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РОЛЬ ИММУННЫХ ФАКТОРОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА 

Поворознюк В.В., Резниченко Н.А., Майлян Э.А. 

ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева» НАМН Украины,  
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Резюме. Результаты проведенных в последние годы исследований существенно расширили наши представления о патоге-
незе постменопаузального остеопороза. На данный момент на клеточном и молекулярном уровне доказана важная, 
а, может быть, даже и ключевая роль иммунных факторов в развитии остеопоротических нарушений костной ткани 
при дефиците эстрогенов. Установлена стимулирующая роль в регуляции функции остеокластов двух цитокинов – 
макрофагального колониестимулирующего фактора и лиганда активатора рецептора ядерного фактора κВ (RANKL). 
Кроме того, активность остеокластогенеза прямо зависит от продукции ряда цитокинов (TNF, IL–1, IL–6, IL–7, IL–
17 и др.), которые получили название проостеокластогенных. Экспрессия вышеуказанных цитокинов находится под 
определенным контролем эстрогенов.

Ключевые слова: остеопороз, менопауза, эстрогены, иммунные факторы, цитокины.

Остеопороз (ОП) – широко распространенное 
метаболическое заболевание скелета, характери-
зующееся снижением минеральной плотности, на-
рушением микроархитектоники костной ткани и 
повышением риска переломов. В структуре забо-
леваемости по социально–экономической и меди-
цинской значимости ОП является ведущей патоло-
гией костно–мышечной системы. По данным 2010 
г. прямые расходы на лечение переломов, обуслов-
ленных ОП, в 5 ведущих странах Европы (Фран-
ция, Германия, Италия, Испания и Великобрита-
ния) составили € 29 млрд. [12]. В этом же году чис-
ло умерших вследствие остеопоротических пере-
ломов в Европейском Союзе достигло показателя € 
43 тыс. В развитых странах с увеличением продол-
жительности жизни ОП становится, наряду с сер-
дечно–сосудистыми и онкологическими заболева-
ниями, одной из главных причин потери здоровья 
и смерти как женщин, так и мужчин [12]. 

Самой распространенной формой заболева-
ния является постменопаузальный ОП, удельный 
вес которого составляет до 80–85% среди всех ви-
дов ОП. До 40% женщин в постменопаузе стра-
дают вышеуказанным заболеванием, и количе-
ство больных ОП, как ожидается, неуклонно бу-
дет расти в связи с увеличением удельного веса 
среди населения лиц старших возрастных групп 
[29]. Уже и сейчас наблюдается тенденция роста 
частоты переломов, ассоциированных с ОП. Ста-
тистический анализ показывает, что 40–50% жен-
щин в течение жизни ожидает как минимум 1 пе-
релом, обусловленный ОП [5].

Главной причиной развития постменопаузаль-
ного ОП является дефицит эстрогенов (Е) – основ-

ных гормональных регуляторов метаболизма кост-
ной ткани. При этом низкий их уровень является 
предиктором развития ОП [2, 23]. К настоящему 
времени получены неопровержимые доказатель-
ства [19] прямого влияния Е на функцию клеток 
костной ткани через присутствующие в остеобла-
стах (ОБ), остеоцитах и остеокластах (ОК) эстро-
геновые рецепторы (ER–α и ER–β). Протективная 
роль Е в отношении костной резорбции опосреду-
ется их способностью через лиганд–рецепторные 
механизмы повышать функциональную активность 
ОБ и остеоцитов, а также ингибировать остеокла-
стогенез и увеличивать апоптоз ОК [18, 19, 33]. 

Однако необходимо отметить, что механизмы, 
обусловливающие потерю костной массы при де-
фиците Е, не ограничиваются моделью прямых 
регулирующих воздействий данных гормонов на 
клетки костной ткани и являются значительно бо-
лее сложными. Существенные успехи последних 
лет в изучении физиологических и патофизиоло-
гических закономерностей костного ремоделиро-
вания позволили пересмотреть наши представле-
ния о механизмах развития постменопаузального 
ОП. Полученные данные свидетельствуют о на-
личии взаимосвязи между иммунной системой и 
костной тканью и о существенной роли в патоге-
незе ОП иммунных механизмов [13]. 

Предположение об участии иммунных факто-
ров в развитии постменопаузального ОП появи-
лось давно. Основанием для этого явилась обна-
руженная тесная взаимосвязь между иммунной и 
костной системами организма человека [28]. Как 
следствие, появилась новая область научных зна-
ний – остеоиммунология, изучающая закономер-
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ности взаимодействия иммунной и костной си-
стем организма в норме и патологии [8]. Обе си-
стемы объединяет то, что остеобластогенез, осте-
окластогенез и образование иммунных клеток 
(моноциты, макрофаги, Т– и В–лимфоциты) про-
исходят в костном мозге, который является цен-
тральным органом иммунной системы и находит-
ся в тесном окружении костных структур [15]. Бо-
лее того, важно подчеркнуть, что ОК имеют моно-
цитарно–макрофагальное происхождение и пред-
ставляют собой специализированные клетки им-
мунной системы в костной ткани, обладающие 
высокой фагоцитарной активностью [25, 32]. В 
связи с этим их функция должна определенным 
образом зависеть от других иммунных факторов 
и подчиняться физиологическим закономерно-
стям иммунной реактивности. В регуляции остео-
кластогенеза и активации иммунной системы уча-
ствуют одни и те же цитокины (интерлейкины–1, 
–6 (IL), фактор некроза опухоли и др.), а также об-
щие для клеток обеих систем рецепторы, факто-
ры транскрипции и сигнальные пути [25, 31]. Как 
выяснилось в последние годы, помимо обеспече-
ния резорбции костной ткани, ОК также воздей-
ствуют на дифференцировку предшественников 
остеобластов (ОБ), регулируют транспортировку 
гемопоэтических стволовых клеток из костного 
мозга в кровь, принимают участие в иммунном от-
вете и секретируют цитокины, которые влияют на 
их собственные функции и функции других кле-
ток в иммунных и воспалительных реакциях [24]. 
ОБ также участвуют в регуляции кроветворения 
и образования клеток иммунной системы благо-
даря способности продуцировать гранулоцитар-
ный, макрофагальный и гранулоцитарно–макро-
фагальный колониестимулирующие факторы (G–
CSF, M–CSF и GM–CSF), фактор стволовых кле-
ток (SCF), IL–1, IL–6 и другие цитокины [27].

Исходя из вышеизложенного, становится оче-
видным, что ОК, как и другие клетки моноцитар-
но–макрофагального происхождения, а также ОБ 
должны быть участниками воспалительного про-
цесса, в том числе являться клетками–мишенями 
для воздействия провоспалительных цитокинов. 
И в доказательство этому можно привести выяв-
ленные ассоциации между развитием ОП и нали-
чием хронических воспалительных заболеваний 
(ревматоидный артрит, системная красная вол-
чанка, целиакия, болезнь Крона и др.), которые 
характеризуются повышенной продукцией про-
воспалительных цитокинов [21]. 

