвðоïі ïðобëема системноãо 
монітоðинãó ðевмато¿äноãо аðтðитó вïеð-
øе бóëа оçвó÷ена в 2002 ð. [1]. Автоðи віä-
çна÷иëи, що в кëіні÷ній ïðактиці контð-
оëü активності ðевмато¿äноãо аðтðитó ïо-
винен çäійснюватисÿ не менø ðетеëüно, 
ніæ контðоëü беçïе÷ності ïðеïаðатів. Çа-
óваæено, що ïеðіоäи÷ністü віçитів õвоðоãо 
на ðевмато¿äний аðтðит äо ëікаðÿ ïовинна 
бóти не менøе 1 ðаçó на кваðтаë, а об’єм 
отðимано¿ інôоðмаці¿ äостатнім äëÿ тоãо, 
щоб отðимати віäïовіäі на настóïні çаïи-
таннÿ:

– ÷и еôективна й ïотðібна обðана 
теðаïіÿ?

– ÷и çнаõоäитüсÿ ïіä контðоëем 
активністü ïðоцесó?

– ÷и є в ïðовеäеній теðаïі¿ неïотðібні 
меäикаменти?

– ÷и має місце øвиäкоïðоãðесóю-
÷ий ваðіант ðевмато¿äноãо аðтðитó, що 
ïотðебóє ïðиçна÷еннÿ аãðесивно¿ теðаïі¿?

– ÷и ïðоäовæóвати теðаïію обðаним ба-
çисним ïðотиçаïаëüним ïðеïаðатом?

– ÷и ïотðібно титðóвати äоçó баçисноãо 
ïðотиçаïаëüноãо ïðеïаðатó?

– ÷и сëіä о÷ікóвати еôективності віä 
викоðистаннÿ баçисниõ ïðотиçаïаëüниõ 
ïðеïаðатів ó ïеðсïективі?

Веëикою міðою ïðобëематикó моніто-
ðинãó ювеніëüноãо ðевмато¿äноãо аðтðитó 

(ÞÐА) óскëаäнюютü віäсóтністü єäиноãо 
ïіäõоäó äо ðоçóміннÿ äаноãо ïитаннÿ, що, 
ó свою ÷еðãó, óнемоæëивëює ïðовеäеннÿ 
міæнаðоäниõ äосëіäæенü і особëиво тоäі, 
коëи йäетüсÿ ïðо еôективністü і беçïе÷-
ністü çастосóваннÿ тоãо ÷и інøоãо меäика-
ментоçноãо ïðеïаðатó. Ñаме томó викоðис-
таннÿ єäиноãо оïтиміçованоãо й комïëек-
сноãо ïіäõоäó äо сïостеðеæеннÿ çа ÞÐА 
äастü çмоãó не ëиøе ïокðащити контðоëü 
çа основними ïаðаметðами çаõвоðюваннÿ, 
аëе й óмоæëивитü ðоçóміннÿ äано¿ ïðобëе-
ми в біëüø масøтабномó, міæнаðоäномó 
асïекті [2].

В сó÷асній ðевматоëоãі¿ основною ме-
тою ëікóваннÿ ÞÐА є äосÿãненнÿ ðемісі¿ 
çаõвоðюваннÿ або, ÿк мінімóм, йоãо ниçü-
ко¿ активності. Êонцеïціÿ теðаïі¿ ґðóнтó-
єтüсÿ на настóïномó ïостóëаті: çниæóю÷и 
активністü çаõвоðюваннÿ, ëікаðю вäаєтüсÿ 
ïокðащити ÿкістü æиттÿ й ôóнкціонаëü-
ні моæëивості õвоðиõ äітей та сïовіëüнити 
ðоçвиток äестðóктивниõ çмін сóãëобів. Ве-
ëика кіëüкістü äосëіäæенü сëóæитü äока-
çовою баçою äëÿ вкаçано¿ концеïці¿ [3, 4].

Довеäено, що ëиøе комбіновані ïокаç-
ники, ÿкі вðаõовóютü сóб’єктивні õаðак-
теðистики активності ÞÐА (біëü, скóтістü) 
та äані ëабоðатоðниõ äосëіäæенü (ØÎÅ, 
Ñ-ðеактивний ïðоте¿н), моæóтü ç äостат-
нім ðівнем наäійності віäобðаæати çміни 
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АЛГОРИТМ МОНІТОРИНГУ ЮВЕНІЛЬНОГО 
РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ В ДІТЕЙ РІЗНОГО ВІКУ

Ковальчук Т.А. 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського»

Ðåзþìå. Êонтðоëü активності ðевмато¿äноãо ïðоцесó, ðівнÿ ôóнкціонаëüниõ ïоðóøенü оïоðно-ðóõовоãо 
аïаðатó та ÿкості æиттÿ є обов’ÿçковими сôеðами монітоðинãó ювеніëüноãо ðевмато¿äноãо аðтðи-
тó на сó÷асномó етаïі. Ìета äосëіäæеннÿ – ствоðити аëãоðитм монітоðинãó ювеніëüноãо ðевмато-
¿ноãо аðтðитó øëÿõом виçна÷еннÿ інôоðмативності ïокаçників коæно¿ іç тðüоõ сôеð монітоðинãó 
çаõвоðюваннÿ. Áóëи обстеæені 60 äітей ç ювеніëüним ðевмато¿äним аðтðитом. Довеäено, що в сис-
темó монітоðинãó ювеніëüноãо ðевмато¿äноãо аðтðитó сëіä вкëю÷ити інäекс активності ðевмато¿ä-
ноãо ïðоцесó DAS, оцінки ôóнкціонаëüниõ ïоðóøенü і ÿкості æиттÿ ç викоðистаннÿм оïитóваëü-
ників CHAQ та CHQ. Îтðимані ðеçóëüтати äоçвоëиëи ствоðити аëãоðитм монітоðинãó ювеніëüноãо 
ðевмато¿äноãо аðтðитó в äітей ðіçноãо вікó.

Ключові слова: ювеніëüний ðевмато¿äний аðтðит, монітоðинã, äіти. 
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в стані çäоðов’ÿ õвоðиõ [4]. ²нäекси DAS 
(Disease Activity Score), DAS-28, SDAI 
(Simplified Disease Activity Index), CDAI 
(Clinical Disease Activity Index) є наäійними 
ïокаçниками активності ÞÐА ç äовеäеною 
ваëіäністю й ÷óтëивістю в äитÿ÷ій ïоïóëÿ-
ці¿ [5, 6]. Ãоëовною ïеðеваãою äаниõ інäек-
сів є те, що вони кіëüкісно õаðактеðиçóютü 
не ëиøе стóïінü активності çаõвоðюваннÿ, 
аëе і йоãо мінімаëüні çміни в бóäü-ÿкий мо-
мент ÷асó [7].

Вив÷еннÿ ÿкості æиттÿ є оäним ç актó-
аëüниõ наóковиõ наïðÿмків ó ãаëóçі ме-
äицини ó світовомó масøтабі. Ó 1977 ð. 
Всесвітнÿ оðãаніçаціÿ оõоðони çäоðов’ÿ та 
International League Against Rheumatism 
виçна÷иëи ÿкістü æиттÿ ÿк сïðийнÿттÿ ін-
äивіäóóмами своãо становища в æитті в 
контексті кóëüтóðи й системи цінностей 
тоãо сеðеäовища, в ÿкомó вони æивóтü, ó 
неðоçðивномó çв’ÿçкó ç ¿õ ціëÿми, о÷ікó-
ваннÿми, станäаðтами й тóðботами [8]. 

Çаçви÷ай ëікаð, оцінюю÷и стан çäоðов’ÿ 
ïацієнта, анаëіçóє ôіçикаëüні, ëабоðатоð-
ні та інстðóментаëüні äані, а інôоðмаціÿ 
щоäо ïсиõоëоãі÷ниõ ÷и емоційниõ ïðобëем, 
ÿкі виникаютü внасëіäок çаõвоðюваннÿ, ÿк 
ïðавиëо, çаëиøаєтüсÿ ïоçа йоãо óваãою. 
Ðаçом ç тим äовеäено, що об’єктивне çмен-
øеннÿ симïтомів не çавæäи сóïðовоäæó-
єтüсÿ ïокðащеннÿм самоïо÷óттÿ õвоðоãо 
[9, 10].

Îцінка ÿкості æиттÿ є невіä’ємним еëе-
ментом ó комïëексі çаõоäів ïðи виïðобó-
ванні, ðеєстðаці¿ та çастосóванні ëікаð-
сüкиõ ïðеïаðатів, а такоæ ваæëивим ком-
ïонентом ôаðмакоекономі÷ниõ ðоçðаõóнків 
ó сó÷асній меäицині [9-11]. До тоãо æ ви-
çна÷еннÿ ÿкості æиттÿ є віäносно äеøе-
вим і øвиäким метоäом оцінки вïëивó õðо-
ні÷но¿ сомати÷но¿ ïатоëоãі¿ на æиттєäіÿëü-
ністü ïацієнта [12, 13].

Виðаæена симïтоматика, що çóстðі÷а-
єтüсÿ ó õвоðиõ на ÞÐА, ïðиçвоäитü äо 
ïоãіðøеннÿ ¿õ ôіçи÷ноãо станó, а õðоні÷-
ний ïðоãðесóю÷ий ïеðебіã çаõвоðюваннÿ, 
øвиäка втðата ïðацеçäатності та інваëіäи-
çаціÿ викëикаютü ïðобëеми ïсиõоëоãі÷но-
ãо õаðактеðó, обмеæеннÿ соціаëüно¿ актив-
ності [2, 14]. Ç інøоãо бокó, сóттєвий вïëив 
на стан õвоðиõ має викоðистаннÿ ðіçниõ 
метоäів ëікóваннÿ. Òак, ïобі÷ні еôекти та 

óскëаäненнÿ віä ïðийомó цитостатиків, 
ãëюкокоðтико¿äів та інøиõ ïðеïаðатів ïо-
ãіðøóютü самоïо÷óттÿ õвоðиõ, а необõіä-
ністü тðиваëоãо ïðийомó ëіків іç ïеðіоäи÷-
ною ¿õ çаміною внасëіäок нееôективності 
теðаïевти÷ноãо вïëивó çмінює ïсиõоëоãі÷-
ний стан äитини [15, 16].

На äóмкó баãатüоõ автоðів викоðистан-
нÿ в ðоëі інäикатоðа ðівнÿ ÿкості æиттÿ 
ëиøе ôóнкціонаëüноãо статóсó ïацієнта є 
некоðектним, оскіëüки ïðи цüомó абсоëют-
но не вðаõовóєтüсÿ ïсиõоемоційний ста-
тóс інäивіäóóма, ðівенü йоãо неçаëеæнос-
ті й соціаëüне становище, особисті інтеðе-
си тощо, що скëаäає ïовноцінне æиттÿ ëю-
äини [17]. Òомó äëÿ всебі÷но¿ оцінки ÿкос-
ті æиттÿ ïацієнтів ç ðевматоëоãі÷ною ïа-
тоëоãією ïðи віäсóтності в оïитóваëüникó 
ïóнктів, що віäобðаæаютü ÿкістü æиттÿ та 
ôóнкціонаëüний статóс, ïðиïóстиме ком-
біноване викоðистаннÿ çаãаëüноãо й сïеці-
аëüноãо оïитóваëüників [17, 18].

