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Wstęp.
Wrodzona łamliwość kości (osteogenesis im-

perfecta, OI) to grupa chorób uwarunkowanych ge-
netycznie polegających na zaburzeniach budowy 
kolagenu i objawiających się defektem struktural-
nym, który prowadzi do nadmiernej kruchości ko-
ści. Pod koniec lat 70-tych XX wieku David Sillen-
ce opracował pierwszą systematyczną klasyfikację 
choroby opartą na stopniu ciężkości przebiegu kli-
nicznego [1].

Przyczynę choroby stanowi nieprawidłowa bu-
dowa i/lub ilość kolagenu typu 1 w tkance kostnej, 
czego konsekwencją jest obniżona wytrzymałość 
kości na deformacje i siły rozciągająco-ściskające. 
W zdecydowanej większości podłożem genetycz-
nym OI są mutacje w genach kodujących łańcuchy 
α1 i α2 kolagenu typu 1 (COL1A1 i COL1A2)[2]. 
W ostatnich latach opisano szereg nowych przy-
padków, które pomimo identycznego lub bardzo 
podobnego przebiegu klinicznego, nie były zwią-
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(osteogenesis imperfectA)

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ  
ТА КЛАСИФІКАЦІЇ НЕДОСКОНАЛОГО ОСТЕОГЕНЕЗУ

Paweł Abramowicz1, Adam Artemiuk2, Jerzy Konstantynowicz1

Павел Абрамович1, Адам Артемюк2, Єжи Константинович1

1Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny w 
Białymstoku, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa, 

2Studenckie Koło Naukowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Polska

1Кафедра педиатрии и нарушения развития, Детская Клиническая больница  
им. Доктора Л. Заменгофа, 

2Студенческая научная ассоциация, Белостокский Медицинский Университет,  
Белосток, Польша

Abstract. The definition and classification of osteogenesis imperfecta (OI) have been transformed since last two decades. In 
the past, it has been described as a type I collagenopathy due to identified mutations in COL1A1 and COL1A2 genes 
encoding collagen type I which led to all OI cases. At least 10 genes involved in the process of type I collagen biosynthesis 
have been described until now. COL1A1/2 genes are responsible for almost 90% of OI prevalence. However, there 
is a number of newly discovered genes which encode proteins involved in posttranslational overmodification of 
procollagen, whereas mutations in these genes lead to approximately 10% types of OI inherited recessively. This 
review provides an update on the traditional Sillence classification and also recent developments in understanding of 
underlying mechanisms in OI. The paper discusses currently published modification of the OI classification (new types 
of the disease: V-VIII) and a new approach to the diagnostic methods focusing mainly on phenotypic manifestation, 
independent of the genetic or molecular background. We point out the importance of clinical symptoms and severity of 
the disorder of which both appear the most useful criteria for management of OI patients in everyday practice.

Вступ.
Недосконалий остеогенез (osteogenesis im-

perfecta, НO) включає в себе групу генетичних 
захворювань, що супроводжуються порушення-
ми будови колагену та проявляються структур-
ним дефектом, який призводить до надмірної 
крихкості кісток. У кінці 70-х років ХХ століт-
тя Девід Сіленс (David Sillence) розробив пер-
шу систематичну класифікацію захворювання, в 
основі якої лежить тяжкість клінічного перебігу 
захворювання [1].

Причиною хвороби є неправильна будова 
та/або недостатність колагену 1-го типу в кіст-
ках, що призводить до зниження міцності кіст-
ки та її деформації внаслідок розтягнення або 
стиснення. У переважній більшості в основі НО 
лежать мутації в генах, що кодують ланцюги α1 
і α2 колагену 1 типу (COL1A1 і COL1A2) [2]. В 
останні роки описуються нові випадки НО, які, 
незважаючи на ідентичну або дуже схожу клініч-
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zane z mutacjami w genach kodujących łańcuchy 
kolagenu, lecz z mutacjami genów współuczestni-
czących w przemianach post-translacyjnych synte-
tyzowanych podjednostek prokolagenu. Aktualnie 
w bazie OMIM® (Online Mendelian Inheritance In 
Man: http://omim.org/) odnaleźć można aż 12 ty-
pów OI o różnej manifestacji klinicznej i typie dzie-
dziczenia [3-7]. Nowe typy OI zostały wyróżnio-
ne w większości przypadków dzięki odkryciu no-
wych genów uczestniczących w biosyntezie kola-
genu, lecz bez powiązania z fenotypem. Ta rozbież-
ność między genetyką a fenotypem stała się powo-
dem dużego zamieszania w klasyfikacji, a przede 
wszystkim ujawniła trudności w zastosowaniu tej 
nowej, rozszerzonej klasyfikacji Sillence’a w prak-
tyce klinicznej. Stąd pojawiły się w ostatniej deka-
dzie próby reklasyfikacji OI w oparciu o obraz kli-
niczny, co wydaje się użyteczniejsze w zastosowa-
niu klinicznym. 

I. Historia nazwy oraz epidemiologia wrodzo-
nej łamliwości kości

Wrodzona łamliwość kości (osteogenesis im-
perfecta, kostnienie niezupełne, zespół Ekmana i 
Lobsteina, syndrom Vrolika, glass-bone disease, 
brittle bone disease) – grupa chorób uwarunkowa-
nych genetycznie, polegających na zaburzeniach 
w budowie kolagenu, objawiających się nadmier-
ną kruchością kości (ang. brittle bone). Najstarszy 
przypadek chorego na OI pochodzi sprzed ponad 
3000 lat i dotyczy opisu mumii dziecka z czasów 
starożytnego Egiptu [8]. Natomiast pierwsze na-
ukowe doniesienie nt. pacjenta z OI z końca XVIII 
wieku podał Olaus Jakob Ekman (1788), który 
przedstawił przypadek rodzinnego występowania 
łamliwości kości i zaproponował nazwę „congeni-
tal osteomalacia” [9]. Termin „osteogenesis imper-
fecta” został po raz pierwszy użyty do opisania cho-
roby przez holenderskiego lekarza Willema Vroli-
ka (1801-1863), który jako pierwszy wysunął tak-
że podejrzenie wrodzonego podłoża choroby [10]. 
Pierwsze informacje na temat mechanizmów dzie-
dziczenia OI pochodzą z końca XIX w. i zostały 
przedstawione przez Martina Benno Schmidta.

Choroba występuje z częstością 1:15000 uro-
dzeń [11], jednak dane epidemiologiczne powinny 
być traktowane z dużą ostrożnością, ze względu na 
możliwość asymptomatycznego przebiegu schorze-
nia. Mianowicie znaczna część osób z łagodniejszy-
mi typami choroby i niewielką liczbą złamań po-
zostaje niezdiagnozowana, stwarzając czasem po-

ну картину, не пов’язані з мутаціями в генах, що 
кодують ланцюги колагену, а пов’язані з мутаці-
ями генів, які беруть участь у трансформації про-
колагену. На сьогодні в базі ОMIM® (Online Men-
delian Inheritance In Man: http://omim.org/) можна 
знайти 12 типів НО з різними клінічними про-
явами й типами успадкування [3-7]. Нові типи 
НО були виділені в більшості випадків у зв’язку 
з відкриттям нових генів, що беруть участь у бі-
осинтезі колагену, але без зв’язку з фенотипом. 
Ці розбіжності між генетичним субстратом та 
фенотипом захворювання стали причиною ве-
ликої плутанини в класифікації та насамперед 
показали труднощі в застосуванні нової розши-
реної класифікації Сіленс у клінічній практиці. 
Таким чином, за останні десятиліття з’явилися 
спроби рекласифікації НО, в основі якої лежить 
клінічна картина хвороби, яка, здається, має бути 
більш корисною в клінічній практиці.

I. Історія назви та епідеміологія недоскона-
лого остеогенезу

Недосконалий остеогенез (osteogenesis im-
perfecta, незавершене скостеніння, синдром 
Лобштейна-Екмана, синдром Вроліка, glass-bo-
ne disease (захворювання скляних кісток), britt-
le bone disease (захворювання крихких кісток)) 
- група спадкових захворювань, пов’язаних з 
порушенням структури колагену, які проявляють-
ся в надмірній крихкості кісток (так звані крих-
кі кістки). Найдавніший випадок захворювання 
пацієнта на НО налічує понад 3000 років і від-
носиться до опису мумії-дитини із часів Старо-
давнього Єгипту [8]. Натомість, у кінці вісімнад-
цятого століття (1788) Олаус Якоб Екман пред-
ставив першу наукову доповідь про пацієнта з 
НО, в якій продемонстрував випадок вродженої 
крихкості кісток і запропонував назву «вроджена 
остеомаляція» [9]. Термін «недосконалий 
остеогенез» був вперше використаний для опису 
хвороби голландським лікарем Віллем Вроліком 
(1801-1863 рр.), який вперше запідозрив гене-
тичний субстрат хвороби [10]. Перші відомості 
про механізми успадкування НО сягають кінця 
дев’ятнадцятого століття та були представлені 
Мартіном Шмідтом Бенно. 

НО зустрічається із частотою 1:15000 пологів 
[11], але до епідеміологічних даних слід стави-
тися з обережністю в зв’язку з можливістю без-
симптомного перебігу захворювання. Зокре-
ма, в значної частина пацієнтів з легшими ти-
пами захворювання та невеликою кількістю 
переломів діагноз НО не ставиться, що іноді 
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ważny problem kliniczny. Choroba dotyczy z rów-
ną częstością obu płci oraz wszystkich grup etnicz-
nych i ras.  

II. Patofizjologia osteogenesis imperfecta – 
nowe odkrycia

Pierwotnie wystąpienie choroby wiązano z mu-
tacjami non-sense lub missence w dwóch genach 
COL1A1 (loci: 17q21.3) i COL1A2 (loci: 7q21.3) 
kodujących, odpowiednio, łańcuchy α1(I) i α2(I) 
prokolagenu typu I. Stąd dawna definicja choro-
by brzmiała: kolagenopatia typu I. Do chwili obec-
nej zidentyfikowano ponad 2000 różnych mutacji 
w genach kolagenu prowadzących do OI i umiesz-
czonych w międzynarodowej bazie danych (http://
www.le.ac.uk/ge/collagen/) [12,13]. Dla zrozumie-
nia patomechanizmu schorzenia wymagana jest 
podstawowa znajomość poszczególnych etapów 
biosyntezy kolagenu typu I. 

Łańcuchy kolagenu typu I, głównego białka 
strukturalnego macierzy kostnej i więzadeł – to he-
terotrimery zbudowane z 3 lewoskrętnych łańcu-
chów prokolagenu: dwóch α1 i jednego α2, które 
są skręcone wzajemnie tworząc prawoskrętną su-
perhelisę. Początkowo łańcuchy są syntetyzowane 
jako polipeptydy pro-α zakończone propeptydami 
(N-propeptyd i C-propeptyd) niezbędnymi w pro-
cesie łączenia łańcuchów α1 i α2 w potrójną helisę. 
Każdy z łancuchów charakteryzuje się szczególną 
strukturą pierwszorzędową: domeny białkowe zbu-
dowane są z powtarzających się trójpeptydów Gli-
cyna (Gly)-X-Y. 

Obecność reszt Gly w każdej trzeciej pozycji 
łańcucha białkowego kolagenu stanowi warunek 
absolutnie niezbędny dla prawidłowego utworze-
nia potrójnej helisy. Wiąże się to z faktem, że jedy-
nie reszty Gly są na tyle małe, aby zmieścić się w 
osiowej pozycji tej zwartej struktury potrójnej he-
lisy. Najczęstszy układ tripletów w łańcuchach ko-
lagenowych to Gly-Pro-X i Gly-X-Hyp, gdzie X 
oznacza każdy inny aminokwas inny niż Gly, Pro 
albo Hyp. Ponadto dość często występującą resz-
tą aminokwasową w strukturze tripletów jest lizy-
na (Lys). Hydroksyprolina (a także hydroksylizyna) 
powstają w  posttranslacyjnych procesach przemia-
ny łańcuchów prokolagenowych w reakcji enzyma-
tycznej hydroksylacji, zaś defekty w genach kodu-
jących enzymy uczestniczące w tym ważnym pro-
cesie stanowią jeden z niedawno odkrytych patome-
chanizmów recesywnych postaci OI, o czym będzie 
mowa w dalszej części tego opracowania. Niewiele 

викликає серйозну клінічну проблему. Хвороба 
зустрічається з однаковою частотою серед обох 
статей та всіх етнічних та расових груп.

II. Патофізіологія недосконалого остеоге-
незу - нові відкриття

Спочатку хворобу пов’язували із нонсенс 
(non-sense) або місенс (missense) мутаціями 
в двох генах кодування ланцюгів α1 (I) і α2 (I) 
проколагену першого типу - COL1A1 (локус: 
17q21.3) і COL1A2 (локус: 7q21.3) відповідно. 
Таким чином, колишнє визначення цієї хвороби 
- колагенопатія першого типу. На сьогоднішній 
день виявлено понад 2000 різних мутацій у ге-
нах колагену, які викликають НО та введені в 
міжнародну базу даних (http://www.le.ac.uk/ge/
collagen/) [12, 13]. Для того, щоб зрозуміти пато-
генез захворювання потрібно мати загальне уяв-
лення про різні етапи біосинтезу колагену типу I.

Ланцюги першого типу колагену осно-
вного структурного білка матриксу кістки за 
структурою є гетеротримерами та побудовані із 
трьох лівозакручених ланцюжків проколагену: 
двох α1 і одного α2, які закручені за годинни-
ковою стрілкою один з одним, щоб сформува-
ти суперспіраль. Спочатку ланцюги синтезують-
ся у вигляді про-α поліпептидів, які завершу-
ються N- та C-пропептидами, необхідними для 
з’єднання α1 і α2 ланцюгів у потрійну спіраль. 
Кожен з ланцюгів характеризується певною пер-
винною структурою: домен білка складається із 
трипептидних фрагментів гліцину (Gly)-XY, які 
часто повторюються.

Наявність залишків Gly в кожному третьо-
му положенні білкового ланцюга колагену є аб-
солютно необхідною умовою для створення по-
трійної спіралі. Це пов’язано з тим, що залишки 
Gly є настільки малими, що це дозволяє їм поміс-
титися в осьовому положенні компактної струк-
тури потрійної спіралі. Найбільш поширеним 
складом трипептидних фрагментів у ланцюзі ко-
лагену є Gly-Pro-X і Gly-X-Hyp, де X - будь-яка 
інша амінокислота, крім Gly, Pro (проліну) і Hyp 
(оксипроліну). Крім того, досить часто в складі 
трипептидів зустрічаються залишки амінокисло-
ти лізину (Lys). Гідроксипролін (також гідрокси-
лізин) утворюється в процесах гідроксилювання 
посттрансляційної модифікації проколагенових 
ланцюгів, тому дефекти в генах, що кодують 
ферменти, які беруть участь у цьому важливому 
процесі, є одним з недавно виявлених патологіч-
них механізмів розвитку рецесивних форм НО, 
які будуть обговорюватися пізніше в цій стат-
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innych białek wykazuje taką regularność. Regular-
ność ta powoduje, że łańcuchy α wykazują tenden-
cję do przyjmowania ściśle określonej konforma-
cji na skutek oddziaływań między sobą. Jak wspo-
mniano wcześniej, 3 cząsteczki prokolagenu skrę-
cają się spontanicznie w podjednostki zwane tropo-
kolagenem, który ma opisaną strukturę potrójnej, 
zwartej helisy. Wiązania kowalencyjne i wodoro-
we tworzone przez hydroksylizynę i hydroksypro-
linę odgrywają kluczową rolę w stabilizacji helisy 
kolagenu, a także mają silny wpływ na ostateczny 
kształt włókien zbudowanych z kolagenu [14,15]. 

Wyróżniamy dwie główne klasy mutacji w ge-
nach kolagenu typu I związane z OI.

1. Pierwsza klasa mutacji, będąca zwykle muta-
cją typu non-sense lub typu przesunięcia ramki od-
czytu (frameshift) wprowadzających przedwcześ-
nie kodon kończący proces transkrypcji, prowadzi 
do ilościowego defektu kolagenu typu I, ponieważ 
jedynie połowa prawidłowej ilości kolagenu ule-
ga wytworzeniu (haploinsufficiency). W tym przy-
padku struktura kolagenu pozostaje prawidłowa, a z 

ті. Декілька інших білків мають таку ж законо-
мірність. Описана будова дозволяє α ланцюгам 
прийняти чітку конформацію внаслідок взаємо-
дії між залишками амінокислот. Як уже згадува-
лося раніше, три молекули проколагену, скручу-
ючись, утворюють тропоколаген, структура яко-
го має потрійну компактну спіраль. Ковалентний 
та водневий зв’язки (останній утворюється між 
гідроксилізином і гидроксипроліном) відіграють 
ключову роль у стабілізації колагенової спіралі, 
а також здійснюють суттєвий вплив на остаточну 
форму колагенових волокон [14, 15].

Існує два основних класи мутацій генів кола-
гену першого типу, які пов’язані з НО.

1. Перший клас мутацій - це нонсенс мута-
ції або мутації, пов’язані із зсувом рамки зчиту-
вання (frameshift) - поява (наявність) кодона з до-
строковим припиненням транскрипції - викликає 
кількісні дефекти колагену І типу, при цьому ви-
робляється лише половина необхідної кількості 
колагену (haploinsufficiency). У даному випадку 

Ryc. 1. Schemat biosyntezy kolagenu typu I (van Dijk et al. [16]).
Рис. 1. Схема біосинтезу колагену І типу (van Dijk et al. [16]).
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tego typu mutacją mamy do czynienia w przypadku 
łagodnego typu I OI.

2. Druga klasa mutacji wiąże się w nieprawidło-
wą sekwencją aminokwasów w łańcuchach α1 lub 
α2, co prowadzi do nieprawidłowej budowy we-
wnętrznej kolagenu typu I. Najczęstszym typem ta-
kiej mutacji jest substytucja reszt Gly innymi resz-
tami aminokwasowymi, co skutkuje deformacją po-
trójnej zwartej struktury helisy i jej niestabilnością.

W ostatnich latach wiedza dotycząca procesu 
biosyntezy kolagenu oraz roli genów uczestniczą-
cych w poszczególnych jej etapach uległa radykal-
nej zmianie, chociaż pozostaje jeszcze wiele nie-
wiadomych. Dokonano odkrycia szeregu muta-
cji w innych genach, które nie są genami struk-
turalnymi kolagenu, ale odgrywają ogromną rolę 
w przemianach posttranslacyjnych: układaniu łań-
cuchów α1 i α2 [17], ich skręcaniu w potrójną he-
lisę [18], odcinaniu końcowych N i C-propepty-
dów i stabilizowaniu zakończeń potrójnej helisy 
oraz w procesach łączenia łańcuchów kolagenu 
we włókna kolagenowe (fibril formation). Mutacje 
w tych genach stanowią patomechanizm rzadkich, 
najczęściej ciężkich i recesywnie dziedziczonych 
form OI. Obecnie znanych jest co najmniej 8 ta-
kich genów: CRTAP, LEPRE1, PPIB, SERPINH1, 
FKBP10, PLOD2, SP7 i SERPINF1. Odkrycia 
molekularno-genetyczne spowodowały również 
konieczność nowego spojrzenia na OI oraz nowe 
niż dotychczas koncepcje tego schorzenia.

CRTAP, LEPRE1 i PPIB
Białko CRTAP (cartilage associated prote-

in) tworzy wraz z 3-hydroksylazą prolinową-1 
(prolyl-3-hydroxylase-1; P3H1) oraz cyklofiliną B 
(cyclophilin B; CyPB) kompleks białkowy CRTAP/
P3H1/CyPB, kodowany odpowiednio przez geny 
CRTAP, LEPRE1 i PPIB, którego rolą jest 3-hy-
droksylacja reszty proliny w pozycji 986 łańcu-
chów α1(I)-prokolagenu [19]. Kompleks CRTAP/
P3H1/CyPB prawdopodobnie działa także jako cis-
-trans izomeraza proliny oraz pełni funkcję chape-
ronu (molecular chaperone) uczestnicząc w proce-
sie rozpoznawania, układania i zwijania łańcuchów 
prokolagenu w potrójną helisę [20, 21].

Mutacje w genie CRTAP (loci: 3p22) związa-
ne są z wystąpieniem recesywnie dziedziczonej OI 
typu VII [6, 22]. Mutacje w genie LEPRE1 (loci: 
1p34.2) odpowiadają za VIII typ OI [7]. Z kolei 
mutacje w genie PPIB (loci: 15q22.31) są odpowie-
dzialne za IX typ choroby [23].

структура колагену в нормі. Описаний тип мута-
цій викликає легкий перебіг НО І типу.

2. Другий клас мутацій - пов’язаний з непра-
вильною послідовністю амінокислот в α1 або α2 
ланцюгах, що викликає патологічну внутріш-
ню структуру колагену типу I. Найбільш поши-
реним типом мутацій є заміна залишків Gly на 
залишки інших амінокислот, у результаті чого 
виникає деформація компактної потрійної спі-
ральної структури колагену та її нестабільність.

За останні роки знання про процес біосин-
тезу колагену й роль генів, залучених в його 
різних етапах, радикально змінилися, хоча ба-
гато чого ще залишається невідомим. Було де-
кілька відкриттів щодо мутацій у інших генах, 
які не є структурними генами колагену, але ві-
діграють важливу роль у метаболізмі посттран-
сляційних змін: з’єднанні α1 і α2 ланцюгів [17], 
закручуванні потрійної спіралі [18], від’єднанні 
N та C-термінальних пропепдидів та стабіліза-
ції потрійної спіралі в процесі з’єднання лан-
цюгів колагену в колагенові волокна (формуван-
ня фібрил). Мутації в цих генах є патологічним 
механізмом розвитку рідкісних, часто важких і 
рецесивно успадкованих форм НО. На сьогод-
ні відомо принаймні вісім таких генів: CRTAP, 
LEPRE1, PPIB, SERPINH1, FKBP10, PLOD2, SP7 
і SERPINF1. Молекулярно-генетичні відкриття 
також призвели до необхідності по-новому по-
глянути на НО та нові концепції даної хвороби.

CRTAP, LEPRE1 i PPIB
Хрящ-асоційований білок CRTAP (car-

tilage associated protein) разом із проліл-3-
гідроксилазою-1 (prolyl-3-hydroxylase-1; P3H1) 
і циклофіліном B (cyclophilin B; CyPB) форму-
ють білковий комплекс CRTAP/P3H1/CyPB, за-
кодований генами CRTAP, LEPRE1 і PPIB, чия 
роль полягає в 3-гідроксилюванні залишку про-
ліну в положенні 986 ланцюгів α1 (I) проколаге-
ну [19]. Комплекс CRTAP/P3H1/CyPB, ймовірно, 
діє як цис-транс-пролін- ізомераза й виконує ша-
перонну функцію (molecular chaperone), беручи 
участь у процесі формування потрійної спіралі із 
проколагенових ланцюгів [20, 21].

Мутації в гені CRTAP (локус: 3p22) пов’язані 
з виникненням рецесивно успадкованого НО 
VII типу[6, 22]. Мутації в гені LEPRE1 (локус: 
1p34.2) викликають VIII тип НО [7]. Мутації в 
гені PPIB (локус: 15q22.31) зумовлюють НО IX 
типу [23].
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SERPINH1
Gen SERPINH1 (loci: 11q13.5) koduje białko 

wiążące kolagen HSP47 pełniące funkcję chapero-
nu w retikulum endoplazmatycznym. HSP47 kon-
troluje integralność potrójnej helisy i odpowiada za 
transport łańcuchów progolagenu I z retikulum do 
aparatu Golgiego. Dysfunkcja tego genu odpowia-
da za X typ OI [24]. 

FKBP10 i PLOD2
Dwa nowo zidentyfikowane geny FKBP10 (loci: 

17q21)  i PLOD2 (loci: 3q24) odgrywają niewyjaś-
nioną jeszcze rolę w zespołach nakładania (overlap 
sydromes) recesywnej postaci OI (typ XI) i zespołu 
Bruck’a (Bruck syndrome) [25-27].

SP7
Gen SP7 (loci: 12q13) koduje Osterix czyli 

czynnik transkrypcyjny osteoblastów odgrywający 
zasadniczą rolę w kościotworzeniu, związany z wy-
stąpieniem typu XII OI [28, 29].

SERPINF1
Gen zlokalizowany na chromosomie 17p13.3 

koduje pigment-epithelium-derived factor 
(PEDF) będący silnym inhibitorem angiogenezy, 
ale pełniący również ważną role w kościotworze-
niu i remodelingu. Uważa się, że utrata PEDF w 
wyniku mutacji w genie SERPINF1 prowadzi do 
powstania VI typu OI dziedziczonego recesyw-
nie [30].

III. Modele dziedziczenia OI
Większość przypadków OI (85-90%) dziedzi-

czona jest w sposób autosomalny dominujący i ma 
związek z mutacjami w genach strukturalnych ko-
lagenu COL1A1 i COL1A2. Pozostałe 10-15% – w 
sposób autosomalny recesywny i wynika z muta-
cji w genach współuczestniczących na różnych eta-
pach biosyntezy kolagenu.

IV. Manifestacja kliniczna
Manifestacja kliniczna choroby różni się w za-

leżności od typu choroby, ale może być zróżnico-
wana także w obrębie tego samego typu choroby. 
Najistotniejszym objawem OI jest zwiększona, cza-
sami przekraczająca 100, liczba złamań kości przy 
bardzo niewielkiej sile urazu, czasami wystąpienie 
złamania podczas snu. Inne bardzo charakterystycz-
ne objawy to: osteoporoza (uwarunkowana wielo-
czynnikowo, ale nie jest ona istotą choroby) oraz 
przewodzeniowe/mieszane upośledzenie słuchu o 
późnym początku (2-3 dekada życia) będąca wyni-
kiem fiksacji podstawy strzemiączka i mikrozłamań 
kosteczek słuchowych.

Do innych, zmiennych w zależności od typu 
choroby objawów klinicznych należą: 

SERPINH1
Ген SERPINH1 (локус: 11q13.5) кодує колаген-

зв’язуючий білок HSP47, який виконує шаперон-
ну функцію в ендоплазматичному ретикулюмі. 
HSP47 контролює цілісність потрійної спіралі 
й відповідає за транспорт проколагенового лан-
цюга з ендоплазматичного ретикулюму в апа-
рат Гольджі. Дисфункція гену лежить у основі X 
типу НО [24].

FKBP10 i PLOD2
Нещодавно виявлені гени FKBP10 (локус: 

17q21) і PLOD2 (локус: 3q24) відіграють важ-
ливу роль у виникненні синдромів перекриття 
(overlap sydromes) - рецесивні формі НО (XI тип) 
та синдром Брука [25-27].

SP7
Ген SP7 (локус: 12q13) кодує Osterix, тоб-

то фактор транскрипції остеобластів, відіграє 
провідну роль у кісткоутворенні, лежить в основі 
XII типу НО [28, 29].

SERPINF1
Ген, розташований на хромосомі 17p13.3, ко-

дує фактор пігментного епітелію (PEDF), який, 
окрім того, що є потужним інгібітором ангіоге-
незу, відіграє важливу роль у формуванні кістко-
вої тканини та її ремоделюванні. Вважається, що 
втрата PEDF у результаті мутації гена SERPINF1 
викликає рецесивно успадкований VI тип НО 
[30].

IІІ. Типи успадкування НО
У більшості випадків (85-90%) НО успад-

ковується аутосомно-домінантним шляхом і 
пов’язаний з мутаціями в структурних генах ко-
лагену COL1A1 і COL1A2. Решта 10-15% успад-
ковується аутосомно-рецесивним шляхом і є ре-
зультатом мутації в генах, які беруть участь на 
різних етапах біосинтезу колагену.

IV. Клінічні прояви
Клінічні прояви хвороби залежать від типу 

захворювання, а також можуть відрізнятися в 
межах одного типу. Найважливішим симптомом 
НО є дуже висока кількість низькоенергетич-
них переломів кісток, деколи переломи відбува-
ються під час сну. Іншими дуже характерними 
симптомами є остеопороз (визначається багать-
ма факторами, але він не є основою хвороби) та 
кондуктивна/змішана втрата слуху з пізньою ма-
ніфестацією (в 20–30 років) у результаті фікса-
ції основи стремінця та мікропереломів слухо-
вих кісточок.