Помимо всего прочего, подтверждением общ-
ности двух систем организма, иммунной и кост-

ной, служит и то, что бисфосфонаты (алендроно-
вая кислота), использующиеся для лечения ОП, 
оказывают стимулирующее действие на иммун-
ную систему, а деносумаб (анти–RANKL моно-
клональные антитела) ингибирует не только кост-
ную резорбцию, но и иммунный ответ [31]. 

Кроме того, необходимо указать, что к общим 
факторам, участвующим в регуляции иммунной 
и костной систем, как хорошо известно, относят-
ся Е, а эстрогеновые рецепторы экспрессируют-
ся не только ОБ, остеоцитами и ОК, но и клетка-
ми иммунной системы – моноцитами, макрофага-
ми, дендритными клетками, Т– и В–лимфоцита-
ми [1, 4, 9]. Исходя из вышеизложенного, поми-
мо прямого влияния Е на процессы ремоделиро-
вания костной ткани, в частности на остеокласто-
генез, вышеуказанные гормоны могут также воз-
действовать на клетки костной системы опосре-
дованно – через регуляцию иммунных факторов. 
Причем иммунный компонент в патогенезе пост-
менопаузального ОП может быть ключевым [13].

Научные исследования последних лет демон-
стрируют центральную роль в регуляции диффе-
ренцировки и активации ОК двух цитокинов [3]. 
Для образования зрелых ОК обязательным (рис. 
1) является воздействие на их предшественники 
макрофагального колониестимулирующего фак-
тора (M–CSF) и лиганда активатора рецептора 
ядерного фактора κВ (RANKL). M–CSF, связыва-
ясь со своим рецептором C–fms на предшествен-
никах ОК, обусловливает передачу сигнала через 
МАР киназы и ERKs. Это является обязательным 
условием для ранней стадии дифференциации 
вышеуказанных клеток. Кроме того, что M–CSF 
является эффективным стимулятором экспрессии 
рецептора RANK и пролиферации ОК, он также 
регулирует апоптоз, повышая жизнеспособность 
данных клеток [26, 27]. RANKL, цитокин из су-
персемейства фактора некроза опухолей (TNF), 
также связывается с соответствующим рецепто-
ром (RANK) на предшественниках или зрелых ОК 
[16]. Воздействие образующегося при этом ком-
плекса RANKL–RANK на активность клеток осу-
ществляется через сигнальные пути с участием 
NF–kB, с–Fos, фосфолипазы Cγ (PLCγ) и транс-
крипционного фактора NFATc1 (ядерный фактор 
активированных Т–клеток c1) [26]. NFATc1 в ко-
нечном итоге приводит к повышенной экспрессии 
генов TRAP, катепсина К и других генов, необхо-
димых для образования активных ОК и обеспече-
ния их функции [32].
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Рис. 1. Основные клетки и цитокины, ответственные 
за дифференцировку и регуляцию активности остео-
кластов в физиологических условиях (адаптировано 

по Weitzmann M.N., 2006 [37]). 
Примечание: RANK – активатор рецептора ядерно-
го фактора κВ; RANKL – лиганд активатора рецептора 
ядерного фактора κВ; M–CSF – макрофагальный колони-
естимулирующеий фактор; C–fms – специфический ре-
цептор для M–CSF.

В физиологических условиях источником M–
CSF и RANKL являются главным образом зре-
лые ОБ/остеоциты, в меньшей степени – пред-
шественники ОБ, в том числе мезенхимальные 
стромальные клетки [20]. В связи с этим в нор-
ме именно эти клетки играют решающую роль 
в регуляции дифференцировки предшественни-
ков ОК и в обеспечении контроля активности уже 
зрелых ОК. Цитокиновой же системе RANKL–
RANK–OPG отводят при этом ключевое значение 
во взаимодействиях ОБ и ОК и в остеокластоге-
незе [15]. 

В этой системе остеопротегерин (OPG), кото-
рый также относится к цитокинам суперсемей-
ства TNF, обеспечивает протективную роль в от-
ношении резорбции костной ткани и активации 
ОК, являясь растворимым «рецептором–ловуш-
кой» для RANKL [27]. Причем, в физиологиче-
ских условиях основными продуцентами OPG, 
так же, как и RANKL, являются ОБ и стромаль-
ные клетки. В итоге степень активации ОК опре-
деляется количественным соотношением продук-
ции молекул RANKL и OPG. При этом извест-
но, что Е обладают способностью угнетать про-
дукцию RANKL и M–CSF, а также стимулировать 
синтез OPG [27].

Следует отметить, что система RANKL/RANK 
сигнализации играет важную роль в физиоло-
гических процессах и в других тканях организ-
ма человека [6]. Так, рецептор RANK обнаружен 
не только в остеокластах, но и в эпителиальных 

клетках молочной железы, тканях ряда опухолей 
и т.д. Недавно установлена роль системы цитоки-
нов RANKL и RANK, которые экспрессируются 
и в центральной нервной системе, в физиологи-
ческой терморегуляции у женщин и повышении 
температуры тела при воспалительных процессах 
[7]. 

Доказано, что RANKL–RANK–OPG сигнали-
зация участвует и в развитии эффекторных ме-
ханизмов врожденного и адаптивного иммуните-
та [27]. Важно отметить, что RANKL был открыт 
в 1997 году одновременно несколькими группа-
ми ученых, в том числе иммунологами, которые 
осуществляли поиск новых лигандов активиро-
ванных Т–клеток [36]. Сейчас уже известно, что 
наряду с клетками остеобластной линии источни-
ками RANKL являются также Т– и В–лимфоци-
ты, моноциты, макрофаги. В связи с этим высо-
кие показатели экспрессии вышеуказанного цито-
кина выявлены в лимфатических узлах и тимусе 
[6]. Свойство иммунных клеток экспрессировать 
RANKL также в определенной степени находит-
ся под контролем Е. Поэтому недостаточная вы-
работка данных гормонов может сопровождать-
ся увеличением концентраций молекул RANKL 
за счет активации клеток иммунной системы. По 
всей видимости, повышение синтеза RANKL им-
мунными клетками при дефиците Е является од-
ним из механизмов в патогенезе постменопау-
зального ОП [37].