Вðаõовóю÷и вищенавеäене, сëіä ïіä-
кðесëити, що контðоëü активності ðевмато-
¿äноãо ïðоцесó, ðівнÿ ôóнкціонаëüниõ ïо-
ðóøенü оïоðно-ðóõовоãо аïаðатó та ÿкос-
ті æиттÿ є обов’ÿçковими сôеðами моніто-
ðинãó ÞÐА. Îäнак, äо коæно¿ ç ниõ вõо-
äÿтü ÷исëенні кëіні÷ні та ëабоðатоðні ïо-
каçники ç ðіçною äіаãности÷ною інôоðма-
тивністю. Òомó ìåòîþ ðîбîòè бóëо ство-
ðити аëãоðитм монітоðинãó ÞÐА іç вðаõó-
ваннÿм сó÷асниõ ïіäõоäів та інôоðматив-
ності коæноãо окðемо вçÿтоãо ïокаçника.

Ìàòåð³àëè òà ìåòîäè. Дëÿ äосÿãненнÿ 
мети äосëіäæеннÿ бóëо обстеæено 60 õво-
ðиõ на ÞÐА äітей сеðеäнім віком 12,5±0,5 
ðоків. 

Критерії включення пацієнтів  
у дослідження:
– наÿвністü 4 та біëüøе іç 7 äіаãности÷-

ниõ кðитеðі¿в, ïеðеäба÷ениõ накаçом ÌÎÇ 
Óкðа¿ни ¹362 віä 19.07.2005 ð. “Ïðо çа-
твеðäæеннÿ Ïðотокоëів äіаãностики та ëі-
кóваннÿ каðäіоðевматоëоãі÷ниõ õвоðоб ó 
äітей”;

– ïо÷аток ÞÐА ó віці äо 16 ðоків;
– інôоðмована çãоäа батüків на ó÷астü ¿õ 

äітей ó обстеæенні.
Êіëüкісна оцінка сóãëобовоãо синäðомó 

ïеðеäба÷аëа виçна÷еннÿ настóïниõ ïокаç-
ників:
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– çаãаëüна виðаæеністü боëю в сóãëобаõ 
ó сïоко¿ çа тðüоõбаëüною øкаëою в äітей 
ïісëÿ 6 ðоків; 

– ðаõóнок боëю – сóмаðне ÷исëове ви-
ðаæеннÿ боëю в 76 сóãëобаõ ïðи оцінці йоãо 
ïацієнтом ó віці стаðøе 6 ðоків çа тðüоõ-
баëüною øкаëою;

– сóãëобовий інäекс – сóмаðне ÷исëо-
ве виðаæеннÿ боëю в 76 äосëіäæóваниõ сó-
ãëобаõ ó віäïовіäü на станäаðтне çа сиëою 
(ïобіëіннÿ ôаëанãи ² ïаëüцÿ ðóки äосëіäни-
ка) натисканнÿ в місці ïðоекці¿ сóãëобово¿ 
щіëини. Ó ваæкоäостóïниõ ïаëüïаці¿ сó-
ãëобаõ (кóëüøові, міæõðебцеві) боëю÷істü 
виçна÷аëи об’ємом активниõ та ïасивниõ 
ðóõів. Îцінкó ðівнÿ боëю ïðовоäиëи çа 
тðüоõбаëüною øкаëою: 0 баëів – біëü віä-
сóтній, 1 баë – віä÷óттÿ неçна÷ноãо боëю, 
2 баëи – віä÷óттÿ ïоміðноãо боëю, õвоðий 
çмоðщóєтüсÿ, 3 баëи – õвоðий ðіçко çмоð-
щóєтüсÿ, віäõиëÿєтüсÿ віä äосëіäника;

– ÷исëо активниõ сóãëобів іç 75 моæëи-
виõ;

– ÷исëо обмеæениõ сóãëобів іç 75 моæ-
ëивиõ;

– кіëüкістü боëю÷иõ сóãëобів – сóмаðне 
виðаæеннÿ боëю в 68 сóãëобаõ ó віäïовіäü 
на ¿õ натисканнÿ;

– кіëüкістü ïðиïóõëиõ сóãëобів – сóмаð-
не ÷исëо ïðиïóõëиõ сóãëобів ïðи оцінці 44 
сóãëобів õвоðоãо;

– ÷исëо боëю÷иõ сóãëобів іç 28, що оці-
нюютüсÿ;

– ÷исëо ïðиïóõëиõ сóãëобів іç 28 моæ-
ëивиõ;

– інäекс Ðі÷і – боëю÷істü ïðи ïаëüïаці¿ 
53 сóãëобів, що оцінюєтüсÿ çа тðüоõбаëü-
ною øкаëою. Ìаксимаëüне çна÷еннÿ ін-
äексó скëаäає 78 баëів, оскіëüки скðонево-
ниæнüощеëеïні, ãðóäино-кëю÷и÷ні, акðо-
міаëüно-кëю÷и÷ні, ï’ÿстно-ôаëанãові та 
ïðоксимаëüні міæôаëанãові сóãëоби кистей 
об’єäнóютüсÿ в ãðóïи;

– інäекс ïðиïóõëості – сóмаðне ÷исëове 
виðаæеннÿ ïðиïóõëості, ÿке віçóаëüно оці-
нюєтüсÿ в 28 сóãëобаõ ó настóïній ãðаäа-
ці¿: 0 баëів – ïðиïóõëістü віäсóтнÿ, 1 баë – 
сóмнівна ÷и сëабо виðаæена ïðиïóõëістü, 

2 баëи – ÿвна ïðиïóõëістü, 3 баëи – ðіçко 
виðаæена ïðиïóõëістü; 

– інäекс ïðиïóõëості Ðі÷і виçна÷аëи ïðи 
оцінці 44 сóãëобів іç викоðистаннÿм інäексó 
ïеðеðаõóнкó (k): äðібні сóãëоби – k=1; ãðó-
äино-кëю÷и÷ні, ïðоменево-çаï’ÿстні – k=4; 
ãоміëковостóïневі – k=8; ïëе÷ові, ëіктüові 
– k=12; коëінні, кóëüøові – k=24.

Çа äоïомоãою віçóаëüно¿ анаëоãово¿ øка-
ëи (ВАØ) оцінюваëи ðівенü боëю в сóãëобаõ 
ïацієнтами, стаðøими çа 6 ðоків, та ¿õ батü-
ками. Дітÿм ó віці 6-10 ðоків ïðоïонóваëи 
ВАØ ç маëюнками, що віäобðаæаëи ãðима-
си боëю, ïісëÿ 10 ðоків – ïðостó ВАØ. 

Çаãаëüнó оцінкó çäоðов’ÿ виçна÷аëи 
øëÿõом çастосóваннÿ ВАØ õвоðою äити-
ною ó віці вкëю÷но ïісëÿ 6 ðоків, а такоæ 
оäним іç батüків та ëікаðем. 

Активністü ÞÐА оцінюваëи çа äоïо-
моãою об÷исëеннÿ інäексів DAS, DAS-28, 
SDAI, CDAI [10, 21].
DAS=0,54õsqrt(²Ð)+0,065õ(ÊÏÑ44)+ 

+0,33õln(ØÎÅ)+0,0072xВАØÏ
(1)

– äе ²Ð – інäекс Ðі÷і, баëи;
– ÊÏÑ – кіëüкістü ïðиïóõëиõ сóãëобів іç 

44, що оцінюютüсÿ;
– ØÎÅ – øвиäкістü осіäаннÿ еðитðоци-

тів, мм/ãоä;
– ВАØÏ – çаãаëüна оцінка çäоðов’ÿ ïа-

цієнтом çа äоïомоãою ВАØ, мм.
DAS-28=0,56õsqrt(ЧÁÑ28)+ 

+0,28õ(ЧÏÑ28)+0,70õln(ØÎÅ)+ 
+0,014õВАØÏ

(2)

– äе ЧÁÑ – ÷исëо боëю÷иõ сóãëобів іç 
28, що ïаëüïóютüсÿ;

– ЧÏÑ – ÷исëо ïðиïóõëиõ сóãëобів іç 
28, що оцінюютüсÿ;

– ØÎÅ – øвиäкістü осіäаннÿ 
еðитðоцитів, мм/ãоä;

– ВАØÏ – çаãаëüна оцінка çäоðов’ÿ ïа-
цієнтом çа äоïомоãою ВАØ, мм.

SDAI=ЧÁÑ28+ЧÏÑ28+  
+ВАØÏ+ВАØË+CÐÁ

(3)

– äе ЧÁÑ – ÷исëо боëю÷иõ сóãëобів іç 
28, що ïаëüïóютüсÿ;

– ЧÏÑ – ÷исëо ïðиïóõëиõ сóãëобів іç 
28, що оцінюютüсÿ;

– ВАØÏ – çаãаëüна оцінка çäоðов’ÿ 
ïацієнтом çа äоïомоãою ВАØ, см;

– ВАØË – çаãаëüна оцінка çäоðов’ÿ 
ëікаðем çа äоïомоãою ВАØ, см;

– CÐÁ – Ñ-ðеактивний біëок, õ104 мã/ë.
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CDAI=ЧÁÑ28+ЧÏÑ28+ 
+ВАØÏ+ВАØË

(4)

– äе ЧÁÑ – ÷исëо боëю÷иõ сóãëобів іç 
28, що ïаëüïóютüсÿ;

– ЧÏÑ – ÷исëо ïðиïóõëиõ сóãëобів іç 
28, що оцінюютüсÿ;

– ВАØÏ – çаãаëüна оцінка çäоðов’ÿ ïа-
цієнтом çа äоïомоãою ВАØ, см;

– ВАØË – çаãаëüна оцінка çäоðов’ÿ ëі-
каðем çа äоïомоãою ВАØ, см.

Фóнкціонаëüний статóс ïацієнтів оці-
нюваëи øëÿõом анкетóваннÿ батüків äі-
тей стаðøе 1 ðокó çа äоïомоãою націонаëü-
но¿ óкðа¿номовно¿ аäаïтовано¿ веðсі¿ оïи-
тóваëüника Childhood Health Assessment 
Questionnaire (ÑНAQ) ç äовеäеними ïсиõо-
метðи÷ними õаðактеðистиками [19]. ßкістü 
æиттÿ виçна÷аëи çа äоïомоãою аäаïтова-
но¿ óкðа¿номовно¿ веðсі¿ оïитóваëüника 
Child Health Questionnaire (CHQ) в моäи-
ôікаці¿ PF50 ç äовеäеною наäійністю, ва-
ëіäністю й ÷óтëивістю щоäо викоðистаннÿ 
в ïоïóëÿці¿ õвоðиõ на ÞÐА віком віä 5 äо 
18 ðоків [20]. 

²мóноëоãі÷не äосëіäæеннÿ вкëю÷аëо ви-
çна÷еннÿ кëастеðів äиôеðенціюваннÿ CD3, 
CD4, CD8, CD16, CD22 ëімôоцитів та IgA, 
Ig M, Ig G, Ig E, TNF-α, IL-4, IL-8 ó си-
ðоватці кðові. Êëастеðи äиôеðенціюван-
нÿ CD3, CD4, CD8, CD16, CD22 ëімôоцитів 
äосëіäæóваëи метоäом ïðото÷но¿ цитоô-
ëюоðометðі¿. Îкðемо об÷исëюваëи інäек-
си äоïомоãи В-ëімôоцитам – CD4+/CD8+, 
CD3+CD4+/CD3+CD8+, CD3+/CD16+, 
CD4+/CD16+, CD8+/CD16+. ²мóноãëобóëі-
ни кëасів Ig A, Ig M, Ig G, Ig E виÿвëÿëи çа 
ïðинциïом äвосайтовоãо імóноôеðментноãо 
анаëіçó метоäом сïециôі÷ниõ антиãëобóëі-
новиõ кон’юãатів анти-А, анти-Ì, анти-G, 
анти-E. Ðівні TNF-α, IL-4, IL-8 виÿвëÿëи 
метоäом твеðäоôаçноãо імóноôеðментноãо 
анаëіçó ç викоðистаннÿм каëібðóваëüниõ 
кðивиõ.