До інших клінічних симптомів у залежності 
від типу захворювання, відносять:
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• niebieskawe/szaroniebieskie zabarwienie twar-
dówek (blue sclerae) – nie jest objawem patogno-
monicznym, ale bardzo charakterystycznym dla OI; 

• niedobór wysokości ciała / niskowzrost;
• deformacje szkieletowe: łukowate zniekształ-

cenia kości długich, spłaszczenie czaszki (platyce-
phalia), skrzywienie kręgosłupa (nadmierna kifo-
za, skolioza), beczkowata budowa klatki piersiowej, 
klatka lejkowata, klatka kurza, trójkątny kształt twa-
rzoczaszki;

• nieprawidłowe wykształcenie szkliwa (denti-
nogenesis imperfecta, DI), co bywa czasem podsta-
wą wyróżniania podtypów choroby: A – prawidłowe 
szkliwo, B – obecność DI;

• ograniczenie chodu i samoobsługi, do całkowi-
tego inwalidztwa włącznie; 

• nadmierna rozciągliwość więzadeł;
• uogólniona dystonia mięśniowa;
• restrykcyjne zaburzenia wentylacji jako wynik 

deformacji klatki piersiowej;
• zaparcia;
• niedobór masy ciała lub otyłość.
V. Rozpoznanie wrodzonej łamliwości kości
Pomimo szczegółowo poznanego podło-

ża genetycznego i modelów dziedziczenia choro-
by diagnoza OI nadal pozostaje rozpoznaniem o 
charakterze klinicznym. Diagnostyka molekular-
na (wykazanie obecności odpowiedniej mutacji) 

• голубі сіро/голубі склери (blue sclerae) – не 
є патогномонічним симптомом, але дуже харак-
терний для НО;

• низькорослість;
• скелетні деформації: шаблеподібні де-

формації довгих кісток, сплощення черепа 
(platycephalia), викривлення хребта (надмірний 
кіфоз, сколіоз), бочкоподібна, воронкоподібна 
або кілевидна грудна клітка, трикутна форма ли-
цьового скелета;

• недосконалий дентиногенез (dentinogenesis 
imperfecta),який іноді є основою для виділення 
підтипів захворювання: А – без порушення ден-
тиногенезу, B - з порушенням дентиногенезу;

• обмеження здатності рухатися та самостійно 
обслуговуватися, в тому числі повна інвалідність;

• надмірне розтягнення зв’язок;
• загальна дистонія м’язів;
• рестрикційна вентиляційна недостатність за 

рахунок деформації грудної клітки;
• закрепи;
• дефіцит маси тіла або ожиріння.
V. Діагностика недосконалого остеогенезу
Незважаючи на детальне вивчення генетичної 

основи й шляхів успадкування хвороби, діагнос-
тика НО так само базується на клінічній карти-
ні захворювання. Молекулярне дослідження (для 
виявлення відповідних мутацій) є можливим, од-

  
Ryc. 2. Przykład klinicznych i radiologicznych objawów ciężkiej postaci OI u 4-miesięcznego niemowlęcia. Widoczne 
charakterystyczne cechy fenotypowe: niebieskie białkówki oczu, trójkątny kształt twarzy, obecność licznych świeżych 
i wygojonych złamań oraz deformacje kości [z autorskiego Archiwum Kliniki Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w 

Białymstoku].
Рис. 2. Приклад клінічних та рентгенологічних ознак тяжкого типу недосконалого остеогенезу в 4-місячного не-
мовляти. Представлено характерні фенотипові та рентгенологічні симптоми, зокрема, голубі склери, трикутна 
форма обличчя, наявність безлічі свіжих і тих, що вже зрослися, переломів та деформацій кісток [з авторського ар-

хіву кафедри педіатрії медичного університету м. Білосток].
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jest możliwa, jednakże barierą pozostaje dostęp-
ność tych metod i ich wysoka cena. Jednocześnie 
nie jest ona konieczna do postawienia rozpozna-
nia, nie wpływa w żaden sposób na postępowanie 
terapeutyczne ani na decyzję o rozpoczęciu lecze-
nia farmakologicznego. Wynika to z niejasnej za-
leżności pomiędzy genotypem a fenotypem. Sto-
pień ciężkości choroby pozostaje głównym kryte-
rium oceny pacjentów z OI. Diagnostyka moleku-
larna może być bardzo przydatna w badaniach pre-
natalnych i potwierdzeniu rozpoznania kliniczne-
go u pacjentów z rodzinnym występowaniem OI. 
Wynika to ze znacznej redukcji kosztów oznacze-
nia jednej, znanej już mutacji, wykazanej wcześ-
niej u rodziców lub rodzeństwa.

 VI. Klasyfikacja OI – dylematy i nowości
OI jest chorobą o zróżnicowanym obrazie kli-

nicznym, stopniach ciężkości, liczbie złamań, stop-
niach deformacji szkieletu i współistnieniem in-
nych cech klinicznych takich jak: dentinogene-
sis imperfecta, niebieskie zabarwienie białkówek 
(blue sclerae), trójkątny kształt twarzoczaszki, ni-
skowzrost. W roku 1979 David Sillence zapropono-
wał pierwszą klasyfikację w oparciu o kryteria kli-
niczne, która do chwili obecnej pozostaje w użyciu 
dla opisania pewnego continuum ciężkości klinicz-
nej choroby [1]. 

W kolejnych latach na podstawie histomorfo-
metrii oraz obrazu radiologicznego obserwowane-
go u niektórych pacjentów z pierwotnie rozpozna-
wanym IV typem OI wyodrębniono dwa nowe typy 
 choroby:

OI typ V. Charakteryzuje się siatkowatym obra-
zem tkanki kostnej w obrazie mikroskopowym. U 
pacjentów obserwowano częste tworzenie się wiel-
kich, hipertroficznych kostnin w miejscu złamania 
(hyperplastic callus). Inną bardzo charakterystycz-
ną cechą jest powstawanie zwapnień błony między-
kostnej prowadzące do ograniczenia rotacji przed-
ramienia/podudzia. Dotychczas nieznany jest me-
chanizm dziedziczenia (prawdopodobnie AD), ani 
odpowiedzialny gen [3, 31]. Do chwili obecnej opi-
sano 36 przypadków na świecie.

OI typ VI. Charakterystyczny obraz mikrosko-
powy: obraz rybiej łuski w bioptatach kości. Mo-
del dziedziczenia autosomalny recesywny. W 2011 
roku odkryto gen najprawdopodobniej odpowie-
dzialny za wystąpienie choroby – SERPINF1 [4, 
29, 32]. Do chwili obecnej opisano 11 przypadków.

нак перешкодами є недоступність цих методів та 
їх висока ціна. У той же самий час наявність му-
тацій не є достатнім чинником для встановлен-
ня діагнозу та жодним чином не впливає ні на те-
рапевтичний процес, ні на рішення щодо почат-
ку медикаментозного лікування. Це пов’язано з 
нез’ясованою залежністю між генотипом і фено-
типом. Ступінь тяжкості захворювання залиша-
ється головним критерієм оцінки хворих на НО. 
Молекулярні дослідження можуть бути дуже ко-
рисними в пренатальній діагностиці та для під-
твердження клінічного діагнозу в пацієнтів із 
вродженим НО, що зумовлено значним скоро-
ченням витрат на визначення однієї, вже відомої 
мутації, раніше виявленої в батьків або ж у бра-
тів та сестер.

VI. Класифікація НО - дилеми та інновації
Недосконалий остеогенез - це захворюван-

ня з різноманітною клінічною картиною, сту-
пенем тяжкості, кількістю переломів, ступенем 
деформації скелета та існуванням інших клі-
нічних ознак, таких як недосконалий дентино-
генез (dentinogenesis imperfecta), голубі склери 
(blue sclerae), трикутна форма обличчя, низько-
рослість. У 1979 році Девід Сіленс запропонував 
першу класифікацію на підставі клінічних кри-
теріїв, яка використовується до сьогоднішнього 
дня для опису певного континіуму клінічної тяж-
кості захворювання [1].

У наступні роки на основі гістоморфометрії 
та рентгенологічної картини, яка спостерігалася 
в деяких пацієнтів, з початково поставленого ді-
агнозу НО IV типу було відокремлено два нових 
види захворювання:

НО V типу: характеризується ретикулярною 
структурою кісткової тканини при мікроскопії. У 
пацієнтів спостерігається часте утворення вели-
кої, гіперпластичної кісткової мозолі в місці пе-
релому (hyperplastic callus). Ще однією дуже ха-
рактерною рисою є кальцифікація міжкісткової 
мембрани, що призводить до обмеження ротації 
передпліччя/гомілки. До цих пір невідомим зали-
шається механізм успадкування (ймовірно, AD) 
та не виділено відповідальний ген [3, 31]. На сьо-
годнішній день у світі описано 36 випадків.

НО VI типу: характерна мікроскопічна кар-
тина: вигляд риб’ячої луски в біоптатах кістки. 
Тип успадкування – аутосомно-рецесивний. У 
2011 році виявили ген, швидше за все пов’язаний 
із проявами хвороби - SERPINF1 [4, 29, 32]. На 
сьогоднішній день описано 11 випадків.
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Większa dostępność diagnostyki molekularnej 
doprowadziła do wykazania, że niektórzy pacjenci 
z letalną lub ciężką, postępująco-zniekształcającą 
postacią OI nie mieli mutacji dotyczących genów 
strukturalnych kolagenu [33]. W ten sposób doszło 
do wyodrębnienia kolejnych dwóch typów OI.

Typ VII OI został wyróżniony początkowo na 
podstawie autosomalnie recesywnego modelu 
dziedziczenia [34]. Klinicznie przypomina typ IV 
lub częściej – II zależnie od typu mutacji w od-
powiedzialnym genie CRTAP. Cechy fenotypo-
we to: białe twardówki, małogłowie, twarz okrą-
gła, skrócenie kości ramieniowej i udowej (rhizo-
melia), koślawość stawu biodrowego (coxa vara), 
niskowzrost.

Typ VIII spowodowany jest niedoborem 3-hy-
droksylazy prolinowej 1 (P3H1) wywołanej mutacją 
w genie LEPRE1. Przypomina klinicznie typ II lub III 
i charakteryzuje się obecnością prawidłowych twar-
dówek, znacznym upośledzeniem rozwoju oraz skraj-
nymi zaburzeniami mineralizacji [7].

Широке впровадження молекулярної діагнос-
тики дозволило виявити те, що деякі пацієнти з 
летальною та тяжкою формою НО, яка супрово-
джується множинними деформаціями, не мали 
мутацій у структурних генах колагену [33]. Та-
ким чином було відкрито два нових типи НО:

НО VII тип: спочатку був відокремлений на 
основі аутосомно-рецесивного шляху успадку-
вання [34]. Клінічно нагадує IV або частіше – II 
тип, залежно від типу мутації у відповідальному 
гені CRTAP. Фенотипічні риси: білі склери, мі-
кроцефалія, кругле обличчя, вкорочення плечо-
вої та стегнової кістки (rhizomelia), варусна де-
формація шийки стегнової кістки (coxa vara), 
низькорослість.

НО VIII тип: зумовлений дефіцитом проліл-
3-гідроксилази-1 (P3H1), викликаної мутацією в 
гені LEPRE1. Клінічно нагадує II або III тип і ха-
рактеризується наявністю звичайного забарвлен-
ня склер, значної затримки росту та вираженого 
порушення мінералізації [7]. Зрештою це призве-

tab. 1.  klasyfikacja klasyczna osteogenesis imperfecta wg sillence’a
Typ Postać Liczba złamań Fenotyp białkówki wzrost

I łagodna, najczęstsza stosunkowo niewielka brak deformacji 
szkieletowych

niebieskie prawidłowy lub zbliżo-
ny do prawidłowego

II letalna ekstremalnie liczne, 
obecne liczne złamania 

prenatalne

niska masa urodzeniowa, 
bardzo znaczne zniekształce-
nia kości, złamania kompre-

syjne kręgów, zgon w okresie 
okołoporodowym

typ letalny              w 
okresie 

okołoporodowym

III postępująco-
zniekształcająca

bardzo znaczna 
(czasem przekraczająca 
100), możliwe złamania 

prenatalnie

znaczne, postępujące 
deformacje szkieletowe, 
ciężka skolioza, klatka 

beczkowata trójkątna twarz, 

białe znacznie upośledzony

IV pośrednia pośrednia (ok.15-40) umiarkowane 
zniekształcenia, fenotyp 

zróżnicowany

białe upośledzony

Таблиця 1. Загальноприйнята (історична) класифікація недосконалого остеогенезу за Девідом Сіленсом
Тип Форма Частота переломів Фенотип Склера Зріст

I Легка, найпошире-
ніша

відносно невелика 
кількість

немає деформацій скелета голубі нормальний або 
близький до норми

II Летальна чисельні,
множинні пренатальні 

переломи 

низька маса при народжен-
ні, значні деформації кіс-
ток, компресійні перело-

ми тіл хребців, перинаталь-
на смерть

летальний тип в пери-
натальному періоді

III Прогресуюча, тяжка дуже велика кількість 
(іноді більше 100), 

можливі пренатальні 
переломи 

значні прогресуючі дефор-
мації скелета, тяжкий ско-
ліоз, бочкоподібна грудна 
клітка, трикутне обличчя 

білі відставання в зрості 
або значно сповільне-

ний ріст

IV Середнього ступеня 
тяжкості

помірна(близько 15-
40)

помірні деформації,
варіабельність клінічних 

проявів

білі значно сповільнений 
ріст
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Ostatecznie doprowadziło to do rozszerzenia 
klasyfikacji Sillence’a. W 2004 roku opublikowano 
zmodyfikowaną klasyfikację Sillence’a wyróżniają-
cą siedem typów OI: I-VII [35]. W 2007 po odkry-
ciu związku przyczynowego OI z mutacją w genie 
LEPRE1 listę tę rozszerzono do VIII typów OI [7].

W ciągu kilku ostatnich  lat, po odkryciu kolej-
nych genów (PPIB, SERPINH1, FKBP10 i SP7) 
uczestniczących w biosyntezie kolagenu, wyróż-
niono i opisano następne typy OI, którym zapro-
ponowano kolejne numery od IX do XII. Klinicz-
nie nowe typy OI nie różnią się istotnie od tych 
opisanych wcześniej przez Sillence’a, a ich wy-
różnienie nastąpiło jedynie na podstawie opisu 
genu odpowiedzialnego za wystąpienie objawów 
OI. Tak znaczna liczba typów choroby wyróżnio-
nych na podstawie modelu dziedziczenia, a jedno-
cześnie bez charakterystycznego fenotypu, powo-
duje zamieszanie w nomenklaturze, zaś w prak-
tyce brak aplikacji klinicznej takiej klasyfikacji. 
Dlatego w ostatnich latach rozwinęła się dyskusja 
dotycząca rewizji klasyfikacji i próby ujednolice-
nia nazewnictwa.

W roku 2010 van Dijk i wsp. zaproponowali 
nową klasyfikację [36], która za kryterium przyj-
muje stopień ciężkości objawów  i charaktery-
styczny fenotyp podobnie jak to miało miejsce w 
klasycznej klasyfikacji Sillence’a. Dopiero w dal-
szej kolejności autorzy proponują aby określać 
związek z konkretnym genem, którego mutacja 
odpowiada za wystąpienie danego typu choroby. 
Typy choroby opisywane dotąd jako VII-XII w 
związku z podobną symptomatologią zapropono-
wano określać w zależności od obrazu kliniczne-
go jako II, III lub IV wraz z podaniem genu odpo-
wiadającego za dany fenotyp. Typ V postanowio-
no pozostawić ze względu na charakterystyczny 
obraz radiologiczny. Typ VI autorzy klasyfikacji 
wyróżniają oddzielnie jedynie ze względu na cha-
rakterystyczny obraz histologiczny.

Podobne podejście do problemu prezentują au-
torzy Nosology and Classification of Genetic Ske-
letal Disorders – 2010 Revision. W rozdziale po-
święconym Osteogenesis imperfecta podkreślają 
brak korelacji pomiędzy obrazem klinicznym, na-
sileniem objawów kliniczych choroby a poszcze-
gólnymi typami mutacji albo rodzajem genu od-
powiedzialnym za wystąpienie choroby. Badacze 
ci proponują utrzymać klasyfikację Sillence’a jako 
uniwersalnie akceptowaną formę opisania stop-
nia ciężkości OI i oddzielenie tej klasyfikacji od 

ло до розширення класифікації Сіленса. У 2004 
році було опубліковано змінену класифікацію Сі-
ленса, у якій виділяли сім типів НО: I-VII [35]. 
У 2007 році після відкриття причинного зв’язку 
між НО та мутацією в гені LEPRE1 список був 
розширений до VIII типу НО [7].

В останні декілька років після відкриття 
чергових генів (PPIB, SERPINH1, FKBP10 і SP7), 
що беруть участь у біосинтезі колагену, виділені 
та описані наступні типи НО, яким запропоновані 
порядкові номери від IX до XII. Клінічно нові 
типи НО суттєво не відрізняються від описаних 
раніше Сіленсом, а їх відмінність полягає в 
мутації гену, який відповідає за виникнення 
симптомів НО. Таку велику кількість типів 
захворювання розрізняють на основі моделі 
успадкування, в той самий час відсутність 
характерного фенотипу викликає плутанину 
в термінології та недостатнє застосування 
такої класифікації на практиці. Таким чином, 
в останні роки продовжується дискусія щодо 
перегляду класифікації й спроб стандартизувати 
термінологію.

У 2010 році Ван Дійк (van Dijk) та співавтори 
запропонували нову класифікацію [36], в осно-
ві якої лежить ступінь тяжкості симптомів і ха-
рактерний фенотип, подібно до загальноприйня-
тої класифікації Сіленса. Тільки в даному випад-
ку автори пропонують визначати зв’язок з кон-
кретним геном, мутація якого відповідає за про-
яв даного типу захворювання. На сьогодніш-
ній день типи захворювання представлені як 
VII-XII, у зв’язку з аналогічною симптомати-
кою, запропоновано класифікувати залежно від 
клінічної картини як II, III або IV тип, із зазна-
ченням гену, що відповідає за фенотип. V тип 
було вирішено залишити, з огляду на характерну 
рентгенологічну картину. VI тип класифікації 
автори виділяють окремо лише через наявність 
характерної гістологічної картини.

Подібний підхід до вирішення проблеми 
представляють автори праці «Нозологія та кла-
сифікація генетичних захворювань скелета - 
2010 р. перегляду» (Nosology and Classification of 
Genetic Skeletal Disorders – 2010 Revision). У роз-
ділі, присвяченому недосконалому остеогенезу, 
підкреслюють недостатність зв’язків між клініч-
ною картиною захворювання, тяжкістю клініч-
них проявів хвороби та окремими типами мута-
цій гену, які відповідають за прояви хвороби. До-
слідники пропонують використовувати класифі-
кацію Сіленса як загальноприйняту форму опису 
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tab. 2.  rozszerzona klasyfikacja sillence’a – na podstawie rauch (2004) i cabral (2007)

Typ Postać kliniczna Mutacja Typ dziedziczenia Typowe cechy fenotypowe
II okołoporodowo le-

talny
Substytucja Gly              
w COL1A1/2

AD bardzo znaczne deformacje, liczne złamania prena-
talne, szerokie kości długie, ciemne białkówki

III ciężki, postępująco-
zniekształcający

Substytucja Gly             
w COL1A1/2

AD znaczne skrócenie wzrostu, trójkątna twarz, cięż-
ka skolioza, bardzo liczne złamania, szare białków-

ki, DI
IV umiarkowanie 

zniekształcający
Substytucja Gly             
w COL1A1/2

AD umiarkowane zniekształcenia, nieznaczna skolioza,  
umiarkowanie upośledzone wzrastanie, zróżnico-

wany fenotyp, normalne białkówki, DI
V umiarkowanie 

zniekształcający
nieznany AD przypomina typ IV, podwichnięcie głowy kości 

promieniowej, przerosłe kostniny (hyperplastic 
callus), normalne białkówki, brak DI, zwapnienie 

błony międzykostnej 
VI umiarkowanie   

lub ciężki, 
zniekształcający

nieznany AR klinicznie typ III/IV,  skolioza, charakterystyczny 
obraz mikroskopowy (obraz rybiej łuski), normal-

ne białkówki, brak DI
VII umiarkowanie, 

zniekształcający lub 
letalny

CRTAP AR klinicznie typ II/IV, skrócenie kości ramieniowej 
i udowej (rhizomelia), koślawość bioder (coxa 

vara), normalne białkówki, brak DI
VIII ciężki, 

zniekształcający lub 
letalny

LEPRE1 AR klinicznie typ II/III, skrajne zaburzenia minerali-
zacji

Таблиця 2. Розширена класифікація НО Сіленса, адаптована rauch (2004) та cabral (2007)
Тип Клінічний перебіг Мутація Тип успадкування Типовий фенотип 

I Легкий, без дефор-
мацій

Дострокове припи-
нення транскрипції в 

COL1A1

AD зріст нормальний або невелика затримка, 
голубі склери, без порушення дентиногенезу

II Перинатальна смерть Заміщення Gly в CO-
L1A1/2

AD чисельні деформації, множинні пренатальні пе-
реломи, деформації довгих трубчастих кісток, 

аспідно-сірі склери
III Тяжкий, прогресуючі 

деформації
Заміщення Gly в CO-

L1A1/2
AD значна затримка фізичного розвитку, трикут-

не обличчя, тяжкий сколіоз, чисельні переломи, 
сірі склери, порушення дентиногенезу

IV Середнього ступеня 
тяжкості, тяжкий

Заміщення Gly в CO-
L1A1/2

AD помірні деформації та сколіоз, затримка фі-
зичного розвитку, білі склери, порушення 

дентиногенезу, широка варіабельність 
клінічних проявів

V Середнього ступеня 
тяжкості

невідомий AD нагадує IV тип, підвивих голівки променевої 
кістки, гіперпластична кісткова мозоль (hyper-
plastic callus), склери звичайного кольору, без 

порушення дентиногенезу, осифікація міжкіст-
кової мембрани 

VI Середнього ступеня 
тяжкості, тяжкий

невідомий AR клінічно подібний до III/IV типу, наявність ско-
ліозу, характерна гістологічна картина кісткової 

тканини (нагадує риб’ячу луску), склери зви-
чайного кольору, без порушення дентиногенезу

VII Середнього ступе-
ня тяжкості, тяжкий, 
перинатальна смерть

CRTAP AR нагадує II/IV тип, вкорочення плечової й стег-
нової кісток (rhizomelia), варусна деформація 

шийки стегнової кісток (coxa vara), звичайний 
колір склер, без порушення дентиногенезу

VIII Середнього ступеня 
тяжкості, тяжкий, пе-

ринатальна смерть

LEPRE1 AR нагадує клінічно II/III тип, значне порушення 
мінералізації

Примітки: AD – аутосомно-домінантний; AR – аутосомно-рецисивний.
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tła genetycznego. W opinii autorów tego rapor-
tu mnożenie typów choroby jedynie na podsta-
wie nowo odkrywanych genów biorących udział 
w patomechanizmie choroby przynosi więcej za-
mieszania i nie odnajduje zastosowania w prakty-
ce klinicznej [37].

Podczas niedawnej 11th International Confe-
rence on Osteogenesis Imperfecta w Dubrovni-
ku (2-5.10.2011 r.) odbyła się długa dyskusja 
poświęcona problemom rewizji klasyfikacji OI 
oraz nomenklatury. Większość badaczy (w tym 
również obecny na tej konferencji autor histo-
rycznej klasyfikacji z 1979 r. – David Sillence 
z Australii) zgodziła się, że podejście wyłącz-
nie genetyczne do tego zagadnienia w oderwa-
niu od obrazu klinicznego jest bardzo kłopotli-
we w praktyce lekarskiej. Podobnie, wyodręb-
nianie kolejnych typów choroby w miarę odkry-
wania nowych genów nie przekłada się na decy-
zje terapeutyczne i sposób leczenia pacjentów. 
Ponieważ potrzebny jest racjonalny i praktycz-
ny consensus leczenia OI, sugeruje się klasyfi-
kację kliniczną uzupełnioną o podłoże moleku-

ступеня тяжкості НО та відокремити дану класи-
фікацію від генетичної складової. На думку ав-
торів зазначеної праці тільки примноження ти-
пів захворювання лише на підставі нововиявле-
них генів, залучених у патогенез захворювання, 
приносить більше плутанини й не знаходить за-
стосування в клінічній практиці [37].

На нещодавній 11-й Міжнародній конфе-
ренції з недосконалого остеогенезу в Дубров-
нику (2-5.10.2011 р.) відбулася тривала диску-
сія, присвячена питанням перегляду класифі-
кації й термінології НО. Більшість дослідників 
(у тому числі присутній на цій конференції ав-
тор історичної класифікації 1979 р. – Девід Сі-
ленс з Австралії) погодилися, що тільки гене-
тичний підхід у відриві від клінічної картини є 
дуже клопітким на практиці. Крім того, виділен-
ня чергових видів захворювання з відкриттям 
нових генів не змінює тактики та способу ліку-
вання хворих. Тому необхідним є раціональний 
і практичний консенсус лікування НО, який ви-
ходить із клінічної класифікації, яка ґрунтується 
на молекулярній основі та підтверджується дум-

Ryc. 3. Klasyfikacja Osteogenesis imperfecta wg van Dijk i wsp. 2010.
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larne, co potwierdzają opinie zarówno van Dijk 
[36] jak i Warmann’a [37], chociaż w nieco róż-
nym ujęciu.

VII. Podsumowanie
Nowa klasyfikacja osteogenesis imperfecta 

była oczekiwana już od dawna. Obecnie jesteśmy 
świadkami ewolucji poglądów i systematycznej re-
wizji podziału OI. Współczesny podział i nomen-
klatura OI odzwierciedlają wyraźny postęp w ba-
daniach genetycznych nad tym schorzeniem. Do-
kładne określenie mutacji i diagnoza genetyczna 
jest bardzo ważna z punktu widzenia poznawcze-
go, naukowego oraz w aspekcie poradnictwa gene-
tycznego i prognozy. Nowa zrewidowana klasyfi-
kacja wnosi istotne uporządkowanie w zrozumie-
nie mechanizmów choroby, ale przede wszystkim 
uświadamia wielkie znaczenie objawów klinicz-
nych w praktycznym podejściu do wrodzonej łam-
liwości kości. Należy podkreślić raz jeszcze, że w 
OI nie ma dużej spójności między genetyką a feno-
typem i formą kliniczną. Dlatego właśnie fenotyp 
(nasilenie symptomów) i progresja choroby odgry-
wają decydującą rolę w decyzji terapeutycznej, w 

кою як Ван Дійка (van Dijk) [36], так і Варман-
на (Warmann’a) [37], хоча й в дещо іншому трак-
туванні.

VІІ. Післямова
Нова класифікація недосконалого остеогене-

зу очікувалася протягом тривалого часу. Сьогод-
ні ми є свідками еволюції поглядів та система-
тичного перегляду типів НО. Сучасна класифіка-
ція й термінологія НО відображає значний про-
грес в області генетичних досліджень цього за-
хворювання. Точне визначення мутацій та моле-
кулярна діагностика є дуже важливою з пізна-
вальної та наукової точки зору, а також в аспекті 
генетичного консультування та прогнозування. 
Нова переглянута класифікація вносить істотне 
впорядкування в розуміння механізмів хвороби, 
та насамперед, доводить важливість клінічних 
симптомів у практичному підході до недоскона-
лого остеогенезу. Слід ще раз підкреслити, що 
НО не передбачає значної узгодженості між ге-
нетипом, фенотипом та клінічною формою. Ось 
чому фенотип (збільшення кількості симптомів) 
і прогресування захворювання відіграють вирі-

Рис. 3. Класифікація недосконалого остеогенезу за Ван Дійком та співавт. (2010 р).
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wyborze i czasie trwania farmakoterapii, leczeniu 
ortopedycznym oraz postępowaniu fizjoterapeu-
tycznym i rehabilitacyjnym.

tab. 3. proponowana nowa klasyfikacja 
osteogenesis imperfecta wg nosology and 

classification of genetic skeletal disorders – 
2010 revision (warmann et al. Am j med genet 

2011) 

Typ Postać kliniczna Model dzie-
dziczenia

Odpowiedzialne 
geny 

I niezniekształ-
cająca AD COL1A1/2

II letalna AD, AR

COL1A1/2
CRTAP

LEPRE1
PPIB

III postępująco-
zniekształcająca AD, AR

COL1A1/2
CRTAP

LEPRE1
PPIB

FKBP10
SERPINH1

IV pośrednia AD, AR

COL1A1/2
CRTAP
FKBP10

SP7

V

z kalcyfikacją 
błon między-
kostnych i/lub 
hiperplastycz-
nymi kostni-

nami

AD nieznany

inne, 
potencjalne 

typy OI
AD – autosomalnie dominujący, AR – autosomalnie rece-
sywny.

Таблиця 3. Запропонована нова класифікація 
недосконалого остеогенезу згідно «Нозології та 

класифікації генетичних захворювань скелета 
- 2010 р. перегляду» (warmann et al., Am j med 

genet., 2011)

Тип Клінічний перебіг Тип успад-
кування Мутація генів 

I Без деформацій AD COL1A1/2

II Летальний AD, AR

COL1A1/2
CRTAP

LEPRE1
PPIB

III Із прогресуючи-
ми деформаціями AD, AR

COL1A1/2
CRTAP

LEPRE1
PPIB

FKBP10
SERPINH1

IV Середнього сту-
пеня тяжкості AD, AR

COL1A1/2
CRTAP
FKBP10

SP7

V

З осифікацією 
міжкісткової 

мембрани і/або з 
гіперпластичною 
кістковою мозо-

лею

AD невідома

Інші 
можливі 

типи 
НО

Примітки: AD – аутосомно-домінантний; AR – аутосом-
но-рецесивний.

шальну роль у прийнятті рішень щодо лікуван-
ня, вибору й тривалості фармакотерапії, ортопе-
дичному лікуванні, фізіотерапії та реабілітації.

Перекладачі: Кузів В.В., Балацька Н.І.
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Актуальність. 
У відповідності до останніх рекомендацій Єв-

ропейської антиревматичної ліги (EULAR) гіпер-
урикемією вважають підвищення рівня сечо-
вої кислоти вище 360 мкмоль/л в жінок та 420 
мкмоль/л у чоловіків [9]. Розповсюдженість да-
ної патології у світовій популяції становить 
5-12%. На сьогодні серед науковців активно ви-
вчаються гендерні особливості розвитку гіперу-
рикемії. Особливий інтерес викликає досліджен-
ня рівня сечової кислоти у жінок у постменопа-
узальному періоді, адже доведено урикозуричні 
властивості естрогенів, які виступають факто-
ром захисту появи гіперурикемії в жінок [2]. 