Кроме того, недостаточность Е, обусловлива-
ющая активацию иммунных клеток, способству-
ет увеличению продукции не только RANKL, но и 
других провоспалительных цитокинов, что пред-
ставляется даже более важным для увеличения 
активности ОК и индуцирования резорбции кост-
ной ткани. Еще в 1980–х годах различными ис-
следователями было показано, что дифференци-
ровка и активность остеокластов регулируется с 
помощью различных цитокинов. Результаты мно-
гочисленных научных работ, проведенных в эк-
периментах in vitro и на моделях животных, де-
монстрировали, что интерлейкины–1, –6, –7, TNF, 
M–CSF и ряд других цитокинов моноцитов/ма-
крофагов способны усиливать остеокластогенез 
и потенцировать резорбцию костной ткани [14]. 
Так, в частности, для TNF определено, что он яв-
ляется мощным фактором, влияющим на процес-
сы ремоделирования костной ткани за счет пода-
вления функции ОБ и стимуляции ОК [32]. Инги-
биция остеобластогенеза данным цитокином осу-
ществляется путем увеличения экспрессии гли-
копротеина Dickkopf–1, который угнетает диф-
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ференцировку ОБ. TNF также является мощным 
проапоптотическим фактором для ОБ [27]. Сти-
муляция же остеокластогенеза происходит бла-
годаря взаимодействию TNF с p55 субъедини-
цей рецептора TNF (TNFp55r). После связывания 
с этим рецептором TNF оказывает несколько эф-
фектов, которые способствуют усилению резорб-
ции костной ткани, в том числе путем стимуля-
ции экспрессии RANKL стромальными клетками 
и рецептора с–Fms на ОК. IL–1 и IL–6 также яв-
ляются сильными стимуляторами активности ОК, 
в том числе способствуя увеличению выработки 
RANKL и отдельных простагландинов, которые 
обладают резорбтивным эффектом на костную 
ткань [26]. Важно отметить, что TNF и IL–1 мо-
гут как напрямую оказывать потенцирующее воз-
действие на остеокластогенез, так и опосредован-
но – путем индукции синтеза IL–6 [14]. Таким об-
разом, TNF, IL–1 и IL–6 играют важнейшую роль 
в усилении дифференцировки остеокластов и ин-
дукции остеопоротических изменений. В связи с 
этим они получили название проостеокластоген-
ных цитокинов. 

Что касается роли Е, то установлено, что они 
подавляют экспрессию проостеокластогенных 
цитокинов и тем самым осуществляют свой за-
щитный эффект в отношении развития остеопо-
роза. Было обнаружено, что Е снижают продук-
цию TNF, IL–1 и IL–6 клетками моноцитарно–ма-
крофагального происхождения, а также ОБ и ме-
зенхимальными стромальными клетками [14]. 

Последнее десятилетие в изучении иммунных 
основ развития постменопаузального ОП ознаме-
новалось открытием того, что Е являются важны-
ми регуляторами Т–лимфоцитов, функция кото-
рых выходит за пределы общеизвестных иммун-
ных реакций и распространяется также и на про-
цессы ремоделирования костной ткани. Установ-
лено, что женщины с постменопаузальным ОП 
имеют более высокую активность Т–клеток и 
определенные нарушения иммунного статуса по 
сравнению со здоровыми женщинами аналогич-
ного возрастного периода жизни [10, 17]. Причем, 
Е способны подавлять продукцию ими RANKL, 
TNF, IL–1 и IL–6 благодаря как прямому влия-
нию на Т–клетки, так и опосредованно через ин-
гибицию IL–7 и стимуляцию трансформирующе-
го фактора роста β – TGF–β [10, 37]. IL–7 отно-
сится к факторам роста гемопоэтических клеток и 
является мощным стимулятором пролиферации и 
дифференцировки Т–лимфоцитов в костном моз-
ге и тимусе. В отличие от IL–7 ростовой фактор 
TGF–β обладает обратным супрессивным эффек-

том по отношению к Т лимфоцитам. Дефицит Е 
сопровождается увеличением продукции IL–7 и 
снижением – TGF–β, что сопряжено с чрезмерной 
активацией Т лимфоцитов и повышенным синте-
зом ими проостеокластогенного цитокина TNF.

В течение последних лет появились убедитель-
ные данные о важной роли в патогенезе постме-
нопаузального ОП IL–17. Данный цитокин явля-
ется мощным провоспалительным цитокином, ко-
торый в большом количестве продуцируется вы-
явленной в 2005 году новой популяцией Т хелпе-
ров – Th17. К настоящему времени доказана роль 
Th17 в развитии хронического воспаления, ауто-
иммунной патологии. На модели ревматоидно-
го артрита было продемонстрировано, что IL–17 
вызывает увеличение экспрессии различных про-
воспалительных цитокинов и других медиаторов 
воспаления эпителиальными, эндотелиальными 
и стромальными клетками, в том числе потенци-
рует активацию секреции TNF, IL–1, IL–6, IL–8, 
простагландина Е2 [34]. Кроме того, было уста-
новлено, что IL–17 является мощным индуктором 
RANKL [22]. В 2012 г. Tyagi А.М. и соавт., 2012 
[11] представили результаты экспериментальных 
исследований на моделях у мышей и в культу-
рах тканей и показали, что дефицит E приводит 
к увеличению пролиферативной активности кле-
ток Th17. В результате этого происходит повыше-
ние продукции IL–17, который в свою очередь ин-
дуцирует потерю костной ткани за счет усиления 
синтеза проостеокластогенных цитокинов, в том 
числе TNF–α, IL–6 и RANKL.

Таким образом, результаты проведенных в по-
следние годы исследований существенно расши-
рили наши представления о патогенезе постмено-
паузального ОП. На данный момент на клеточном 
и молекулярном уровне доказана важная, а, может 
быть, даже и ключевая роль иммунных факторов 
в развитии остеопоротических нарушений кост-
ной ткани при дефиците Е. С одной стороны, на-
копленные к настоящему времени данные имеют 
важную научную ценность и свидетельствуют о 
необходимости дальнейших исследований в обла-
сти остеоиммунологии для более глубокого изу-
чения механизмов регуляции костного ремодели-
рования иммунными факторами. С другой сторо-
ны, уже сейчас есть научно обоснованные пред-
посылки для использования результатов научных 
изысканий с целью разработки новых подходов к 
профилактике и терапии, в том числе исходя из 
того, что ОП у женщин в постменопаузальном пе-
риоде может быть хроническим воспалительным 
заболеванием [30, 35].
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РОЛЬ ІМУННИХ ФАКТОРІВ У ПАТОГЕНЕЗІ 
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Резюме. Результати проведених в останні роки 
досліджень істотно розширили наші уявлення про пато-
генез постменопаузального остеопорозу. На даний мо-
мент на клітинному й молекулярному рівні доведена 
важлива, а, можливо, й ключова роль імунних факторів у 
розвитку остеопоротичних порушень кісткової тканини 
при дефіциті естрогенів. Встановлено стимулюючу роль 
у регуляції функції остеокластів двох цитокінів – макро-
фагального колонієстимулюючого фактора та ліганда ак-
тиватора рецептора ядерного чинника κВ (RANKL). Крім 
того, активність остеокластогенезу прямо залежить від 
продукції ряду цитокінів (TNF, IL–1, IL–6 та ін.), які от-
римали назву проостеокластогенних. Експресія вищев-
казаних цитокінів знаходиться під певним контролем 
естрогенів.

Ключові слова: остеопороз, менопауза, естрогени, імунні 
фактори, цитокіни.

ROLE OF IMMUNE FACTORS IN THE 
PATHOGENESIS OF POST MENOPAUSAL 

OSTEOPOROSIS

Povoroznyuk V.V., Reznichenko N.A.,  
Maylyan E.A.