Дëÿ коæно¿ вибіðки ðоçðаõовóваëи се-
ðеäнє аðиôмети÷не й сеðеäнє кваäðати÷-
не віäõиëеннÿ. Дëÿ вибоðó ïокаçників, ÿкі 
найбіëüøе віäðіçнÿютüсÿ віä ноðми, об÷ис-
ëюваëи коеôіцієнт äіаãности÷но¿ цінності 
(Êі) çа ôоðмóëою Çемскова А.Ì. [21]:

 2(σ1
2+σ2

2)
Êі=------------------

 (Ì2–Ì1)
(2.7)

äе σ1 – сеðеäнє кваäðати÷не віäõиëеннÿ 
в ãðóïі çäоðовиõ äітей;

σ2 – сеðеäнє кваäðати÷не віäõиëеннÿ в 
ãðóïі õвоðиõ äітей;

Ì2 – сеðеäнє аðиôмети÷не в ãðóïі õво-
ðиõ äітей;

Ì1 – сеðеäнє аðиôмети÷не в ãðóïі çäо-
ðовиõ äітей. 

Чим ниæ÷ою бóëа веëи÷ина Êі, тим 
біëüøою міðою äаний ïокаçник віäðіçнÿв-
сÿ віä ноðми. 

Ðåзуëüòàòè é îбгîâîðåííÿ. Дëÿ стан-
äаðтиçаці¿ äіаãности÷ноãо ïіäõоäó äо сõе-
ми монітоðинãó ÞÐА нами бóëо ðоçðаõо-
вано стóïінü çмін коæноãо викоðистаноãо в 
äосëіäæенні ïаðаметðа øëÿõом об÷исëеннÿ 
коеôіцієнтó äіаãности÷но¿ цінності çа ôоð-
мóëою Çемскова А.Ì. (табë. 1).

Встановëено, що найінôоðмативні-
øими ïокаçниками монітоðинãó ÞÐА 
є інäекс ôóнкціонаëüно¿ неäостатності 
(CHAQ), інäекс DAS та сеðомóко¿äи кðо-
ві. Îтðимані äані ïіäтвеðäæóютü ваæëи-
вістü обов’ÿçковоãо контðоëю активнос-
ті та ôóнкціонаëüниõ ïоðóøенü ó õвоðиõ 
на ÞÐА в äинаміці. ²нäекси активності 
DAS-28, SDAI, CDAI маëи õо÷а й не ïоãа-
ний, оäнак ниæ÷ий стóïінü інôоðмативнос-
ті, ніæ DAS, що обґðóнтовóє ¿õ менøó çна-
÷имістü ó системі монітоðинãó çаõвоðюван-
нÿ. Çаãаëüні ôіçи÷ний та ïсиõосоціаëüний 
ðаõóнки виÿвиëисÿ менø, ïðоте äостатнüо 
інôоðмативними ïокаçниками монітоðин-
ãó ÿкості æиттÿ. Çаãаëüний ôіçи÷ний ðа-
õóнок мав вищий стóïінü інôоðмативнос-
ті, ніæ çаãаëüний ïсиõосоціаëüний ðаõóнок. 

Дëÿ каëüкóëÿці¿ інäексó DAS необõіäно 
виçна÷ити інäекс Ðі÷і, кіëüкістü ïðиïóõëиõ 
сóãëобів, ØÎÅ та çаãаëüнó оцінкó çäоðов’ÿ 
ïацієнтом çа äоïомоãою ВАØ. Îстанній ïо-
каçник моæóтü оцінити ëиøе äіти стаðøе 6 
ðоків. Вðаõовóю÷и високó äіаãности÷нó цін-
ністü інäексó DAS та вищий стóïінü інôоð-
мативності ВАØ çаãаëüно¿ оцінки çäоðов’ÿ 
батüками, ніæ ïацієнтом, ç метою викоðис-
таннÿ DAS ó монітоðинãó активності ÞÐА 
в ïацієнтів ðаннüоãо вікó ðекоменäовано в 
äітей äо 6 ðоків çамінити оцінкó çäоðов’ÿ 
ïацієнтом оцінкою çäоðов’ÿ батüками.

Îкðім інäексó DAS високó äіаãнос-
ти÷нó цінністü маютü ïокаçники сеðомó-
ко¿äів сиðоватки кðові, інäекс äоïомоãи 
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Таблиця 1. Інформативність досліджених показників у хворих на ЮРА

Ïокаçник Êоеôіцієнт äіаãности÷но¿ цін-
ності

Ñтóïінü інôоðмативності ïокаç-
ника

²нäекс ôóнкціонаëüно¿ неäостатності (CHAQ) 0,64 1

DAS 1,34 2

Ñеðомóко¿äи 1,50 3

ВАØ çаãаëüно¿ оцінки çäоðов’ÿ ëікаðем 1,63 4

CD8+/CD16+ 1,93 5

DAS28 2,30 6

ВАØ çаãаëüно¿ оцінки çäоðов’ÿ батüками 2,91 7

CD4+/CD8+ 3,02 8

ВАØ çаãаëüно¿ оцінки çäоðов’ÿ ïацієнтом 3,15 9

ВАØ çаãаëüно¿ оцінки боëю ïацієнтом 3,41 10

ВАØ çаãаëüно¿ оцінки боëю батüками 3,41 10

CD4+/CD16+ 5,87 11

CD3+CD4+/CD3+CD8+ 5,97 12

CD8+ 6,16 13

Ig A 9,82 14

CD3+/CD16+ 10,71 15

²нäекс Ðі÷і 10,98 16

CD16+ 14,74 17

Êіëüкістü ïðиïóõëиõ сóãëобів 17,53 18

Ig M 17,65 19

Чисëо ïðиïóõëиõ сóãëобів 18,73 20

Êіëüкістü боëю÷иõ сóãëобів 20,84 21

Чисëо боëю÷иõ сóãëобів 21,98 22

Чисëо активниõ сóãëобів 25,43 23

CD4+ 27,25 24

CDAI 27,62 25

SDAI 27,82 26

Ðаõóнок боëю 30,40 27

Ëейкоцити 30,70 28

Чисëо обмеæениõ сóãëобів 31,20 29

Ñóãëобовий інäекс 31,68 30

²нäекс ïðиïóõëості 32,35 31

Çаãаëüний ôіçи÷ний ðаõóнок (CHQ) 39,04 32

²нäекс ïðиïóõëості Ðі÷і 40,27 33

Ñ-ðеактивний ïðоте¿н 44,28 34

CD3+ 45,85 35

Ïаëи÷коÿäеðні нейтðоôіëи 58,77 36

Ig G 74,35 37

IL-8 132,89 38

Çаãаëüний ïсиõосоціаëüний ðаõóнок (CHQ) 136,92 39

Ðевмато¿äний ôактоð 157,15 40

Ñеãментоÿäеðні нейтðоôіëи 163,25 41

CD22+ 207,90 42

ØÎÅ 337,63 43

Ñиаëові кисëоти 458,56 44

TNF-α 492,08 45

IL-4 818,03 46

Ig E 1339,12 47
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В-ëімôоцитам CD8+/CD16+, çаãаëüна оцін-
ка çäоðов’ÿ батüками або äитиною (ВАØ). 
Хо÷а інäекс ôóнкціонаëüно¿ неäостатнос-
ті (CHAQ) є найінôоðмативніøим ïокаçни-
ком монітоðинãó ôóнкціонаëüноãо статóсó 
õвоðиõ на ÞÐА äітей, оäнак оцінка боëю 
батüками та ïацієнтом (ВАØ), інäекс Ðі÷і 
та кіëüкістü ïðиïóõëиõ сóãëобів теæ маютü 
äостатню äіаãности÷нó цінністü. Найменø 
інôоðмативними ïокаçниками монітоðин-
ãó çаõвоðюваннÿ виÿвиëисÿ ØÎÅ, TNF-α, 
сиаëові кисëоти, Ig E, IL-4. Îтðимані äані 
бóëи основою äëÿ ствоðеннÿ аëãоðитмó мо-
нітоðинãó ÞÐА в äітей ðіçноãо вікó (ðис. 1).

Âèñíîâêè. Òаким ÷ином, ïðовеäені äосëі-
äæеннÿ свіä÷атü ïðо те, що в системó моні-
тоðинãó ïеðебіãó ÞÐА в äітей сëіä вкëю÷и-
ти інäекс активності ðевмато¿äноãо ïðоце-
сó DAS, оцінки ôóнкціонаëüниõ ïоðóøенü 
і ÿкості æиттÿ, çäійснені ç викоðистан-

нÿм оïитóваëüників CHAQ та CHQ. Вïðо-
ваäæеннÿ аëãоðитмó монітоðинãó ÞÐА 
в ïðактикó системи оõоðони çäоðов’ÿ äає 
çмоãó не ëиøе оцінювати еôективністü ïðо-
веäено¿ теðаïі¿, аëе й коðеãóвати ôіçи÷ні та 
ïсиõосоціаëüні ðоçëаäи ó õвоðиõ äітей, що 
ïокðащóватиме ÿкістü ¿õнüоãо æиттÿ.
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АЛГОРИТМ МОНИТОРИНГА ЮВЕНИЛЬНОГО 
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ РАЗНО-

ГО ВОЗРАСТА

Ковальчук Т.А. 

Ðåзþìå. Êонтðоëü активности ðевматоиäноãо ïðо-
цесса, óðовнÿ ôóнкционаëüныõ наðóøений оïоð-
но-äвиãатеëüноãо аïïаðата и ка÷ества æиçни ÿв-
ëÿютсÿ обÿçатеëüными сôеðами монитоðинãа 
ювениëüноãо ðевматоиäноãо аðтðита на совðемен-
ном этаïе. Öеëü иссëеäованиÿ – соçäатü аëãоðитм 
монитоðинãа ювениëüноãо ðевматоиноãо аðтðита 
ïóтем оïðеäеëениÿ инôоðмативности ïокаçатеëей 
каæäой иç тðеõ сôеð монитоðинãа çабоëеваниÿ. 
Áыëи обсëеäованы 60 äетей с ювениëüным ðевма-
тоиäным аðтðитом. Докаçано, ÷то в системó мони-
тоðинãа ювениëüноãо ðевматоиäноãо аðтðита сëе-
äóет вкëю÷итü инäекс активности ðевматоиäноãо 
ïðоцесса DAS, оценки ôóнкционаëüныõ наðóøе-
ний и ка÷ества æиçни с исïоëüçованием оïðосни-
ков CHAQ и CHQ. Ïоëó÷енные ðеçóëüтаты ïоçво-
ëиëи соçäатü аëãоðитм монитоðинãа ювениëüноãо 
ðевматоиäноãо аðтðита ó äетей ðаçноãо воçðаста.

Ключевые слова: ювениëüный ðевматоиäный аð-
тðит, монитоðинã, äети.

THE ALGORYTHM OF MONITORING OF JUVE-
NILE RHEUMATOID ARTHRITIS IN CHILDREN 

OF DIFFERENT AGES

Kovalchuk T.A. 

Summary. For today the required spheres of 
monitoring of juvenile rheumatoid arthritis are 
control the activity of rheumatoid process, the level 
of functional disorders of a musculoskeletal system 
and quality of life. The aim of research was to create 
an algorythm for monitoring of juvenile rheumatoid 
arthritis by determining informative indicators of 
each of the three areas of monitoring of the disease. 
There were examined 60 children with juvenile 
rheumatoid arthritis. It is proved that the system of 
monitoring of juvenile rheumatoid arthritis should 
include an index activity of rheumatoid process 
DAS, assessment of functional impairment and 
quality of life through the use of CHAQ and CHQ 
questionnaires. These results allowed us to create 
an algorythm of monitoring of juvenile rheumatoid 
arthritis in children of different ages.