Доведено, що існує взаємозвязок гіперури-
кемії з ендотеліальною дисфункцією (яка спри-
яє прогресуванню атеросклерозу), оксидативним 
стресом (сприяє формуванню атеросклеротич-
них бляшок), підвищенням адгезії та агрегації 
тромбоцитів (збільшується ризик коронарно-
го тромбозу при ішемічній хворобі серця). На 
сьогодні науковці активно вивчають особливос-
ті гіперурикемії в пацієнтів із надмірною масою 
тіла, показниками ліпідного обміну, враховую-
чи вплив віку та статі на ці показники [4, 8]. За 
даними National Collaborating Center for Primary 
Care (2006), ожиріння в дорослих з ІМТ ≥30 кг/м2 
підвищує ризик розвитку гіперурикемії в 2–3 
рази [1]. 

Літературні дані свідчать про те, що подагра 
в жінок розвивається зазвичай у період мено-
паузи на тлі прийому діуретиків (для лікування 
артеріальної гіпертензії або для зниження маси 
тіла). Розповсюдженість порушень обміну сечо-
вої кислоти в жінок старше 50 років досягає 35% 
[1]. Враховуючи те, що на сьогодні зросла част-
ка гіперурикемії у світовій популяції, змінився 
перебіг даної патології в різних вікових групах, 
збільшилась частота її ускладнень, залишається 
актуальним та необхідним вивчення нових меха-
нізмів впливу сечової кислоти на організм люди-
ни та розробки сучасних схем діагностики, про-
філактики та лікування даної патології [7, 10].

Мета дослідження – вивчити особливості гі-
перурикемії в жінок постменопаузального віку 
залежно від показників індексу маси тіла, ліпід-
ного обміну та мінеральної щільності кісткової 
тканини.

Об’єкт і методи дослідження. 
Обстеження проводили на базі відділення 

клінічної фізіології і патології опорно-рухово-
го апарату ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. 
Чеботарьова» НАМН України та Українського 
науково-медичного центру проблем остеопорозу. 
Всього обстежено 380 жінок постменопаузаль-
ного віку. Пацієнти були розподілені на 4 групи 
залежно від індексу маси тіла (ІМТ, кг/м2): I гру-
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па (ІМТ=18,5-24,9), II група (ІМТ=25,0-29,9), III 
група (ІМТ=30,0-34,9), IV група (ІМТ>35). За да-
ними літератури використовують наступну кла-
сифікацію за показником індексу маси тіла в до-
рослих: норма – ІМТ=18,5-24,9 кг/м2, передожи-
ріння – ІМТ=25,0-29,9 кг/м2, ожиріння І ступеня 
– ІМТ=30,0-34,9 кг/м2, ожиріння ІІ ступеня – 
ІМТ=35,0-39,9кг/м2, ожиріння ІІІ ступеня – ІМТ 
більше 40,0 кг/м2.

Визначення мінеральної щільності кісткової 
тканини всього тіла, хребта та стегнової кіст-
ки проводили на апараті „Prodigy” (CE Medical 
systems, model 8743, 2005). 

Визначення рівня сечової кислоти в плазмі 
крові здійснювали за допомогою ферментного 
уриказного методу. Статистичний аналіз прово-
дили з використанням програми Statistica 6.0.

Результати дослідження та їх обговорення.
Була встановлена достовірна залежність між 

рівнем сечової кислоти та віком у жінок у по-
стменопаузальному періоді (r=0,28, p<0,05) 
(рис. 1). Частота гіперурикемії в групі обстеже-
них жінок складала 26% (рис. 2). 
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Рис. 1. Зв’язок між рівнем сечової кислоти та віком у 
жінок у постменопаузальному періоді.
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Рис. 2. Частота гіперурикемії в жінок у постмено-
паузальному періоді.

Результати досліджень показали, що найви-
щий рівень сечової кислоти в сироватці плазми 
крові в жінок у постменопаузальному періоді з 
найвищим індексом маси тіла (ІМТ>35), тобто 
з найбільшим ступенем ожиріння (рис. 3). Так, 
у І групі даний показник становив 277,52±8,40 
мкмоль/л, у II групі – 286,81±7,79 мкмоль/л, у 
III групі – 291,81±7,56 мкмоль/л, у IV групі – 
327,17±12,17 мкмоль/л. Частота пацієнтів із гі-
перурикемією серед жінок постменопаузального 
віку складала в I групі 10,2%, в II групі – 15,9%, 
в III групі – 21,2%, в IV групі – 34,2%. Встанов-
лена достовірна залежність між рівнем сечової 
кислоти та масою в жінок у постменопаузально-
му періоді (r=0,21, p<0,05) (рис. 4).
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Рис. 3. Рівень сечової кислоти в жінок у постменопау-
зальному періоді залежно від індексу маси тіла.
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Рис. 4. Зв’язок між рівнем сечової кислоти та масою в 
жінок у постменопаузальному періоді.

Було встановлено, що в жінок у 
постменопаузальному періоді існує достовірна 
залежність між деякими показниками ліпідного 
обміну, зокрема ХЛПДНЩ (r=0,401, p<0,05), 
тригліцеридами (r=0,26, p<0,05) та коефіцієнтом 
атерогенності (r=0,24, p<0,05) (рис. 5, 6, 7).
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Рис. 5. Зв’язок між рівнем сечової кислоти та 
ХЛПДНЩ у жінок у постменопаузальному періоді.
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Рис. 6. Зв’язок між рівнем сечової кислоти та 
тригліцеридами в жінок у постменопаузальному 

періоді.
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Рис. 7. Зв’язок між рівнем сечової кислоти 
та коефіцієнтом атерогенності в жінок у 

постменопаузальному періоді.

Ми не виявили достовірної залежності 
між рівнем сечової кислоти та мінеральною 
щільністю кісткової тканини на рівні всього ске-

лета (r=0,22, p>0,05) та поперекового відділу 
хребта (r=0,23, p>0,05) в жінок у постменопау-
зальному періоді (рис. 8, 9).
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Рис. 8. Зв’язок між рівнем сечової кислоти та 
показником МЩКТ всього скелета в жінок у 

постменопаузальному періоді.
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Рис. 9. Зв’язок між рівнем сечової кислоти та 
показником МЩКТ поперекового відділу хребта в 

жінок у постменопаузальному періоді.

Висновки.
Постменопаузальний вік у жінок можна 

віднести до одного з факторів ризику розвитку 
гіперурикемії, про що свідчить високий показ-
ник у них частоти даної патології (26% – за ре-
зультатами власних досліджень). Тому можна 
рекомендувати визначення рівня сечової кисло-
ти як обов’язковий метод обстеження для жінок 
старше 50 років із метою запобігання розвитку 
серцево-судинної патології та інших соматич-
них захворювань, до яких призводить тривала 
гіперурикемія. 

Ми встановили, що в жінок у постменопау-
зальному періоді існує достовірна залежність 
між віком, масою тіла, деякими показника-
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ми ліпідного обміну та не виявили достовірної 
залежності між показниками мінеральної 
щільності кісткової тканини на рівні попереково-
го відділу хребта та всього скелета. Враховуючи 
те, що жінки з ожирінням мають високий рівень 
сечової кислоти в плазмі крові, необхідно реко-
мендувати знижувати масу тіла для профілактики 
розвитку гіперурикемії. 

На сьогодні стан мінеральної щільності 
кісткової тканини у хворих із високим рівнем 
сечової кислоти в сироватці крові недостатньо 
вивчений, що обумовлює подальше дослідження 
механізмів впливу гіперурикемії на стан 
мінеральної щільності кісткової тканини та 
диспансерне спостереження за даною групою 
пацієнтів.
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ОБМЕНА И МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ 
КОСТНОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН 

ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Поворознюк В.В., Дубецкая Г.С.

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

Резюме. В статье представлены результаты собствен-
ных исследований по изучению особенностей гиперу-
рикемии у женщин постменопаузального возраста с уче-
том показателей индекса массы тела, липидного обме-
на и минеральной плотности костной ткани. Выявлено 
достоверную зависимость между уровнем мочевой кис-
лоты и возрастом (r=0,28, p<0,05) и массой тела (r=0,21, 
p<0,05) у женщин в постменопаузальном периоде. Ча-
стота гиперурикемии среди женщин в постменопаузаль-
ном периоде составляла 26%. Высокий уровень мочевой 
кислоты в сыворотке плазмы крови у женщин в постме-
нопаузальном периоде с высоким индексом массы тела 
(ИМТ>35). У женщин в постменопаузальном периоде 
существует достоверная зависимость между показателя-
ми ХЛПДНЩ (r=0,401, p<0,05), триглицеридами (r=0,26, 
p<0,05), коэффициентом атерогенности (r=0,24, p <0,05).

Ключевые слова: гиперурикемия, мочевая кислота, ожи-
рение, индекс массы тела, липидный обмен, минеральная 
плотность костной ткани.
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Summary. The article presents the results of own study of 
peculiarities of the hyperuricemia among women in post-
menopausal period taking into account indicators of body 
mass index, lipid metabolism and bone mineral density. Sig-
nificant correlation was determined between uric acid and 
age (r=0,28, p<0,05) and body weight (r=0,21, p<0,05) in 
postmenopausal women. Incidence of hyperuricemia among 
postmenopausal women was 26%. The higher level of uric 
acid was found among women in postmenopausal period 
with maximal body mass index (BMI>35), with the highest 
degree of obesity. Significant correlation was determined be-
tween uric acid and triglyceride (r=0,26, p<0,05), atherogen-
ic coefficient (r=0,24, p<0,05) among women in postmeno-
pausal period.

Key words: hyperuricemia, uric acid, obesity, body mass 
index, lipid metabolism, bone mineral density.
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Остеопоротичні переломи на сьогоднішній 
день залишаються найважчим ускладненням ос-
теопорозу й, на жаль, часто не розцінюються як 
прояв системного захворювання. Передбачаєть-
ся, що чисельність остеопоротичних переломів 
буде істотно збільшуватися в наступні 50 років у 
зв’язку зі збільшенням у структурі населення лю-
дей літнього віку. Перелом дистального відділу 
кісток передпліччя (перелом Колліса) – найбільш 
поширений остеопоротичний перелом, який ви-
никає значно раніше, ніж інші, більш грізні пере-
ломи, такі як, наприклад, перелом шийки стегно-
вої кістки. У пацієнток, які мали перелом Колліса 
в анамнезі, ризик отримати інший перелом зна-
чно вищий, ніж у популяції в цілому, й тому саме 
ця категорія хворих потребує ретельного спосте-
реження та корекції факторів ризику виникнен-
ня переломів, зокрема підвищення (МЩКТ) мі-
неральної щільності кісткової тканини.

Променева кістка відноситься до довгих кіс-
ток, але ультрадистальний відділ – безпосередня 
зона виникнення перелому на 75% складається з 
губчастої кісткової тканини. З іншого боку згід-
но сучасних даних літератури поряд зі змінами 
МЩКТ, не менш важливими предикторами пе-
релому дистального відділу кісток передпліччя  
виступають маса тіла та товщина кортикального 
шару [1]. Як відомо, остеопоротичні зміни кіст-
кової тканини впливають на регенерацію, спо-
вільнюючи її та призводячи до формування не-
повноцінного регенерата. 

Метою роботи було порівняти в експеримен-
ті вплив різних препаратів кальцію та вітаміну D 
на регенерацію губчастої та кортикальної кістко-
вої тканини, а також дослідити вплив цих препа-
ратів на мінеральну щільність кісткової тканини 
в цілому в щурів з остеопорозом.

Матеріал та методи. Дослідження перебігу й 
наслідків репаративних процесів у кістковій тка-
нині в умовах остеопорозу та зміни мінеральної 
щільності кісткової тканини проводили на мо-
делі відкритого ушкодження стегнової кістки в 
поєднанні з дірчастим дефектом проксимально-
го епіфіза великогомілкової кістки з подальшою 
післяопераційною корекцією препаратами каль-
цемін адванс, остеогенон та їх поєднанням. Екс-
перимент виконували на «золотому стандарті» 
індукованого остеопорозу – оваріектомованих 
щурах зрілого віку [2]. 

Експериментальне дослідження проведено на 
80 щурах-самках породи Вістар масою тіла 200-
230,0 г. 

Щурі утримувались у віварії ДУ «Інститут ге-
ронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН Укра-
їни» при природному освітленні, на стандартно-
му раціоні харчування при вільному доступі до 
їжі (стандартний гранульований комбікорм-кон-
центрат) та води. Експеримент на щурах прово-
дили відповідно до правил Європейської конвен-
ції щодо гуманного відношення до тварин.

На першому етапі експерименту щурам про-
водили двобічну оваріектомію. 

УДК: 612.75:615.272.2

ВПЛИВ ЛІКАРСЬКИх ЗАСОБІВ КАЛЬЦІю ТА ВІТАМІНУ d 
НА ПРОЦЕСИ РЕГЕНЕРАЦІЇ ТА МІНЕРАЛЬНУ ЩІЛЬНІСТЬ 

КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ОВАРІЕКТОМОВАНИх ЩУРІВ
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 

Резюме. Остеопоротичні зміни кісткової тканини впливають на регенерацію, сповільнюючи її та призводячи до 
формування неповноцінного регенерата. Метою роботи було порівняти в експерименті вплив різних препара-
тів кальцію та вітаміну D на регенерацію губчастої та кортикальної кісткової тканини, а також дослідити вплив 
цих препаратів на мінеральну щільність кісткової тканини в цілому в щурів з остеопорозом. Доведено, що 
застосування у оваріектомованих щурів лінії Вістар кальцеміну адванс, остеогенону та комбінації кальцеміну 
адвансу та остеогенону вірогідно збільшувало МЩКТ на рівні тазових кінцівок через 10 днів експерименту 
та на рівні тазових кінцівок і всього скелета через 30 днів експерименту порівняно з даними тварин, які не 
отримували медикаментозної терапії. Також встановлено, що застосування поєднаної терапії, яка включає 
кальцемін адванс та остеогенон, призводить до формування більш повноцінного регенерата як у компактній, 
так і в губчастій кістковій тканині.

Ключові слова: остеопороз, регенерація кісткової тканини, кальцій, вітамін D.
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Після премедикації й введення в наркоз тва-
рину фіксували в положенні на спині. Після об-
робки операційного поля розчином антисептика 
виконували пошаровий розріз передньої черев-
ної стінки. Пінцетом відокремлювали роги мат-
ки, перев’язували їх шовною ниткою й видаля-
ли яєчники, після чого рану пошарово зашивали. 

Через 3 міс. розпочинали 2 етап експеримен-
ту. У день експерименту тварин зважували й під 
ефірним наркозом виголювали шерсть поверхні 
правого стегна (рис. 1А). Виконували моделю-
вання дірчастого перелому проксимального епі-
фіза великогомілкової кістки (шляхом перфора-
ції шилом (рис. 1Б)). 

Другим етапом моделювали відкрите уш-
кодження середньої третини діафіза стегнової 
кістки (шляхом остеотомії стегнової кістки 
вузьким долотом (рис. 2А)), потім виконува-
ли інтрамедулярний остеосинтез перелому 
стегнової кістки спицею Кіршнера (рис. 2Б). 
Додаткової зовнішньої фіксації тазової кінцівки 
не виконували. У післяопераційному періоді про-

водили зондове введення препаратів кальцемін 
адванс і остеогенон чи їх поєднання (розведених 
у стерильному розчині натрію хлориду щодня 
протягом 10 або 30 днів).

Розрахунок дозування препаратів проводи-
ли згідно рекомендацій Ю.Р. Риболовлєва і Р.С. Ри-
боловлєва [3], які при використанні лікарських ре-
човин в експерименті на тваринах рекомендують 
враховувати константу біологічної активності при 
дозуванні речовин у роботі із ссавцями. Застосу-
вання даної рекомендації засноване на особливос-
тях видових відмінностей, залежних від основного 
обміну, маси тіла, площі поверхні тіла, інтенсив-
ності серцевої діяльності й температури тварин. 
Формула розрахунку та дозування лікарських пре-
паратів для щурів має такий вигляд: 

доза для щура = r * доза для людини/R, 

де r – коефіцієнт видової витривалості для 
щура =3,62,

R – коефіцієнт видової витривалості для люди-
ни =0,57.

А.    Б. 
Рис. 1. Моделювання дірчастого перелому проксимального епіфіза великогомілкової кістки (А, Б) в експерименті.

А.    Б. 
Рис. 2. Моделювання відкритого ушкодження середньої третини діафіза стегнової кістки (А, Б) в експерименті.
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Препарати кальцемін адванс та остеогенон 
призначали в дозі, яка відповідає добовій потребі 
кальцію. 

У контрольній (І) серії (20 тварин) вивчали 
МЩКТ та кістковий регенерат без корекції пре-
паратами.

Серія спостережень (ІІ) представлена 20 тва-
ринами, яким після проведення вищевказаної 
операції виконували зондове введення препарату 
кальцемін адванс у дозі 90 мг/кг. 

Серія спостережень (ІІІ) включала 20 тварин, 
яким після остеосинтезу кісткових відламків і 
первинної хірургічної обробки рани виконува-
ли зондове введення препарату остеогенон у дозі 
300 мг/кг (кальцію 65 мг/кг).

Серія спостережень (IV) включала 20 тварин, 
яким після остеосинтезу кісткових відламків 
і первинної хірургічної обробки рани викону-
вали зондове введення комбінації препаратів 
кальцемін адванс у дозі 45 мг/кг і остеогенон у 
дозі 300 мг/кг (кальцій сумарно 100 мг/кг).

Тварин виводили з експерименту на 10 і 30 
добу шляхом передозування ефіру pro narcosi. 

Для оцінки змін мінеральної щільності 
кісткової тканини в усіх групах досліджуваних 
тварин до початку експерименту і в день виведен-
ня тварини з експерименту (10-й або 30-й день) 
проводили денситометрію на двохенергетично-
му рентгенівському абсорбціометрі «Prodigy» 

(GE Medical systems, model 8743, 2005) із засто-
суванням програми для малих тварин. 

Для вивчення особливостей репаративних 
процесів у ділянці дірчастого дефекту в зоні прок-
симального епіфіза великогомілкової кістки та в 
місці консолідації кісткових фрагментів стегнової 
кістки використовували патоморфологічне 
дослідження. Для гістологічного дослідження 
брали ділянки кістки вищевказаних локалізацій, 
отриманий матеріал фіксували в 10% водно-
му розчині нейтрального формаліну, декальци-
нування проводили 5% розчином мурашиної 
кислоти, зневоднювали в спиртах зростаючої 
концентрації й заливали в целлоїдин. Готували 
гістологічні зрізи товщиною 10-12 мкм, які фар-
бували гематоксилін-еозином та пікрофуксином 
за ван Гізоном.

Мікроморфометричне дослідження про-
водили за допомогою окулярного гвинтово-
го мікрометра МОВ-1-15х ГОСТ 7865-56 і 
окулярної вимірювальної сітки мікроскопа 
МБИ-3. Калібрування вимірювальних приладів 
виконували за допомогою міліметрового відрізка 
ГОСТ 2 07513-552. 

У встановлені строки експерименту тва-
рин усіх груп виводили шляхом передозуван-
ня ефірного наркозу, скелетували стегнові та 
великогомілкові кістки й за вищеописаними ме-
тодиками оцінювали стан регенерата компактної 

Таблиця 1. Динаміка показників мінеральної щільності кісткової тканини щурів різних груп через 10 днів

Показник Строки денситометрії Т pдо за 10 днів
Група І (контрольна)

МЩКТ хребет, г/см2 0,167±0,010 0,167±0,013 -0,09 0,932
МЩКТ увесь скелет, г/см2 0,124±0,030 0,112±0,008 -1,35 0,233
МЩКТ грудних кінцівок, г/см2 0,067±0,016 0,044±0,005 -3,24 0,023
МЩКТ тазових кінцівок, г/см2 0,109±0,022 0,103±0,005 -0,60 0,574

Група ІІ (остеогенон)
МЩКТ хребет, г/см2 0,148±0,024 0,167±0,012 1,84 0,139
МЩКТ увесь скелет, г/см2 0,099±0,063 0,116±0,004 4,63 0,010
МЩКТ грудних кінцівок, г/см2 0,046±0,008 0,045±0,005 -0,24 0,821
МЩКТ тазових кінцівок, г/см2 0,083±0,004 0,107±0,006 7,94 0,001

Група ІІІ (кальцемін адванс)
МЩКТ хребет, г/см2 0,155±0,009 0,170±0,014 2,17 0,096
МЩКТ увесь скелет, г/см2 0,102±0,006 0,118±0,008 8,39 0,001
МЩКТ грудних кінцівок, г/см2 0,055±0,016 0,048±0,009 1,02 0,367
МЩКТ тазових кінцівок, г/см2 0,087±0,004 0,103±0,003 6,06 0,004

Група ІV (остеогенон+кальцемін адванс)
МЩКТ хребет, г/см2 0,133±0,064 0,177±0,010 1,79 0,149
МЩКТ увесь скелет, г/см2 0,095±0,030 0,123±0,003 2,29 0,083
МЩКТ грудних кінцівок, г/см2 0,050±0,015 0,048±0,010 -0,35 0,743
МЩКТ тазових кінцівок, г/см2 0,091±0,007 0,110±0,006 4,90 0,008
Примітка. Вірогідні відмінності виділені жирним шрифтом, р>0,05.
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та губчастої кісткової тканини, за допомогою 
100-точкової вимірювальної сітки оцінювали 
об’ємне співвідношення клітинних елементів у 
регенераті компактної та губчастої кісткової тка-
нини.

Результати та їх обговорення. Результати 
денситометричного дослідження представлено в 
таблиці 1 та 2.

У щурів контрольної групи при обстеженні 
через 10 днів МЩКТ на ділянках весь скелет, хре-
бет та тазові кінцівки залишилася стабільною, 
без вірогідних відхилень, а на рівні грудних 
кінцівок спостерігалось достовірне зниження 
МЩКТ, що на нашу думку обумовлено «синдро-
мом обкрадання». У щурів ІІ групи, які отримува-
ли остеогенон, спостерігався вірогідний приріст 
мінеральної щільності кісткової тканини на рівні 
всього скелета й тазових кінцівок, на інших об-
стежених ділянках мінеральна щільність зали-
шалась без змін. У групі ІІІ, у якій тварини от-
римували кальцемін адванс, також спостерігався 
вірогідний приріст МЩКТ на рівні всього скеле-

та та тазових кінцівок. У щурів IV групи, які от-
римували комбіновану терапію, спостерігалось 
вірогідне збільшення мінеральної щільності 
кісткової тканини на рівні тазових кінцівок, 
але приросту на рівні всього скелета не було 
зареєстровано. При порівнянні динаміки МЩКТ 
у різних групах було визначено, що приріст 
МЩКТ був вірогідно вищим у групах лікування 
порівняно з контрольною групою на рівні всього 
скелета (F=18,7; p=0,00001) та тазових кінцівок 
(F=9,1; p=0,0008), проте при порівнянні груп 
лікування не було знайдено вірогідної різниці 
(рис. 3). 

При обстеженні через 30 днів у щурів контр-
ольної групи вірогідних відмінностей у міне-
ральній щільності кісткової тканини не знайде-
но в жодній з обстежених ділянок. У тварин гру-
пи ІІ зареєстроване вірогідне збільшення МЩКТ 
лише на рівні всього скелета, у той час як у групі 
ІІІ вірогідно збільшилась МЩКТ на рівні всьо-
го скелета, хребта та тазових кінцівок. У групі 

Таблиця 2. Динаміка показників мінеральної щільності та мінеральної насиченості кісткової тканини щу-
рів різних груп за 30 днів

Показник Строки денситометрії Т р
до за 30 днів

Група І (контрольна)

МЩКТ хребет, г/см2 0,158±0,024 0,178±0,012 2,02 0,135
МЩКТ увесь скелет, г/см2 0,114±0,002 0,115±0,003 1,57 0,215
МЩКТ грудних кінцівок, г/см2 0,048±0,005 0,046±0,002 0,77 0,393
МЩКТ тазових кінцівок, г/см2 0,102±0,012 0,106±0,003 0,74 0,513

Група ІІ (остеогенон)
МЩКТ хребет, г/см2 0,144±0,032 0,161±0,017 1,86 0,136
МЩКТ увесь скелет, г/см2 0,094±0,014 0,107±0,009 3,82 0,019
МЩКТ грудних кінцівок, г/см2 0,046±0,007 0,041±0,003 -1,39 0,235
МЩКТ тазових кінцівок, г/см2 0,090±0,013 0,103±0,011 2,32 0,081

Група ІІІ (кальцемін адванс)

МЩКТ хребет, г/см2 0,151±0,012 0,189±0,011 5,91 0,001
МЩКТ увесь скелет, г/см2 0,101±0,004 0,119±0,005 5,93 0,001
МЩКТ грудних кінцівок, г/см2 0,049±0,020 0,047±0,009 0,26 0,800
МЩКТ тазових кінцівок, г/см2 0,089±0,006 0,113±0,007 4,89 0,004

Група ІV (остеогенон+кальцемін адванс)
МЩКТ хребет, г/см2 0,136±0,018 0,159±0,009 1,98 0,119
МЩКТ увесь скелет, г/см2 0,096±0,011 0,112±0,005 4,31 0,013
МЩКТ грудних кінцівок, г/см2 0,054±0,013 0,047±0,006 1,46 0,216
МЩКТ тазових кінцівок, г/см2 0,086±0,006 0,104±0,007 6,65 0,003

Примітка. Вірогідні відмінності виділені жирним шрифтом, р>0,05.



26 “Проблеми остеології”

Поворознюк В.В., Гаркуша М.А., Бистрицька М.А., Балацька Н.І. “Вплив лікарських засобів кальцію та вітаміну D ...”

ІV виявлено достовірний приріст МЩКТ на рів-
ні всього скелета й тазових кінцівок (рис. 4).

Виходячи з вищенаведеного, всі запропонова-
ні схеми лікування призводили до позитивного 
впливу на МЩКТ тазових кінцівок, проте відсо-
ток приросту МЩКТ у різних групах був різним. 
Динаміка МЩКТ у підгрупах щурів, виведених 
через 10 днів, представлена в табл. 3 та на рис. 5.

Вірогідні відмінності в динаміці змін МЩКТ 
між групами щурів, виведених з експерименту 
через 10 днів, були отримані на рівні всього ске-
лета, хребта та тазових кінцівок. Ці відмінності 
були вірогідними, порівняно із групою І, у якій 
щурі не отримували терапії. У тварин групи І 
спостерігали негативну динаміку за всіма пред-
ставленими показниками. Між групами актив-
ного лікування вірогідних відмінностей не спо-
стерігали. Хоча найбільший приріст на рівні та-
зових кінцівок та всього скелета був зареєстро-
ваний у групі ІІ, у якій щурі отримували остео-
генон, а на рівні хребта найбільший приріст за-

реєстрований у тварин групи ІV, що отримува-
ли комплексне лікування (остеогенон+кальцемін 
аванс).

Через 30 днів експерименту вірогідна різниця 
отримана лише на рівні всього скелета (табл. 4, 
рис. 6). І також відмінності є достовірними лише 
порівняно із тваринами групи І, між групами ак-
тивної терапії розбіжностей не було. Звертає ува-
гу приріст МЩКТ на рівні хребта та тазових кін-
цівок у щурів І групи, що не спостерігали через 
10 днів експерименту.

Таким чином, у тварин І групи, які не отриму-
вали медикаментозної терапії, не знайдено від-
мінностей у МЩКТ через 10 та через 30 днів, за 
винятком вірогідного зниження МЩКТ на рівні 
грудних кінцівок через 10 днів експерименту. У 
тварин ІІ групи через 10 днів отримано вірогід-
не збільшення МЩКТ на рівні всього скелета та 
тазових кінцівок, через 30 днів різниця залиша-
ється вірогідною лише на рівні всього скелета. 
У тварин ІІІ групи також зареєстроване вірогідне 
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Рис. 3. Зміни МЩКТ на рівні тазових кінцівок (А) та всього скелета (Б) у різних групах щурів через 10 днів екс-
перименту. 

Примітка. * – вірогідні відмінності МЩКТ порівняно з початковими даними, р<0,05.
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Рис. 4. Зміни МЩКТ на рівні тазових кінцівок (А) та всього скелета (Б) у різних групах щурів через 30 днів екс-
перименту. 

Примітка. * – вірогідні відмінності МЩКТ порівняно з початковими даними, р<0,05.
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збільшення МЩКТ на рівні всього скелета та та-
зових кінцівок через 10 днів, через 30 днів при-
єднується вірогідне збільшення МЩКТ на рівні 
хребта. У тварин ІV групи при застосуванні ком-
бінованої терапії також знайдений вірогідний 
приріст МЩКТ на рівні всього скелета та тазо-
вих кінцівок. Ступінь приросту відрізнявся в різ-
них групах піддослідних тварин та в різні термі-
ни експерименту. Через 10 днів найбільшим при-
ріст на рівні всього скелета був у тварин групи ІІ, 
а через 30 днів – у групі ІV. Дані структури реге-
нерата представлені в таблиці 5. 

У тварин І групи, які не отримували актив-
ної терапії, через 10 днів регенерат у компактній 
кістковій тканині складався переважно з фібро-
ретикулярної тканини (59,47%, рис. 7), через 30 
днів – переважно з грубоволокнистої (58,53%, 
рис. 8). Застосування остеогенону призводило до 
більш швидкого дозрівання регенерата за раху-
нок зменшення вмісту фібро-ретикулярної тка-
нини через 10 днів на 3,5% та відповідно збіль-

шенню вмісту грубоволокнистої та пластинчас-
тої кісткової тканини, через 30 днів – на 4,05%. У 
тварин ІІІ групи в регенераті через 10 днів вміст 
фібро-ретикулярної тканини був меншим на 
7,4%, у ІV групі – на 8,6%. Відповідно вміст гру-
боволокнистої та пластинчастої кістки був біль-
шим. Через 30 днів експерименту найбільш зрі-
лим регенерат був у тварин ІІІ та ІV груп, який 
складався із пластинчатої кісткової тканини на 
26,6% та 27,9% відповідно порівняно із тварина-
ми групами І, у яких вміст пластинчастої кістки 
склав 10,0%.