Gerontology institute of D.F. Chebotarev  
of Ukrainian NAMS,  

Donetsk national medical university  
of M. Gorkiу

Summary. Results of the recent research significantly 
expanded our idea as to pathogenesis of post menopausal 
osteoporosis. At present, on a cellular and molecular scale it 
is proved important and the dominant role of immune factors 
in the development of osteoporotic violations of bone tissue 
is likely to be caused by the estrogens deficiency. Recent 
research showed, that the dominant role in a regulation of 
osteoclasts differentiation and activation was given to the 
two cytokines – a macrophage colony stimulating factor 
(M–CSF) and a receptor activator of nuclear factor kappa–B 
ligand (RANKL). Besides, osteoclastogenesis activity 
directly depends on the production of a number of cytokines 
(TNF, IL–1, IL–6) called the proosteoclastogenous. The 
exposure of the above cytokine is under particular monitoring 
of an estrogens.

Keywords: osteoporosis, menopause, estrogens, immune 
factors, cytokines.
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ФАКТОРИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ПОРУШЕНЬ СТРУКТУРНО–
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ В ДІТЕЙ 

ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ СЕРЦЕВО–СУДИННОЇ СИСТЕМИ
Фролова Т.В., Охапкіна О.В., Стенкова Н.Ф., Синяєва І.Р.

Харківський національний медичний університет

Резюме. В роботі встановлено, що впливовими факторами ризику розвитку остеопенічних порушень у дітей з патологією 
серцево–судинної системи є: зниження рівня фізичної активності, наявність порушень фібрилогенезу, довготрива-
лий прийом препаратів калію та магнію й дефіцит білка в раціоні даного контингенту пацієнтів. Зниження рівня фі-
зичного розвитку, генетична схильність має вплив середнього ступеня щодо формування порушень стану кісткової 
тканини, що необхідно враховувати в системі моніторингу за станом здоров’я цієї групи пацієнтів.

Ключові слова: діти, остеопенія, патологія серцево–судинної системи.

Матеріали та методи досліджень
Комплексно обстежено 140 дітей віком від 9 

до 17 років з патологією серцево–судинної сис-
теми (ССС). Програма обстеження складалась із 
клініко–анамнестичного тестування, оцінки фі-
зичного розвитку та рівня фізичної активності, 
вивчення аліментарного забезпечення нутрієнт-
ного гомеостазу, кількісної денситометрії та інш. 
Структурно–функціональний стан кісткової тка-
нини (СФС КТ) вивчали методом ультразвукової 
денситометрії на апараті “Sonost 2000”, аналіз ре-
зультатів проводили з урахуванням рекомендацій 
ВООЗ і популяційних номограм показників для 
дітей і підлітків Харківського регіону, що затвер-
джені МОЗ та АМН України (2007), що дозволи-
ло уникнути гіпердіагностики ОП [8].

Структурно патологія ССС у обстежених ді-
тей складалась з малих аномалій розвитку сер-
ця (ПМК – у 82 (58,6%); АТЛШ – у 24 (17,1%)), 
функціональних кардіопатій, у тому числі й по-
рушень провідної системи серця (34 (24,3%)). 
Для вирішення мети дослідження діти були роз-
поділені на 2 групи: І групу склали 94 (67,1%) 
дитини з патологією ССС та остеопенією різних 
ступенів тяжкості, ІІ групу – групу порівняння 
склали 46 (32,9%) дітей з патологією ССС без 
порушень СФС КТ.

Аналіз розподілу окремих факторів між гру-
пами порівняння дозволив з позицій доказової 
медицини за допомогою сучасних методів клі-
ніко–статистичного аналізу (дисперсійний, ко-
реляційний аналіз) та методів прогнозування ви-
значити по кожному з факторів діагностичну цін-
ність (І, біт), прогностичне значення за наявності 

На сучасному етапі значну увагу педіатрів 
привертає не тільки остеопороз як захворюван-
ня, але й остеопенічні порушення кісткової тка-
нини (КТ), що проявляються зниженням її міне-
ральної щільності й виявляються у формі її ге-
нералізованого або селективного пошкодження. 
До факторів ризику розвитку остеопенії в дитя-
чому віці відносять фактори, які порушують про-
цеси кісткоутворення та/або резорбції, а саме на-
явність у дитини хронічної соматичної патоло-
гії, тривале обмеження фізичної активності, не-
збалансоване та недостатнє харчування, особли-
во пов’язане з низьким вживанням кальцію й/або 
білків, зниження рівня віко–статевого фізичного 
навантаження [1, 2, 3], порушення гормонально-
го тла дитини внаслідок прийому тих або інших 
лікарських препаратів [4], генетична детерміно-
ваність до цих порушень [5] та інш. На теперіш-
ній час найбільш вивченою щодо формування 
остеопенічних порушень у дітей є хронічна па-
тологія травної системи та патологія нирок [6, 7]. 
Проте, в аспекті розвитку остеопенічних пору-
шень, що супроводжують окрему хронічну сома-
тичну патологію в дитячому віці, заслуговує на 
увагу патологія серцево–судинної системи, вра-
ховуючи її велику розповсюдженість, особливос-
ті режиму дня, фізичного навантаження й розви-
тку та інш. 

Мета дослідження полягала у вивченні час-
тоти окремих факторів життя та показників 
здоров’я дитини з визначенням їх діагностичної 
цінності щодо формування порушень структур-
но–функціонального стану КТ у дітей із захво-
рюваннями серцево–судинної системи.

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
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та/або відсутності фактора, силу його впливу на 
розбіжність показників двох груп дітей, що по-
рівнюються (η2, %). 

При проведенні дослідження були виконані 
міжнародні стандарти щодо інформування й по-
годження батьків щодо участі їх дитини в обсте-
женні. 

Результати та їх обговорення
Дослідження СФС КТ показало, що в 67,1% 

дітей, хворих на патологію ССС, має місце ОП 
різних ступенів тяжкості, а саме: ОП I ступе-
ня (48,14%), ОП ІI й III ступенів зустрічалась у 
37,04% та 14,82% пацієнтів відповідно.

Аналіз поширеності найбільш суттєвих чин-
ників щодо ризику розвитку ОП серед двох груп 
дітей, хворих на патологію ССС, дозволив вста-
новити, що наявність переломів у батьків в анам-
незі в дітей першої групи зустрічається достовір-
но частіше, ніж у групі порівняння ((55,7±5,0)%) 
та (39,9±3,3)% відповідно, (р<0,005)). Саме цей 
чинник є одним з низки генетичних факторів 
щодо ризику розвитку ОП у дітей, проте впливо-
вість цього фактора для дітей з патологією ССС 
становить (η2=2,0%) при достатній, але не ви-
сокій діагностичній цінності (І=0,104 біт) щодо 
оцінки ризику розвитку ОП. 