Key words: juvenile rheumatoid arthritis, monitoring, 
children.
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Актóаëüностü ïðобëемы неäиôôеðенци-
ðованной äисïëаçии соеäинитеëüной ткани 
(нДÑÒ) и ее вëиÿниÿ на ðеïðоäóктивный ïо-
тенциаë обóсëовëена высокой ðасïðостðа-
ненностüю äанной ïатоëоãии в ïоïóëÿции. 
Частота выÿвëениÿ нДÑÒ äостато÷но веëи-
ка – от 26 äо 80% в çависимости от ãðóïïы 
иссëеäованиÿ [3, 9, 19]. Òак, ïо äанным Не-
÷аевой Ã.È. и соавт. (1997), от 74 äо 85% äе-
тей øкоëüноãо воçðаста имеют ðаçëи÷ные 
ïðиçнаки ДÑÒ [11]. Ñоãëасно ïðовеäенным 
ÃÓ ÈÏАÃ АÌН Óкðаины комïëексным ос-
мотðам, наëи÷ие ïðиçнаков ДÑÒ выÿвëено ó 
38% äетей. Ãоëовский Á.В. и соавт. (2000) óт-
веðæäают, ÷то неäиôôеðенциðованнóю äис-
ïëаçию соеäинитеëüной ткани имеет äо 35% 
вçðосëоãо насеëениÿ и 70% иç ниõ – æен-
щины. Ðасïðостðаненностü нДÑÒ в Хаðüков-
ской обëасти сðеäи æенщин ðеïðоäóктивно-
ãо воçðаста ïо äанным Наçаðенко Ë.Ã. (2010) 
äостиãает 32-33,1%. 

Дисïëаçиÿ соеäинитеëüной ткани ïðеä-
ставëÿет собой ãðóïïó ãенети÷ески ãете-
ðоãенныõ и кëини÷ески ïоëимоðôныõ ïа-
тоëоãи÷ескиõ состоÿний, õаðактеðиçóю-
щиõсÿ наðóøением ôоðмиðованиÿ соеäи-
нитеëüной ткани в эмбðионаëüном и ïост-
натаëüном ïеðиоäаõ, объеäинÿющаÿ в себе 
ðÿä ãенныõ синäðомов (äиôôеðенциðован-
ные ôоðмы – синäðом Ìоðôана, Эëëеðса-
Данëоса) и неäиôôеðенциðованные ôоðмы 
с мóëüтиôактоðными меõаниçмами ðаçви-
тиÿ. В совðеменной ïоïóëÿции ïðеобëаäа-
ют неäиôôеðенциðованные ôоðмы äисïëа-
çии соеäинитеëüной ткани (нДÑÒ). Ìоðôо-

ëоãиÿ äисïëаçии соеäинитеëüной ткани свÿ-
çана с äеôектами воëокнистыõ комïонентов 
соеäинитеëüной ткани и наðóøениÿми ме-
табоëиçма основноãо вещества (матðикса) 
[1, 4, 11, 15].

Ñëоæностü äиаãностики синäðома ДÑÒ 
обóсëовëена отсóтствием еäиныõ äиаãно-
сти÷ескиõ кðитеðиев и теðминоëоãии. Не 
оïðеäеëено место ДÑÒ в ÌÊÁ-10. Ñинäðо-
мы ДÑÒ (äиôôеðенциðованные и неäиô-
ôеðенциðованные) наõоäÿтсÿ в ðаçëи÷ныõ 
кëассаõ и ðóбðикаõ ÌÊÁ-10. Îäнако в баçе 
äанныõ насëеäственныõ боëеçней ÷еëове-
ка «On-line Mendelian Inheritance In Man» 
(OMIM) выäеëена ноçоëоãи÷ескаÿ стðаница 
насëеäственныõ çабоëеваний соеäинитеëü-
ной ткани и внесен ïеðе÷енü иç 117 äисïëа-
сти÷ескиõ синäðомов с иçвестными ãенны-
ми äеôектами [24]. 

Ñоеäинитеëüнаÿ тканü бëаãоäаðÿ çаïðо-
ãðаммиðованной ïðиðоäой иçмен÷ивости 
и ïовсеместномó ïðисóтствию в оðãаниçме 
(боëее 85% массы теëа) оïðеäеëÿет ïоëиоð-
ãанностü ïоðаæениÿ ïðи нДÑÒ [15]. Ê тиïи÷-
ным äëÿ нДÑÒ ïатоëоãи÷еским симïтомо-
комïëексам относÿтсÿ: синäðом веãетатив-
ной äисôóнкции, астени÷еский, кëаïанный, 
тоðакоäиаôðаãмаëüный, сосóäистый, аðит-
ми÷еский, бðонõоëеãо÷ный, висцеðаëüный, 
веðтебðоãенный синäðомы, ïатоëоãиÿ оðãа-
на çðениÿ, синäðом ãиïеðмобиëüности сó-
ставов, ãемоððаãи÷еские и тðомботи÷еские 
ãематомеçенõимаëüные наðóøениÿ, синäðом 
внеçаïной смеðти [1, 4, 11].
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Дисïëаçиÿ соеäинитеëüной ткани в 85% 
насëеäóетсÿ ïо аóтосомно-äоминантномó 
тиïó, ÷то объÿснÿет воçðастающее ðасïðо-
стðанение ïатоëоãии в ïоïóëÿции, накоïëе-
ние аномаëüноãо ãенети÷ескоãо матеðиаëа 
в ïокоëениÿõ. Îтме÷аетсÿ наðастание вы-
ðаæенности и ÷исëа ïðиçнаков нДÑÒ в ïо-
сëеäóющиõ ïокоëениÿõ. Ñемейное иссëе-
äование ïðиçнаков нДÑÒ ó сибсов и иõ ðо-
äитеëей ðÿäом автоðов ïðоäемонстðиðова-
ëо ôакт насëеäованиÿ ïðеимóщественно ïо 
матеðинской ëинии. В боëüøинстве сëó÷а-
ев (93%) ïðиçнаки нДÑÒ ðоäитеëи ðебенка 
с÷итают не ïатоëоãией, а семейным ôеноти-
ïи÷еским ïðиçнаком. Ïациенты с нДÑÒ, на-
сëеäóÿ ðаçнообðаçные ãенети÷еские äеôек-
ты ðоäитеëей, óæе в ïðенатаëüном и ðан-
нем ïостнатаëüном ïеðиоäаõ имеют моð-
ôо-ôóнкционаëüные иçменениÿ ðаçëи÷ныõ 
оðãанов и систем, óсóãóбëÿющиесÿ ïо меðе 
ðаçвитиÿ наðóøений и óãëóбëениÿ неäоста-
то÷ности комïенсатоðныõ меõаниçмов. На-
ðÿäó с ãенети÷еской ïðеäðасïоëоæенностüю, 
оïðеäеëеннóю ðоëü иãðает вëиÿние небëаãо-
ïðиÿтныõ óсëовий внóтðиóтðобноãо ðаçви-
тиÿ ïëоäа ïðи нДÑÒ ó матеðи, сïособствó-
ющее äиçэмбðиоãенеçó. Êëименко Ò.Ì. óка-
çывает, ÷то ó 26,85% совðеменныõ новоðоæ-
äенныõ выÿвëÿютсÿ ôенотиïи÷еские и вис-
цеðаëüные ïðоÿвëениÿ нДÑÒ [3, 7] .

Фенотиïи÷еские ïðиçнаки нДÑÒ ó ново-
ðоæäенныõ маëовыðаæены, моãóт ïðоÿв-
ëÿтüсÿ отставанием в ðосте, неäостато÷ной 
массой теëа, äоëиõостеномеëией, маëенüкой 
веðõней ÷еëюстüю, äисïëаçией таçобеäðен-
ныõ сóставов, аномаëиÿми в стðоении сеðä-
ца, бðонõоëеãо÷ной äисïëаçией [7]. Îäна-
ко анаëиç отäаëенноãо катамнеçа новоðоæ-
äенныõ с тÿæеëыми ôоðмами неонатаëü-
ныõ çабоëеваний óстановиë, ÷то боëее ÷ем 
50% иç ниõ имеют кëинико-ãенеаëоãи÷еские 
ïðиçнаки нДÑÒ. Ñðеäи ниõ окаçаëисü все 
äети, ðоæäенные в сðоке äо 32 неäеëü, ïе-
ðенесøие сеïсис, 83% имевøиõ ãемоððаãи-
÷еский синäðом, 79% имевøиõ внóтðиæеëó-
äо÷ковые кðовоиçëиÿниÿ, 75% имевøиõ ðе-
циäивиðóющие атеëектаçы ëеãкиõ, асïи-
ðационный синäðом [13]. Èнтðанатаëüнаÿ 
тðавма øейноãо отäеëа ïоçвоно÷ника в виäе 
ðотационноãо ïоäвывиõа атëанта моæет 
бытü свÿçана с наëи÷ием ДÑÒ ó новоðоæ-
äенноãо и свÿçанной с этим ãиïеðмобиëü-
ностüю атëантоаксиаëüноãо сóстава. Êðоме 

тоãо, нДÑÒ ó ïëоäа моæет соïðовоæäатü-
сÿ сниæением мыøе÷ноãо тонóса и неïоë-
ноценностüю свÿçо÷ноãо аïïаðата ïоçвоно÷-
ноãо стоëба. Ó такиõ ïëоäов воçникает ïо-
вðеæäение ïоçвоно÷ника в ïеðиоäе иçãна-
ниÿ ïðи отсóтствии ïатоëоãи÷ескоãо векто-
ðа сиëы. Нестабиëüностü в øейныõ сеãмен-
таõ моæет вести к комïðессии ïоçвоно÷ныõ 
аðтеðий, ÷то наðóøает кðовообðащение в 
сосóäаõ веðтебðо-баçиëÿðноãо бассейна и 
веäет к ãиïокси÷ескомó ïовðеæäению ÖНÑ 
[7, 8]. Дисôóнкциÿ иммóнной системы ó но-
воðоæäенныõ с нДÑÒ сïособствóет высокой 
инôекционной çабоëеваемости [14].

Îтме÷ена õаðактеðнаÿ ïосëеäоватеëü-
ностü в ïоÿвëении ïðиçнаков нДÑÒ в äет-
ском воçðасте. Ìаксимаëüный ðост ïðиçна-
ков ïðоисõоäит в воçðасте 11-14 ëет. Ïосëе 
«воçðастноãо ðóбеæа» – 16-17 ëет – наðас-
тание ÷астоты и выðаæенности ïðиçнаков 
ДÑÒ иäет меäëеннее [3, 16, 21]. Хðоноëоãи-
÷ескóю ïосëеäоватеëüностü ôоðмиðованиÿ 
симïтомов нДÑÒ Òимоôеева Å.Ï. и соавт. 
(2011) наçваëи «äисïëасти÷еский маðø». 
«Дисïëасти÷еский маðø» ôоðмиðóетсÿ еще 
в ïеðиоä внóтðиóтðобноãо ðаçвитиÿ, кëини-
÷ески ïðоÿвëÿетсÿ в äетстве и соïðовоæäа-
ет боëüноãо всю æиçнü. На ïостнатаëüном 
ïеðиоäе ðаçвитиÿ оïðеäеëеннóю ðоëü в ïðо-
ãðессиðовании нДÑÒ иãðают экоëоãи÷еские 
ôактоðы (çаãðÿçнение окðóæающей сðеäы 
свинцом, аëюминием, стðонцием, каäмием, 
котоðое çаäеðæивает соçðевание соеäини-
теëüнотканныõ стðóктóð), неðационаëüное 
ïитание, ïðивоäÿщее к äеôицитным состоÿ-
ниÿм (äеôицит меäи, сеëена, цинка, моëиб-
äена, маãниÿ, аскоðбиновой кисëоты) и на-
ðóøениÿм обмена и äоçðеваниÿ соеäини-
теëüной ткани [20]. 