При дослідженні регенерату в губчастій кіст-
ковій тканині у тварин І групи через 10 днів та-
кож переважала фібро-ретикулярна (рис. 9), а че-
рез 30 днів – грубоволокниста кісткова тканина 
(рис. 10). У тварин, які отримували активну те-
рапію, в регенераті зменшувався відсоток фібро-
ретикулярної тканини та збільшувався відсоток 
грубоволокнистої та пластинчастої кістки, що 
свідчить про формування більш повноцінного 

Таблиця 3. Динаміка показників МЩКТ та МНКТ за 10 днів експерименту в щурів різних груп

Показник Групи F pІ ІІ ІІІ ІV
МЩКТ хребет, % -0,12±3,25 14,11±7,41 10,04±4,54 17,32±5,54 9,15 0,0008
МЩКТ увесь скелет, % -8,78±2,87 17,79±4,31 15,53±1,88 13,50±2,19 18,7 0,0001
МЩКТ грудних кінцівок, % -31,36±6,95 -0,17±6,71 -7,68±11,07 -0,33±11,20 2,87 0,067
МЩКТ тазових кінцівок, % -5,77±6,75 27,38±3,67 18,77±3,16 21,62±4,58 9,15 0,0008

Примітка. Вірогідні відмінності виділені жирним шрифтом, р>0,05.
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Рис. 5. Динаміка показників МЩКТ на рівні всього скелета, хребта та тазових кінцівок у щурів різних груп через 
10 днів експерименту.
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Таблиця 4. Динаміка показників МЩКТ за 30 днів експерименту в щурів різних груп

Показник
Групи

F p
І ІІ ІІІ ІV

МЩКТ хребет, % 14,74±8,13 14,49±6,71 25,58±4,95 19,73±9,94 2,39 0,11
МЩКТ весь скелет, % -1,56±2,46 14,93±4,77 17,11±3,08 17,85±4,88 4,49 0,018

МЩКТ грудних 
кінцівок, %

-2,92±4,29 -9,18±7,38 6,67±14,87 -9,69±6,63 0,59 0,63

МЩКТ тазових кінцівок, 
%

4,20±4,49 15,47±6,53 24,98±5,37 21,72±3,59 2,77 0,075

Примітка. Вірогідні відмінності виділені жирним шрифтом, р>0,05.
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Рис. 6. Динаміка показників МЩКТ на рівні всього скелета, хребта та тазових кінцівок у щурів різних груп через 
30 днів експерименту.

Рис. 7. Структура регенерата компактної кісткової 
тканини в піддослідних тварин різних груп через 10 

днів терапії.

Рис. 8. Структура регенерата компактної кісткової 
тканини в піддослідних тварин різних груп через 30 

днів терапії.

регенерата. Найбільший відсоток вмісту в реге-
нераті пластинчастої кістки був виявлений у гру-
пі ІІ порівняно з показником групи І та ІІІ. 

Застосування препаратів кальцемін адванс та 
остеогенон призводить до формування більш по-
вноцінного регенерата як через 10, так і через 30 
днів експерименту порівняно з показниками тва-
рин І групи. Утворення повноцінної тканини на 

рівні ушкодження діафіза вірогідно вище в тва-
рин груп ІІІ та ІV порівняно із тваринами гру-
пи ІІ. На рівні травматичного дефекту губчастої 
кісткової тканини найбільший відсоток пластин-
частої кісткової тканини зареєстрований в ре-
генераті тварин ІІ та ІV груп. Склад регенерата 
тварин ІV груп вірогідно не відрізнявся на рів-
ні компактної кісткової тканини від показників 
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Таблиця 5. Тканинна структура регенерата в піддослідних тварин залежно від виду та тривалості терапії

Групи Строки виведення тварин 
з експерименту, дні 

Фібро- ретикулярна 
кісткова тканина, %

Грубоволокниста кісткова 
тканина, %

Пластинчаста кісткова тканина, 
%

Регенерат дефекту на рівні діафіза стегнової кістки
І 10 59,47±0,55 31,42±0,27 9,11±0,57

30 31,44±0,27 58,53±0,45 10,03±0,54
ІІ 10 55,94±0,91* 32,31±0,34* 11,75±0,77*

30 27,39±1,25* 56,58±0,69* 16,03±1,82*
ІІІ 10 52,06±1,03* 34,06±0,49* 13,89±0,84*

30 19,81±1,24*# 53,64±0,69*# 26,56±1,75*#

ІV 10 50,89±0,72* 34,75±0,47* 14,36±0,63*
30 19,11±1,17*# 53,03±0,65*# 27,86±1,66*#

Регенерат дірчастого дефекту на рівні проксимального епіфіза великогомілкової кістки 
І 10 45,62±0,34 35,88±0,32 18,50±0,43

30 20,53±0,45 45,33±0,66 34,14±0,78
ІІ 10 40,36±0,57* 36,86±0,30* 22,78±0,48*

30 12,75±0,80* 41,97±0,64* 45,25±1,29*
ІІІ 10 41,86±0,67* 36,19±0,33* 21,94±0,57*

30 14,94±0,91* 43,78±0,75* 41,28±1,48*
ІV 10 41,72±0,66* 36,94±0,30* 21,33±0,63*

30 14,44±0,86* 43,06±0,67* 42,50±1,35*
Примітки: * – вірогідні відмінності порівняно з І групою, р<0,05; # - вірогідні відмінності порівняно з ІІ групою, р<0,05.

Рис. 9. Структура регенерата губчастої кісткової тка-
нини в піддослідних тварин різних груп через 10 днів 

терапії.

А    Б. 
Рис. 11. Губчаста кісткова тканина щурів групи І (А) та групи ІV (Б), 30-й день експерименту. Гематоксилін і ео-

зин. Зб. 100.

Рис. 10. Структура регенерата губчастої кісткової 
тканини в піддослідних тварин різних груп через 30 

днів терапії.
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щурів ІІІ групи, а на рівні губчастої показники 
тварин ІV групи не відрізнялись від показників 
ІІ групи. Отже застосування комплексної терапії 
призводить до повноцінного формування реге-
нерата як губчастої, так і кортикальної кісткової 
тканини (рис. 11, 12). 

Висновки. У результаті проведеного експе-
рименту доведено, що застосування у оваріекто-
мованих щурів лінії Вістар кальцеміну адванс, 
остеогенону та комбінації кальцеміну адванс та 
остеогенону вірогідно збільшувало МЩКТ на 
рівні тазових кінцівок через 10 днів експеримен-
ту та на рівні тазових кінцівок і всього скелета 
через 30 днів експерименту порівняно з дани-
ми тварин, які не отримували медикаментозної 
терапії. Достовірно більшою динаміка МЩКТ 
була через 10 днів у групі тварин, які отримува-
ли остеогенон, і склала на рівні всього скелета – 
17,8%, а через 30 днів у групі комбінованої те-
рапії, й склала на рівні всього скелета 17,85%. 
Також встановлено, що застосування поєднаної 
терапії, яка включає кальцемін адванс та остео-
генон, призводить до формування більш повно-
цінного регенерата як у компактній, так і губчас-
тій кістковій тканині.
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influence of cAlcium And VitAmin 
d drugs on tHe regenerAtion 
And Bone minerAl density in 

oVAriectomized rAts

Povoroznyuk V.V., Harkusha M.A.,  
Bystritska M.A., Balatska N.I.

Summary. Osteoporosis effecting regeneration, slowing 
it and leading to the formation of defective regenerate. 
The aim of the experiment was to compare the effects of 
different calcium and vitamin D drugs on the regeneration of 
cancellous and cortical bone and to investigate the effect of 
these drugs on bone mineral density in the whole skeleton of 
rats with osteoporosis. The application of calcemin advans, 
osteogenon and combinations of these drugs significantly 
increased BMD at the pelvic limbs through 10 days of the 
experiment and BMD at the level of the pelvic limbs and 
whole skeleton through 30 days of the experiment compared 
to animals that did not receive drug therapy. Also found that 
the use of combined therapy that includes calcemin advans 
and osteogenon leads to the formation of a fully regenerate 
both compact and spongy bone.

Key words: osteoporosis, bone regeneration, calcium and 
vitamin D.

А.    Б. 

Рис. 12. Компактна кісткова тканина щурів групи І (А) та групи ІV (Б), 30-й день експерименту. Гематоксилін і ео-
зин. Зб. 100.
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Біомеханічні властивості кісткової тканини 
(КТ) обумовлюються не тільки станом органіч-
ного та  неорганічного компонентів [1, 2], а за-
лежать від віку, статі, ступеня фізичного наван-
таження, раціону харчування, складу повітря [3]. 

Метою нашої роботи було вивчити вплив об-
меження калорійності харчування на показники 
ремоделювання КТ та її біофізичні властивості.

Матеріал та методи. Дослідження проведе-
но на 24 щурах-самцях віком 3 міс. І група – ві-
варний контроль, II група – щурі, які мали обме-
жений на 40% за калорійністю їжі режим (ОХ) 
відносно повноцінного раціону харчування. 
Всі тварини мали вільний доступ до води. Про-
тягом експерименту щотижнево контролюва-
ли масу тіла щурів. Після декапітації, під ефір-
ним наркозом, видаляли стегнові та великого-
мілкові кістки. Гравіометрично визначали їх 
масу. Для визначення зольності кістки спалю-
вали при t=700°C та визначали вагу отриманої 
золи. Біохімічні показники досліджували за до-
помогою спектрофотометричних та імунофер-
ментних методів. У сироватці крові вимірювали 
концентрацію мелатоніну стандартними набора-
ми реактивів («Buhlmann», Швейцарія) та гліко-
заміногліканів (ГАГ) за методом Кляцкіна. У КТ 
та сироватці крові визначали показники форму-
вання КТ: активність лужної фосфатази (ЛФ, 
КФ 3.1.3.1, «Лахема», Чехія) й її кістковий ізо-
фермент та показники резорбції КТ – загальну 
каталітичну активність кислої фосфатази (КФ, 
КФ 3.1.3.2) і тартратрезистентної кислої фосфа-
тази (ТРКФ, «Лахема», Чехія). Рівень експресії 
гену інсуліноподібного фактору росту-1 визна-

чали в гомогенаті печінки методом полімеразної 
ланцюгової реакції. У зневоднених та знежире-
них у суміші спирт-ефіру (3:1) великогомілкових 
кістках вимірювали несучу спроможність, жор-
сткість, енергію пружнього деформування ме-
тодом триточкового вигину на апараті «Остео-
тест». Швидкість навантаження становила 1мм/
сек. З отриманих графіків залежності подовжен-
ня кістки від навантаження розраховували несу-
чу спроможність, жорсткість, енерегію пружньо-
го деформування, межу міцності. Статистичну 
обробку отриманих результатів проводили за ме-
тодом Ст’юдента.

Результати дослідження. Як показали про-
ведені дослідження, відносний приріст маси тіла 
щурів контрольної групи складав 73,8% порівня-
но з вихідними даними. У тварин з ОХ відносний 
приріст маси тіла був значно нижчим і становив 
26,4%. Найбільшу втрату маси тіла щурами ІІ гр 
спостерігали в перший тиждень експерименту. 
Потім поступово втрата маси припинялася й від-
значалося її повільне зростання. Різниця між від-
носним приростом маси в контрольних і експе-
риментальних 3 міс щурів складала 47%, проте 
процес розвитку не припинявся, а лише обмеж-
увався. Маса великогомілкових кісток після 28 
діб ОХ була вірогідно на 21% менше порівняно 
з контрольними тваринами. Отримані результати 
свідчать про гальмування процесів остеосинте-
зу внаслідок обмеження калорійності харчуван-
ня й зменшення надходження білків та мінераль-
них елементів. 

Досягнення максимальної фізіологічної маси 
кісток у молодому віці є дуже важливим, оскіль-

ВПЛИВ АЛІМЕНТАРНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ НА СТАН КІСТКОВОЇ 
ТКАНИНИ МОЛОДИх ЩУРІВ

Березовський В.Я., Літовка І.Г.,Чака О.Г., Янко Р.В.

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, Київ

Резюме. Вивчали вплив 28-денної дозованої аліментарної депривації на процеси фізіологічного ремоделювання кістко-
вої тканини в 3 міс самців щурів (n=24) лінії Вістар. Досліджено 2 групи тварин: І група – контроль, ІІ – режим 
обмеження калорійності їжі на 40% відносно повноцінного раціону. Показано вірогідне зростання концентра-
ції мелатоніну та глікозаміногліканів у сироватці крові щурів ІІ групи відносно контролю. Відзначено вірогід-
не підвищення активності лужної фосфатази в кістковій тканині та сироватці крові в 1,2 и 1,4 рази відповідно 
при алиментарній депривації. Експресія гена інсуліноподібного фактора росту-1 у тварин досліджуваної групи 
практично не змінювалася. Несуча спроможність, жорсткість, енергія пружнього деформування КТ вірогідно 
зменшилася в дослідних щурів, які отримували раціон харчування зі зниженою калорійністю. Зроблено висно-
вок про те, що аліментарна депривація змінює біохімічні та біофізичні показники фізіологічного ремоделюван-
ня кісткової тканини молодих щурів.
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ки саме в цей період розвитку відбувається ін-
тенсивна мінералізація КТ. Згідно результатів 
більшості експериментів на тваринах і спосте-
режень за пацієнтами різного віку встановлено 
найвищу ступінь  залежності маси тіла від по-
вноцінності  харчування у віці до року й меншою 
мірою – протягом подальшого життя [4, 5, 6]. Ві-
домо також, що надмірне надходження кальцію 
їжі в дорослому віці не компенсує наслідків ос-
теодефіцитних станів, зумовлених недостатнім 
надходженням його в дитинстві [7].

В наших дослідженнях після 28 діб утриман-
ня на раціоні з ОХ у експериментальних тварин 
відбувалося зниження всіх біофізичних показ-
ників великогомілкових кісток. Зольність епіфі-
зів у щурів, які 28 діб мали ОХ, мала тенденцію 
до збільшення на 5%. Збільшення зольності, тоб-
то відносного вмісту мінеральних речовин, може 
відбуватися внаслідок зниження частки органіч-
ного матриксу або дегідратації КТ. Здатність кіс-
ток витримувати навантаження характеризує не-
суча спроможність. Цей показник у щурів ІІ гру-
пи знизився на 32% (р<0,05). Енергія пружнього 
деформування, що визначає здатність кісткової 
тканини протистояти пружній деформації, мала 
тенденцію до зниження на 19%. Жорсткість, яка 
відображає здатність КТ пртистояти деформа-
ціям вигину, стиснення, розтягнення, вірогідно 
зменшилася на 32%, Зменшення несучої спро-
можності та енергії пружнього деформування 
свідчить про розвиток деструктивних процесів у 
КТ. Це може бути наслідком погіршення зв’язків 
між колагеновими фібрилами та кристалами гід-
роксиапатиту та про переважання процесів де-
струкції над процесами остеосинтезу. 

Проведені нами раніше дослідження показа-
ли високий позитивний кореляційний зв`язок бі-
омеханічних властивостей КТ із вмістом кальцію 
та ГАГ. Коефіціент кореляції  жорсткості кістки 
з концентрацією кальцію становив 0,658, з кон-
центрацією ГАГ – 0,639 [8]. Такі високі значення 
коефіціентів кореляції свідчать, що біомеханіч-
ні властивості кісток безпосередньо обумовлені 
вмістом органічних та неорганічних компонен-
тів КТ.

Останнім часом значну увагу дослідників 
привертає роль мелатоніну в процесах росту й 
розвитку організму. Він стимулює диференцію-
вання та проліферацію остеобластів, інтенсифі-
кує мінералізацію кісткового матриксу, активую-
чи секрецію соматотропного гормону, й гальмує 
розвиток остеопенії. Проведені нами досліджен-
ня показали, що після 28-добового ОХ у сиро-
ватці крові досліджуваних щурів концентрація 
мелатоніну вірогідно зросла в 1,2 рази віднос-
но контролю. Це свідчить, що аліментарна де-
привація супроводжується активацією секреції 
мелатоніну в молодих тварин і тим самим змі-
нює швидкість процесів фізіологічного ремоде-
лювання КТ. Тобто, за допомогою аліментарної 
депривації можна модулювати варіації добово-
го рівня мелатоніну незалежно від циркадного 
 ритму. 

У наших дослідженнях не виявлено підви-
щення рівня інсуліноподібного фактору росту – 
І у гомогенаті печінки молодих щурів. Можливо, 
це викликано тим, що дослідження проведено на 
молодих щурах, яким онтогенетично притаман-
на висока концентрація цього чинника, а рівень 
естрогенів – низький. Активність ЛФ у сироват-
ці крові досліджуваних щурів при аліментарній 
депривації вірогідно підвищувалася на 20%, а в 
КТ – на 40% порівняно з вихідними даними. Ак-
тивність КФ та ТРКФ у сироватці крові та КТ за-
лишалася незмінною. Підрахунок співвідношен-
ня активності ЛФ/КФ та ЛФ/ТРКФ у сироватці 
крові контрольних молодих щурів дорівнює 3,96 
та 6,05 відповідно. При моделюванні аліментар-
ної депривації це співвідношення змінювалося 
– ЛФ/КФ=5,14, ЛФ/ТРКФ=8,22. У контрольних 
молодих щурів у КТ коефіцієнт ЛФ/КФ=82,3, 
при ОХ значно знижується й становить 14,3, тоб-
то був у 6 разів нижче. Це може свідчити про те, 
що в молодому віці дефіцит харчування спричи-
няє порушення фізіологічної інтенсивності ре-
моделювання КТ. Концентрація ГАГ у сироват-
ці крові досліджуваних тварин зросла в 2,4 рази 
(р<0,05). Це можна розглядати як один із меха-
нізмів компенсації недостатнього надходження 
з їжою білків, ліпідів, вуглеводів, мінералів, мі-

Таблиця 1. Показники біофізичних властивостей кісткової тканини 

Групи Маса кісток,
мг

Зольність
епіфізів, мг%

Несуча спроможність, 
кгс Жорсткість, кгс/мм Енергія пружнього деформування,

кгс∙мм
І 333,45±15,9 46,93±1,9 6,42±1,23 12,52±1,67 1,71±0,85
ІІ 263,55±9,81 49,36±2,71 4,38±1,45* 8,52±1,78* 1,47±0,73

Примітка. * - р<0,05 порівняно з контролем.
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кроелементів, дія яких спрямована на збережен-
ня стану КТ у організмі.

Висновки. Таким чином, можна зробити ви-
сновок, що аліментарна депривація в ранньо-
му онтогенезі гальмує ремоделювання кісткової 
тканини, що підтверджується змінами концен-
трації мелатоніну, глікозаміногліканів, активнос-
ті лужної фосфатази, зниженням несучої спро-
можності, жорсткості та енергії пружнього де-
формування. Зниження несучої спроможності 
та енергії пружнього деформування може свід-
чити про розвиток деструктивних процесів у 
кістковій тканині й бути наслідком послаблення 
зв’язків між колагеном та кристалами гідрокси-
апатиту та переважання процесів деструкції над 
процесами остеосинтезу. 
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ВЛИЯНИЕ АЛИМЕНТАРНОЙ ДЕПРИВА-
ЦИИ НА СОСТОЯНИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ 

МОЛОДЫх КРЫС
Березовский В.А., Литовка И.Г., Чака Е.Г., 

Янко Р.В.

Институт физиологии им. А.А. Богомольця 
НАН Украины, Киев

Резюме. Изучали влияние 28-дневной дозированной 
алиментарной депривации на процессы физиологическо-
го ремоделирования костной ткани у 3 мес самцов крыс 
(n=24) линии Вистар. Исследовано 2 группы животных: 
І группа – контроль, ІІ – режим ограничения калорийно-
сти пищи на 40% относительно полноценного рациона. 
Показано достоверное повышение концентрации мела-
тонина и гликозаминогликанов сыворотки крови относи-
тельно контроля у крыс ІІ группы. Отмечено достовер-
ное повышение активности щелочной фосфатазы в кост-
ной ткани и сыворотке крови в 1,2 и 1,4 раза соответ-
ственно при алиментарной депривации. Экспрессия гена 
инсулиноподобного фактора роста-1 у животных иссле-
дуемой группы практически не изменялась. Несущая 
способность, жесткость, энергия упругой деформации 
КТ достоверно снизилась у экспериментальных крыс, со-
державшихся на рационе со сниженной калорийностью 
питания. Сделан вывод о том, что алиментарная депри-
вация изменяет биохимические и биофизические показа-
тели физиологического ремоделирования костной ткани 
молодых крыс.

influence of AlimentAry 
depriVAtion on condition of tHe 

Bone tissue of young rAts
Beresovskyi V.A., Litovka I.G., Chaka O.G., 

Yanko R.V.

Bogomolets Institute of Physiology National 
Academy of Sciences of Ukraine

Summary. Influencing of 28-days alimentary deprivation to 
3 months Wistar male rats (n=24) bone tissue physiological 
remodelling is studied. We investigated 2 groups of animals, 
I group was controled, II – food limitation mode (40% in 
relation to the normal ration). It is showed significant 
increasing of melatonin and glicozaminoglikans levels in 
the rats of II gr. serum. Activity of alkaline phosphatase 
in the bone tissue and serum of II gr. rats for 1,2 and 1,4 
time accordingly. The IGF-I gene expression level did not 
change practically in experimental group. Load capacity, 
stiffness, energy of elastic deformation of bone tissue certain 
decline for experimental rats, contained on a ration of food 
limitation. We conclude, that alimentary deprivation change 
on the physiological remodelling of bone tissue.
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Остеопороз є мультифакторіальною патологі-
єю з різноманітними пусковими механізмами ре-
зорбтивних процесів у кістковій тканині, які ма-
ють наслідком зниження її мінеральної щільнос-
ті. На відміну від факторів маніфестації почат-
кові механізми процесу вивчені недостатньо [1, 
2]. Прихованість патологічного процесу зумов-
лює встановлення діагнозу тільки після низько-
енергетичних переломів. Тому актуальність ви-
вчення початкових стадій патогенезу на моделях, 
які відтворюють дію різних пошкоджуючих фак-
торів, є беззаперечною. Причинами розвитку ос-
теопорозу як системної патології може бути низ-
ка патологічних станів, серед яких ниркова не-
достатність та прийом глюкокортикоїдів є дуже 
поширеними серед усіх вікових груп пацієнтів. 

Мета дослідження. Вивчити стан кісткової 
тканини та рівень маркера остеопорозу – окси-
проліну в щурів з порушеннями ремоделювання 
кісткової тканини після впливу глюкокортикоїдів 
та при нирковій недостатності.

Об’єкт та методи досліджень. Дослідження 
проведено на 65 білих нелінійних щурах-сам-
ках з масою тіла 240±20 г віком 9 місяців. Тва-
рини були поділені на 3 групи: 1) контрольна (К) 
– інтактні тварини (20 щурів), 2) з моделлю глю-
кокортикоїдіндукованого остеопорозу (ГКО) – 
25 щурів, 3) з моделлю ниркової недостатності 
(НН) – 20 щурів.

Експериментальний глюкокортикоїдний ос-
теопороз моделювали шляхом введення 0,375 мл 
дексаметазону фосфату внутрішньом’язово дві-
чі на тиждень протягом місяця. Експерименталь-
не порушення ремоделювання кісткової тканини 
внаслідок ниркової недостатності здійснювали 
одноразовою внутрішньом'язовою ін'єкцією 50% 
розчину гліцерину по 2,5 мл кожній тварині. Ви-
значення параметрів стану кісткової тканини в 
щурів цієї групи здійснювали через 3 місяці піс-

ля ін’єкції гліцерину. Експериментальні маніпу-
ляції відповідали принципам Європейської кон-
венції про захист хребетних тварин (Страсбург, 
1986) та «Загальним принципам експериментів 
на тваринах», схвалених I Національним конгре-
сом з біоетики (Київ, 2001) [3].

Визначення сумарного, вільного та зв’язаного 
оксипроліну в сечі проводили згідно з методи-
кою П.Н. Шараєва [4]. Визначення відношення 
маси стегнової кістки до діаметра діафіза, її від-
носної маси та щільності виконували за методи-
кою, описаною В.Г. Подковкіним [5].

Статистичну обробку результатів дослі-
джень проводили за допомогою пакета програм 
Statistica 6.0.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Вимірюваннями щільності кістки виявлено, 
що в порівнянні з контрольною групою із серед-
нім значенням 1,62 г/см3 цей параметр у щурів 
з глюкокортикоїдним порушенням ремоделю-
вання кісткової тканини знизився (1,41 г/см3) 
(p<0,05), як і в групі щурів з НН (1,43 г/см3) 
(p<0,05) (рис. 1).
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Рис. 1. Зміни щільності кісткової тканини стегна в 
щурів із глюкокортикоїдною моделлю порушення 
кісткового ремоделювання та моделлю ниркової не-

достатності. 
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Резюме. У щурів із глюкокортикоїдним остеопорозом, як і в щурів з нирковою недостатністю відбувається зниження 
щільності кістки. При цьому в щурів із нирковою недостатністю рівень оксипроліну є збільшеним, що свідчить 
про незавершеність процесів розпаду в кістковій тканині навіть у відстроченому періоді. Тобто швидкість роз-
витку глюкокортикоїдного остеопорозу є вищою за остеопороз при нирковій недостатності.

Ключові слова: остеопороз, глюкокортикоїди, ниркова недостатність, кісткова тканина.
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Відношення маси кістки до діаметра діафіза 
в щурів із ГКО було меншим, ніж у щурів контр-
ольної групи (p<0,05). У щурів із моделлю НН 
значення цього параметра не відрізнялися від 
відповідного значення щурів контрольної групи 
(рис. 2).

Визначення відносної маси стегнової кіст-
ки показало, що в щурів із моделлю ГКО цей 
параметр підвищився в порівнянні з контролем 
(p<0,05) (рис. 3). Це відбувалося тому, що щури 
із цієї групи під впливом глюкокортикоїдів зна-
чно втратили загальну масу тіла.

У щурів досліджували маркер остеопоро-
зу – оксипролін. У тварин контрольної групи 
та тварин із ГКО рівень сумарного, вільного та 
зв’язаного оксипроліну не відрізнявся (рис. 4). 
У тварин із групи з НН вірогідно підвищилися 
всі фракції оксипроліну в порівнянні зі щурами з 
контрольної групи (р<0,05) (рис. 4).

Виявлені характеристики кісткової ткани-
ни при двох моделях патологій свідчать про від-
мінності в механізмах патогенезу порушень ре-
моделювання кістки. Кінцевий ефект впливу 
глюкокортикоїдів на кісткову тканину випли-
ває з декількох системних напрямів метаболіз-
му. Основний напрям полягає в пригніченні про-
ліферації остеобластів. Непрямі шляхи впливу 
глюкокортикоїдів на кістку пов’язані з обміном 
кальцію. Це зниження абсорбції кальцію в ки-
шечнику, його реабсорбції в нирках та поси-
лення виведення його із сечею, що має наслід-
ком підвищення рівня паратиреоїдного гормону. 
Глюкокортикоїди крім того пригнічують ефекти 
соматотропного гормону та інсуліноподібного 
фактора росту, який активізує формування кіст-
кової тканини та синтез колагену І типу й знижує 
деградацію колагену та апоптоз остеобластів [6].
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Рис. 4. Рівні маркера остеопорозу – оксипроліну в щурів із різними моделями порушень ремоделяції кісткової 
 тканини.
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Рис. 2. Відношення маси кістки до діаметра діафіза 
стегна в щурів із глюкокортикоїдною моделлю пору-
шення кісткового ремоделювання та моделлю нирко-

вої недостатності. 
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Рис. 3. Відносна маса стегнової кістки в щурів із глю-
кокортикоїдною моделлю порушення кісткового ре-

моделювання та моделлю ниркової недостатності. 
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Ниркова недостатність також системно, за ба-
гатьма напрямами, знижує кісткову масу. Серед 
напрямів негативних ефектів – порушення мета-
болізму кальцію та фосфатів, а також метаболіч-
ний ацидоз, який стимулює резорбтивну актив-
ність остеобластів.

У нашому випадку в глюкокортикоїдній мо-
делі наслідки порушення ремоделювання кіст-
ки відбулися швидше, ніж у моделі з НН. Про це 
свідчить той факт, що рівень фракцій оксипро-
ліну в щурів із НН компенсаторно зріс. Вільний 
оксипролін зростав, демонструючи розпад кола-
гену кісток, а підвищення зв’язаного оксипролі-
ну за принципом зворотнього зв’язку мало ме-
тою збалансування процесів синтезу та розпа-
ду. У моделі з ГКО процеси деградації колагену, 
ймовірно, вже завершилися, про що свідчили не-
змінні рівні фракцій оксипроліну.

Висновки. У щурів із глюкокортикоїдним ос-
теопорозом, як і в щурів з нирковою недостат-
ністю знижується щільність кістки. Але в щурів 
із нирковою недостатністю рівень оксипроліну 
є збільшеним, що свідчить про незавершеність 
процесів розпаду кісткової тканини навіть у від-
ставленому періоді. Тобто швидкість розвитку 
глюкокортикоїдного остеопорозу є вищою за ос-
теопороз при нирковій недостатності.
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СОСТОЯНИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ У КРЫС 
С МОДЕЛЯМИ ГЛюКОКОРТИКОИДНОГО 
ОСТЕОПОРОЗА И ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТА-

ТОЧНОСТИ 

Хвисюк А.Н., Павлов С.Б., Гончарова А.В. 