Найбільш значущими для цієї групи пацієнтів 
є чинники, що пов’язані з різноманітними відхи-
леннями у фізичному розвитку дитини. Так, зни-
ження показників зросту (η2=4,0%) відзначаєть-
ся серед (53,0±4,8)% дітей першої та (19,7±2,7)% 
другої групи (р<0,001), що дозволяє віднести 
цей фактор до значимих індикаторів оцінки ри-
зику розвитку ОП (І=0,282 біт). У (19,6±4,0)% ді-
тей першої групи встановлено дефіцит маси тіла, 
тоді як у дітей другої групи – лише в (9,4±2,0)% 
випадків. Підвищення маси тіла виявлено прак-
тично з однаковою частотою серед дітей як пер-
шої, так і другої групи ((9,6±1,9)% та (10,1±2,1)% 
дітей відповідно, (р>0,05)). Таким чином, де-
фіцит маси тіла має достатню інформативність 
(І=0,188 біт) та вплив (η2=3,0%), у той же час її 
надлишок не є ні інформативним (І=0,028 біт), ні 
впливовим (η2=0,4%) щодо ризику розвитку ОП 
у дітей з патологією ССС.

Ураховуючи особливості перебігу основно-
го захворювання, а саме патології ССС, підви-
щення показників лінійного зросту встановлено 
лише серед дітей з ознаками порушень фібрило-
генезу – в (21,7±2,1)%, з них (92,5±3,8)% дітей 
мали ОП різного ступеня тяжкості, що обумов-

лює високий ступінь (η2=10,0%) та інформатив-
ність даної ознаки (І=0,925 біт).

Наявність у дитини патології ССС обумовлює 
зниження рівня її фізичної активності, оскільки 
є одним з важливих моментів ведення таких па-
цієнтів. Аналіз даних опитування дозволив вста-
новити, що жодна дитина не займається спортом 
та не відвідує уроки фізичного виховання в шко-
лі. В той же час, серед усіх обстежених пацієн-
тів тільки (27,6±1,8)% дітей займаються ЛФК, 
(17,2±1,2)% дітей 2 години на добу приділяють 
пішим прогулянкам та (34,3±2,4)% дітей 1 годи-
ну на добу знаходяться на свіжому повітрі. Інша 
частка дітей має фізичне навантаження лише у 
вигляді пересування до школи та назад додому. 
При цьому найнижчий рівень фізичної актив-
ності мають діти І групи в порівнянні з дітьми 
ІІ групи ((80,4±4,0)% та (26,5±2,8)% дітей відпо-
відно, (р<0,0001)). Висока діагностична цінність 
(І=1,079 біт) та значний вплив (η2=11,0%) рів-
ня фізичної активності в дітей з патологією ССС 
дозволяє акцентувати на тому, що цей фактор є 
найбільш значимим (перше рангове місце) сто-
совно ризику формування ОП. 

Зазвичай комплексна терапія дітей з патологі-
єю ССС включає призначення препаратів калію 
та магнію, проте саме калій та магній виступа-
ють у ролі антагоністів кальцію, що у свою чер-
гу може мати негативний вплив на мінералізацію 
КТ. Так, у дітей І групи епізоди прийому препа-
ратів калію та магнію протягом 6 місяців були 
більш частими та мали місце серед (60,2±5,0)%, 
тоді як у дітей ІІ групи – (24,2±2,8)% (р<0,003). 
Саме це обумовлює високу інформативність 
(І=0,781 біт) та значний вплив (η2=6,0%) цього 
фактора щодо формування ОП у дітей з патоло-
гією ССС.

Стосовно особливостей фактичного харчу-
вання дітей з патологією ССС встановлено, що 
діти цієї групи мали адекватно збалансований ра-
ціон з достатнім рівнем вітамінізації блюд. Про-
те було встановлено деяке зниження вживання 
білків, які необхідні для забезпечення адекватно-
го кісткоутворення. Найбільше зниження білків 
у харчовому раціоні встановлено в дітей І групи 
на відміну від групи порівняння ((42,3±5,0)% та 
(22,9±2,8)% дітей відповідно, (р<0,001)), що ви-
значило достатній вплив (η2=5,0%) та високу ін-
формативність (І=0,455 біт) цього фактора в сис-
темі оцінки ризику розвитку ОП у дітей з патоло-
гією ССС (табл. 1).
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Таким чином, впливовими факторами ризику 
розвитку остеопенічних порушень у дітей з па-
тологією ССС є: зниження рівня фізичної актив-
ності, наявність порушень фібрилогенезу, дов-
готривалий прийом препаратів калію та магнію 
(перші три рангові місця). Наступне рангове міс-
це займає дефіцит білка в раціоні даного контин-
генту пацієнтів. У дітей з первинними ОП по-
рушеннями зниження рівня фізичного розвитку 
має суттєве впливове значення, тоді як у дітей 
з патологією ССС цей фактор займає лише V та 
VІ рангове місце. Наявність в анамнезі перело-
мів у батьків, тобто генетична схильність, посі-
дає останнє рангове місце в дітей, які мають па-
тологію ССС. 

Встановлені фактори ризику розвитку ОП у 
дітей із серцево–судинними захворюваннями не-
обхідно враховувати в системі моніторингу за 
станом здоров’я цієї групи пацієнтів. 

Висновки
1. Під час обстеження дітей із захворюван-

нями серцево–судинної системи слід зверта-
ти увагу на окремі фактори життя та показники 
здоров’я дитини, що впливають на формування 
порушень структурно–функціонального стану 
кісткової тканини.

2. У дітей з патологією серцево–судинної сис-
теми найбільш впливовими факторами щодо ри-
зику розвитку остеопенічних порушень (за ран-
говими місцями) є: зниження рівня фізичної ак-
тивності, наявність порушень фібрилогенезу, 
довготривалий прийом препаратів калію та маг-
нію й дефіцит білка в раціоні харчування.

3. Наявність у дитини одного/двох переліче-
них факторів ризику розвитку остеопенічних по-
рушень у дітей із серцево–судинною патологією 
стає підставою для розгляду питання призначен-
ня додаткового обстеження й розробки комплек-
су індивідуальних профілактичних заходів. 
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Таблиця 1. Значимі фактори ризику розвитку остеопенічних порушень у дітей з патологією серцево–су-
динної системи

Фактор Сила впливу, η2, % Інформативність, І, біт Рангове місце
Зниження рівня фізичної активності 11,0 1,079 І
Наявність ознак порушень фібрилогенезу 10,0 0,925 ІІ
Тривалий прийом препаратів калію та магнію 6,0 0,781 ІІІ
Зменшення вмісту білка в раціоні харчування 5,0 0,455 ІV
Зниження темпів лінійного зросту 4,0 0,282 V
Зниження маси тіла 3,0 0,188 VІ
Наявність переломів кісток у батьків в анамнезі 2,0 0,104 VІІ
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ НАРУШЕ-
НИЙ СТРУКТУРНО–ФУНКЦИОНАЛЬНО-
ГО СОСТОЯНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ У ДЕ-

ТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО–СО-
СУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Фролова Т.В., Охапкина О.В., Стенковая Н.Ф., 
Синяева И.Р.