Åсëи äо 11 ëет отëи÷ий в ÷астоте ïðиçна-
ков ó маëü÷иков и äево÷ек не набëюäаетсÿ, 
то в 11-16 ëет ïоÿвëÿютсÿ ïоëовые ðаçëи-
÷иÿ в ÷астоте ïðиçнаков нДÑÒ. В ÷астности, 
ïðоëаïс митðаëüноãо кëаïана в ïоäðостко-
вом воçðасте встðе÷аетсÿ ó äево÷ек в 3 ðаçа 
÷аще, ÷ем ó маëü÷иков. Áоëüøинство сосó-
äистыõ синäðомов, тиïи÷ныõ äëÿ нДÑÒ, 
встðе÷аютсÿ ó äево÷ек ÷аще, ÷ем ó маëü-
÷иков, и иõ маниôест совïаäает с ïóбеðта-
том, коãäа ïоä äействием эстðоãенов ïðоис-
õоäит ôиçиоëоãи÷ескаÿ и моðôоëоãи÷ескаÿ 
ïеðестðойка сосóäистой стенки. Êðоме тоãо, 
ó ïоäавëÿющеãо боëüøинства ïоäðостков с 
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нДÑÒ ôоðмиðóетсÿ ãиïеðкинети÷еский ва-
ðиант кðовообðащениÿ, ÷то свиäетеëüствó-
ет о наïðÿæении аäаïтационно-комïенса-
тоðныõ меõаниçмов каðäиоваскóëÿðной си-
стемы [16, 21].

Èçвестно, ÷то на ðемоäеëиðование соеäи-
нитеëüной ткани окаçывают вëиÿние ïоëо-
вые ãоðмоны. Òак, тестостеðон стимóëиðóет 
ôибðоïëасти÷еские ðеакции, óскоðÿÿ синтеç 
комïонентов соеäинитеëüной ткани, обóсëов-
ëиваÿ ее боëüøóю ïðо÷ностü и менüøóю ðас-
тÿæимостü. Веðоÿтно, именно ïоэтомó ó äе-
вóøек с ãиïеðанäðоãенией тиïи÷ные ïðиçна-
ки нДÑÒ менее выðаæены. Эстðоãены, наïðо-
тив, óвеëи÷ивают ãиäðоôиëüностü соеäини-
теëüной ткани. Ïоä äействием æенскиõ ïоëо-
выõ ãоðмонов ïðоисõоäит ïðеæäевðеменное 
соçðевание ôибðобëастов и ðаçðóøение ÷а-
сти кëеток с ïðоäóкцией ëеãкоðаствоðимоãо, 
эëасти÷ноãо коëëаãена. 

В акóøеðско-ãинекоëоãи÷еской ïðакти-
ке необоснованно маëо óäеëÿетсÿ внима-
ниÿ нДÑÒ и ее вëиÿнию на ðеïðоäóктивный 
ïотенциаë. Наðóøениÿ становëениÿ ðеïðо-
äóктивныой ôóнкции ó äевóøек с нДÑÒ в 
ïеðвóю о÷еðеäü свÿçаны с ôóнкционаëüны-
ми наðóøениÿми ãиïотаëамо-ãиïоôиçаðной 
ðеãóëÿции [10]. Ïо äанным Ìакаðовой Ë.È. 
(1999) ÷астота ãиïотаëами÷еской äисôóнк-
ции (ïðоÿвëÿющейсÿ метео÷óвствитеëüно-
стüю, ãиïеðвентиëÿционным синäðомом, ве-
ãетативными ïаðоксиçмами, веãетативной 
äистонией) сðеäи ëиц с ДÑÒ äостиãает 93,6% 
сðеäи æенщин и 61,9% – сðеäи мóæ÷ин и 
ðеаëиçóетсÿ в ãиïотаëами÷еский синäðом с 
энäокðиноïатиÿми ó 59,1% æенщин с ДÑÒ 
и тоëüко ó 23,1% мóæ÷ин с ДÑÒ. Ïóсковы-
ми ôактоðами ÿвëÿютсÿ ÷еðеïно-моçãовые 
тðавмы, инôекционно-восïаëитеëüные çа-
боëеваниÿ ËÎÐ оðãанов, аномаëии øейноãо 
отäеëа ïоçвоно÷ника. Îсобаÿ ðоëü ïðинаä-
ëеæит атëантоаксиаëüной нестабиëüности, 
õаðактеðной äëÿ ëиц с ДÑÒ. Èçбыто÷наÿ 
ïоäвиæностü в çоне Ñ1-Ñ2 ïðивоäит к сäав-
ëению и тðавматиçации ïðоõоäÿщиõ в ïо-
ïеðе÷ныõ отðосткаõ ïоçвоно÷ныõ аðтеðий, 
сëеäоватеëüно, к наðóøению моçãовоãо кðо-
воснабæениÿ. Îсобенно оïасно çаäнее сме-
щение ïоçвонка, т.к. сäавëиваютсÿ аðтеðии, 
веноçное и симïати÷еское сïëетениÿ. Òакой 
меõаниçм ëеæит в основе наðóøениÿ кðо-
вообðащениÿ в веðтебðо-баçиëëÿðном бас-
сейне, иøеми÷ескоãо ïовðеæäениÿ сïинно-

ãо моçãа. Ïðи этом комïенсатоðно ïовыøа-
етсÿ аðтеðиаëüное äавëение (ðеôëекс Êó-
øинãа). В äаëüнейøем комïенсатоðный õа-
ðактеð ис÷еðïываетсÿ и этот меõаниçм вно-
сит свой вкëаä в ôоðмиðование стабиëüной 
аðтеðиаëüной ãиïеðтенçии ïðи ДÑÒ. Ано-
маëии øейноãо отäеëа ïоçвоно÷ника моãóт 
со÷етатüсÿ с ïатоëоãией ïоçвоно÷ныõ аðте-
ðий всëеäствие несостоÿтеëüности соеäини-
теëüнотканноãо каðкаса аðтеðиаëüной стен-
ки иëи аномаëüноãо ðасïоëоæениÿ сосóäов, 
такæе ïðивоäÿщиõ к комïðессии, тðавма-
тиçации аðтеðий и иøемии моçãа. Ãиïотаëа-
ми÷еский синäðом в ïоäðостковом воçðасте 
ïðоÿвëÿетсÿ ïðиçнаками ïóбеðтатно-юно-
øескоãо äисïитóитаðиçма, котоðый в çави-
симости от стеïени тÿæести соïðовоæäает-
сÿ тиïи÷ными ãоðмонаëüными наðóøениÿ-
ми: ãиïеðинсóëиниçмом, ãиïеðкоðтикотðо-
ïиçмом, ãиïеðкоðтициçмом, ãиïеðаëüäосте-
ðониçмом, ãиïеðïðоëактинемией, äисïитó-
итаðиçмом, втоðи÷ным ãиïотиðеоçом [1]. Ïо 
äанным Ïеðекаëüской Ì.Ë. (2002) сðеäи ïа-
циенток с нДÑÒ ãиïотаëами÷еский синäðом 
äиаãностиðóетсÿ ó 30% æенщин [12].

Ó 23% äевóøек с нДÑÒ имеют место çа-
äеðæка ôоðмиðованиÿ втоðи÷ныõ ïоëовыõ 
ïðиçнаков и äисãаðмони÷ное ïоëовое соçðе-
вание. Ó äево÷ек с нДÑÒ ÷аще, ÷ем в ïо-
ïóëÿции, набëюäаютсÿ наðóøениÿ менстðó-
аëüной ôóнкции (сïóстÿ 2-4 ãоäа от менаð-
õе). Ó 90,5% äево÷ек-ïоäðостков (13-15 ëет) 
с оëиãоменоðеей и втоðи÷ной аменоðеей на 
ôоне нДÑÒ, несмотðÿ на ниçкое соäеðæа-
ние тестостеðона в кðови, обнаðóæены ïðе-
выøениÿ костноãо воçðаста наä ïасïоðтным 
(не менее ÷ем на 2 ãоäа), сëабый ãиðсóтиçм 
и акнэ, ó 50% в 1,8 ðаçа ïовыøен óðовенü 
коðтиçоëа в кðови [10, 12]. Þвениëüные ма-
то÷ные кðовоте÷ениÿ, аïоïëексиÿ ÿи÷ника ó 
äево÷ек-ïоäðостков с нДÑÒ обóсëовëены не 
тоëüко ãоðмонаëüными наðóøениÿми, но и 
скëонностüю к ãемоððаãи÷еским ïðоÿвëени-
ÿм нДÑÒ. Ðасстðойства ðеãóëÿции менстðó-
аëüной ôóнкции с момента менаðõе в со-
÷етании с носитеëüством тðомбоãенныõ аë-
ëеëüныõ ïоëимоðôиçмов (äо 91%) ÿвëÿютсÿ 
ôактоðами ðиска ôоðмиðованиÿ наðóøений 
ðеïðоäóктивноãо ïотенциаëа ó такиõ ïаци-
енток [17]. 

Наðóøениÿ в соçðевании ðеïðоäóктив-
ной системы и сомати÷ескаÿ ïатоëоãиÿ ïðи 
нДÑÒ сïособны иницииðоватü небëаãоïðи-
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ÿтный ôон äëÿ çа÷атиÿ и вынаøиваниÿ бе-
ðеменности, вести к ðеïðоäóктивным ïоте-
ðÿм и неонатаëüной çабоëеваемости [2, 5]. 
Ïо äанным Êëеменова А.В. и соавт. (2005), ó 
æенщин с нДÑÒ в 87,5% сëó÷аев отме÷аëосü 
осëоæненное те÷ение беðеменности и ðоäов. 
Áеðеменностü сïособствóет маниôестации 
и ïðоãðессиðованию симïтоматики нДÑÒ 
от ïеðвоãо к тðетüемó тðиместðó беðемен-
ности. Òиïи÷ными осëоæнениÿми беðемен-
ности ïðи нДÑÒ ÿвëÿютсÿ óãðоçа ïðеðыва-
ниÿ беðеменности, невынаøивание, истми-
ко-цеðвикаëüнаÿ неäостато÷ностü ôóнкци-
онаëüноãо ãенеçа, ãестоç, ïëацентаðнаÿ äис-
ôóнкциÿ и çаäеðæка внóтðиóтðобноãо ðаç-
витиÿ ïëоäа, несвоевðеменное иçëитие око-
ëоïëоäныõ воä, аномаëии ðоäовой äеÿтеëü-
ности, ðоäовой тðавматиçм матеðи и ïëо-
äа, аномаëии ïðикðеïëениÿ ïëаценты, ïо-
сëеðоäовые кðовоте÷ениÿ, наðóøениÿ ðеïа-
ðации тканей ïосëе акóøеðскиõ оïеðаций 
(несостоÿтеëüностü ðóбца на матке), ïðо-
ëаïс ãенитаëий в моëоäом воçðасте [2, 5, 6, 
9, 23]. 

Ó÷итываÿ, ÷то основным комïонентом 
соеäинитеëüной ткани ÿвëÿетсÿ еãо основ-
ное вещество (матðикс), оïðеäеëÿющее ôи-
бðиëëоãенеç, ðаçвитие, ïðоëиôеðацию, ме-
табоëиçм кëеток соеäинитеëüной ткани, öå-
ëüþ íàшåгî èññëåäîâàíèÿ ÿвиëосü выÿвëе-
ние особенностей метабоëиçма комïонентов 
матðикса ó беðеменныõ с нДÑÒ äëÿ äаëü-
нейøей ðаçðаботки матðиксïðотектоðной 
теðаïии.