Резюме. У крыс с глюкокортикоидным остеопорозом, 
как и у крыс с почечной недостаточностью, происходит 
снижение плотности кости. При этом у крыс с почечной 
недостаточностью уровень оксипролина увеличен, что 
свидетельствует о незавершенности процессов распада в 
костной ткани даже в отстроченном периоде. То есть ско-
рость развития глюкокортикоидного остеопороза выше, 
чем остеопороза при почечной недостаточности.

Ключевые слова: остеопороз, глюкокортикоиды, почеч-
ная недостаточность, костная ткань.

stAte of Bone in rAts witH models of 
glucocorticoid osteoporosis And 

renAl fAilure

Khvisyuk А.N., Pavlov S.B., Goncharova A.V. 

Summary. In rats with glucocorticoid osteoporosis, as well as 
in rats with renal failure is a decrease in bone density. While 
in rats with renal failure increased level of hydroxyproline, 
indicating incomplete decomposition processes in the bone 
tissue, even in the lag period. That is the rate of glucocorticoid 
osteoporosis is higher than osteoporosis in rats with renal 
failure.

Key words: osteoporosis, glucocorticoids, renal failure, bone 
tissue.
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Сучасна концепція хронічних обструктивних 
захворювань легень (ХОЗЛ), викладена в між-
народних угодах (GOLD, 2010, 2011), визначає, 
що тяжкість перебігу й прогноз хвороби обу-
мовлені екстрапульмональними процесами, в 
тому числі супутніми захворюваннями [12, 16]. 
В останні роки все ширше обговорюються сис-
темні ефекти ХОЗЛ, які можуть обтяжувати пе-
ребіг захворювання у окремих хворих і є важли-
вою ланкою «причинного патогенетичного кола» 
[4, 13, 14, 25]. На різних стадіях ХОЗЛ вірогід-
ність виникнення подібних реакцій різна й з про-
гресуванням хвороби частота їх поєднаного пе-
ребігу зростає. У таких хворих спостерігаються 
ендокринні дисфункції, порушення моделюван-
ня кісткової тканини, розлади периферичного 
кровообігу [4]. В якості потенційних систем-
них проявів ХОЗЛ розглядаються ряд патологіч-
них станів. Найбільш вивченими є: метаболічні, 
м’язово-скелетні порушення, депресія, анемія, 
зміни функції ендокринної системи, синдром 
системної запальної відповіді й кардіоваскулярні 
ефекти, формування хронічного легеневого сер-
ця, атеросклерозу та інші [3, 13, 18].

Певний розвиток нині отримала нова пара-
дигма в патогенезі ХОЗЛ – концепція «вадного 
кола» («Vicious circle» або «Circulus vitiosus») 
як взаємозв’язки патологічних змін у організмі 
хворих. При цьому порушення, що виникають 
як наслідок первинних змін, у свою чергу їх по-
силюють. Існуюче уявлення про «вадні кола» па-
тогенезу захворювання дає змогу зрозуміти зако-
номірності перебігу й прогресування ХОЗЛ [6]. 
Не дивлячись на те, що системне запалення вже 
визнане одним із механізмів прогресування хро-

нічного патологічного процесу при ХОЗЛ [1, 11, 
15, 17, 19, 23, 24], не з’ясовано, яким чином ін-
тенсивність системного запалення впливає на 
розвиток екстрапульмональних ефектів, зокрема 
з боку кісткової тканини, у хворих на ХОЗЛ. 

Виходячи з концепції системного запалення 
при ХОЗЛ, ми поставили за мету експеримен-
тально дослідити характер і глибину морфоло-
гічних змін кісткової тканини в щурів, яким мо-
делювали ХОЗЛ. 

Матеріали і методи дослідження. Експери-
ментальне дослідження проведено на 60 здоро-
вих білих щурах лінії Wistar з початковою ма-
сою 100-200 г. Вік тварин був від 9 до 16 місяців. 
Вони утримувались на стаціонарному режимі 
в умовах віварію ДУ «Інститут геронтології ім. 
Д.Ф. Чеботарьова НАМН України». Експери-
ментальні дослідження здійснювали відповідно 
до Методичних рекомендацій ДФЦ МОЗ Украї-
ни [8], вимог Європейської конвенції із захисту 
лабораторних тварин (Страсбург, 1986), «Поло-
ження про використання тварин в біомедичних 
дослідженнях» [2]. 

Тварини були поділені на контрольну та екс-
периментальну серії. Контрольна серія була 
представлена 20 інтактними щурами. У експе-
риментальну увійшли 40 щурів, яким моделюва-
ли ХОЗЛ [5]. Виведення тварин проводилося на 
6-й і 9-й місяць експерименту під ефірним нар-
козом, шляхом декапітації. Виділяли й звільня-
ли від м’яких тканин хребет на відстані від ший-
ного до поперекового відділу. Для морфологічної 
оцінки змін у хребетних кістках з нього виділяв-
ся поперековий відділ, з подальшою фіксацією в 
10% розчині нейтрального формаліну. Після де-
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кальцинування 5% азотною кислотою препарати 
хребців готували за стандартною методикою, па-
рафінові зрізи завтовшки 5-7 мкм забарвлювали 
гематоксиліном і еозином. 

Мікроскопію й фотографування гістологіч-
них препаратів проводили за допомогою світло-
вого мікроскопа OLIMPUS BX 41 при збільшен-
нях в 40, 100, 200 і 400 разів. При мікроскопії 
оцінювали стан і склад кісткової тканини хреб-
ців, наявність і характер патологічних і репара-
тивних змін у них. 

Результати та обговорення. Мікроскопіч-
не дослідження гістологічних препаратів кіст-
кової тканини (КТ) хребців показало, що на 6-й 
місяць експерименту в щурів контрольної гру-
пи поперекові хребці мали типову будову. Тіло 
їх представляє коротку трубчасту кістку, КТ яких 
утворює компактну й губчасту речовину (остан-
нє найбільш виражене в метафізарних областях) 
(рис. 1).

Кортикальний відділ і кісткові трабекули 
представлені пластинчастою КТ, мають плавно 
зігнуті гладенькі краї медулярної поверхні. Кор-
тикальний шар відносно рівномірної достатньої 
ширини (незначно збільшеної в місцях фіксації 
скелетних м’язів) утворений компактною кіст-
кою, під периостом розташовані зовнішні гене-

ральні кісткові пластинки, в яких спостерігали-
ся поодинокі лакуни резорбції, іноді з розташо-
ваними в них остеокластами або їх залишками. 
Гаверсова система цього шару складається з ком-
пактно розташованих впорядкованих гістіонів. 
Кісткові структури мають щільно – пошарову бу-
дову, між шарами виявляються впорядковані па-
ралельні тонкі базофільні, місцями злегка хви-
лясто звиті, лінії склеювання.

Губчаста кістка хребців представлена від-
носно широкими анастомозуючими кісткови-
ми балками із пластинчастої кісткової тканини 
без чіткої остеоїдної організації, між якими роз-
ташовуються судинні канали. Основу кісткових 
трабекул формують зрілі кісткові клітини – осте-
оцити, в тому числі розташовані в лакунах з рів-
ними краями. У метафізарній зоні стінки кіст-
кових комірок сформовані кістковими трабе-
кулами. У комірках і у вільному міжбалочному 
просторі виявляється мієлоїдний кістковий мо-
зок. Поблизу зони зростання кістки по зовнішній 
(медулярній) поверхні трабекул і кортекса розта-
шовані в один шар клітини кубічної і/або при-
зматичної форми, з ексцентрично розташованим 
ядром – функціонально активні остеобласти. Під 
шаром активних остеобластів, у вигляді гомоген-
ної еозинофільної смуги, розташовується остео-
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Рис. 1. Загальний вигляд каудальної частини поперекового хребця щура. Трабекулярні структури (1), кісткові 
осередки (2), кортекс (3), мієлоїдний кістковий мозок (4). Контрольна серія. 6-й місяць експерименту. Гем.-еозин., 

збільш. х40.
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їд (рис. 2). Кількість контактів кісткової трабе-
кули з кортексом складає від п’яти до восьми на 
всьому протязі. 

При мікроскопічному дослідженні препара-
тів КТ тіл хребців поперекового відділу щурів 
контрольної групи на 9-й місяць експерименту 
достовірних морфологічних змін, у порівнянні із 
шестимісячним періодом, виявлено не було. 

Таким чином, показники архітектоніки КТ 
у тварин контрольної групи відповідали гісто-
логічним показникам, що характеризують про-
цес фізіологічної регенерації КТ поперекових 
 хребців.

У експериментальних тварин на 6-й місяць 
моделювання ХОЗЛ гістологічно в тілах хреб-
ців поперекового відділу в порівнянні з контро-
лем були виявлені структурні зміни. Матрикс КТ 
забарвлювався оксифільно із слабким базофіль-
ним відтінком. Найбільш розвинена трабеку-
лярна мережа була присутня в зоні метафізарної 
спонгіози каудальних відділів. У самій трабеку-
лярній мережі відзначається незначне її розрі-
дження при дифузному стоншуванні більшого 
числа кісткових балок. Краї трабекул в осно-
вному були рівними. Число поперечних єдналь-
них трабекул і кісткових осередків не зменшене, 
проте розподілені вони нерівномірно. Трабекули 
метафізарної спонгіози біля ростової зони кіст-

ки містять слабо базофільні клітинні ділянки мі-
нералізованого хрящового матриксу й кісткової 
тканини, що формується (рис. 3). Шар активних 
остеобластів розташовується тут на більшій про-
тяжності поверхні трабекули. На решті поверх-
ні крайових відділів кісткових балок виявляють-
ся витягнуті неактивні (в стані спокою) остео-
бласти, що входять до складу ендоста. Остеоїд 
у зоні розташування цих клітин осередковий, у 
вигляді уривчастих гомогенних еозинофільних 
смужок нерівномірної ширини. Щільність осте-
оцитів відносно висока, проте відзначається не-
рівномірність їх розмірів і розподілу в матриксі. 
Остеоцити в основі трабекули оточені лакунами 
із чіткими контурами, мають великі базофільні 
ядра. Кортекс тіл хребців місцями, на обмеже-
них ділянках, трохи стоншений. Лінії склеюван-
ня його базофільні, тонкі, місцями дисоційова-
ні й плавно звиті. Кількість контактів кісткової 
трабекули з кортексом знижена – від чотирьох до 
семи на усьому протязі. 

Таким чином, у експериментальних тварин 
на тлі моделювання ХОЗЛ встановлені гістоло-
гічні зміни, що характеризують порушення нор-
мального співвідношення між процесами ре-
моделювання й моделювання КТ поперекових 
хребців, що проявляється змінами, характерни-
ми для процесу резорбції. Порушення архітекто-
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Рис. 2. Остеоїд (1) кісткової трабекули під шаром активних остеобластів (2) поперекового хребця контрольного 
щура. 6-й місяць експерименту. Гем.-еозин., збільш. х400.
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ніки кістки при цьому відбуваються за змішаним 
(трабекулярно-кортикальним) типом.

Через 9 місяців від початку експерименту в 
тілах хребців поперекового відділу матрикс кіст-

кової тканини забарвлювався оксифільно, на зна-
чному протязі зі слабким базофільним відтінком. 
Трабекулярна мережа найбільш розвинена в зоні 
метафізарної спонгіози каудальних відділів. В 

1

Рис. 3. Трабекулярні структури (1) метафізарної спонгіози поперекових хребців щура експериментальної серії че-
рез 6 місяців моделювання ХОЗЛ. Гем.-еозин., збільш. х40.

1

Рис. 4. Поодинокі нерівномірно потовщені трабекули (1) діафізарного відділу поперекового хребця щура експери-
ментальної серії через 9 місяців моделювання ХОЗЛ. Гем.-еозин., збільш. х40.
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цілому, відзначається деяке ущільнення трабеку-
лярної мережі з одночасним нерівномірним (аж 
до ниткоподібного) стоншуванням значної час-
тини кісткової трабекули. Краї трабекул гладень-

кі й нерівні. В усіх випадках зустрічаються поо-
динокі «ампутовані» трабекули – зі сліпими за-
кінченнями. При цьому кількість поперечних 
єднальних трабекул і кісткових осередків змен-

1

Рис. 5. Осередкове стоншування (1) кортексу поперекового хребця щура експериментальної серії через 9 місяців 
моделювання ХОЗЛ. Гем.-еозин., збільш. х200.
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Рис. 6. Ретикуло-фіброзна тканина (1) й активні остеобласти (2) в області мікропереломів кортексу поперекового 
хребця щура експериментальної серії через 9 місяців моделювання ХОЗЛ. Гем.-еозин., збільш. х400.
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шена. На значному протязі вони зовсім не ви-
являються. Разом із потоншеними трабекулами, 
частіше в діафізарній області, має місце також 
формування поодиноких нерівномірно розшире-
них кісткових трабекул без поперечних зв’язків 
між собою й кортекесом (тобто не формуючих 
мережу) (рис. 4). Трабекула метафізарної спон-
гіози біля ростової зони кістки містить слабо ба-
зофільні безклітинні ділянки немінералізовано-
го хрящового матриксу, на який нашаровується 
кістка, що формується. Активні остеобласти на 
ділянках поверхні трабекул в значній кількості 
зустрічаються лише біля цієї зони. На основному 
ж масиві крайових відділів кісткової трабекули 
розташовуються витягнуті остеобласти, що пе-
ребувають у стані спокою, які входять до складу 
ендоста. Остеоїд у зоні розташування цих клітин 
практично не виявляється. Остеоцити в осно-
ві трабекули оточені лакунами з нечіткими кон-
турами, містять великі базофільні ядра. Окремі 
клітини невеликих розмірів, містять ядра з щіль-
ним хроматином і знаходяться в широких лаку-
нах з базофільними нерівними краями. Кортекс 
тіл хребців нерівномірно стоншений, місцями на 
обмежених ділянках значно, з ущільненням кіст-
кових пластинок (рис. 5). Лінії склеювання його 
базофільні, мають різну товщину, а на значному 
протязі – й порушену впорядкованість. Кількість 
контактів кісткових трабекул з кортексом зниже-
на – від двох до чотирьох на всьому протязі. У 
частини тварин у кортексі визначаються пооди-
нокі розширені судинні канали й порожнини, за-
повнені ретикуло-фіброзною тканиною й кістко-
вим мозком, а також розширені лакуни остеоци-
тів. У лакунах відзначається утворення вакуолів, 
внаслідок чого багато остеоцитів набували зі-
рчастої форми. Щільність самих остеоцитів від-
носно висока, проте, як і в губчастій кістці, вони 
характеризуються нерівномірним розподілом у 
матриксі й варіабельністю розмірів. Остеоклас-
ти виявляються нерегулярно й поодиноко. У діа-
фізарному відділі деяких хребців зустрічаються 
мікропереломи кісткових структур. При цьому в 
частини тварин спостерігаються ознаки регене-
рації цих ушкоджень у вигляді наявності грубо-
волокнистої КТ і активних остеобластів у між-
відламкових щілинах і на медулярній поверхні 
прилеглої частини кісткових балок (рис. 6).

Порушення формування мережі кісткових 
трабекул і кортикального шару проявляються не 
лише структурно, але й якісно – виявляються ді-
лянки кортексу й кісткові трабекули, в централь-

них відділах яких пластинчаста КТ заміщається 
поздовжньо розташованими звитими волокнами 
ретикуло-фіброзної (грубоволокнистої) КТ, що 
займає місцями значні площі. Також відзнача-
лося формування невеликих вогнищ, так званої 
«рідкої кістки».

Таким чином, у експериментальних тварин 
через 9 місяців моделювання ХОЗЛ відзначають-
ся значно виражені, порівняно з попереднім пе-
ріодом, ознаки патологічного ремоделювання 
КТ поперекових хребців, який супроводжуєть-
ся розвитком патологічних переломів. Виявле-
ні зміни КТ експериментальних щурів свідчать 
про зниження процесів кісткового ремоделюван-
ня з ознаками переважно гладкого розсмоктуван-
ня КТ уздовж розташування судинних каналів зі 
слабко вираженою остеобластичною реакцією й 
загальним зниженням остеопластичних проце-
сів. 

Різні вікові зміни структурно-функціональ-
них характеристик кісткової тканини щурів Oxys 
і Wistar виявили О.В. Фаламеева і співав. [9]. По-
казано, що в КТ хребців і кінцівок щурів Oxys 
шестимісячного віку збільшена відносна частка 
неорганічних елементів, що може свідчити про 
порушення мінералізації. Крім того, в щурів цієї 
лінії змінюється кальцій-фосфорний потенціал, 
в основному за рахунок збільшення вмісту каль-
цію. Достовірне зниження мінеральної щільнос-
ті КТ і відокремлення процесів кісткового ремо-
делювання за рахунок зниження процесів утво-
рення кістки, яке відзначається в 6-18 – місячних 
щурів Oxys, автори вважають характерними 
ознаками остеопорозу й у людини [9].

Іншої думки Raisz L.G., Seeman E., які в екс-
перименті довели наявність вікових відміннос-
тей губчастої й кортикальної КТ щурів [20, 21]. 
Автори вважають, що патогенетичним механіз-
мом, який може лежати в основі виявлених змін, 
можливо, є зміна діяльності кісткоутворюючих 
клітин, що проявляється зниженням здатнос-
ті синтезувати кістковий матрикс, а найімовір-
ніше, й порушенням процесу його мінералізації 
[20, 21]. 

Як свідчать результати нашого досліджен-
ня, в експериментальної серії тварин відбуваєть-
ся порушення нормального співвідношення між 
процесами ремоделювання й моделювання КТ 
поперекових хребців з переважанням її резорб-
ції. Цей процес відбувається за змішаним типом 
шляхом аутолізу КТ як з боку кортексу, так і тра-
бекулярної кістки. Встановлені морфофункціо-
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нальні порушення в структурі КТ призводять до 
збільшення ламкості кісток, що є характерним 
для остеопорозу.

Висновки. Достовірне зниження мінераль-
ної щільності кісткової тканини, порушення нор-
мального співвідношення між процесами ремо-
делювання й моделювання кісткової тканини 
поперекових хребців, що проявляється перева-
жанням процесів резорбції, відзначається вже із 
6-го місяця моделювання ХОЗЛ і досягає свого 
максимуму на 9-му місяці експерименту. 

1. Ознаки патологічного ремоделювання кіст-
кової тканини поперекових хребців щурів на тлі 
експериментального хронічного обструктивного 
захворювання легень, які супроводжуються роз-
витком патологічних її переломів, свідчать про 
формування раннього остеопорозу.

Автор висловлює щиру вдячність Гормашу 
Павлу Петровичу, лікарю вищої категорії, за-
відувачу відділенням інфекційної патології Ві-
нницького обласного патологоанатомічного 
Бюро за консультативну допомогу в проведен-
ні гістологічного дослідження кісткової тканини 
поперекового відділу хребта експериментальних 
тварин.
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АРхИТЕКТОНИКА КОСТНОЙ ТКАНИ 
КРЫС НА ФОНЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-
ГО хРОНИЧЕСКОГО ОБСТРУКТИВНОГО 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИх
Масик Н.П. 

Резюме. При гистологическом исследовании костной 
ткани поясничных позвонков крыс линии Wistar на фоне 
моделирования ХОЗЛ установлено достоверное, по срав-
нению с контролем, снижение минеральной плотности 
костной ткани, нарушение нормального соотношения 
между процессами ремоделирования и моделирования с 
преобладанием процессов резорбции. Это подтверждает 
формирование остеопороза уже с 6-го месяца моделиро-
вания ХОЗЛ и достигает своего максимума на 9-ом меся-
це эксперимента. Нарушение архитектоники кости при 
этом происходит по смешанному (трабекулярно-корти-
кальному) типу.

Ключевые слова: костная ткань, крысы, остеопороз, 
ХОЗЛ.

Bone tissue ArcHitecture in 
cHronic oBstructiVe pulmonAry 

diseAse model rAts
Masik N.P. 

Summary. The data of bone lumbar spine study in the Wistar 
rat COPD model have been revealed a significant bone 
mineral density reducing, remodeling/modeling processes 
ratio impairment, prevalence of the resorption process 
compared to the control group. It has provided evidence 
osteoporosis formation starting from a 6-month study tended 
to an markedly increasing up to the 9th month of the study. 
Bone architecture impairment has got a mixed type in this 
case. 

Key words: bone, rats, osteoporosis, COPD. 
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Актуальність. Цукровий діабет визнано не-
інфекційною епідемією ХХІ століття. Це захво-
рювання посідає третє місце у світі після серце-
во-судинних і онкологічних захворювань. Згід-
но прогнозів Міжнародної діабетичної федера-
ції в наступні 10 років кількість випадків смерті 
від ускладнень цукрового діабету зросте на 50% 
і більше, а до 2030 року цукровий діабет стане 
провідною причиною смерті в усьому світі [9, 
33]. На сьогоднішній день в Україні неможливо 
вести мову про компенсацію пацієнтів із цукро-
вим діабетом, адже середній показник глікози-
льованого гемоглобіну в пацієнтів, що стражда-
ють на цукровий діабет типу 1, становить близь-
ко 9%, а в пацієнтів, що страждають на цукровий 
діабет типу 2, – близько 8,5% [7]. 

Як відомо, саме хронічна гіперглікемія є при-
чиною розвитку та прогресування діабетичних 
ускладнень [28]. Основою профілактики виник-
нення й прогресування ускладнень цукрового ді-
абету є жорсткий контроль глікемії.

Доведено найбільш репрезентативними до-
слідженнями (UKPDS, Steno-2 DCCT /EDIC), що 
компенсація діабету знижує ризик розвитку діа-
бетичних ускладнень [37, 19]. У зв’язку із цим 
встановлені цільові рівні глікемії, до досягнен-
ня яких повинні прагнути й пацієнти, й лікарі. 
Цільовий рівень HbA1c для зниження ризику ді-
абетичних ускладнень не повинен перевищува-
ти 7% [14, 27]. Звичайно, підхід до встановлення 
цільових показників глікозильованого гемогло-
біну повинен бути індивідуальний та залежати 
від прогнозованої тривалості життя пацієнта та з 
урахуванням можливості виникнення тяжких гі-
поглікемій.

Цукровий діабет типу 2 виникає в результа-
ті інсулінорезистентності, дисфункції β-клітин, 

підвищеного синтезу глюкози печінкою. Мало-
рухливий спосіб життя, нераціональне харчуван-
ня й ожиріння вносять значний вклад у розви-
ток цукрового діабету типу 2, проте в літературі 
зустрічається все більше даних про те, що дефі-
цит «сонячного вітаміну» також може відіграва-
ти певну роль у патогенезі даного захворювання. 

З моменту зародження життя на Землі роз-
виток та існування всіх живих організмів був 
пов’язаний та залежав від сонця. Останнім часом 
сформувалися хибні уявлення про шкідливий 
вплив ультрафіолету на шкіру та організм люди-
ни. З метою захисту від шкідливої дії сонячних 
променів та сповільнення процесів старіння шкі-
ри широко використовуються в косметології сон-
цезахисні креми з УФ-фільтрами. Однак цей на-
прям косметології та дерматології знаходиться в 
протиріччі з фундаментальними знаннями про 
роль сонячного світла у формуванні та розвитку 
живих організмів на Землі та з результатами су-
часних токсикологічних досліджень.

В залежності від дози УФ випромінювання, 
від переважання в сонячному випромінюванні 
певного діапазону променів фізіологічний ефект 
може бути як позитивним – синтез вітаміну D, 
так і негативним – опік, пошкодження колагено-
вих волокон та ін., що залежить від тривалості 
інсоляції, кольору шкіри, індивідуальної реак-
ції шкіри на УФ випромінювання. Відомий факт 
впливу УФ випромінювання на баланс мелатоні-
ну й серотоніну – важливих медіаторів біоритмів 
організму, регуляторів ендокринної системи [3].

Забезпечення вітаміном D відбувається двома 
шляхами: ендогенне утворення шкірою вітаміну 
D3 під дією УФ променів та за рахунок засвоєння 
вітаміну D2 у кишечнику з їжі.

ВІД НАУКи ДО ПРАКТиКи

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТИПУ 2 – ЗАхВОРюВАННЯ,  
ЩО МОЖЕ БУТИ ПОВ’ЯЗАНЕ З ДЕФІЦИТОМ ВІТАМІНУ d

Михальчук Л.М. 

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»

Резюме. Проведені дослідження рівня вітаміну D у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням. Виявлено зв’язок 
дефіциту вітаміну D з рівнем глікозильованого гемоглобіну та більш ефективне зниження даного показника в 
пацієнтів, що отримували замісну терапію препаратами вітаміну D.

Ключові слова: ЦД тип 2, ожиріння, вітамін D, 25(ОН)D, HbA1c.
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Ендогенне утворення вітаміну D проходить 
кілька стадій:

– біосиинтез скволену й холестерину;
– перетворення холестерину в провітамін D3: 

7-дегідрохолестерин;
– утворення превітаміну D3 в шкірі фотохі-

мічними реакціями;
– термічна трансформація превітаміну D3 у 

вітамін D3.
Основна частина (понад 80%) синтезу віта-

міну D у шкірі відбувається в епідермісі, а ре-
шта – в дермі. Встановлено, що у людей 65-річ-
ного віку і старших відзначають 4-кратне зни-
ження здатності утворювати вітамін D шкірою, 
що пов’язане з локальним дефіцитом 7-дегідро-
холестеролу, який у віковому інтервалі з 20 до 
80 років знижується приблизно на 50%; 25(ОН)
D є субстратом для ферменту 11α-гідроксилази, 
а швидкість його перетворення в активний ме-
таболіт пропорційна рівню субстрату в сиро-
ватці крові. Зниження 25(ОН)D <30 нг/мл пору-
шує утворення адекватної кількості 1,25(ОН)2D3 
[11, 26].

Ендогенний вітамін D, що надійшов із шкіри 
та з їжі за допомогою D-зв'язуючого глобуліну, 
який виконує транспортну функцію, потрапляє 
на наступні етапи метаболізму в печінку, нирки, 
де відбувається синтез гормону кальцитріолу – 
1,25(ОН)2D3, основною функцією якого є засво-
єння кальцію та регуляція мінералізації кістко-
вої тканини.

При достатній та регулярній інсоляції по-
треба у вітаміні D забезпечується фотохімічним 
синтезом у шкірі. Тому вітамін D називають «со-
нячним вітаміном». Активність синтезу вітаміну 
D знаходиться в прямій залежності від інтенсив-
ності та спектрального стану УФ випромінюван-
ня та у оберненій – від ступеня пігментації шкі-
ри. Наявність пігменту при сформованій засма-
зі суттєво збільшує час досягнення накопичення 
превітаміну D шкірою (замість 15 хвилин – 3 го-
дини).

Окрім недостатнього перебування на сонці та 
недостатнього вживання  продуктів, збагачених 
вітаміном D [17, 29], причинами D-дефіцитних 
станів можуть бути застосування сонцезахисних 
засобів з високим фактором захисту, що змен-
шують синтез вітаміну D шкірою [36], люди із 
темним забарвленням шкіри, які від природи за-
безпечені захистом від сонця; пацієнти із син-
дромом мальабсорбції та хворі, які перенесли 
баріатричне лікування, після чого жиророзчин-

ний вітамін D не всмоктується в кишечнику; па-
цієнти з нефротичним синдромом, у яких 25(OH)
D з’єднується з вітамін D-зв’язуючим білком та 
виділяється із сечею [17]. До групи ризику нале-
жать також ті пацієнти, які приймають протису-
домні препарати і препарати для лікування ВІЛ/
СНІДу, оскільки ці лікарські засоби посилюють 
катаболізм 25(OH)D і 1,25(OH)2D. До групи ри-
зику вітамін-D-дефіцитних станів також нале-
жать хворі на хронічні захворювання, що супро-
воджуються утворенням гранульом, пацієнти з 
лімфомами та хворі на первинний гіперпарати-
реоз, оскільки в них відзначається підвищений 
рівень метаболізму 25(OH)D до 1,25(OH)2D [35]. 

Огляд літератури показує, що більш ви-
сокі концентрації циркулюючого вітаміну D 
пов’язані з істотним зниженням серцево-судин-
них захворювань, діабету 2 типу та метаболічно-
го синдрому [20]. Харчові добавки з вітаміном D 
знижують рівень глюкози крові та HbA1c у хво-
рих на цукровий діабет  типу 2 [15, 30]. Ці до-
слідження підтримують вагомі аргументи на ко-
ристь зв’язку між рівнем вітаміну D і гіпергліке-
мії при цукровому діабеті. 

Надходячи у організм, вітамін D всмоктуєть-
ся в проксимальному відділі тонкого кишечника 
в присутності жовчі. Частина його абсорбується 
в середніх відділах тонкого кишечника, незначна 
частина – в клубовій кишці. Після всмоктуван-
ня кальциферол знаходиться в складі хіломікро-
нів у вільному вигляді і тільки частково у вигля-
ді ефіру. Біодоступність складає 60-90%. Вітамін 
D унікальний тим, що це єдиний вітамін, який 
діє і як вітамін, і як гормон. Як вітамін – підтри-
мує рівень неорганічного фосфору та кальцію в 
плазмі крові вище порогового значення та підви-
щує всмоктування кальцію в тонкому кишечни-
ку. В якості гормону виступає активний метабо-
літ вітаміну D – 1,25-диоксихолекациферол, що 
утворюється в нирках. Він вливає на клітини ки-
шечника, нирок та м'язів. В кишечнику 1,25-ди-
оксихолекациферол стимулює вироблення біл-
ка-перенощика, який необхідний для транспорту 
кальцію, в нирках та м'язах – посилює реабсорб-
цію іонізованого кальцію. Вітамін D3 впливає на 
ядра клітин-мішеней та стимулює транскрипцію 
ДНК та РНК, що супроводжується посиленням 
синтезу специфічних протеїдів.