Харьковский национальный медицинский 
университет

Резюме. В роботе установлено, что значимыми фактора-
ми риска развития остеопенических нарушений у детей 
с патологией сердечно–сосудистой системы являются: 
снижение уровня физической активности, наличие нару-
шений фибриллогенеза, длительный прием препаратов 
калия и магния, а также дефицит белка в рационе дан-
ного контингента пациентов. Снижение уровня физиче-
ского развития, генетическая детерминация имеют влия-
ние средней степени на формирование нарушений кост-
ной ткани, что необходимо учитывать в системе мони-
торинга за состоянием здоровья этой группы пациентов.

Ключевые слова: дети, остеопения, патология сердечно–
сосудистой системы.

RISK FACTORS OF THE STRUCTURAL–
FUNCTIONAL STATE OF BONE TISSUE 
ABNORMALITY IN CARDIOVASCULAR 

DISEASES IN CHILDREN
Frolova T.V., Okhapkina O.V., Stenkovaya N.F., 

Siniaieva I.R.

Kharkiv National Medical University

Summary. The article shows that significant risk factors 
of osteopenia abnormality in children with cardiovascular 
disorders are: low physical activity, violations of 
fibrilogenesis, long–term use of potassium and magnesium, 
as well as deficiency of protein in the diet of this group of 
patients. Reduction of physical development and genetic 
determination have moderate impact on the formation of bone 
tissue disorders that must be considered in the monitoring of 
the health status in this group of patients.

Keywords: children, osteopenia, cardiovascular diseases.
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На цей час у науковій літературі є чимало да-
них стосовно впливу вітаміну D3 на кісткову тка-
нину та її регенерацію після переломів довгих 
кісток скелета [1, 2, 3]. Встановлено, що вітамін 
D3 та його активні метаболіти позитивно вплива-
ють на загоєння переломів довгих кісток скелета 
та процеси мінералізації [1, 2, 4, 5].

Однак наукові розробки в цьому напрямку 
стосуються, головним чином, впливу вітаміну D3 
на клінічні, рентгенологічні, денситометричні та 
біомеханічні показники пацієнтів з переломами 
довгих кісток скелета. Стосовно морфологічних 
даних, то вони переважно пов’язані з експери-
ментальними світлооптичними дослідженнями 
впливу комбінованих препаратів кальцію та ві-
таміну D3 та активних метаболітів вітаміну D3 
на репаративний остеогенез [4–6]. Доведено, що 
активні метаболіти вітаміну D3 забезпечують 
формування повноцінного регенерату та подаль-
ше ремоделювання губчастої кістки в зоні трав-
матичного ушкодження й сприяють нормальним 
темпам кісткової консолідації [7].

Вплив активного метаболіту вітаміну D3 на 
регенерацію кістки вивчали в умовах остеопо-
розу на моделі оваріоектомізованих щурів [8]. 
Нами було проведено дослідження регенерації 
кістки при моделюванні аліментарного остео-
порозу [9]. Однак, глибокі ультраструктурні змі-
ни, що відбуваються в зоні травматичного ушко-
дження довгих кісток під впливом активного 
метаболіту вітаміну D3 – 1,25(OH)2D3, залиша-
ються нерозкритими. У зв’язку із цим актуаль-
ним є дослідження клітинних та субклітинних 
механізмів, що мають місце в зоні перелому кіст-
ки під впливом активних метаболітів вітаміну D3 
та порівняння даних з морфологічними проява-
ми як у ділянці травматичного ушкодження, так 
і в зонах, розташованих проксимально від ділян-
ки перелому. Одним з ефективних сучасних пре-
паратів, що містять активний метаболіт вітаміну 
D3 – 1,25(OH)2D3, є препарат «Альфа D3–Тева». 

Мета роботи – на основі даних морфологіч-
ного дослідження встановити особливості пе-
ребігу процесу регенерації в зоні кісткового де-

фекту дистального метафіза стегна білих щурів з 
аліментарним остеопорозом після терапії препа-
ратом «Альфа D3–Тева». 

Матеріал та методи дослідження
Модель аліментарного дефіциту кальцію від-

творювали в білих лабораторних щурів 1 міс віку 
шляхом їх утримання на низькокальцієвій зерно-
во–овочевій дієті. Добовий раціон харчування 
тварин містив 0,03% кальцію. Розрахунок вміс-
ту кальцію в раціоні щурів був проведений з ура-
хуванням вітчизняних норм [10] та міжнародних 
стандартів утримання лабораторних тварин [11, 
12]. Робота зі щурами проводилася з дотриман-
ням міжнародних та державних нормативів з бі-
оетики [13, 14].

Для вивчення репаративного остеогенезу в 
умовах змодельованого аліментарного дефіциту 
кальцію (протягом 3 міс.) щурам–самцям у дис-
тальному метафізі стегнової кістки виконували 
травматичне ушкодження у вигляді транскорти-
кального дефекту діаметром 1,3 мм.

Серії експерименту. Дослідження включало 
три серії експерименту та було виконано на 55 
білих лабораторних щурах. 

1 серія – 5 інтактних тварин (для оцінки стану 
проксимального відділу стегнової кістки).

2 серія – 25 щурів зі змодельованим остеопо-
розом і травматичним ушкодженням без лікуван-
ня, контроль.

3 серія – 25 щурів зі змодельованим остеопо-
розом і травматичним ушкодженням з подаль-
шим лікуванням препаратом «Альфа D3–Тева», 
дослід.

Препарат вводили тваринам реr os з розрахун-
ку 0,1 мкг/кг ваги тварини, починаючи із друго-
го дня після операції та протягом термінів дослі-
дження.

Тварин виводили з експерименту на 3, 7, 14, 
21 і 28 добу після травматичного ушкодження. 
Обробку фрагментів стегнової кістки (із зоною 
травматичного ушкодження, а також прокси-
мально від ділянки перелому) проводили стан-
дартними гістологічними методами [15]. Зрізи 
забарвлювали гематоксиліном Вейгерта та еози-

РЕПАРАТИВНИЙ ОСТЕОГЕНЕЗ У ЩУРІВ З АЛІМЕНТАРНИМ 
ОСТЕОПОРОЗОМ ПІД ВПЛИВОМ ПРЕПАРАТУ АЛЬФА–D3 ТЕВА

Побєл Є.А., Дєдух Н.В., Бенгус Л.М.

ДУ «Запорізька медична академія післядипломної освіти», 
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»
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ном, а також пікрофуксином за Ван–Гізон. Для 
оцінки колагенових волокон у регенераті була 
поставлена реакція з пікросиріусом червоним 
[16, 17]. Морфометричний аналіз площ тканин 
регенерату проводили за допомогою методу Р. Г. 
Автандилова [18].