Ìàòåðèàëы è ìåòîäы. Нами быëо ïðове-
äено обсëеäование 90 беðеменныõ в сðокаõ 
ãестации 8-37 неäеëü. Êонтðоëüнóю ãðóï-
ïó составиëи 30 беðеменныõ с ôиçиоëоãи-
÷еским те÷ением ãестации, отсóтствием со-
мати÷еской ïатоëоãии и нДÑÒ. Îсновнóю 
ãðóïïó составиëи 60 беðеменныõ с нДÑÒ 
ðаçëи÷ной стеïени тÿæести. Îценка стеïе-
ни тÿæести нДÑÒ ó беðеменныõ ïðовоäи-
ëасü ïо метоäике Êаäóðиной Ò.È., Абакó-
мовой Ë.Н. (2008). Îценка ïðовоäиëасü как 
ïо ôенотиïи÷еским ïðиçнакам, наëи÷ию 
сомати÷еской ïатоëоãии ассоцииðованной 
с нДÑÒ (с ó÷етом стеïени тÿæести), так и 
ïо стеïени откëонениÿ инстðóментаëüныõ 
и ëабоðатоðныõ ïокаçатеëей обмена сое-
äинитеëüной ткани от ноðмы. Ñóмма баë-
ëов, соответствóющаÿ нДÑÒ ëеãкой стеïе-
ни, составëÿëа менее 20, óмеðенной стеïени 

нДÑÒ – 21-40 баëëов, а выðаæенной – бо-
ëее 41 баëëа [3]. 

Îсобенности метабоëиçма матðикса со-
еäинитеëüной ткани ó беðеменныõ оïðеäе-
ëÿëи ïо общей концентðации сóëüôатиðо-
ванныõ ãëикоçаминоãëиканов (ÃАÃ) в сыво-
ðотке кðови с ïосëеäóющим иõ ôðакцио-
ниðованием: I ôðакциÿ (ëеãкоðаствоðимый 
õонäðоитин-6-сóëüôат), II ôðакциÿ (сðеä-
неðаствоðимый õонäðоитин-4-сóëüôат), III 
ôðакциÿ (ïðеимóщественно ãеïаðансóëü-
ôат и в менüøей стеïени кеðатансóëüôа-
ты, äеðматансóëüôат). В сывоðотке кðови 
оïðеäеëÿëи сóммаðное соäеðæание õонäðо-
итинсóëüôатов (ã/ë) ïо ðеакции с ðивано-
ëом ïо метоäó Ëаïса Þ.Þ. и Ñëóцкоãо Ë.È. 
(1969) и ãëикоïðотеинов ïо метоäó Øтейн-
беðãа и Доценко. В ðаботе ïðовеäено иçó÷е-
ние концентðации общеãо, свÿçанноãо и сво-
боäноãо N-ацетиëãëикоçамина, в сывоðот-
ке кðови беðеменныõ ïо метоäó Øтеðн Ì.Ð. 
(1982). Îïðеäеëение сóто÷ной экскðеции ок-
сиïðоëина с мо÷ой ïðоиçвоäиëи сïектðоôо-
тометðи÷ески ïо метоäó Êðеëü А.А., Фóð-
цевой Ë.Н. (1986) с исïоëüçованием в ка÷е-
стве кðаситеëÿ ïаðаäиметиëаминобенçаëü-
äеãиäа. Ìетабоëиçм ÃАÃ иссëеäоваëи ïо 
óðовню óðоновыõ кисëот в сóто÷ной мо÷е 
ïо ðеакции с каðбаçоëом ïо метоäó Êосÿãи-
на Д.В. (1988).

Дëÿ оценки ôибðиëëоãенеçа мы восïоëü-
çоваëисü ðас÷етом биоõими÷ескоãо ïоðоãа 
(ÁÏ) относитеëüной стабиëüности äисïëа-
сти÷ескоãо ïðоцесса ïо метоäике Фðоëо-
вой Ò.В. (2011). Вы÷исëениÿ ïðовоäиëисü ïо 
ôоðмóëе: ÁÏ=0,755-0,0044×оксиïðоëин (мã/
ë)+0,025×ÃАÃIII (óсë.еä). Áиоõими÷ескаÿ 
оценка вëиÿниÿ ãестационноãо ïðоцесса на 
стабиëüностü соеäинитеëüной ткани ïðово-
äиëасü тðиæäы (в каæäом тðиместðе беðе-
менности).

Ðåзуëüòàòы èññëåäîâàíèÿ. Дëÿ беðемен-
ныõ основной ãðóïïы быë õаðактеðен асте-
ни÷еский тиï теëосëоæениÿ, наëи÷ие стиãм 
äиçэмбðиоãенеçа, ассоцииðованныõ с ДÑÒ, 
анаëиç сомати÷еской çабоëеваемости выÿ-
виë äоминиðование сеðäе÷но-сосóäистыõ 
маðкеðов ДÑÒ (веãетососóäистаÿ äисто-
ниÿ, ïðоëаïс митðаëüноãо кëаïана, ваðи-
коçное ðасøиðение вен ниæниõ коне÷но-
стей и таçа, ãемоððой). Ó÷итываÿ, ÷то со-
стоÿние сосóäистой системы оïðеäеëÿет во 
мноãом óсïеõ ãестации, ïðеобëаäание сеð-
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äе÷но-сосóäистыõ маðкеðов ДÑÒ объÿснÿет 
ãемоäинами÷еские ðасстðойства, имевøие 
место ó боëüøинства беðеменныõ с нДÑÒ. 
Îтме÷ено во II-III тðиместðе беðеменности 
ïðоãðессиðование кëини÷ескиõ ïðоÿвëений 
сосóäистой ïатоëоãии ó ïациенток с нДÑÒ, 
а ó 16 (26,6%) ïациенток сосóäистаÿ ïато-
ëоãиÿ во II тðиместðе ãестации быëа äиаã-
ностиðована вïеðвые, ÷то ïоçвоëÿет с÷и-
татü беðеменностü ïðовоциðóющим ôакто-
ðом äëÿ нДÑÒ. Неãативное вëиÿние беðе-
менности на те÷ение нДÑÒ ïоäтвеðæäает-
сÿ и комïëексной оценкой стеïени тÿæес-
ти нДÑÒ, ïðовоäимой нами ïотðиместðово. 
На момент ïостановки на ó÷ет ïо беðемен-
ности (в I тðиместðе) в основной ãðóïïе 28 
(46,7%) беðеменныõ имеëи нДÑÒ ëеãкой сте-
ïени, 21 (35,0%) – сðеäней стеïени и тоëü-
ко 11 (18,3%) – тÿæеëой стеïени. Во II тðи-
местðе нДÑÒ сðеäней стеïени тÿæести име-
ëа место ó 29 (48,3%) беðеменныõ, нДÑÒ тÿ-
æеëой стеïени – ó 13 (21,7%) беðеменныõ. В 
III тðиместðе коëи÷ество ïациенток с нДÑÒ 
сðеäней стеïени воçðосëо äо 32 (53%). Óве-
ëи÷ение стеïени тÿæести нДÑÒ в õоäе ãе-
стации ó некотоðыõ беðеменныõ ïðоиçоøëо 
çа с÷ет ïоÿвëениÿ ðеãóðãитации ïðи ïðо-
ëаïсе митðаëüноãо кëаïана, ïðоãðессиðова-
ниÿ ваðикоçноãо ðасøиðениÿ вен ниæниõ 
коне÷ностей и сосóäов маëоãо таçа, иçмене-
ний сосóäистоãо ðисóнка ãëаçноãо äна, ïðо-
ãðессиðованиÿ ãастðо-эçоôаãаëüноãо ðеô-
ëюкса, ïðоãðессиðованиÿ откëонений от 
ноðмы ïокаçатеëей обмена соеäинитеëüной 
ткани и óëüтðаçвóковой äенситометðии.

Ñтановëение менстðóаëüной ôóнкции ó 
ïациенток основной ãðóïïы õаðактеðиçо-
ваëосü высоким ïðоцентом ðетаðäации ме-
наðõе (ïеðвое менаðõе в воçðасте стаðøе 
15 ëет) – ó 16 (26,7%) ïациенток и наðó-
øений менстðóаëüноãо цикëа – ó 22 (36,7%) 
ïациенток. Веðоÿтнее всеãо с наðóøениÿ-
ми ðеãóëÿции менстðóаëüноãо цикëа моæно 
свÿçатü высокий ïðоцент äобðока÷ествен-
ной äисãоðмонаëüной ïатоëоãии моëо÷ной 
æеëеçы – ó 6 (10%) беðеменныõ и эктоïии 
циëинäðи÷ескоãо эïитеëиÿ øейки матки – 
ó 19 (31,7%) беðеменныõ с нДÑÒ. 

Òе÷ение настоÿщей беðеменности ó 28 
(46,7%) ïациенток основной ãðóïïы быëо 
отÿãощено óãðоçой ïðеðываниÿ беðемен-
ности, ó 9 (15%) ïациенток äиаãностиðова-
на ôóнкционаëüнаÿ истмико-цеðвикаëüнаÿ 

неäостато÷ностü (7 (11,7%) ïациенткам ïðо-
иçвеäен сеðкëÿæ меðсиëеновой ëентой). Ó 
21 (35,0%) ïациентки с нДÑÒ беðеменностü 
ïðотекаëа на ôоне ïëацентаðной äисôóнк-
ции, ó 12 (20%) ïациенток – с наëи÷ием 
ÑÇÐÏ. Ó 11 (18,3%) ïациенток с нДÑÒ беðе-
менностü осëоæниëасü ïðеэкëамïсией. Îб-
ðащает внимание высокий ïðоцент äосðо÷-
ноãо çавеðøениÿ беðеменности ó ïациенток 
с нДÑÒ- ó 16 (26,7%), ïðи÷ем ïðеæäевðе-
менные ðоäы в ïоäавëÿющем боëüøинстве 
сëó÷аев на÷аëисü с ïðеæäевðеменноãо ðаç-
ðыва ïëоäныõ обоëо÷ек. В ðоäаõ ó 8 (13,3%) 
ïациенток с нДÑÒ имеëи место аномаëии 
ðоäовой äеÿтеëüности. Ïðоцент оïеðатив-
ноãо ðоäоðаçðеøениÿ беðеменныõ с нДÑÒ 
составиë 31,7%, ÷то äостовеðно выøе, ÷ем 
ïоïóëÿционный ïокаçатеëü ïо ðеãионó. Îс-
новными ïокаçаниÿми äëÿ оïеðативноãо ðо-
äоðаçðеøениÿ быëи äистðесс ïëоäа, ïðеэ-
кëамïсиÿ тÿæеëой стеïени, аномаëии ïоëо-
æениÿ и ïðикðеïëениÿ ïëаценты.