Роль вітаміну D не обмежується захистом кіс-
ток. Від цієї біологічно активної речовини зале-
жить чутливість організму до захворювань шкі-
ри, серцево-судинних захворювань та раку. В ре-



Том 16, № 1, 2013 47

Від науки до практики

гіонах, де їжа бідна вітаміном D, захворюваність 
атеросклерозом, аритміями, діабетом підвищена. 
Рівень вітаміну D в крові хворих на СНІД є од-
ним із критеріїв оцінки тривалості життя паці-
єнта. В літературі зустрічаються дані про те, що 
вітамін D допомагає організму відновити мієлі-
нові оболонки нервових волокон, тому включе-
ний до комплексної терапії розсіяного склерозу. 
Даний вітамін перешкоджає росту ракових клі-
тин, що робить його ефективним у профілактиці 
та лікуванні раку молочної залози, яєчників, про-
стати, головного мозку, а також лейкемії.

Надлишкова вага і ожиріння останнім часом 
описуються, як захворювання, що спричинені 
низьким рівнем вітаміну D [32]. В Осло, Нор-
вегія проведений аналіз рівня вітаміну D у 2126 
пацієнтів, зареєстрованих у клініці Metabolic and 
Medical Lifestyle Management. У пацієнтів різ-
них вікових груп спостерігалося значне знижен-
ня рівня вітаміну D у сироватці крові та відзна-
чена обернена кореляційна залежність ІМТ з рів-
нем вітаміну D у даних пацієнтів [23]. Вчені з 
університету Ворвік, Великобританія провели 
експеримент, у ході якого виявилося, що підви-
щення дози 25-гідроксихолекальциферолу на 1 
нг сприяє збільшенню втрати ваги на 200 грам. 
Більше того, виявлено, що одночасне збільшен-
ня дози вихідної форми і активного вітаміну D 
впливає на виведення жирів, які розташовані в 
ділянці черевної порожнини.

Вчені звернули увагу на той факт, що пацієн-
там, у яких виявлений дефіцит вітаміну D, важче 
схуднути в порівнянні з пацієнтами без дефіциту 
вітаміну D. Жирова тканина зв’язує вітамін D на-
стільки, що він стає недоступним для організму 
людини [36]. Метаболіти вітаміну D відіграють 
важливу роль у сприянні екзоцитозу β-клітин. 
Дослідження, що опубліковані в Європейському 
журналі клінічного харчування та метаболізму, 
показали, що вітамін D зменшує синтез проза-
пальних цитокінів, які відіграють важливу роль 
у резистентності до інсуліну й бета-клітинного 
апоптозу [39].

Одним із позаскелетних захворювань, що 
спричинене дефіцитом вітаміну D, може бути цу-
кровий діабет типу 2. Останнім часом все біль-
шої актуальності набуває проблема вітамін D де-
фіцитних станів. При зниженні рівня вітаміну D 
у сироватці крові, підвищується синтез паратгор-
мону та підвищується накопичення кальцію клі-
тинами. Надлишок кальцію в жирових клітинах 

призводить до підвищення синтезу кортизолу, 
який посилює інсулінорезистентність. 

В основі патогенезу порушення чутливості 
тканин до інсуліну розглядають розлади функції 
внутрішньоклітинних білків-транспортерів глю-
кози – ГЛЮТ, найважливішим з яких є ГЛЮТ-
4. Рецептори ГЛЮТ-4 при відсутності інсуліну 
практично повністю знаходяться в цитозольних 
везикулах. Стимуляція клітин інсуліном призво-
дить до транслокації везикул до плазматичної 
мембрани та їх злиття, в результаті чого рецепто-
ри вбудовуються в плазматичну мембрану. При 
цьому швидкість споживання глюкози зростає в 
30-40 разів. Так відбувається проникнення глю-
кози із міжклітинного простору до цитоплазми 
інсулінзалежних клітин. Інсулінорезистентність 
пов’язана як зі зменшенням кількості ГЛЮТ-4, 
так і зі змінами їх функціональної активності та 
порушенням транслокації ГЛЮТ-4. Глюкозуван-
ня чи зменшення транслокації ГЛЮТ-4 супрово-
джується інсулінорезистентністю. Таким чином, 
порушується транспорт глюкози всередину клі-
тин. При зниженні рівня вітаміну D знижується 
кількість ГЛЮТ-4. Дефіцит вітаміну D посилює 
інсулінорезистентність і знижує секрецію інсулі-
ну у організмі людини і тварин (рис. 1).

Гіпокальціємія, що розвивається на тлі дефі-
циту вітаміну D у організмі може призвести до 
зниження глюкозо-стимульованої секреції інсу-
ліну в бета-клітинах підшлункової залози. Під-
вищення рівня паратгормону зменшує поглинан-
ня глюкози клітинами печінки, м’язових та жи-
рових тканин.

Виявлений негативний кореляційний зв’язок 
між вітаміном D, споживанням молочних про-
дуктів і ризиком ЦД 2 типу, що може бути 
пов’язане з тим, що молочні продукти багаті ві-
таміном D [37].

Наукове пояснення ролі вітаміну D у ре-
зистентності до інсуліну й зниженні гліке-
мії у хворих на цукровий діабет типу 2 ще на-
лежить визначити. Останнім часом в літературі 
з’являються нові дослідження, що розглядають 
функції D-гормону не тільки в регулюванні міне-
рального обміну кальцію, забезпеченні нормаль-
ного росту та розвитку кісток, попередженні ра-
хіту та остеопорозу, але й у багатьох інших по-
закісткових механізмах дії на організм людини. 
В літературі все частіше і частіше можна зустрі-
ти публікації, що свідчать про підвищений ризик 
аутоімунних захворювань, атеросклерозу судин, 
артеріальної гіпертензії, онкозахворюваннь, цу-
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крового діабету, розсіяного склерозу при дефіци-
ті в крові вітаміну D. 

Вчені кафедри педіатрії Louisiana State 
University Health Sciences Center на чолі з док-
тором Sushil К. вивчали біохімічні механізми, за 
допомогою яких вітамін D регулює метаболізм 
глюкози при цукровому діабеті. Вчені ствер-
джують, що вітамін D викликає підвищення ак-
тивності білка-перенощика GLUT-4, його пере-
міщення на поверхні клітин, що сприяє погли-
нанню глюкози клітинами та утилізації глюкози 
адипоцитами.

Високий рівень глюкози призводить до екс-
пресії білка-перенощика GLUT-4, а також до 
транслокації його з поверхні клітин та підви-
щення рівня глюкози крові. Крім того, високий 
рівень глюкози також викликає значне знижен-
ня кількості цистатионін-γ-ліази та його актив-
ності з наступним супутнім зменшенням утво-
рення сірководню в адипоцитах. 1,25(OH)2D3 
активує білки-перенощики GLUT-4 і переміщен-
ня їх на клітинну мембрану, посилення утилі-
зації глюкози, й запобігає скороченню кількос-
ті цистатионін-γ-ліази, підвищує концентрацію 

сірководню в адипоцитах, які знаходилися в се-
редовищі з високим рівнем глюкози. 

Сірководень є важливою сигнальною молеку-
лою, що утворюються в основному за допомогою 
ферменту цистатионін-γ-ліази в серцево-судин-
ній системі [20, 21, 23]. GLUT-4-транспортери 
відіграють ключову роль у метаболізмі глюко-
зи та підтриманні гомеостазу глюкози у організ-
мі [17, 30]. Дослідження з використанням GLUT-
4 гетерозиготних мишей показало, що знижен-
ня кількості GLUT-4 значною мірою призвело до 
підвищення сироваткового рівня глюкози та ін-
суліну, зниження поглинання глюкози в м’язах, 
гіпертонії та ускладнень діабету, що схожі на ді-
абетичні ускладнення у людей [17, 24, 30]. 

Жирова тканина є основним місцем мета-
болізму глюкози і відіграє важливу роль у під-
тримці гомеостазу глюкози. 1,25(OH)2D3 регу-
лює активацію GLUT-4 та утилізацію глюкози, 
рівні маркерів запалення, істотно гальмує про-
паргліцин що виступає інгібітором цистатионін-
γ-ліази. Ці результати показують, що вплив 
1,25(OH)2D3 на переміщення GLUT-4 та утиліза-
цію глюкози, рівень маркерів запалення є опосе-

Молекула інсуліну

Позаклітинний домен рецептора

Трансмембранний домен рецептора

Внутрішньоклітинний домен рецептора молекули

ГЛЮТ-4

активація тирозинкінази

фосфорилювання
аутофосфорилювання

активація внутрішньоклітинних білків, біологічні ефекти

синтез ліпідів ріст та експресія 
генів                                                   

транспорт 
глюкози

синтез глікогену синтез білків

Рис. 1. Механізм проникнення глюкози в клітину.
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редкованим цистатионін-γ-ліазою та утворенням 
сірководню в адипоцитах (рис. 2).

цистатионін-γ-ліаза ↓ 1,25(OH)2D3

Цукровий діабет
високий рівень глюкози

сірководень ↓

GLUT4 ↓ 

Порушення метаболізму глюкози 

Рис. 2. Механізм дії вітаміну D на метаболізм глюко-
зи крові.

Це дослідження надихає на вивчення вітаміну 
D, підвищення в крові сірководню та 1,25(ОН)2D3 
в якості ад’ювантної терапії для зниження гіпер-
глікемії та пов’язаних з нею ускладнень.

Розповсюдженість дефіциту вітаміну D у 
людській популяції досягає епідемічного рівня, 
що є фактором, який спричиняє та обтяжує пере-
біг ряду захворювань. Так, проведені досліджен-
ня рівня вітаміну 25(ОН)D в Україні показують, 
що лише 4,6% жителів України мали показники 
рівня 25(ОН)D у межах норми, в 13% відзначала-
ся недостатність, а у 81,8% – дефіцит вітаміну D, 
причому тяжка форма дефіциту вітаміну D спо-
стерігалася в 37,4% обстежуваних [8].

Медикаментозна корекція вітамін-D-
дефіцитних станів здійснюється препаратами 
ергокальциферолу, альфакальцидолу, дигідрота-
хистеролу, кальцитріолу, холекальциферолу.

За фармакологічною активністю препара-
ти вітаміну D поділяють на дві групи: І група – 
препарати, що мають помірну активність: ерго-
кальциферол (нативний вітамін D2), холекальци-
ферол (нативний вітамін D3), дигідротахістерол 
(структурний аналог вітаміну D3).

ІІ група – активні метаболіти вітаміну D3 
та його аналоги: кальцитріол, альфакальцидол 
та інш. [2, 4, 10, 12, 13]. Механізм дії препара-
тів обох груп базується на зв’язуванні із VDR у 
органах-мішенях та обумовлених їх активацією 
фармакологічних ефектах: підвищення всмокту-
вання кальцію в кишечнику та ін.

Препарати нативних вітамінів D2 та D3 підда-
ються гідроксилюванню в печінці з подальшим 
перетворенням в нирках в активні метаболіти. 
Метаболізм цих препаратів у осіб старшого віку, 

як правило, знижений. Дози вітамінів D2 та D3 
в лікарських засобах близькі до фізіологічних та 
недостатні для компенсації дефіциту вітаміну D 
у пацієнтів старшого віку, які потребують значно 
вищих доз даних препаратів [2, 4, 5, 13]. Пре-
парати, що містять активні метаболіти вітамі-
ну D3 не мають цих недоліків. До них належать: 
1,25(ОН)2D3 – кальцитріол та 1(ОН)D3 – альфа-
кальцидол – його синтетичні похідні [2, 4, 6, 12].

Препарати нативних вітамінів D2 і D3, а та-
кож їх активних метаболітів відносяться до пре-
паратів, що найкраще переносяться та є безпеч-
ними в плані тривалої медикаментозної корекції 
вітамін-D-дефіцитних станів. Застосування пре-
паратів нативного вітаміну D доцільне в осно-
вному при дефіциті вітаміну D, обумовленому 
недостатністю інсоляції та надходження вітамі-
ну D з їжею. Препарати активних метаболітів ві-
таміну D (альфакальцидол та кальцитріол) за ра-
хунок вищої фармакологічної активності, ніж у 
препаратів нативного вітаміну D, здатні долати 
резистентність тканинних VDR та не потребу-
ють перетворення в нирках в активну форму.

Дефіцит вітаміну D пов’язаний з резистент-
ністю до інсуліну і ЦД 2 типу, проте необхідні до-
даткові дослідження, щоб зрозуміти цей зв’язок. 
Зв’язок між вітаміном D, резистентністю до інсу-
ліну та ожирінням не повністю вивчені. Високий 
рівень D–дефіциту в популяції та встановлення 
його асоціації з іншими розповсюдженими поза-
скелетними захворюваннями (цукровим діабе-
том, серцево-судинними, аутоімунними, онколо-
гічними, неврологічними та ін.) обумовлює до-
цільність подальших досліджень із встановлення 
можливостей лікування цих захворювань за до-
помогою лікарських засобів із групи вітаміну D.

Мета дослідження: вивчення рівня вітамі-
ну D у плазмі крові в пацієнтів, що страждають 
на цукровий діабет типу 2 з ожирінням. Остан-
нім часом актуальності набуває проблема віта-
мін D-дефіцитних станів, але дослідження рівня 
вітаміну D в основному пов’язані із проблемою 
остеопорозу. Тому було проведене дане обсте-
ження з метою вивчення зв’язку між дефіцитом 
вітаміну D та компенсацією цукрового діабету 
типу 2 у пацієнтів з ожирінням.

Матеріали та методи. Проаналізовано ре-
зультати обстеження 42 пацієнтів із ЦД типу 2 та 
ожирінням, що проходили лікування на базі ді-
абетологічного відділення клініки ДУ «Інститут 
ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Ко-
місаренка НАМН України». Контрольна гру-
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па – пацієнти ДУ «Інститут геронтології НАМН 
України», що не страждають цукровим діабетом 
та не мають ожиріння. Кількісне визначення рів-
ня вітаміну D проводилося на базі ДУ «Інститут 
геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН Укра-
їни». 

В обстеження включені пацієнти віком від 34 
до 74 років, середній вік яких становив 56,2±1,59 
р. Середній рік пацієнтів контрольної групи 
становив 60,8±2,05 р., індекс маси тіла обсте-
жуваних пацієнтів >25 кг/м² – середнє значен-
ня в групі – 36,01±0,99 кг/м²; контрольна група 
– 24,61±0,75 кг/м²; об’ємом талії в жінок понад 
88 см: середнє значення у групі – 117,46±1,99 см 
та в чоловіків понад 102 см: середнє значення в 
групі – 118,88±6,6 см. Об’єм талії жінок контр-
ольної групи не перевищував 88 см, чоловіків – 
102 см.

Дослідження рівня вітаміна D total прово-
дили за допомогою електрохемілюмінесцент-
ного методу на аналізаторі Eleksys 2010 (Roche 
Diagnostics, Німеччина) тест-системами cobas. 
На сьогоднішній день даний метод вважається 
найчутливішим та дозволяє вимірювати концен-
трацію досліджуваної речовини в широкому діа-
пазоні з високою точністю.

Оцінку статусу вітаміну D здійснювали від-
повідно до останньої класифікації [16]. Рівень 
вітаміну D total менший за 50 нмоль/л, розгля-
дається як дефіцит, рівень  вітаміну D total, що 
становить 50,1-74,9 нмоль/л, розглядається як 
недостатність, рівень вітаміну D total вище 75,0 
нмоль/л знаходиться в межах норми. 

Визначення глікозильованого гемоглобіну в 
цільній крові визначали іон-обмінним хромато-
графічним методом з використанням тест систе-
ми Cobas Integra 400 plus (Roche Diagnostics, Ні-
меччина). 

Статистичний аналіз результатів дослідження 
проводився за допомогою використання методів 
варіаційної статистики з розрахунком частотних 
характеристик показників для якісних параме-
трів (р) і середніх величин для кількісних даних 
(середньої арифметичної – Х) з оцінкою їх варіа-
бельності (середнє квадратичне відхилення – σ). 
Статистичну значимість результатів було оціне-
но при заданому граничному рівні похибки пер-
шого роду (α) не вище 5% (р<0,05).

Результати та їх обговорення. У жодного з 
обстежуваних пацієнтів, що страждають на цу-
кровий діабет типу 2 з ожирінням не було вияв-
лено показників вітаміну D, які б відповідали 

показникам норми (75,0-200,0 нмоль/л), більше 
того, в даних пацієнтів не було виявлено навіть 
недостатності вітаміну D (50,0-75,0 нмоль/л). В 
усіх пацієнтів, що страждають на цукровий діа-
бет типу 2 з ожирінням виявлено дефіцит віта-
міну D. Середній показник вітаміна D total у па-
цієнтів контрольної групи становив 40,68±5,90 
нмоль/л, в основній групі – 21,95±1,56 нмоль/л 
(р<0,001). Хоча в пацієнтів контрольної групи не 
виявлено достатньої забезпеченості організму 
вітаміном D, що співпадає з результатами дослі-
джень жителів України, проведених досліджен-
нями ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чебо-
тарьова НАМН України» в 1575 жителів Украї-
ни, але в пацієнтів, що страждають на цукровий 
діабет типу 2 з ожирінням, показники вітаміна 
D total у плазмі крові були достовірно нижчими 
(рис. 3). У 11 пацієнтів основної групи (28%) ви-
явлено помірний дефіцит (25-50 нмоль/л) та в 31 
пацієнта (72%) – тяжкий дефіцит вітаміна D total 
(<25 нмоль/л) (рис. 4). Науковими дослідження-
ми встановлено, що вітамін D модулює секрецію 
інсуліну та є додатковим фактором у подоланні 
ожиріння [1].
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Рис. 3. Рівень вітаміна D total у обстежених.

Хворі на ЦД тип 2 з ожирінням

28%

72%

Тяжкий дефіцит
Помірний дефіцит

Рис. 4. Процентне співвідношення кількості пацієн-
тів, у яких виявлений дефіцит вітаміну D.

Звертає на себе увагу той факт, що рівень ві-
таміна D total у пацієнтів основної групи, які для 
компенсації цукрового діабету отримували інсу-
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лінотерапію, був достовірно менший (15,93±2,45 
нмоль/л), ніж у пацієнтів, що отримували табле-
товані цукрознижуючі препарати та не потребу-
вали інсулінотерапії для компенсації цукрового 
діабету (22,53±1,67 нмоль/л) (р<0,05) (рис. 5).

Вітамін D total

*

15,93

22,53

Інсулінотерапія Таблетовані ЦЗП

Рис. 5. Рівень вітаміна D total у пацієнтів, що отриму-
вали різні види цукрознижуючої терапії. 

У пацієнтів із тяжким дефіцитом вітаміну 
D відзначено вищі показники глікозильовано-
го гемоглобіну, хоча й без достовірної різниці, 
(10,23±0,61%) у порівнянні з пацієнтами, у яких 
був зафіксований помірний дефіцит вітаміну D 
(8,11±1,27%) (р=0,1). Пацієнтам з тяжким дефі-
цитом вітаміну D була призначалася замісна те-
рапія препаратами альфакальцидолу в дозі 1 
мкг/д. У пацієнтів, що приймали препарати віта-
міну D, відзначалася достовірно краща компен-
сація діабету (HbA1c=8,86%) в порівнянні з па-
цієнтами, у яких гіповітаміноз D не був корего-
ваний (HbA1c=9,93%) (р<0,01) (рис. 6). Це може 
бути пов’язане з низьким рівнем сірководню та 
цистатион-γ-ліази в пацієнтів з дефіцитом віта-
міну D та можливою стимуляцією активними ме-
таболітами вітаміну D активності білків-перено-
щиків ГЛЮТ-4, активацією переміщення їх до 
поверхні клітин та утилізацією глюкози адипо-
цитами [18, 25, 31].
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Помірний дефіцит Тяжкий дефіцит

HbA1c до лікування HbA1c - Vit.D HbA1c + Vit.D

Рис. 6. Порівняльна оцінка показників глікозильова-
ного гемоглобіну у обстежуваних.

У пацієнтів основної та контрольної груп не 
виявлено печінкової чи ниркової недостатності, 
що могло б спричинити порушення синтезу віта-
міну D у організмі людини, про що свідчать по-
казники, наведені в таблиці 1.

Висновки.
В усіх хворих на ЦД типу 2 з ожирінням вияв-

лено дефіцит вітаміну D, що достовірно нижчий 
за показники контрольної групи.

Більшість цих пацієнтів (72%) страждає тяж-
ким дефіцитом вітаміну D.

У пацієнтів, що отримували інсулінотерапію, 
виявлено достовірно нижчі показники забезпече-
ності організму вітаміном D у порівнянні з па-
цієнтами, що отримували таблетовані цукрозни-
жуючі препарати та не потребували інсуліноте-
рапії для компенсації цукрового діабету.

Відзначено достовірне зниження рівня HbA1c 
через 6 міс. у пацієнтів з тяжким дефіцитом віта-
міну D, що отримували препарати вітаміну D.
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САхАРНЫЙ ДИАБЕТ ТИПА 2 – ЗАБОЛЕВА-
НИЕ, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАНО С 

ДЕФИЦИТОМ ВИТАМИНА d
Михальчук Л.Н.

Резюме. Проведены исследования витамина D у боль-
ных на сахарный диабет 2–го типа с ожирением. Выяв-
лена связь дефицита витамина D с уровнем гликозили-
рованного гемоглобина и более эффективное снижение 
данного показателя у пациентов, которые принимали за-
местительную терапию препаратами витамина D.

type 2 diABetes – A diseAse mAy 
Be AssociAted witH VitAmin d 

deficiency
Mykhalchuk L.M.

Summary. The research has been carried out concerning 
the level of Vitamin D for patients suffering from Diabetes 
mellitus type 2 having obesity. The connection is revealed 
between Vitamin D deficit with the level of glycozilated 
hemoglobin and more effective decrease of the given index 
for the patients who were given compensative treatment.
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Вступ. На сьогодні встановлено, що ризик па-
дінь разом зі станом мінеральної щільності кіст-
кової тканини (МЩКТ) є одними з важливих 
предикторів виникнення переломів [1]. Дефіцит 
вітаміну D викликає м’язову слабкість, саркопе-
нію й таким чином збільшує ризик падінь [2-5]. 
Значна роль у ґенезі таких зв’язків відводиться 
рецепторам вітаміну D, які знаходяться в скелет-
них м’язах і міобластах [6]. При дефіциті вітамі-
ну D виникає міопатія, атрофія міофібрил дру-
гого типу, яка корелює зі зниженням сили м’язів 
та порушенням ходи. Даний факт є важливим, 
оскільки саме міофібрили другого типу є най-
першими структурними компонентами м’язів, 
які реагують на падіння [7].

Проведені дослідження деяких науковців вка-
зують на позитивний вплив активних метаболі-
тів вітаміну D на показники денситометрії. Зо-
крема, в дослідженні Gallagher J.C. et al. терапія 
20 МО кальцидолом підвищує МЩТК попереко-
вого відділу хребта в жінок літнього віку (серед-
ній вік 74 роки) [8]. 

Проте на сьогодні відсутні дані про вплив 
альфакальцидолу на біохімічні маркери кістко-
вого метаболізму, рівень інтактного паратгормо-
ну в жінок із постменопаузальним остеопорозом 
на тлі дефіциту вітаміну D.

Мета роботи: дослідити ефективність препа-
рату Альфа D3 Тева в лікуванні жінок із постме-
нопаузальним остеопорозом на тлі дефіциту ві-
таміну D.  

Матеріали та методи, використані в дослі-
дженні. 

Було обстежено 20 жінок із діагнозом систем-
ний постменопаузальний остеопороз. Середній 
вік обстежених склав (61,0 [60,0; 67,0]) років. 
В усіх обстежених було зареєстровано дефіцит 

вітаміну D (середній рівень 25(ОН)D нмоль/л 
(37,16 [24,9; 45,1])). 

Критеріями включення в дослідження були:
– жінки в постменопаузальному періоді, стар-

ші 50 років, без тяжкої супутньої патології;
– МЩКТ нижче мінус 2,5 стандартних відхи-

лень на рівні поперекового відділу хребта та/або 
стегнової кістки без остеопоротичних переломів, 
або МЩКТ нижче мінус 2,0 стандартних відхи-
лень та з наявністю остеопоротичних переломів 
(тіла хребців, шийка стегнової кістки, дисталь-
ний відділ передпліччя);

– відсутність прийому остеотропних препара-
тів за 3 місяці до початку та протягом всього кур-
су дослідження.

Спостереження тривало 12 місяців. Препарат 
Альфа D3 Тева призначався в дозі 1 мкг на добу 
протягом 1 року. Пацієнти відвідували центр на 
3-му, 6-му та 12 місяці. Результати порівнюва-
лися з вихідними даними, виміряними до роз-
початого лікування. Вибір препарату зумовле-
ний тим, що в людей старечого та літнього віку 
спостерігається зниження синтезу ендогенного 
кальцидіолу та з віком сповільнюється перетво-
рення вітаміну D в активну гормональну форму 
– кальцитріол.  

Усім жінкам проводили дослідження міне-
ральної щільності кісткової тканини за допомо-
гою двохенергетичної рентгенівської абсорбціо-
метрії апаратом «Prodigy» (GE Medical systems, 
Lunar). Сканування проводилися на рівні попе-
рекового відділу хребта, всього скелета, прокси-
мального відділу стегнової кістки та кісток пе-
редпліччя. 

Дослідження рівня 25(ОН) вітаміну D, інтак-
тного паратгормону (іПТГ) та біохімічних мар-
керів кісткового метаболізму проводили за до-
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помогою хемілюмінісцентного методу на іму-
ноферментному аналізаторі Eleksys 2010 (Roche 
Diagnostics, Німеччина) тест-системами cobas.

Серед маркерів кісткоутворення визначали 
рівень остеокальцину (ОС) та пропептидів про-
колагену І типу (P1NP). Стан резорбції відобра-
жав рівень β-ізомера C-кінцевого телепептиду 
колагену І типу (β-СТх) у сироватці крові. 

Статистичний аналіз проводили за допомо-
гою пакету програм “Statistika 6.0”. Результати 
представлено у вигляді медіани (Me) і міжквар-
тильного розмаху [LQ-UQ]. Порівняння даних 
до та після лікування проводили за критерієм 
Вілкоксона. Нульова гіпотеза відкидалася при 
рівні p≤0,05 для кожного з використаних тестів. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
До розпочатого лікування в 6 пацієнток (30%) 
було діагностовано вторинний гіперпаратиреоз. 
Через три та шість місяців терапії альфакальци-
долом вторинний гіперпаратиреоз зберігався в 4 
(20%) пацієнток із системним остеопорозом, а 
через 12 місяців – в усіх обстежених рівень іПТГ 
знаходився в межах вікової норми. 

Оскільки вторинний гіперпаратиреоз веде до 
підвищення резорбції кісткової тканини та до 
погіршення перебігу остеопорозу, було вивчено 
стан біохімічних маркерів ремоделювання кіст-
кової тканини в динаміці лікування. Результати 
представлені в таблиці 1. 

Згідно отриманих даних, терапія альфакаль-
цидолом вела до достовірного зниження рів-
ня іПТГ, з (49,42 [35,16; 65,87]) до (38,85 [21,91; 
54,98]) пг/мл (p<0,05).

Маркери формування кісткової тканини (ОС, 
P1NP) на тлі лікування не змінювалися. Показ-
ники резорбції кісткової тканини (β-СТх) мали 

тенденцію до зниження: із (0,430 [0,271; 45,12]) 
до (0,383 [0,228; 0,589]) нг/мл (p>0,05).

Динаміку показників МЩКТ на тлі терапії 
представлені в таблиці 2, згідно даних якої вста-
новлено, що через 12 місяців від початку прийо-
му альфакальцидолу МЩКТ мала тенденцію до 
підвищення (p>0,05). Так, МЩКТ на рівні попе-
рекового відділу хребта зросла на 1,5%, на рівні 
проксимального відділу стегнової кістки збіль-
шилася на 5,2%, на рівні кісток передпліччя – на 
4,0%, а на рівні всього скелета – на 10,3%. 

Під час терапії альфакальцидолом не спосте-
рігалося жодного побічного явища. 

Висновки. 
1. Терапія альфакальцидолом призводить 

до достовірного зниження рівня інтактного па-
ратгормону, тим самим сприяє пригніченню ре-
зорбції кісткової тканини та веде до покращен-
ня показників мінеральної щільності кісткової 
 тканини.  

2.  Альфакальцидол (Альфа D3 Тева) є ефек-
тивним та безпечним при лікуванні системного 
постменопаузального остеопорозу.
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Резюме. В статье приведены результаты лечения постме-
нопаузального остеопороза препаратом альфакальцидол 

(Альфа D3 Тева). Указанная терапия ведет к снижению 
частоты вторичного гиперпаратиреоза, достоверному 
снижению уровня интактного паратгормона в сыворотке 
крови, способствует подавлению процессов резорбции 
костной ткани и ведет к улучшению ее минерализации.
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effectiVeness of tHe ActiVe 
metABolite of VitAmin d in tHe 
treAtment of postmenopAusAl 

osteoporosis
Klimovitskiy F.V. 

M. Gorky Donetsky National Medical 
University, Donetsk, Ukraine

Summary. The article presents the results of treatment 
of postmenopausal osteoporosis with alfacalcidol (Alpha 
D3 Teva). The therapy reduced the incidence of secondary 
hyperparathyroidism, significantly decreased intact 
parathyroid hormone levels in the blood serum, promotes 
suppression of bone resorption and leads to the improvement 
of bone mineralization.

Keywords: systemic postmenopausal osteoporosis, 
alfacalcidol, intact parathyroid hormone, biochemical bone 
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Вступ. Незважаючи на всі досягнення орто-
педичної науки й на сьогоднішній день у широ-
кого загалу ортопедів існують запитання щодо 
медичної реабілітації пацієнтів з таким важким 
спадковим системним захворюванням кісткової 
тканини, як недосконалий остеогенез, шляхом 
оперативних втручань на кістках. [1].