Матеріал був досліджений також за допомо-
гою класичних електронно–мікроскопічних ме-
тодів у трансмісійному електронному мікроско-
пі ЕМВ–100БР [19]. Цифрові негативи електро-
нограм виготовляли за допомогою фотокамери 
Canon EOS–300D. 

Результати дослідження та їх обговорення
Морфологічна оцінка перебігу репаративно-

го остеогенезу в лікованих та нелікованих щурів. 
При морфологічній оцінці регенерату в тварин, 
пролікованих альфакальцидолом, виявлено, що у 
всі досліджені терміни мали місце відмінні риси 
структурної організації тканин, що заповнюють 
зону травматичного ушкодження.

На 3 добу в регенераті дослідної серії, поряд 
із клітинами запалення – нейтрофілами, лімфо-
цитами, макрофагами та поодинокими плазма-
тичними клітинами зрідка були присутні фібро-
бласти та остеобласти (рис. 1). Для макрофагів 
дослідної серії була характерна висока фагоци-
тарна активність (рис. 2). 

В регенераті контрольної серії тварин були 
виявлені тільки клітини запалення та поодинокі 
макрофаги. 

У щурів контрольної та дослідної серій у ре-
генераті присутні залишки кров’яного згустка, 
що були розташовані поміж фібриновими тяжа-

ми, однак площа таких ділянок була більшою в 
контрольній серії. Зона кортексу, прилегла до де-
фекта, в тварин дослідної групи містила озна-
ки остеокластичної резорбції (рис. 3), що свід-
чить про перебудову кісткових уламків. У контр-
ольних тварин ознак перебудови уламків не 
 виявлено.

На 7 добу в ділянці дефекту в тварин до-
слідної групи був присутній остеоїд з високою 
щільністю остеобластів (рис. 4а), розташова-
них серед колагенових волокон з ознаками каль-
цифікації (рис. 4б). Остеоїд межував з фіброре-

А    Б 
Рис. 2. Фотовідбитки з електронограм.

Примітки: А – макрофаг, що фагоцитує. Фагосоми макрофага вміщують фагоцитовану кісткову стружку. Зб. 8000; Б – ма-
крофаг, що фагоцитує фібрин. Інтенсивна гетерохроматизація та фрагментація лопатей клітинного ядра. Дослід. Зб. 6000. 
Контрастовано за Рейнольдсом.

Рис. 1. Фотовідбиток з електронограми. Остеобласти 
в ділянці травматичного ушкодження. Дослід. Контр-

астування за Рейнольдсом. Зб. 18000.
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тикулярною тканиною, що містила функціональ-
но активні фібробласти.

В літературі є дані, що D–гормон стиму-
лює експресію трансформуючого фактора рос-
ту β та інсуліноподібного фактора росту–2, під-
вищує щільність рецепторів інсуліноподібного 
фактора росту–1, що обумовлює проліферацію 
остеобластів та їх диференціювання [20, 21]. У 
глибокій зоні дефекту розташовувалися грубо-
волокнисті кісткові трабекули. На поверхні ма-
теринської трабекулярної кістки, прилеглої до 
дефекту, виявлявся широкий шар новоутворено-
го остеоїда, що сприяло потовщенню кісткових 
трабекул.

Перебудова уламків кістки, прилеглих до зони 
травматичного ушкодження, тривала. В кортекс 
материнської кістки проростали судини, навко-
ло яких формувалася фіброретикулярна тканина.

Рис. 3. Фрагмент кістки, що прилягає до ділянки пе-
релому. Остеокластична резорбція. Дослід. Гематок-

силін та еозин. Зб. 400.

А    Б 
Рис. 4. Фотовідбитки з електронограм.

Примітки: А – остеобластоподібна клітина. Два крупних, центрально розташованих ядерця в ядрі клітини. Канальці гра-
нулярної ендоплазматичної сітки та численні вільні рибосоми й полісоми в цитоплазмі. Зб. 6000; Б – остеобласт. Мінера-
лізація колагенових волокон. Дослід. Зб. 8000. Контрастовано за Рейнольдсом.

У тварин контрольної серії ділянки остеої-
да виявлялися тільки в глибоких зонах дефек-
ту, решта території була заповнена фіброретику-
лярною тканиною. Виявлялися слабко виражені 
ознаки перебудови кісткових відламків. Щіль-
ність остеобластів у регенераті тварин контроль-
ної групи була значно нижчою порівняно із тва-
ринами дослідної серії.

На 14 добу в регенераті дослідної серії тварин 
на ділянках, прилеглих до кортексу та трабеку-
лярної кістки, розташовувалася кісткова тканина 
різного ступеня зрілості, яка межувала з невели-
кими острівцями фіброретикулярної тканини ос-
теобластичного характеру (рис. 5).

У тварин контрольної серії в ділянці дефек-
ту переважала фіброретикулярна тканина з фі-
бробластами та макрофагами й грубоволокнис-
ті кісткові трабекули, розташовані в основному в 
зоні материнської губчастої кістки.

На 21 та 28 добу дефект у тварин, пролікова-
них альфакальцидолом, був заповнений кістко-
вою тканиною (рис. 6), при цьому на 28 добу в 
зоні кортексу переважала новоутворена кістко-
ва тканина пластинчастої структури, в тварин 
контрольної серії – губчаста кістка.

В зоні губчастої кістки, прилеглої до ділян-
ки дефекту, виявлено формування остеоїда на 
поверхні кістки, що сприяло потовщенню кіст-
кових трабекул. При поляризаційно–оптичному 
дослідженні колагену виявлена практично одна-
кова зрілість у материнській кістці та регенера-
ті (рис. 7).

При морфометричному дослідженні (28 
доба) було вcтановлено, що в тварин, проліко-
ваних альфакальцидолом, ділянка травматично-
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го ушкодження була заповнена кістковою тка-
ниною, в той час як у нелікованих тварин поряд 
з кістковою тканиною зберігалися осередки фі-
броретикулярної тканини (65,7% і 24,2% відпо-
відно) (рис. 8).

Стан кісткової тканини в умовах травматич-
ного ушкодження. Наступним підрозділом до-
слідження було вивчення впливу травматичного 
ушкодження на стан кісткової тканини стегнової 
кістки щурів у ділянках кінцівки, розташованих 
проксимально до зони перелому. Виявлено, що в 
тварин із травматичним ушкодженням на тлі ос-
теопорозу, пролікованих альфакальцидолом, тов-
щина кісткових трабекул у дослідженому відділі 
стегнової кістки була на 36% більшою в порів-
нянні з контрольною групою, а кількість кістко-
вих трабекул у цій зоні була в 1,5 рази вищою. 
Після проведеної терапії остеоінтеграція губ-
частої кістки з компактною була підвищена в 2,2 
рази, відношення обсягу дослідженої зони губ-

частої кістки до обсягу кісткових трабекул під-
вищилося на 22%; обсяг лакун резорбції кістки 
до обсягу кісткових трабекул зменшився в 2,8 
рази (рис. 9, рис. 10).