Èссëеäование системноãо метабоëиç-
ма комïонентов соеäинитеëüнотканноãо ма-
тðикса свиäетеëüствоваëо о неçна÷итеëü-
ном ïовыøении еãо äестðóкции ïðи ôиçи-
оëоãи÷еской беðеменности ó æенщин беç 
нДÑÒ со II тðиместðа и äостовеðном ïðо-
ãðессиðóющем äоминиðовании äестðóк-
ции матðикса в õоäе ãестации ó беðемен-
ныõ с нДÑÒ. Êак виäно иç äанныõ табëи-
цы 1, äаæе ïðи ôиçиоëоãи÷еской беðемен-
ности ó æенщин беç нДÑÒ со II тðиместðа 
отме÷ено äостовеðное ïовыøение в кðови 
óðовнÿ õонäðоитинсóëüôатов, ïðисóтствие 
котоðыõ в кðови свиäетеëüствóет о ðаçðó-
øении соäеðæащиõ иõ ïðотеоãëиканов ма-
тðикса соеäинитеëüной ткани. Î ïовыøении 
катабоëиçма некоëëаãеновыõ беëков ма-
тðикса свиäетеëüствóет ïовыøение в кðови 
óðовнÿ ãëикоïðотеинов. Анаëиç ôðакцион-
ноãо состава сóëüôатиðованныõ ÃАÃ ïока-
çаë ïðеобëаäание ëеãкоðаствоðимыõ ôðак-
ций (õонäðоитин-6-сóëüôата) ïðи äостовеð-
ном сниæении тðóäноðаствоðимыõ ôðак-
ций (ãеïаðансóëüôата, äеðматансóëüôа-
та и кеðатансóëüôата). Достовеðное ïовы-
øение экскðеции с мо÷ой со II тðиместðа 
óðоновыõ кисëот ÃАÃ ïоäтвеðæäает äоми-
ниðование ðаçðóøениÿ ïðотеоãëиканов и 
ÃАÃ наä иõ ðесинтеçом. Ïовыøение соäеð-
æаниÿ в мо÷е оксиïðоëина со II тðиместðа 
свиäетеëüствóет о ðаçðóøении воëокни-
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стыõ стðóктóð соеäинитеëüной ткани. Îä-
нако сëеäóет отметитü, ÷то óкаçанные ïо-
каçатеëи в боëüøинстве своем оставаëисü в 
äиаïаçоне çна÷ений, соответствóющиõ ôи-
çиоëоãи÷еским çна÷ениÿм метабоëиçма сое-
äинитеëüной ткани. Òоëüко óðовенü õонäðо-
итинсóëüôатов в кðови и óðоновыõ кисëот 
в мо÷е ïðевыøаë ëабоðатоðный ноðматив 
äëÿ çäоðовыõ небеðеменныõ æенщин. Òа-
ким обðаçом, в õоäе ôиçиоëоãи÷еской ãеста-
ции в ïðоцессы активноãо ðемоäеëиðованиÿ 
в боëüøей стеïени вовëе÷ено основное ве-
щество соеäинитеëüной ткани, ÷ем еãо во-
ëокнистые стðóктóðы.

Áеðеменностü ó ïациенток с нДÑÒ соïðо-
воæäаетсÿ боëее выðаæенными, ÷ем ó çäо-
ðовыõ беðеменныõ беç нДÑÒ, ïðоцессами 
ðасïаäа как воëокнистыõ стðóктóð соеäи-
нитеëüной ткани, так и основноãо вещества, 
и эти ïðоцессы ðеãистðиðóютсÿ óæе в I тðи-
местðе беðеменности, ïðоãðессиðóÿ в õоäе 
ãестации. Îбðащает внимание äостовеðное 
ïовыøение во II тðиместðе óðовней õонäðо-
итинсóëüôатов (в 3,5 ðаçа), ãëикоïðотеинов 
в кðови и оксиïðоëина и óðоновыõ кисëот 
в мо÷е, ÷то моæно объÿснитü активиçаци-
ей ðемоäеëиðованиÿ соеäинитеëüной ткани 
в õоäе втоðой воëны инваçии тðоôобëаста, 
активным ôетоãенеçом, ïеðестðойкой ïëо-
äовместиëища и ïðовиçоðныõ оðãанов ïëо-
äа. Выðаæенный ïðоãðессиðóющий äеôи-
цит тðóäно ðаствоðимой ôðакции ÃАÃ (ос-
новным комïонентом котоðой ÿвëÿетсÿ ãе-
ïаðансóëüôат) объÿснÿет ïðоãðессиðование 
сосóäистой ïатоëоãии и ãемоäинами÷еские 
ðасстðойства ó беðеменныõ с нДÑÒ, тес-
но ассоцииðованные с энäотеëиаëüной äис-
ôóнкцией. Ñðавнитеëüный анаëиç соäеð-
æаниÿ в кðови эссенциаëüноãо комïонента 
äëÿ синтеçа ÃАÃ – N-ацетиëãëюкоçамина 
ïокаçаë, ÷то беðеменностü õаðактеðиçóет-
сÿ ïðоãðессиðóющим воçðастанием óðовнÿ 
свÿçанноãо N-ацетиëãëюкоçамина (табë. 1). 
Ó беðеменныõ с нДÑÒ набëюäаетсÿ äеôи-
цит N-ацетиëãëюкоçамина, ÷то не ïоçвоëÿ-
ет ïоääеðæиватü высокий темï ðемоäеëи-
ðованиÿ матðикса соеäинитеëüной ткани в 
õоäе беðеменности и объÿснÿет ïðеобëаäа-
ние ïðоцессов ðаçðóøениÿ наä ðесинтеçом.

Èсïоëüçование метоäики вы÷исëениÿ 
биоõими÷ескоãо ïоðоãа (ÁÏ) относитеëü-
ной стабиëüности äисïëасти÷ескоãо ïðоцес-
са ó обсëеäованныõ беðеменныõ ïоçвоëиëо 

óстановитü, ÷то несмотðÿ на некотоðóю ак-
тивиçацию äестðóктивныõ ïðоцессов в сое-
äинитеëüнотканном матðиксе соеäинитеëü-
ной ткани ïðи ôиçиоëоãи÷еской беðеменно-
сти, ïокаçатеëü ÁÏ свиäетеëüствóет о äо-
стато÷ной стабиëüности стðóктóðы соеäи-
нитеëüной ткани (табë. 2). В то æе вðемÿ 
веëи÷ина ÁÏ ó беðеменныõ с нДÑÒ свиäе-
теëüствоваëа о ïðоãðессиðовании äисïëа-
сти÷ескиõ ïðоцессов в õоäе ãестации.

Âыâîäы. Несмотðÿ на интеðес иссëеäо-
ватеëей к ïðобëеме нДÑÒ, на сеãоäнÿøний 
äенü отсóтствóет комïëексный ïоäõоä, обе-
сïе÷ивающий соõðанение ðеïðоäóктивно-
ãо ïотенциаëа æенщин с нДÑÒ. Åãо основ-
ными этаïами äоëæны статü: ðаннее выÿв-
ëение нДÑÒ и свÿçанныõ с ней наðóøений 
ðеïðоäóктивноãо çäоðовüÿ, своевðеменные 
меðоïðиÿтиÿ, наïðавëенные на оïтими-
çацию метабоëиçма комïонентов соеäини-
теëüной ткани (äиета, ôиçи÷ескаÿ ðеабиëи-
тациÿ, меäикаментоçнаÿ теðаïиÿ), ãенети-
÷еское консóëüтиðование, ïðеãðавиäаðнаÿ 
ïоäãотовка, наïðавëеннаÿ на ïðоôиëактикó 
осëоæнений, ассоцииðованныõ с неïоëно-
ценностüю соеäинитеëüной ткани, äинами-
÷еский контðоëü çа метабоëиçмом основныõ 
комïонентов соеäинитеëüной ткани во вðе-
мÿ ãестации ó беðеменной и ó новоðоæäен-
ноãо в ðаннем неонатаëüном ïеðиоäе. Ïоëó-
÷енные ðеçóëüтаты свиäетеëüствóют о ïðо-
ãðессиðовании äисïëасти÷ескиõ ïðоцессов 
во вðемÿ беðеменности, объÿснÿют ïðи÷и-
ны ïðоãðессиðованиÿ сосóäистыõ, ãемоста-
çиоëоãи÷ескиõ ðасстðойств ó беðеменныõ с 
нДÑÒ, ïоçвоëÿÿ отнести иõ к ãðóïïе высо-
коãо акóøеðскоãо ðиска. Ó÷итываÿ, ÷то äëÿ 
äостиæениÿ кëини÷ески çна÷имоãо вëиÿниÿ 
на ïðоцессы ðемоäеëиðованиÿ соеäинитеëü-
ной ткани необõоäима äëитеëüнаÿ (ïðоäоë-
æающаÿсÿ месÿцы) матðиксïðотектоðнаÿ 
теðаïиÿ, ее необõоäимо на÷инатü на этаïе 
ïðеãðавиäаðной ïоäãотовки. Ó÷итываÿ äе-
ôицит N-ацетиëãëюкоçамина ó беðеменныõ 
с нДÑÒ, ïðеïаðаты, соäеðæащие ãëюкоçа-
мина ãиäðоõëоðиä, äоëæны статü обÿçа-
теëüным комïонентом ïðеãðавиäаðной ма-
тðиксïðотектоðной теðаïии. Выÿвëенный 
ïðоãðессиðóющий äеôицит ãеïаðансóëüôа-
та ó беðеменныõ с нДÑÒ в со÷етании с ãемо-
стаçиоëоãи÷ескими ðасстðойствами оïðеäе-
ëÿет ïеðсïективностü исïоëüçованиÿ ãеïа-



Òом 15, ¹ 4, 2012 81

Від науки до практики

ðиноиäов äëÿ ïðоôиëактики и ëе÷ениÿ на-
ðóøений ãемоäинамики.
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http://www3.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/.
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Высокоэнеðãети÷еские ïовðеæäениÿ 
кðóïныõ сеãментов скеëета ÿвëÿютсÿ ак-
тóаëüной ïðобëемой во всеõ ðаçвитыõ ãо-
сóäаðстваõ. Ïо äанным Национаëüноãо 
центðа статистики çäоðовüÿ, еæеãоäно на 
теððитоðии ÑØА ïðоисõоäит боëее 490000 
ïеðеëомов боëüøебеðцовой и маëобеðцо-
вой костей (2005), в то æе вðемÿ ïо äан-
ным Национаëüной ассоциации остеоïо-
ðоçа в 2003 ãоäó 44 миëëиона амеðикан-
цев вõоäиëи в ãðóïïó ðиска ïо остеоïоðо-
çó. Òак æе, как и в ÑØА, в Ðоссии основ-
ной ïðи÷иной смеðтности наибоëее актив-
ныõ в социаëüном ïëане ëюäей в воçðаст-
ной катеãоðии äо 40 ëет ÿвëÿютсÿ тðавма-
ти÷еские ïовðеæäениÿ, а сðеäи ïоäðостков 
и юноøей этот ïокаçатеëü äостиãает 80%. 
Åæеãоäно в Ðоссии 12,3 мëн. ÷еëовек ïоëó-
÷ают ðаçëи÷ноãо ðоäа ïовðеæäениÿ, а äëÿ 
318 тысÿ÷ они становÿтсÿ ôатаëüными [2]. 
Фатаëüным ÿвëÿетсÿ то, ÷то ïовðеæäениÿ 
кðóïныõ сеãментов ïоðаæают ãеноôонä на-
ции, составëÿющий тðóäовые и обоðонные 
ðеçеðвы наøеãо ãосóäаðства. Òоëüко в 2008 
ãоäó на äоðоãаõ стðаны ïоãибëо боëее 34 
тысÿ÷ ÷еëовек. 

Ïациенты с ïосëеäствиÿми ïовðеæ-
äений кðóïныõ сеãментов составëÿют 35-
40% от всеõ боëüныõ тðавматоëоãи÷еско-
ãо ïðоôиëÿ. Частота äиаôиçаðныõ ïеðеëо-
мов кðóïныõ сеãментов ниæней коне÷ности 
составëÿет боëее 26,3% от общеãо коëи÷е-
ства ïеðеëомов äëинныõ тðóб÷атыõ костей. 
Ñтабиëüно-ôóнкционаëüный остеосинтеç в 
настоÿщее вðемÿ ÿвëÿетсÿ метоäом выбоðа 
ëе÷ениÿ как ïðи моно-, так и ïðи ïоëиос-
саëüныõ ïовðеæäениÿõ [2].