Це певною мірою стосується як самих орто-
педичних втручань, спрямованих на корекцію 
деформацій довгих кісток (їх технічної сторони 
та забезпечення адекватними металоконструк-
ціями), так і передопераційної медикаментозної 
підготовки цих пацієнтів, спрямованої на покра-
щення структурно-функціонального стану кіст-
кової тканини. 

Сьогодні на озброєнні ортопедів є така пер-
спективна методика фіксації кісток, як блокую-
чий інтрамедулярний остеосинтез (БІОС). Але 
слід зауважити, що недосконалий остеогенез 
(НО) – це одне з найбільш тяжких системних за-
хворювань кісткової тканини спадкового плану, 
що проявляється складними процесами порушен-
ня кісткоутворення та остеорезорбції, ремоделю-
вання кісткової тканини, змінами нормальної рів-
новаги між цими процесами, розвитком тяжкого 
системного остеопорозу та, як наслідок, патоло-
гічними переломами довгих кісток та їх вісьови-
ми деформаціями, втратою пацієнтами функції 
ходьби, опори та самообслуговування [2-4]. 

Потрібно зауважити, що в пацієнтів із III ти-
пом недосконалого остеогенезу за Сайлензом, 
які зазвичай втрачають функцію ходьби та опо-
ри, тяжкий системний вроджений остеопороз 
довгих кісток посилюється за рахунок явищ вто-
ринного або імобілізаційного остеопорозу.

Стає зрозумілим, що тяжкі системні пору-
шення структурно-функціонального стану кіст-
кової тканини технічно унеможливлюють вико-
нання оперативних втручань з корекції вісьових 
деформацій довгих кісток із застосуванням будь-
яких інтрамедулярних конструкцій. Це пов’язано 
з тонким кортикальним шаром довгих кісток, 
крайнім ступенем вираженості патологічної лам-
кості й, як наслідок, неможливістю оперативної 
підготовки каналу для імплантації блоковано-
го інтрамедулярного стрижня, що, у свою чергу, 
зводить нанівець усі зусилля ортопедів з медич-
ної реабілітації пацієнтів з недосконалим осте-
огенезом та залишає їх «нерухомими в  ліжку». 

Не можна також не брати до уваги те, що хво-
рі на НО – це пацієнти здебільшого дитячого віку, 
в яких значно обмежений спектр антиостеопоро-
тичних препаратів, дозволених до застосування.

Проте, у англомовних літературних джерелах 
останнього часу з’явилась значна кількість пу-
блікацій, які свідчать про ефективність медика-
ментозної терапії пацієнтів дитячого віку, хворих 
на недосконалий остеогенез, препаратами із гру-
пи антирезорбентів, а саме бісфосфонатів – по-
хідних памідронової кислоти. Як вказують ці ви-
дання, в пацієнтів з недосконалим остеогенезом 
після терапії цими препаратами покращується 
структурно-функціональний стан кісткової тка-
нини, нарощується кісткова маса, зменшуються 
явища системного остеопорозу та кількість па-
тологічних переломів кісток та, за даними гісто-
морфометричних досліджень, покращується мі-
кроархітектоніка кісткової тканини [6-11]. 

Таким чином, враховуючи все вищевказане, 
нами вперше використано у якості передопера-
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Від науки до практики

ційної медикаментозної підготовки препарати 
памідронової кислоти всім пацієнтам з недоско-
налим остеогенезом, яким планувалися корек-
ційні остеотомії довгих кісток із застосуванням 
остеосинтезу інтрамедулярними блокованими 
стрижнями з метою нарощення в них кісткової 
маси та покращення структурно-функціонально-
го стану кісткової тканини. 

Матеріали та методи. У відділі травматоло-
гії та ортопедії дитячого віку ДУ «ІТО НАМНУ» 
за період із 2007 по 2012 роки в 12 пацієнтів з 
різними типами НО виконано 33 хірургічні втру-
чання із приводу переломів довгих кісток та їх 
вісьових деформацій із застосуванням блокова-
них інтрамедулярних стрижнів. Серед них 8 па-
цієнтів чоловічої статі, 4 – жіночої, вік пацієнтів 
коливався від 4 до 51 року, розподіл за типом НО 
(Sillence, 1982 р.) наступний: І тип – 5 пацієнтів; 
III тип – 7 пацієнтів.

За 7,5-8,5 міс. до оперативного втручання 
всім пацієнтам з урахуванням порушення струк-
турно-функціонального стану кісткової тка-
нини, дослідженого рентген-денситометрично 
(Z-критерій) та біохімічно (остеокальцин, total 
P1NP, β-СТх), проводили передопераційну підго-
товку. Пацієнти одержували базову терапію пре-
паратами Са у вигляді остеогенону по 1-2 капсу-
ли 2 рази на добу або кальцеміну по 1-2 капс. на 
добу та активні форми вітаміну D – альфакаль-
цідол (фірма TEVA) по 0,5-1 мкг на добу (двоє 
хворих одержували тільки препарат Са – кальце-
мін та не приймали альфакальцидол). Хворим, 
у яких в процесі дослідження було встановлено 
зниження рівня Са сироватки крові, призначався 
додатково кальцемін по 1 таб. 2 рази на добу про-
тягом 1 міс. з повторним дослідженням рівня Са.

Препарати памідрононової кислоти (ППК) 
«Паміред», «Паміфос» або «Паміредин» було за-
стосовано в дозі 0,5-1,0 мг/кг/добу протягом двох 
діб з інтервалом між циклами інфузій 3 місяці.

Остання інфузія проводилась не менше як за 
1,5 міс до оперативного втручання. Вибір тако-
го терміну призначення пов’язаний із наявніс-
тю побічної властивості антирезорбентів, а саме 
їх здатності знижувати репаративні можливості 
кісткової тканини.

Серед проведених оперативних втручань у 2 
пацієнтів відкрита репозиція патологічного пе-
релому стегна та металоостеосинтез блокованим 
інтрамедулярним стрижнем; у 10 пацієнтів із 
приводу вісьових деформацій стегон та гомілок 
– 24 коригуючих остеотомії стегна та 7 коригую-
чих остеотомій кісток гомілки, проста коригую-
ча остеотомія була застосована в 6 випадках, вко-

рочуюча сегментарна – в 20. Металоостеосинтез 
блокованим інтрамедулярним стрижнем прово-
дився при операціях на стегновій кістці у 18 ви-
падках, на гомілці – в 4; використання інтраме-
дулярного стрижня, що «росте», на стегновій 
кістці в 6 випадках, на гомілці – в 3. У зв’язку із 
формуванням деформації, яка пов’язана з ростом 
дитини, нижче стрижня, в 2 пацієнтів на стегно-
вій кістці та у 1 на великогомілковій проведено 
заміну інтрамедулярного блокованого стрижня 
на інтрамедулярний стрижень, що «росте».

Результати і їх обговорення. При проведен-
ні передопераційної терапії максимально швид-
ку нормалізацію показників маркерів кісткового 
обміну ми спостерігали після другої та третьої 
інфузій. Нарощення кісткової маси за даними 
рентгенівської остеоденситометрії відзначено 
було вже через 6 міс. після першої інфузії. Тоді 
як у дорослих такі зміни спостерігаються тільки 
через 1 рік. Це можна пояснити активним набо-
ром кісткової маси у організмі, що росте.

За даними літератури бісфосфонати, зменшу-
ючи остеорезорбцію, відповідно уповільнюють і 
кісткоутворення, але в наших пацієнтів дитячо-
го віку, не дивлячись на те, що останню інфузію 
проводили за 1,5-2 міс до колекційної остеото-
мії, ми не спостерігали уповільнення консоліда-
ції кістки в ділянці остеотомії. Кісткове зрощен-
ня наставало в звичайні строки. У одного паці-
єнта, у якого стався перелом стегнової кістки під 
час проведення курсу інфузійпамідронової кис-
лоти, консолідація перелому настала в звичайні 
строки. Це можна пояснити значним підсилен-
ням кісткоутворення у хворих на НО і знов-таки 
віком наших пацієнтів [5].

Аналіз показників маркерів кісткового обміну 
в наших пацієнтів показав, що при проведенні пе-
редопераційної підготовки ППК уже після другої 
інфузії швидкість кісткової резорбції зменшува-
лась у середньому на 29±8%, швидкість кістко-
вого обміну уповільнювалась на 21±6%. В усіх 
хворих після введення ППК спостерігалось по-
мірне зниження рівня Са сироватки, яке усува-
лось призначенням препаратів Са та вітаміну D 
(кальцемін або сироп Кальціум D – у пацієнтів 
молодшої групи).

Не дивлячись на те, що динаміку рентгенден-
ситометричних показників прийнято визначати 
з інтервалом у 12 міс., ми проводили визначен-
ня щільності кісткової тканини через 6 міс. після 
початку медикаментозного лікування й встано-
вили достовірне покращення Z-показника в се-
редньому на 0,5 SD (діапазон коливань 0,3-0,6). 
Під час проведення хірургічних втручань спо-
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стерігалось потовщення кортикального шару й 
покращення архітектоніки кістки, що поліпшу-
вало технічні умови введення стрижнів.

Висновки.
1. Хворі на недосконалий остеогенез потре-

бують медикаментозної передопераційної підго-
товки препаратами памідронової кислоти перед 
проведенням оперативних втручань на кістках.

2. Застосування препаратів памідронової кис-
лоти в пацієнтів дитячого віку, хворих на недо-
сконалий остеогенез, не призводить до уповіль-
нення процесів консолідації кісток при корекцій-
них остеотоміях.

3. Передопераційна підготовка препаратами 
памідронової кислоти у хворих на недосконалий 
остеогенез призводить до покращання кісткової 
структури й, відповідно, до оптимізації техніч-
них умов для проведення остеосинтезу блокую-
чими стрижнями.
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ОСОБЕННОСТИ МЕДИКАМЕТОЗНОЙ 
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВ-

КИ ПАЦИЕНТОВ С НЕСОВЕРШЕННЫМ 
ОСТЕОГЕНЕЗОМ

Гук Ю.Н., Кинчая-Полищук Т.А., Зима А.Н.

Институт травматологии и ортопедии 
НАМНУ, г. Киев

Резюме. В статье авторами представлена разработанная 
схема медикаментозной коррекции структурно-функци-
онального состояния костной ткани, проводимой перед 
хирургическими вмешательствами, направленными на 
коррекцию осевых деформаций длинных костей у паци-
ентов с несовершенным остеогенезом. Предоперацион-
ная подготовка проведена у 12 пациентов, которым вы-
полнено 33 хирургических вмешательств с примене-
нием блокирующих интрамедуллярных стержней. Она 
включала анализ структурно-функционального состоя-
ния костной ткани до операции, корекцию его изменений 
препаратами Са и антирезорбентами из группы бисфос-
фонатов. Авторами доказана эффективность и перспек-
тивность описанной методики, которая создает техниче-
ские возможности для выполнения хирургических вме-
шательств на костных структурах.

Ключевые слова: несовершенный остеогенез, остеопо-
роз, переломы, деформации, предоперационная подго-
товка, хирургическое лечение.
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Summary. In this article the authors have presented the 
developed scheme of medicamental correction of structural-
functional state of bone tissue before surgical intervention on 
the occasion of axial deformities of long bones in patients with 
osteogenesis imperfecta. Preoperative preparation has been 
carried out in 12 patients that have under gone 33 surgical 
interventions with application of blocking intramedular 
rods. This scheme included detailed preoperative study of 
structural-functional of bone tissue state, correction of its 
changes by means of Ca and vitamin D preparations and 
antiresorbers of bisphosphonate group. The authors have 
proved efficiency and perspectives of described technique 
that presents technical possibilities for carrying out surgical 
interventions on bone structures.

Key words: osteogenesis imperfecta, osteoporosis, fractures, 
deformities, preoperative preparation, the course of surgical 
intervention.
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Остеопороз – системное заболевание скелета, 
характеризующееся снижением костной массы 
и микроструктурной перестройкой костной тка-
ни, приводящей к повышенной ломкости костей 
и риску переломов [1, 2]. 

По значимости проблем ранней диагности-
ки, лечения и профилактики остеопороз в насто-
ящее время, по данным ВОЗ, занимает среди не-
инфекционных заболеваний четвертое место по-
сле болезней сердечно-сосудистой системы, он-
кологической патологии и сахарного диабета. 
Это обусловлено его широкой распространенно-
стью, многофакторной природой, частой инва-
лидизацией больных, а в ряде случаев смертно-
стью в результате переломов проксимальных от-
делов бедренной кости (шейки бедра). Остеопо-
роз протекает длительно и поражает значитель-
ную часть населения. По мнению ряда исследо-
вателей, это заболевание, особенно в развитых 
странах, приобрело характер «безмолвной эпи-
демии». Причиняя немалые страдания, инвали-
дизируя людей, нередко приводя к смертельно-
му исходу, остеопороз становится чрезвычайно 
важной социально – экономической проблемой.

Как показали эпидемиологические исследо-
вания, в течение первых 5 лет после наступле-
ния менопаузы потеря костной массы у женщин 
может составить до 1/3 от костной массы, утра-
ченной за всю жизнь, так как при постменопа-
узальном остеопорозе процессы резорбции пре-
обладают над процессами формирования кости. 
Освободившийся  кальций из костей может при-
вести к повышению его уровня в крови. В пост-
менопаузе в результате гипоэстрогении происхо-
дит нарушение всасывания Cа++ в кишечнике и 

повышение его экскреции с мочой, которое ве-
дет к недостаточному поступлению кальция в 
костную ткань. Кроме того, уменьшение секре-
ции паратгормона и синтеза 1,25(ОН)2D3, а так-
же повышение продукции цитокинов ИЛ-6, ИЛ-
1ß, ФНО-α, стимулирующих резорбцию костной 
ткани остеокластами, способствуют развитию 
остеопороза.  Немаловажную роль играет пик 
костной ткани. Чем ниже пик, тем быстрее на-
ступают остеопоротические поражения [3]. 

Таким образом, низкая пиковая масса костной 
ткани и ускоренная потеря ее в постменопаузе на 
фоне дефицита половых гормонов ведут к разви-
тию постменопаузального остеопороза. 

Так, у 50-летней женщины риск перелома по-
звоночника составляет в среднем 15,5%, шейки 
бедра – 17,7%, костей запястья – 16%, а любого 
из трех участков скелета – 39,7%. Согласно про-
гнозу, у 1 из 3 женщин старше 80 лет на фоне 
остеопороза произойдет перелом шейки бедра. 
По данным ВОЗ, именно переломы проксималь-
ного отдела бедренной кости ставят остеопороз 
на 4-е место среди всех причин инвалидности и 
смертности [4, 5].

Наиболее известными методами неинвазив-
ной диагностики метаболических заболеваний 
скелета, используемых в Узбекистане, сейчас яв-
ляются рентгеновская и ультразвуковая денсито-
метрия, а также количественная компьютерная 
томография.

Чаще всего для рентгеновских исследований 
используются двухэнергетические рентгенов-
ские денситометры, которые определяют содер-
жание костного материала в исследуемой обла-
сти и позволяют оценивать проекционную ми-

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДВУх НЕИНВАЗИВНЫх МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН 

УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
Азизова Д.Ш., Азизова Г.Д., Нурмухамедова Л.С.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
акушерства и гинекологии Республики Узбекистан

Резюме. 40 женщин в возрасте 50-60 лет были обследованы  ультразвуковым и рентгеновским методами денситометрии 
для оценки минеральной плотности костной ткани. Для постановки диагноза «остеопороза» или «остеопении» 
и назначения соответствующей терапии необходимо измерение плотности костной массы методом рентгенден-
ситометрии. С целью выявления групп риска на нарушения минеральной плотности костной ткани у большой 
когорты женщин в постменопаузе вполне возможно применение ультразвуковой денситометрии.
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неральную плотность кости. К преимуществам 
следует отнести возможность прямой оценки 
минеральной плотности кости в большинстве 
регионов скелета: поясничной и бедренной обла-
стях, различных периферических участках. Кро-
ме того, ряд аппаратов позволяет проводить ден-
ситометрию всего тела. Основным недостатком 
этого типа оборудования является ограничен-
ность для широкого использования и высокая 
стоимость. Стоимость одного исследования на 
таком оборудовании составляет от 10 до 20 дол-
ларов.

Ультразвуковые денситометры предназна-
чены для исследования периферических участ-
ков скелета, в основном нижней трети лучевой 
кости, и измеряют следующие показатели: ско-
рость и коэффициент затухания ультразвуковых 
волн, которые лишь косвенно связаны с плот-
ностью состава и качеством структуры трабеку-
лярной кости. При этом, часто выявленные из-
менения в периферических участках скелета не 
совпадают с аналогичными изменениями в по-
звоночнике. Поэтому данный тип оборудования 
обычно рассматривают как скриниговое, позво-
ляющее скорее выявить фактор риска, нежели за-
болевание. Однако данное оборудование харак-
теризуется отсутствием лучевой нагрузки на па-
циентов и относительно невысокой ценой в пре-
делах от 3 до 10 долларов за одно исследование. 
Это делает ультразвуковую денситометрию до-
статочно эффективным средством для скринин-
га широких масс населения.

Цель исследования: изучение диагности-
ческой эффективности рентгеновской и ультра-
звуковой денситометрии у постменопаузальных 
женщин узбекской популяции.

Материал и методы исследования. Прове-
дены исследования МПКТ у 40 женщин в воз-
расте 50-60 лет, обратившихся в консультатив-
ную поликлинику Республиканского Специали-
зированного Научно-практического Центра Аку-
шерства и Гинекологии МЗ РУз по поводу раз-
личных проявлений климактерического синдро-
ма. Средний возраст больных составил 50,7±9,2 
лет, постменопаузальный период составлял от 
5 до 10 лет (в среднем 7,2±1,1). Всех пациенток 
беспокоили «приливы» жара к голове, сильная 
потливость, нарушение сна, сердцебиения, боли 
в области поясницы, слабость, судороги в икро-
ножных мышцах и др. Модифицированный ме-
нопаузальный индекс колебался от 22 до 38 бал-
лов и в среднем составил 29,5±4,8 баллов. 

Исследования минеральной плотности кост-
ной ткани проводились двумя методами: 

– ультразвуковая денситометрия на аппара-
те Omnisens 7000 (Sunlight, Израиль) в области 
нижней трети предплечья, определяли скорость 
прохождения волны;

– двухэнергетическая рентгеновская абсорб-
циометрия, определяли минеральную плотность 
костной ткани (МПКТ) поясничного отдела по-
звоночника (в передне-задней проекции), прок-
симального отдела одной из бедренных костей и 
нижней трети предплечья. Измерение проводи-
лось аппаратом (DXA) Stratos (Франция).

Для обоих методов использовался автомати-
чески вычисляемый Т-критерий, т. е. количество 
стандартных отклонений в разнице между сред-
ним показателем исследуемого участка у лиц со-
ответствующих пола и расы в возрасте 20-45 лет 
и полученным у данного пациента результатом. 
Использовалась база данных азиатской популя-
ции. 

В соответствии с рекомендациями ВОЗ (1994 
г.) при Т-критерии (-2,5) и ниже делалось заклю-
чение об остеопорозе; при Т-критерии в преде-
лах (-1,0) – (-2,5) – об остеопении; нормой счи-
тался Т-критерий выше (-1,0). Такие заключения 
отражали лишь результаты каждой из методик в 
каждом отдельном исследованном участке. Эти 
результаты не являются клиническим диагнозом 
и могут не совпадать друг с другом. Важность 
выделения этих трёх общедиагностических кате-
горий заключается в том, что на основании при-
надлежности получаемых результатов к одной 
из них принимается решение о необходимости 
дальнейшего наблюдения и назначении лечения. 

Результаты и обсуждение. Ультразвуковая 
денситометрия, проведенная у 40 женщин, выя-
вила у 8 пациенток (20%) остеопороз, у 16 (40%) 
– остеопению, у 16 (40%) – нормальную МПКТ 
(табл.1).

Таблица 1. Результаты ультразвуковой денсито-
метрии

Остеопороз 
(Т-критерий  

≤(–2,5))

Остеопения
(Т-критерий (–1,0) – 

(–2,5))

Нормальная МПКТ 
(Т-критерий  

>(–1,0))
8 (20%) 16 (40%) 16 (40%)

Рентгеновская денситометрия выявила сле-
дующие нарушения МПКТ: в области пояснич-
ного отдела позвоночника у 17 (42,5%) участниц 
исследования был диагностирован остеопороз, у 
13 (32,5%) – остеопения и только у 10 (25%) па-
циенток была обнаружена нормальная МПКТ; в 
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шейке бедра у 8 (20%) был выявлен остеопороз, 
у 22 (55%) – остеопения и у 10 (25%) – без откло-
нений; в нижней трети предплечья у 7 (17,5%) 
пациенток обнаружен остеопороз, у 18 (45%) – 
остеопения и у 15 (37,5%) – нормальные показа-
тели МПКТ (табл. 2). 

Как видно из таблицы 2, наибольшее сниже-
ние МПКТ у женщин в постменопаузе обнару-
жено в поясничных позвонках. Известно, что 
при постменопаузальном остеопорозе в первую 
очередь страдает трабекулярное вещество кости, 
а наиболее подвержены изменениям именно по-
звонки, на 66-75% состоящие из этого вещества.

Таким образом, проведенные исследования 
показали, что для массового обследования плот-
ности костной ткани женщин с целью выявления 
остеопоротических нарушений, то есть скринин-
га, ультразвуковая рентгенденситометрия явля-
ется вполне приемлемым методом. Однако для 
постановки диагноза необходимо подтвержде-
ние снижения костной массы в различных участ-
ках скелета методом рентгенденситометрии.

Результаты ренгенденситометрии показали, 
что нарушение плотности костной ткани проис-
ходит в первую очередь происходит в позвонках, 
что созвучно с исследованиями других авторов 
[1, 5, 6].

Выводы.
1. Всем женщинам в постменопаузе следует 

проводить исследование состояния костной тка-
ни в целях своевременной профилактики пере-
ломов костей.

2. С целью выявления групп риска наруше-
ний минеральной плотности костной ткани у 
большой когорты женщин в постменопаузе впол-
не возможно применение ультразвуковой денси-
тометрии.

3. Для постановки диагноза «остеопороза» 
или «остеопении» и назначения соответству-
ющей терапии необходимо измерение мине-
ральной плотности костной массы в различных 

участках скелета, в основном позвонков, шейки 
бедра и нижней трети предплечья  методом рент-
генденситометрии.  

4. Остеопоротические изменения костной 
ткани поражают в первую очередь тела пояснич-
ных позвонков.
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Summary. 40 women aged 50-60 years were examined by 
ultrasonic and X-ray densitometry to assess bone mineral 
density. For the diagnosis of “osteoporosis” and “osteopenia” 
and the administration of appropriate therapy is necessary to 
measure bone density by rentgendensitometry. In order to 
identify groups at risk for disorders of bone mineral density 
in a large cohort of postmenopausal women, it is possible to 
use ultrasound densitometry.
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Таблица 2. Результаты исследования МПКТ с помощью рентгеновской денситометрии

Показатели Поясничный отдел позвоночника 
(МПКТ г/см2)

Шейка бедра 
(МПКТ г/см2)

Нижняя треть предплечья 
(МПКТ г/см2)

Остеопороз 17 (42,5%) 8 (20%) 7 (17,5%)
Остеопения 13 (32,5%) 22 (55%) 18 (45%)
Нормальная МПКТ 10 (25%) 10 (25%) 15 (37,5%)
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Введение. Малоэнергетическтие переломы 
вследствие метаболических заболеваний ске-
лета в настоящее время одна из ведущих меди-
ко – социальных проблем во всех развитых госу-
дарствах. ВОЗ (2006) ставит остеопороз на тре-
тье место по смертности после заболеваний сер-
дечно – сосудистой системы и злокачественных 
новобразований. Предполагается, что внедре-
ние генной терапии и нанотехнологий в медици-
ну позволит увеличить среднюю продолжитель-
ность жизни населения развитых государств до 
90 лет ко второй половине текущего века [6].

Патогенез остеопороза представляет во мно-
гом нерешенную проблему, учитывая многочис-
ленные этиологические факторы. Доказан гете-
рогенный характер данного заболевания, слож-
ность и многоступенчатость развития патологи-
ческого процесса, что предполагает комплекс-
ный подход к диагностике, лечению и профилак-
тике переломов. Фармакотерапия остеопороза 
является проблемой во многом нерешенной, что 
связано, с одной стороны, с отсутствием четкой 
концепции патогенеза, объясняющей его много-
факторную природу, а с другой – необходимо-
стью долговременной терапии, что может быть 
связано с низкой приверженностью и побочны-
ми эффектами. Следствием этого является то, 
что несмотря на фундаментальные достижения 
фармакологии прошлого столетия, количество 
остеопорозных переломов в мире не снижается, 
а растет (Kanis J.A., Rizzoli R., 2010). 

Наиболее социально значимым осложнением 
остеопороза несомненно являются переломы в 
области проксимального отдела бедра, посколь-
ку приводят к длительной дезадаптации социума 

и сопряжены с высокой летальностью (Миронов 
С.П. и соавт., 2009, 2010).

Обилие хирургических технологий свиде-
тельствует о недостатках имеющихся способов 
внутренней фиксации при данной локализации 
повреждений, а результаты хирургического ле-
чения зачастую не приводят к восстановлению 
исходного уровня физической активности и са-
мообслуживания (Сергеев С.В., 2009, 2010; Ла-
зарев А.Ф. и соавт., 2010; Taglang G. 2007, 2008, 
2011).

Наряду с совершенствованием технологий 
оперативного лечения повреждений особый ин-
терес в плане восстановления функциональной 
активности представляет проблема профилак-
тики осложнений в периоперационном периоде. 
Известно, что пациенты с малоэнергетическими 
переломами проксимального отдела бедра нахо-
дятся в группе риска по различным нарушениям 
обмена веществ и энергии, системы гемостаза, 
тканевой и гемической гипоксии, что несомнен-
но влияет на исход хирургического лечения.

Анемия широко распространена среди по-
жилых людей, и ее частота растет с возрастом. 
По данным различных авторов частота АС у лиц 
старше 65 лет колеблется от 2% до 60% (в сред-
нем — 10-12%) [7, 8, 11]. 

Синдром гемической гипоксии у геронтоло-
гических больных, несомненно, имеет свои осо-
бенности по сравнению с пациентами активно-
го возраста. Основные причины у пожилых па-
циентов – это анемия при хронических заболе-
ваниях, дефицит алиментарного железа, витами-
на В12 или фолиевой кислоты, гемолиз, аплазия 
кроветворения. У многих пациентов имеется не-
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сколько причин, приводящих к снижению гемо-
глобина. Как правило, анемия у данного контин-
гента является не самостоятельной нозологиче-
ской формой, а следствием хронических процес-
сов воспалительного, неопластического или эн-
докринологического характера. Анемия в стар-
ших возрастных группах нередко сочетается с 
хроническими поражениями печени, почек, лег-
ких, желудочно-кишечного тракта. Тем не менее, 
очевидно, что пациенты с переломами прокси-
мального отдела бедра, несомненно, имеют свои 
факторы риска декомпенсации в периоперацион-
ном периоде по сравнению с пациентами сомати-
ческого профиля того же возраста.

Различные исследования показали, что при 
дефиците железа ослаблена как специфическая, 
так и неспецифическая резистентность, в част-
ности, снижена активность миелопероксидаз в 
гранулоцитах, секреция лактоферрина, что мо-
жет приводить к учащению инфекционных за-
болеваний. В лимфоцитах выявляются дегенера-
тивные изменения митохондрий, выраженность 
которых зависит от степени дефицита железа. 
В результате нарушается взаимодействие меж-
ду ИКК и синтез иммуноглобулинов, снижается 
скорость пролиферативных процессов. Учиты-
вая это, даже при скрытом и латентном дефици-
те железа рекомендовано проведение превентив-
ной терапии железосодержащими препаратами.  

Анемия проявляется целым рядом клиниче-
ских симптомов, обусловленных развитием тка-
невой гипоксии в органах и тканях с последую-
щим нарушением их функций. Степень выражен-
ности этих симптомов зависит от ряда факторов, 
таких как степень анемии, скорость уменьшения 
концентрации гемоглобина, эффективность ком-
пенсаторных механизмов, наличия сопутству-
ющей патологии и особенно физиологического 
статуса пациента.

До сих пор не разработаны унифицированные 
рекомендации по выявлению и лечению ЖДА у 
больных старшей возрастной группы. В настоя-
щее время в России зарегистрировано около 50 
железосодержащих препаратов, что диктует не-
обходимость оценки и выбора оптимальных пре-
паратов и схем терапии, позволяющих быстро 
и безопасно компенсировать анемический син-
дром в пожилом и старческом возрасте.

Утвержден и опубликован протокол ведения 
больных «Железодефицитная анемия», в кото-
ром прописан диагностический алгоритм, при-
ведены формулярные статьи на железосодержа-

щие препараты, указан уровень доказательности 
эффективности препарата. Однако клиническая 
практика, в том числе предпочтения врачей в вы-
боре железосодержащих препаратов, в том числе 
и у пациентов с малоэнергетическими повреж-
дениями крупных сегментов скелета, практика 
дозирования препаратов, продолжительность те-
рапии и показания к назначению лекарственных 
средств в периоперационном периоде остается 
малоизученной, что послужило поводом для вы-
полнения данного исследования. 

Целью исследования послужило изучение 
распространенности анемического синдрома у 
пациентов ортопедического профиля, госпита-
лизированных по поводу перелома проксималь-
ного отдела бедра. 

Материалы и методы. Были проанализиро-
ваны результаты обследования 74 пациентов, го-
спитализированных в БСМП и ГГВВ г. Уфы по 
поводу перелома проксимального отдела бедра. 
Средний возраст пациентов составил 67,2 лет, 
мужчин госпитализировано 35 (33,8%), женщин 
49 (66,2%). Распределение пациентов по полу 
и возрасту представлено на рис. 1. Основной 
причиной госпитализации были бытовые у 47 
(63,5%) и уличные травмы у 18 (24,3%) пациен-
тов, иные механизмы были отмечены у 9 (12,2%) 
пациентов. 

Распределение пациепнтов по возросту
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Рис. 1. Распределение обследованных пациентов в за-
висимости от возраста и пола.

Наиболее частым типом повреждения в 65 
случаях (87,8%) были переломы типа 32А и 32B 
по АО, переломы типа 23 С были выявлены у 9 
(12,2%) пациентов.

Известно, что выявление железодефицитной 
анемии у лиц пожилого и старческого возраста 
затруднено в связи с полиморбидностью. Широ-
ко используемый в клинике внутренних болез-
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ней анализ неспецифических симптомов, позво-
ляющих заподозрить у больного анемический 
синдром, такие как тошнота, тахикардия, тахип-
ноэ, дисфагия малоэффективнен для посттрав-
матического периода, поскольку отражает пре-
жде всего синдром системного воспалительно-
го ответа.

Лабораторное обследование позволяет под-
твердить или опровергнуть диагноз и назначить 
адекватное лечение, подразумевающее благо-
приятное соотношение достижения максималь-
но возможной коррекции анемии в наиболее ко-
роткие сроки. Используемое в гематологии мор-
фологическое исследование костного мозга для 
диагностики железодефицитной анемии при 
специальной окраске на железо для подсчета 
сидеробластов весьма информативно в сочета-
нии с анализом общей железосвязывающей спо-
собности сыворотки и растворимым рецепто-
ром трансферрина, тем не менее, подобного рода 
диагностика весьма затруднительна в рутинной 

практике, в связи с чем анализу были подвергну-
ты такие параметры, как общее количество эри-
троцитов, Hb, показатель MCV (средний объем 
эритроцитов), МСН – среднее содержание гемо-
глобина в эритроцитах, МСНС – средняя концен-
трация гемоглобина в эритроцитах. Гематоло-
гические исследования производились посред-
ством сбора капиллярной крови в микроветы с 
антикоагулянтом, с последующим их анализом 
на гематологическом анализаторе AsT Diff про-
изводства компании Beckman Coulter, США. 

Результаты исследования. В процессе про-
веденного анализа было отмечено, что среднее 
количество эритроцитов у женщин в группе до 75 
лет (n=18) составило 3,14±0,58*1012/л. В груп-
пе 75-90 лет (n=13) данный показатель составил 
3,06±0,64*1012/л и ожидаемо меньшее количе-
ство отмечено в возрастной группе старше 90 лет 
(n=3) что в среднем составило 2,6±2,55*1012/л. 
При анализе средней концентрации эритроцитов 
в периферической крови у мужчин в возрастной 
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Рис. 2. Показатели концентрации эритроцитов в периферической крови у обследованных.
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Рис. 3. Средний объем эритроцитов у обследованных пациентов.
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группе до 75 лет (n=33) был отмечен показатель, 
равный 3,87±0,84*1012/л, разница по сравнению 
с группой у женщин аналогичного возраста была 
недостоверной (U – критерий Манна-Уитни 213 
при уровне значимости p=0,09). В возрастном 
диапазоне старше 75 лет (n=33) средняя концен-
трация составила 3,5±0,8*1012/л, что было до-
стоверно выше показателей у женщин анало-
гичного возраста (U – критерий 21,0 при уровне 
значимости p=0,046). Показатели концентрации 
эритроцитов в периферической крови предства-
лены на рис. 2. 

Показатель среднего объема эритроцитов у 
женщин в группе до 75 лет составил 91,9±12,7 
fL, в группе 75-90 лет 87,5±9,3 fL и у пациентов 
старше 90 лет 75,4±11,4 fL. Аналогичный показа-
тель у мужчин моложе 75 лет составил 87,4±13,5 
fL, а в группе старше 75 лет 80,2±11,6 fL (рис. 3). 

Анализ средней концентрации гемоглобина в 
эритроците в группе женщин моложе 75 лет по-
зволил выявить значение 341±11,4 г/л, во второй 
группе 350±19,0 г/л, в третьей группе 356±23,5 
г/л. У мужчин аналогичный показатель в пер-

вой группе составил 352±19,0 г/л и 341±13,9 г/л 
во второй возрастной группе. Достоверных от-
личий между группой мужчин и женщин по по-
казателю MCHC при помощи критерия Манна-
Уитни и Колмогорова-Смирнова не отмечено 
(рис. 4). 

Концентрация гемоглобина ниже 110 г/л вы-
явлена у 38,1% мужчин моложе 60 лет, у 67,2% 
пациентов в возрасте 60-74 лет и у 82,1% стар-
ше 74 лет. При анализе данных у женщин в раз-
ных возрастных группах была выявлена концен-
трация ниже 110 г/л у 42,9% в возрасте до 60 лет, 
у 69,2% в диапазоне 60-74 года и у 81,3% паци-
ентов старше 74 лет (рис. 5).

При анализе интегрального показателя гема-
токрита, скорости оседания эритроцитов в соче-
тании с их средним объемом и средней концен-
трацией гемоглобина была отмечена отрицатель-
ная линейная зависимость относительно возрас-
та обследуемых. Наиболее интенсивное сниже-
ние отмечено при анализе динамики гематокрита 
и среднего объема эритроцитов с коэффициента-
ми тренда 0,48 и 0,39 (рис. 6).
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Рис. 4. Концентрация гемоглобина у обследованных пациентов.
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Рис. 5. Динамика концентрации гемоглобина у мужчин (А) и женщин (Б) в зависимости от возраста.
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Рис. 6. Линейная зависимость гематологических по-
казателей от возраста. 

Обсуждение. Синдром гемической гипоксии 
весьма распространен у пациентов ортопедиче-
ского профиля, по всей видимости, наибольшую 
опасность представляет анемический синдром 
средней степени выраженности, который был 
выявлен у более чем 60% мужчин и 70% женщин 
пожилого и старческого возраста. Известно, что 
субкомпенсированный анемический синдром 
протекает хронически и бессимптомно, не со-
провождаясь выраженной клинической симпто-
матикой или изменениями лабораторных показа-
телей, в то же время вполне вероятна декомпен-
сация в дооперационном периоде в связи с кро-
вопотерей, острой реакцией организма на трав-
му в сочетании с вентиляционной гипоксией в 
связи с лечебной иммобилизацией.

Было отмечено, что принятые для выявления 
анемии в популяции критерии ВОЗ для  мужчин 
при уровне гемоглобина ниже 130 г/л, эритроци-
тов ниже 4,0*1012/л и гематокрите <39%; и для 
женщин при уровне гемоглобина ниже 120 г/л, 
эритроцитов ниже 3,8*1012/л, гематокрита <36% 
затруднительно использовать для пациентов по-
жилого и старческого возраста, так как гемато-
логические показатели у этой тяжелой категории 
пациентов зачастую находятся ниже средних по-
пуляционных значений, что не позволяет объек-
тивно оценить степень компенсации со стороны 
периферической крови, как и ее резервные воз-
можности в условиях метаболического стресса.

В связи с этим всех пациентов, поступающих 
в стационар по поводу перелома проксимального 
отдела бедра, по-видимому, следует тщательно 
обследовать с целью выявления факторов риска 
анемического синдрома. Процесс обследования, 
по всей видимости, должен быть регламенти-
рован некими стандартами с последующей раз-
работкой плана коррекции имеющихся или воз-
можных нарушений посредством приема препа-
ратов железа в сочетании со стимуляторами эри-
тропоэза для профилактики наиболее вероятных 
послеоперационных осложнений, снижения по-
казателей летальности, снижения длительности 
госпитализации и стоимости лечения.
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Артериальная гипертензия (АГ) у женщин до 
наступления менопаузы встречается в 8,2% слу-
чаев, в то время как после наступления менопаузы 
она возрастает до  36,2%, а по данным ряда авторов 
– до 52,2% [1, 2]. Однако, несмотря на высокую 
распространенность, далеко не все  патогенети-
ческие механизмы этого полифакторного заболе-
вания установлены и продолжают активно изу-
чаться. В частности, большое значение в возник-
новении и прогрессировании АГ придаётся на-
рушению функции эндотелия. Известно отрица-
тельное влияние дефицита эстрогенов в периме-
нопаузальном периоде на эндотелиальную функ-
цию, кроме этого, происходит снижение син-
теза вазодилататоров, в частности оксида азота 
(NO), повышается продукция вазоконстрикторов 
– эндотелина-1, гомоцистеина, тромбоксана-А2. 
По данным ряда экспериментальных и клиничес-
ких работ обнаружено влияние недостаточности/
дефицита  витамина D на уровень артериального 
давления (АД), функцию эндотелия, риск возник-
новения АГ и сердечно-сосудистых осложнений. 
В свою очередь, недостаточность витамина D 
претендует на то, чтобы быть эпидемией во мно-
гих странах мира, что с учетом обнаруженных 
ассоциированных связей будет повышать риск 
развития АГ. 

Целью нашего исследования явилась оцен-
ка эндотелийзависимой вазодилятации (ЭЗВД) 
сосудов предплечья, уровня метаболитов NO и 
уровня витамина D у женщин с АГ, находящихся 
в перименопаузальном периоде.

Материалы и методы: методом одномомент-
ного обследования совместно с сотрудниками от-
дела клинической физиологии и патологии опор-

но-двигательного аппарата ГУ«Институт герон-
тологии имени Д.Ф. Чеботарёва НАМН Украи-
ны» было обследовано 53 женщины, находящих-
ся в периоде перименопаузы, разделенных в зави-
симости от наличия у них АГ на 2 группы, сопо-
ставимые по возрасту: группа I – 21 женщина без 
АГ, группа II – 32 женщины с АГ II степени. Из-
мерены рост, вес, офисное систолическое (САД) 
и диастолическое (ДАД), АД, рассчитан индекс 
массы тела (ИМТ) по общепризнанной формуле.

С помощью аппаратно-программного ком-
плекса «Импекард-М» (РБ) оценивалась функ-
ция эндотелия сосудов по ЭЗВД при выполнении 
пробы с реактивной гиперемией. В качестве ин-
формативной реографической величины оцени-
валось относительное изменение максимальной 
скорости кровенаполнения (Δdz/dt, %) в течение 
1 минуты после декомпрессии манжеты на пле-
че. Диагностические заключения строились сле-
дующим образом: при Δ dz/dt/dz/dt >12% – ЭЗВД 
не нарушена; (-2)÷(12)% – умеренно выраженное 
нарушение ЭЗВД; (-2)÷(-15)% – выраженное на-
рушение ЭЗВД; <(-15)% – резко выраженное на-
рушение ЭЗВД.

Эластические свойства сосудов определя-
лись изучением скорости распространения пуль-
совой волны (СРПВ) по сосудам эластическо-
го типа (сонная – лучевая артерия). СРПВ до 
10,2 м/с расценивалась как нормальное значение.

Уровень витамина 25(OH)D в плазме крови 
определяли хемилюминистентным методом на 
анализаторе «Eleksys 2010» (Roche Diagnostics, 
Germany) тест-системами Cobas. Дефицит ви-
тамина D расценивался при уровне 25(OH)D в 
плазме крови ниже 50 нмоль/л, недостаточность 
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– 51-75 нмоль/л, оптимальный уровень – выше 
75 нмоль/л. Определение паратиреоидного гор-
мона (ПТГ) в сыворотке крови проводили на им-
муноферментном анализаторе «Sunrise» (Austria) 
с использованием реактива DRG (США).

О продукции NO судили по суммарному уров-
ню конечных метаболитов NO – нитратов и ни-
тритов в плазме крови, определяемых спектро-
фотометрическим методом с применением реак-
тива Грисса. Статистическая обработка результа-
тов осуществлялась с помощью пакета программ 
«STATISTICA 7.0». Различия считались досто-
верными при р<0,05.

Результаты исследования. Общая харак-
теристика обследованных женщин представле-
на в таблице 1, из которой видно, что у женщин 
с АГ вес, ИМТ, уровень САД, ДАД были выше 
(р<0,05).

Параметры инструментального обследова-
ния и лабораторные данные представлены в та-
блице 2, из которой видно, что женщины I и II 
групп достоверно различались по ЭЗВД, уров-
ням витамина D и нитратов/нитритов в плазме 
крови. При детальном анализе ЭЗВД установле-
но, что не нарушенная ЭЗВД в группе II встреча-
лась реже (p=0,0018), чем в группе I (16,7% про-
тив 77,1% соответственно). При этом резко вы-
раженное нарушение ЭЗВД отмечено у 28,3% 
женщин с АГ. В группе женщин без АГ не обна-
ружено выраженных нарушений ЭЗВД, умерен-
ное нарушение ЭЗВД отмечено у 22,9% обследо-
ванных. Достоверных различий между группами 
по СРПВ не найдено. В группе I найдены кор-
реляционные связи (р<0,05) по Спирману между 
СРПВ и ЭЗВД (R=-0,503).

Дефицит витамина D в 1,3 раза чаще встре-
чался в группе женщин с АГ и составил 84,4% 
против 61,9% в группе женщин без АГ. Недоста-
точность витамина D, напротив, в 2,7 раза чаще 
определена в группе I – 33,3 % по сравнению с 
группой II – 12,5%. Оптимальный уровень вита-
мина D выявлен только у 3,1 % перименопаузаль-
ных женщин с АГ и у 4,7% женщин без АГ. У об-
следованных женщин методом регрессионного 
анализа установлена зависимость между 25(OH)
D плазмы крови и содержанием Р в крови (Beta 
in=0,43; B=35,3; р<0,004). На фоне выраженного 
дефицита/недостаточности витамина D в плазме 
крови женщин с АГ выявлена его взаимосвязь со  
СРПВ (Beta in=0,48; B=2,82; р<0,001), которая у 
9,3% женщин II группы была выше нормы.

Вывод. Таким образом, у женщин с АГ II ст., 
находящихся в периоде перименопаузы, наруше-
ния ЭЗВД встречаются в 83,3%, уровень нитра-
тов/нитритов в плазме крови снижен, а дефицит/
недостаточность витамина D имеется у 96,9% 
обследованных.
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indicAtors And function leVel 
endotHelium VitAmin d in womAn 

witH ArteriAl Hypertension in tHe 
perimenopAusAl period

Yankovskaya L.V., Kezhun L.V., Povoroznyuk 
V.V., Balatskaya N.I.

Summary. According to a number of experimental and clinical 
work revealed the influence of insufficiency/deficiency of 
vitamin D on blood pressure, endothelial function, the risk of 
arterial hypertension (AH) and cardiovascular complications. 
The aim of this study was the estimation of endothelial 
function and vitamin D levels in women with AH being in 
perimenopausal period. The presented results showed that 
women with AH II degree being in perimenopausal period, 
against deficiency / insufficiency of vitamin D in 96.9%, had 
endothelial vasomotor dysfunction in 83.3%, and decreased 
the levels of nitrate / nitrite in blood plasma.

Key words: arterial hypertension, endothelial dysfunction, 
vitamin D, perimenopausal period.

Таблица 1. Общая характеристика обследованных женщин

Показатели Возраст, лет Рост, см Вес, кг ИМТ, кг/ м2 САД, мм рт. ст ДАД, мм рт. ст.
Группа I 46,6±6,7 163,0±4,1 71,5±11,3 26,9±4,1 118,1±10,4 80 [70; 80]
Группа II 48,3±5,7 163,9±6,3 84,1±18,5 31,3±6,6 157 [150; 160] 100 [90; 100]

P – – 0,007 0,009 0,00001 0,0004

Таблица 2. Инструментальные и лабораторные 
данные обследованных женщин

Показатели Группа I Группа  II

25(OH)D, нмоль/л 44,2±17,9* 32,2±18,0*
ПТГ, пг/мл 48,2±15,5 45,7±18,7
СРПВ, м/с 5,7±2,0 6,7±3,2
ЭЗВД, % 20,2±12,3* –3,6±2,05*
Ca, ммоль/л 2,3±0,1 2,37 [2,25; 2,39]
P, ммоль/л 0,95±0,28 0,85 [0,62; 0,89]
Нитраты/нитриты, 
мкмоль/л 20,9 [18,2; 26,2]* 14,07±4,4*
Примечание. * – различия считались достоверными при 
р<0,05.
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Актуальність проблеми обумовлена висо-
ким відсотком захворюваності та практичною 
відсутністю даних щодо діагностики та лікуван-
ня захворювань кістково-м’язової системи, що 
перебігають на тлі зниження мінеральної щіль-
ності кісткової тканини в дітей.

Діагностика структурно-функціональних 
змін кісткової тканини в дітей і підлітків здій-
снюється за допомогою проведення рентгено-
логічного обстеження хребта й суглобів, визна-
чення мінеральної щільності кісткової тканини 
(МЩКТ) методом ультразвукової денситоме-
трії. Проводиться анкетування, клінічне обсте-
ження, визначення функціональних можливос-
тей, об’єму рухів, оцінка больового синдрому. 
Для характеристики фосфорно-кальцієвого об-
міну в крові визначають кальцій загальний і іо-
нізований, фосфор, кальцій і фосфор в добовій 
сечі. Визначають маркери кісткової резорбції: 
активність лужної фосфатази, вміст оксипроліну 
в сечі, В-CrossLaps (СТх – С-термінального те-
лопептиду). 

Лікування дітей з остеопорозом є складним 
завданням і має кілька аспектів: етіологічний 
(лікування основного захворювання), патогене-
тичний (фармакологічна корекція остеопорозу) 
й симптоматичний (корекція симптоматики за-
хворювання). У дитячій практиці для лікування 
порушень фосфорно-кальцієвого обміну й осте-
опорозу застосовують здебільшого активні ме-
таболіти вітаміну D і препарати кальцію. Як аль-
тернатива медикаментозному лікуванню болю 
виступає динамічна електронейростимуляція 
(ДЕНС), при якій імпульс змінного струму, впли-
ваючи на біологічно активні зони, запускає не-
йрогуморальні реакції та відновлює порушені 
зв’язки між трьома системами регуляції організ-
му (нервовою, гормональною та імунною) й різ-
ними органами й тканинами. Ці особливості під-
вищують ефективність рефлекторного лікування 
за рахунок граничної індивідуалізації зон впливу 
на кожному сеансі стимуляції, зниження адапта-
ції нервових елементів до електричних стимулів, 
розширення вибору зон впливу й відсутності пе-
редозування.

Застосування ДЕНС у комплексному консер-
вативному лікуванні хворих остеопорозом сти-
мулює регенерацію кісткової тканини, підви-
щує мінеральну щільність кісткової тканини, що 
свідчить про покращання її стану. 

На основі отриманих даних у 33-х дітей (15 
дітей – контрольна група, яка не отримувала ди-
намічну електростимуляцію) визначали групи 
ризику стосовно розвитку дегенеративно-дис-
трофічних захворювань хребта та суглобів з по-
дальшим диференційованим підходом до профі-
лактики і лікування із застосуванням комплексу 
медикаментозних і не медикаментозних засобів.

У лікуванні осіб, які мають помірне зниження 
МЩКТ (остеопороз – (-2,5) SD, остеопенія від 
(-1) до (-2,5) SD), використовували динамічну 
електростимуляцію на тлі прийому препаратів 
антирезорбтивної дії. У дітей з остеопенією ви-
користовували динамічну електростимуляцію на 
тлі прийому кальциферолу по 1 таблетці 2 рази 
на добу. Проводили динамічну електростимуля-
цію на зони: шийне кільце – режим терапія 10-20 
Гц, кільце замикати до 5 разів; паравертебральні 
зони – режим терапія 10-20 Гц, тривалість 7 хви-
лин; зона остистих відростків хребта – режим 
терапія 10-20 Гц, тривалість 5-7 хвилин. Щодня, 
двічі на день, 10-12 днів. Курс можна повторюва-
ти до 6 разів на рік.

У комплексному лікуванні хворих зі значним 
зниженням МЩКТ додатково застосовували ме-
дикаментозні засоби, які впливають на проце-
си ремоделювання кісткової тканини: міакаль-
цик короткочасно курсами, бажано інтраназаль-
ної форми у вигляді спрею, в дозі 25-50 МО з 
обов’язковим додатковим прийомом кальцифе-
ролу (500 мг кальцію і 125 МО холекальциферо-
лу), дорослим і дітям старше 12 років – по 1 та-
блетці 2 рази на добу (вранці та ввечері), дітям 
старше 8 років по 1 таблетці 1 раз на добу. 

Комплексна терапія (міакальцик, кальцифе-
рол) діє протягом 3-4 місяців, повторні курси 
слід проводити 2-3 рази на рік. 

Протягом року загальний стан покращив-
ся, МЩКТ збільшилася в хворих з остеопені-
єю на 4,2±0,3%, з остеопорозом – на 3,2±0,2%. 

 ЛІКУВАННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИх ЗМІН 
КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ В ДІТЕЙ
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У контрольної групі МЩКТ збільшилася в па-
цієнтів з остеопенією на 2,5±1,0%, з остеопо-
розом – на 1,7±0,2%. Застосування запропоно-
ваного комплексного методу лікування сприяє 
поліпшенню якості життя, зменшенню термінів 
тривалості перебування пацієнта в стаціонарі й 
підвищенню економічної ефективності лікуван-
ня, прискоренню процесів одужання, зниженню 
доз і кількості лікарських препаратів, що при-
ймаються хворими.

Висновки. ДЕНС-терапія, що діє на біоло-
гічно активні точки й зони, запускає  нейрогумо-
ральні реакції, результатом яких є знеболюючий 
та протизапальний ефекти, що дозволяє приско-
рити процес оздоровлення, знизити дози та кіль-
кість лікарських препаратів, знизити об’єм та по-
бічні дії медикаментозної терапії, скоротити три-
валість  захворювань.
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Согласно современным представлениям сни-
жение минеральной плотности кости (МПК) 
рассматривают как специфический фактор рис-
ка атеросклероза коронарных артерий и ИБС [1]. 
L.B. Tanko и соавт. [2] утверждают, что у жен-
щин в постменопаузе, страдающих остеопоро-
зом (ОП), повышается риск кардиоваскулярных 
заболеваний независимо от возраста и профиля 
кардиоваскулярного риска. Высказано мнение, 
что минеральная плотность проксимального от-
дела бедра обратно пропорционально коррели-
рует с выраженностью кальцификации аорты, и 
что МПК является суррогатным маркером атеро-
склеротического процесса у пожилых женщин 
[3]. 

Целью работы явилось изучение взаимосвя-
зей нарушений липидного обмена, плазменного 
гемостаза, эндотелиальной дисфункции с МПК и 
маркерами костного обмена у пациенток со сте-
нокардией и постменопаузальным ОП.

Материал и методы. В исследование были 
включены 110 пациенток со стенокардией напря-
жения ФК II и постменопаузальным ОП (64,4±0,5 
года). Критериями исключения были наличие 
хронических заболеваний, влияющих на метабо-
лизм костной ткани и приводящих к потере кост-
ной массы (гиперкортицизм, ревматоидный ар-
трит, сахарный диабет I типа, злокачественные 
новообразования, заболевания паращитовидных 
желез, алкоголизм, синдром длительной непод-
вижности), длительный прием препаратов, при-
водящих к изменениям костной массы, сердеч-
ная недостаточность свыше НI (свыше ФК I по 
Nyha). Контрольную группу составили 30 паци-
енток с ИБС с нормальной МПК среднего возрас-
та 59,7±0,6 лет с продолжительностью менопау-
зы 6,5±1,6 лет. Верификация ОП осуществлялась 
с помощью денситометрии поясничного отдела 
позвоночника и шеек обеих бедренных костей 
на аппарате «PRODIGYLUNAR» фирмы General 
Electric Medical Systems (США). Определялись 
биохимические показатели костного метаболиз-
ма: маркеры костеобразования – остеокальцин 
(иммуноферментным методом) и маркер костной 
резорбции – уровень С-концевых телопептидов 

(β-КроссЛапс с использованием тест-системы 
«SerumCrossLapsтм OneStepELISA»). Анализ 
произведен на иммуноферментном анализато-
ре закрытого типа «Cobas 411» производства 
«Hitachi High Technologies Corporation» (Япония) 
с использованием реагентов Roche Diagnostics 
(Germany). Показатели липидного спектра опре-
деляли колориметрическим фотометрическим 
тестом, АЧТВ, протромбиновое, тромбиновое 
время методом Quick, количество фибриногена 
методом Clauss, вазомоторную функцию эндоте-
лия методом D.Celemajere. и соавт. (1992).

Статистическая обработка полученных дан-
ных осуществлялась с помощью пакета про-
грамм STATISTICA 6.0. Данные представлены 
в виде  средних величин, арифметических стан-
дартных отклонений, выраженных как М±SD, 25 
и 75 перцентилей. Для определения направлен-
ности и силы связи между изучаемыми призна-
ками в группе диспансерных больных с ИБС и 
сопутствующим ОП проводился корреляцион-
ный анализ с вычислением парных коэффици-
ентов рангов Пирсона (r), а также регрессион-
ный анализ. Критическим уровнем значимости 
при проверке статистических гипотез был при-
нят р<0,05.

Результаты и обсуждение. При сопоставле-
нии факторов риска, общих для ОП и ИБС, об-
ращает на себя внимание, прежде всего, гипоэ-
строгенемия (у 18% пациенток отмечалось бес-
плодие и еще у 13% – ранняя хирургическая ме-
нопауза). Прослеживалась обратная взаимосвязь 
между длительностью менопаузы и Т-критерием 
шейки бедра (r=-0,54 и r=-0,55, р<0,05), а так-
же прямая связь между возрастом наступления 
менопаузы и Т-критерием и МПК шейки бе-
дра (r=0,43 и r=0,39, р<0,05). Усиленное фор-
мирование модифицированных ЛПНП и стиму-
ляция аутоиммунных реакций рассматривают-
ся как важные факторы локального воспаления 
и дестабилизации атеросклеротических бляшек, 
что по современным представлениям играет ве-
дущую роль в прогрессировании клинических 
проявлений атеросклероза. Аккумуляция окис-
ленных липидов, хроническое воспаление пре-

ОБЩИЕ ЗВЕНЬЯ ПАТОГЕНЕЗА ИБС  
И ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА

Карпова И.С., Манак Н.А.

Республиканский научно-практический центр «Кардиология», г. Минск



72 “Проблеми остеології”

Короткі повідомлення

допределяют развитие ОП в условиях менопау-
зы. Липиды крови  также рассматриваются как 
общий механизм развития и ОП. Нами была вы-
явлена достоверная взаимосвязь между МПК и 
Т-критерием шеек обоих бедер, с одной сторо-
ны, и ХЛ ЛПНП, с другой (r=0,38, r=-0,37). Так-
же обнаружена связь ТГ с концентрацией мар-
керов костного метаболизма – остеокальцина 
(r=-0,31) и уровнем С-концевых теплопептидов 
(r=-0,33). Помимо гиперхолестеринемии у лиц с 
ИБС и ОП наблюдалась гиперкоагуляция. Так, у 
них была достоверно снижена АЧТВ, а фибрино-
ген был достоверно выше по сравнению с паци-
ентками с нормальной МПК. Причем, фибрино-
ген превышал значения здоровых лиц у абсолют-
ного большинства пациенток (в 94%). Просле-
живалась взаимосвязь МПК с плазменными фак-
торами свертывающей системы крови. Так, пар-
ные коэффициенты Пирсона между МПК шеек 
бедер и концентрацией фибриногена составили 
r=0,48, а с АЧТВ r=-0,38, а между содержанием в 
крови остеокальцина и протромбинового време-
ни r=0,85 и АЧТВ r=0,36. Дисфункция эндотелия 
в виде отсутствия вазодилатации в ответ на РГ 
и патологическая вазоконстрикция также чаще 
имели место у лиц с сопутствующей патологи-
ей. Эндотелиальная дисфункция играет ключе-
вую роль в патогенезе обоих заболеваний. Изме-
нения в эндотелии, вызванные дефицитом эстро-
генов, заключаются в повышении синтеза эндо-
телина-1 и тромбоксана А2, а также в снижении 
содержания оксида азота и простациклина. Ва-
зомоторная дисфункция наблюдалась у абсолют-
ного числа наблюдаемых пациенток. Значения 
поток-зависимой дилатации находились в преде-

лах диапазона от 0% до 9% у 43% лиц, у 19 паци-
енток эндотелий-зависимая дилатация ПА имела 
нулевое значение и у 14% в ответ на реактивную 
гиперемию происходила патологическая вазо-
констрикция. Регрессионный анализ выявил до-
стоверную связь между МПК шеек бедер и про-
центом прироста диаметра плечевой артерии на 
напряжение сдвига (r=0,81, r=0,88), а также меж-
ду концентрацией в крови остеокальцина и при-
ростом скорости кровотока в ответ на реактив-
ную гиперемию (r=0,50), уровнем С-концевых 
теплопептидов и скоростными характеристика-
ми кровотока при напряжении сдвига (r=0,39).

Заключение. Эти два заболевания связаны 
не только общим возрастом возникновения, но 
имеют биологическую связь, что крайне важно 
для понимания механизмов развития и разработ-
ки общих методов лечения этих нарушений. Сре-
ди женщин с ИБС в постменопаузе следует выяв-
лять лиц с клиническими факторами риска сни-
женной МПК с целью проведения целенаправ-
ленной профилактики и лечения обоих заболе-
ваний, имеющих общие патогенетические меха-
низмы  своего развития.
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