Ðаçвитие çакðытоãо интðамеäóëëÿðно-
ãо остеосинтеçа ïоä эãиäой ôиëосоôии G. 
Kuntcher во мноãом оïеðеæаëо эвоëюцию 
накостноãо остеосинтеçа, особенно в ðаçäе-

ëе ëе÷ениÿ äиаôиçаðныõ ïеðеëомов. Ïо-
ÿвëение бëокиðóющеãо интðамеäóëëÿðно-
ãо остеосинтеçа, анатоми÷ески иçоãнóтыõ, 
ïоëыõ и соëиäныõ ãвоçäей, а такæе ãибкиõ 
ваëов äëÿ обðаботки костномоçãовоãо ка-
наëа ïоçвоëиëо не тоëüко боëее тщатеëü-
но ðеïониðоватü отëомки, восстанавëиватü 
äëинó сеãмента, но и óïðавëÿтü ðеïаðатив-
ной ðеãенеðацией, не вмеøиваÿсü в çонó 
ïеðеëома, с ðавномеðным ðасïðеäеëени-
ем наãðóçки в системе «костü-имïëант», а 
такæе с ðационаëüным наãðóæением ко-
не÷ности в çависимости от ôоðмиðованиÿ 
костной моçоëи» [1].

Ðаçðаботка «ðасøиðÿющиõсÿ» систем 
интðамеäóëëÿðной ôиксации выçваëа мно-
ãо÷исëенные äискóссии относитеëüно иõ 
ïðеимóществ и оãðани÷ений [3, 4]. Ðÿä ав-
тоðов ïоçициониðóет äанный ваðиант ôик-
сации как весüма ïðеäïо÷титеëüный ïðи 
ïатоëоãи÷ескиõ ïеðеëомаõ, особенно ïëе-
÷евой кости. В то æе вðемÿ имеютсÿ весü-
ма неãативные çакëю÷ениÿ, основанные 
на ïотеðе ãеðмети÷ности систем в ïðоцес-
се ãиäðавëи÷ескоãо ðасøиðениÿ, оïисаны 
сëó÷аи ðаçðóøениÿ систем и в ïосëеоïе-
ðационном ïеðиоäе, а такæе äеôоðмации 
стеðæней беç ïотеðи ãеðмети÷ности [5].

Öåëüþ иссëеäованиÿ ïосëóæиëо иçó÷е-
ние ïðеимóществ ïеðви÷но-äинами÷ескоãо 
остеосинтеçа интðамеäóëëÿðными систе-
мами ðасøиðÿющейсÿ ôиксации.

Ìàòåðèàëы è ìåòîäы. В сïециаëиçи-
ðованныõ отäеëениÿõ ÐÁ с 2007 ïо 2011 ã. 
быëо ïðоиçвеäено 478 вмеøатеëüств с ис-
ïоëüçованием интðамеäóëëÿðныõ систем 
ðасøиðÿющейсÿ ôиксации ïðи высоко-
энеðãети÷ескиõ äиаôиçаðныõ ïеðеëомаõ 
кðóïныõ сеãментов ниæниõ коне÷ностей 32 
и 42 ïо кëассиôикации АÎ, иç ниõ ïðи 169 
ïеðеëомаõ боëüøебеðцовой кости, в т.÷. 36 
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и 90 (17,5%) с бëокиðованием, 91 на ïëе-
÷евой кости с исïоëüçованием ðасøиðÿю-
щейсÿ ôиксации и 67 (42,4) с бëокиðовани-
ем и 94 ïðи ïеðеëомаõ беäðенной кости, в 
т.÷. 21 (18,2%) – с äоïоëнитеëüным бëоки-
ðóющим винтом (ðис. 1).
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Ðèñ. 1. Ñòðуêòуðà îïåðàòèâíых âìåшàòåëüñòâ ñ 
èñïîëüзîâàíèåì èíòðàìåäуëëÿðíых ñèñòåì.

Ñðавнитеëüное иссëеäование быëо ïðо-
иçвеäено ó 226 ïациентов с анаëоãи÷ными 
ïовðеæäениÿми в ÁÑÌÏ ã. Óôы с 2005 ïо 
2011 ã. 174 ïациентам выïоëнен интðаме-
äóëëÿðный бëокиðóющий остеосинтеç, в 52 
сëó÷аÿõ ïðоиçвеäена ôиксациÿ с исïоëüçо-
ванием ðасøиðÿющиõсÿ систем интðаме-
äóëëÿðной ôиксации. Ðасïðеäеëение ïаци-
ентов ïо воçðастó ïðеäставëено на ðис. 2. 
Достовеðныõ ðаçëи÷ий в воçðасте ïациен-
тов с ïовðеæäениÿми ðаçëи÷ныõ сеãментов 
выÿвëено не быëо.

Ðèñ. 2. Ðàñïðåäåëåíèå ïàöèåíòîâ â зàâèñèìîñòè 
îò âîзðàñòà.

В ïðоцессе ïðовеäенноãо анаëиçа быëо 
выÿвëено, ÷то ïðоäоëæитеëüностü оïе-
ðативноãо вмеøатеëüства çна÷имо ниæе 
ïðи исïоëüçовании систем ðасøиðÿющей-

сÿ ôиксации: так ïðи остеосинтеçе боëü-
øебеðцовой кости сðеäнÿÿ ïðоäоëæитеëü-
ностü составиëа 23,8 мин, ïðи выïоëнении 
бëокиðóющеãо интðамеäóëëÿðноãо остео-
синтеçа сðеäнее вðемÿ ôиксации состави-
ëо 44,3 (SD - 3,7) мин. Ñðеäнее вðемÿ вме-
øатеëüства ïðи ôиксации беäðенной кости 
такæе быëо äостовеðно ниæе и составиëо 
42,5 мин ïðи бëокиðóющем интðамеäóë-
ëÿðном остеосинтеçе и 42,3 мин ïðи ôикса-
ции с исïоëüçованием ãиäðавëи÷ески ðас-
øиðÿемыõ систем (p<0,05).

Ïðи анаëиçе объемов интðаоïеðацион-
ной кðовоïотеðи быëи выÿвëены çна÷имые 
отëи÷иÿ ïðи остеосинтеçе с исïоëüçовани-
ем маëоинваçивной ôиксации с исïоëüçо-
ванием систем Fixion, ÷то составиëо 150 мë 
ïðи ïеðеëомаõ костей ãоëени и 250 мë ïðи 
ïеðеëомаõ беäðа, ïðи ôиксации с исïоëü-
çованем теõноëоãии ÁÈÎÑ кðовоïотеðÿ со-
ставëÿëа 300 и 400 мë соответственно, ÷то 
быëо äостовеðно выøе (p<0,03). 

Ïðоäоëæитеëüностü интðаоïеðацион-
ной ôëюоðоскоïии быëа çна÷имо ниæе ïðи 
маëоинваçивном остеосинтеçе и в сðеäнем 
составиëа 15,4 и 22,6 секóнä, ïðи ôикса-
ции костей ãоëени и беäðенной кости соот-
ветственно, ÷то быëо äостовеðно ниæе, ÷ем 
ïðи ôиксации ïо теõноëоãии ÁÈÎÑ (55 и 
72 сек). 

Дëитеëüностü ïосëеоïеðационной ãо-
сïитаëиçации ïðи ôиксации с ïðимене-
нием бëокиðованныõ стеðæней в сðеäнем 
составиëа 13,4-15,2 сóток, в то вðемÿ как 
ïðи ôиксации системами Fixion äанные ïо-
каçатеëи составиëи 6,3-8,6 сóток соответ-
ственно (табë. 1). 

Выÿвëенные ïðеимóщества иëëюстðи-
ðóютсÿ кëини÷еским ïðимеðом. Ïациен-
тó 19 ëет, ïðоиçвеäена ôиксациÿ боëüøе-
беðцовой кости с исïоëüçованием системы 
ðасøиðÿющейсÿ ôиксации ïо ïовоäó ïо-
вðеæäениÿ 42 А 12 ïо АÎ. Èнциçиÿ – 3см, 
ïðоäоëæитеëüностü вмеøатеëüства соста-
виëа 26 минóт, вðемÿ ôëюоðоскоïии 15 
сек, кðовоïотеðÿ окоëо 100 мë. Ïоëнаÿ на-
ãðóçка ðекоменäована на 3 сóтки, тðóäо-
сïособностü восстановëена к 4 неäеëе ïо-
сëе ôиксации. 

Òаким обðаçом, ваæными ïðеимóще-
ствами теõноëоãии ôиксации с исïоëüçо-
ванием ãиäðавëи÷ески ðасøиðÿющиõсÿ 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика групп в зависимости от типа фиксации

ÁÈÎÑ Fixion Çна÷имостü отëи÷ий

ÁÁÊ±ÌÁÊ
Áеäðеннаÿ 

костü
ÁÁÊ±ÌÁÊ

Áеäðеннаÿ 
костü

ÁÁÊ±ÌÁÊ
Áеäðеннаÿ 

костü

Воçðаст, ëет
47,4

(18-79)
42,5

(21-68)
38,2

(16-72)
46,3

(25-58)
NS NS

Ïðоäоëæитеëüностü вмеøатеëü-
ства

44,3 
(25,2-78,6)

53,2 
(31,4-94,6)

23,8 
(18,5 –43,6)

42 
(36,7–62,3)

<0,05 <0,05

Êðовоïотеðÿ (мë)
200

(200-500)
350

(250-600)
200

(100-350)
300

(200-450)
<0,05 <0,03

Ïðоäоëæитеëüностü ôëюоðоско-
ïии (сек)

55,4
(40–100)

72,3
(50-120)

15,4
(10-30)

22,6
(20-60)

<0,03 <0,03

Ïðоäоëæитеëüностü ãосïитаëиçа-
ции (сóт)

13,4
(7-29)

15,2
(9-32)

11,3
(11-35)

13,6
(11-18)

NS <0,03

Ðèñ. 3. Êëèíè÷åñêèé ïðèìåð.

øтиôтов ïðи сðавнении с ÁÈÎÑ ÿвëÿетсÿ: 
сокðащение ïðоäоëæитеëüности оïеðатив-
ноãо вмеøатеëüства, менüøий объем кðо-
воïотеðи, кðоме тоãо боëее коðоткое вðемÿ 
ôëюоðоскоïии, ÷то несомненно объÿснÿ-
етсÿ отсóтствием необõоäимости ввеäениÿ 
бëокиðóющиõ винтов. В ðаннем ïосëеоïе-

ðационном ïеðиоäе ïациент имеет воçмоæ-
ностü ïðистóïитü к ôóнкционаëüной ðеа-
биëитации ïосðеäством äоçиðованной на-
ãðóçки на оïеðиðованный сеãмент.

ÁÈÎÑ быë, естü и ïо всей виäимости 
останетсÿ «çоëотым станäаðтом» ïðи высо-
коэнеðãети÷ескиõ ïовðеæäениÿõ кðóïныõ 
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сеãментов ниæниõ коне÷ностей, ïоскоëüкó 
ïоçвоëÿет óïðавëÿтü ðеïаðативной ðеãе-
неðацией, не вмеøиваÿсü в çонó ïеðеëома, 
ïоçвоëÿет ïðоиçвоäитü как стати÷ескóю, 
так и ïеðви÷но äинами÷ескóю ôиксацию, в 
то æе вðемÿ ãиäðавëи÷ески ðасøиðÿющи-
есÿ øтиôты ïðи ïовðеæäениÿõ äиаôиçаð-
ной ëокаëиçации обесïе÷ивают боëее ðанее 
восстановëение ôóнкционаëüной активно-
сти в ïосëеоïеðационном ïеðиоäе, ÷то ïо-
виäимомó свÿçано с боëее ôиçиоëоãи÷ным 
ðасïðеäеëением вектоðов внóтðикостно-
ãо ðеïоçиционноãо наïðÿæениÿ, ÷то несо-
мненно тðебóет иçó÷ениÿ в отäаëенном ïо-
сëеоïеðационном ïеðиоäе.
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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 вва-
æатиметüсÿ äата наäõоäæеннÿ äо ðеäакці¿ 
остато÷но оïðацüованоãо автоðом ваðіанта 
ðóкоïисó.
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