А.  Б. 
Рис. 5. Фотовідбитки з електронограм.

Примітки: А – скупчення функціонально активних остеобластів. Зб. 8000; Б – остеобласт із численними канальцями гра-
нулярної ЕПС, комплексом Гольджі та мітохондріями. Дослід. Зб. 15600. Контрастовано за Рейнольдсом.

А.  Б.
Рис. 6. Кісткова тканина в зоні травматичного ушкодження. 

Примітки: А – на 21 добу. Зб. 80; Б – на 28 добу. Дослід. Зб. 200. Гематоксилін та еозин. 

Рис. 7. Колагенові волокна в материнській кістці та 
ділянці травматичного ушкодження. Дослід. Реакція 
з пікросиріусом червоним. Поляризоване світло. Мі-

кроскоп Polmy–A. Зб. 80.
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тивному очищенню кісткової рани за рахунок ви-
сокої фагоцитарної активності макрофагів.

У пролікованих альфакальцидолом тварин на 
7 добу дослідження регенерат був представлений 
остеоїдом з високою щільністю остеобластів, що 
межував з фіброретикулярною тканиною. В ко-
лагенових волокнах були виявлені ознаки каль-
цифікації. Глибока зона дефекту містила грубо-
волокнисті кісткові трабекули. 

У тварин контрольної серії на цей термін ді-
лянки остеоїда виявлялися тільки в глибоких зо-
нах дефекту, решта території була заповнена фі-
броретикулярною тканиною. 

Регенерат пролікованих тварин на 14 добу до-
слідження був представлений кістковою ткани-
ною різного ступеня зрілості, що межувала з не-
величкими осередками фіброретикулярної тка-
нини остеобластичного характеру.

У нелікованих тварин у ділянці дефекту пере-
важала фіброретикулярна тканина з фіброблас-
тами та макрофагами й грубоволокнисті кісткові 
трабекули, розташовані в основному в зоні мате-
ринської губчастої кістки.

Зона дефекту в тварин, пролікованих альфа-
кальцидолом, на 21 та 28 добу була заповнена 
кістковою тканиною. В зоні кортексу на 28 добу 
дослідження переважала новоутворена кістко-
ва тканина пластинчастої структури, а в тварин 
контрольної серії – губчаста кісткова тканина.

Оскільки відомо, що травматичне ушкоджен-
ня довгих кісток супроводжується розвитком ос-
теопенії та остеопорозу або прогресуванням ос-
теопорозу у вищерозташованих відділах кістки 
[22, 23], якщо перелом стався при остеопорозі, 
були проведені морфометричні дослідження ді-

А Б
Кісткова тканина
Фіброретикулярна тканина
Кістковий мозок

Рис. 8. Тканинний склад регенерату на 28 добу після 
травматичного ушкодження (%).

Примітки: А – контрольні тварини; Б – дослідні тварини.
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Рис. 9. Співвідношення площі кісткових трабекул до 
площі трабекулярної кістки (А) та кількість кісткових 
трабекул і остеоінтеграція з компактною кісткою (Б). 

Примітки: ПК – площа губчастої кістки, ПКТ – площа 
кісткових трабекул; TT – товщина кісткових трабекул; К 
– контроль; ОП – аліментарний остеопороз; АФК – аль-
факальцидол.
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Рис. 10. Співвідношення площі кістки з лакунами ре-
зорбції до обсягу кісткових трабекул. 

Примітки: ПЕК – площа кістки з лакунами резорбції, 
ПКТ – площа кісткових трабекул; К – контроль; ОП – алі-
ментарний остеопороз; АФК – альфакальцидол.

Таким чином, проведене дослідження пока-
зало, що лікування щурів з аліментарним осте-
опорозом та транскортикальним дефектом дис-
тального метафіза стегна препаратом «Альфа 
D3–Тева» на ранніх термінах сприяло більш ак-
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лянки стегнової кістки, розташованої прокси-
мально до зони дефекту тварин. Виявлено, що 
товщина та кількість кісткових трабекул, осте-
оінтеграція губчастої та компактної кістки, від-
ношення обсягу зони губчастої кістки до обсягу 
кісткових трабекул у тварин, пролікованих аль-
факальцидолом, значно перевищували такі по-
казники нелікованих тварин з остеопорозом. 
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Вступ
Одним з найбільш розповсюджених спадко-

вих системних захворювань скелета людини, що 
відносяться до великої групи колагенопатій, є не-
досконалий остеогенез (НО), для якого характер-
ні вроджені глибокі зміни метаболізму кісткової 
тканини та, як наслідок, порушення її структури, 
розвиток системного остеопорозу, численні па-
тологічні переломи кісток та вісьові деформації 
кісток кінцівок; втрата пацієнтом функції ходи, 
опори та самообслуговування.

Відомо, що метаболізм кісткової тканини 
об’єднується поняттям ремоделювання та харак-
теризується двома різнонаправленими процеса-
ми, а саме створенням «нової» кісткової тканини 
остеобластами та деградацією «старої» остео-
кластами, а швидкість утворення чи руйнування 
її матриксу фахівці оцінюють за зміною актив-
ності специфічних кісткових ферментів, задія-
них у метаболічних процесах, чи шляхом вимі-
рювання компонентів, що потрапляють у кров 
під час синтезу чи резорбції кістки [1–3].

На сьогоднішній день для вивчення метабо-
лізму кісткової тканини використовують дослі-
дження маркерів синтезу та резорбції кістки за 
допомогою різноманітних аналізаторів та іму-
нофлюоресцентних методик, проте слід розумі-
ти, що в патологічних умовах, коли процеси пе-
ребудови кісткової тканини змінені, кожний з 
маркерів буде відображати ступінь розбалансо-
ваності біохімічних процесів відповідної ланки 
метаболізму органічної основи [4–7].

Першу спробу дослідити кістковий обмін у 
пацієнтів на недосконалий остеогенез провели 
відомі радянські патологи Русаков А.В. та Вино-
градова Т.П. у 1962 році; вони на підставі сво-
їх патоморфологічних досліджень констатували, 

що основною патогенетичною ланкою цієї хво-
роби є зниження остеобластичної функції кіст-
ки при її нормальній резорбції. Інша відома до-
слідниця Косинська Н.С. у 1966 р. на підставі ви-
вчення рентгенологічної картини захворювання 
стверджувала, що в пацієнтів з недосконалим ос-
теогенезом переважають процеси остеорезорбції 
над процесами кісткоутворення, внаслідок чого 
розвивається остеопороз та тяжкі клініко–орто-
педичні прояви. Проте, результати досліджень 
цих науковців базувались лише на констатації 
патоморфологічної та рентгенологічної картин. 

Починаючи з кінця XX сторіччя, в зв’язку з 
відкриттям нових можливостей у дослідженні 
колагену I типу шляхом вимірювання речовин, 
які формуються при його утворенні та деграда-
ції, з’явились нові перспективи в оцінці метабо-
лізму сполучної тканини. Погляди сучасних за-
кордонних дослідників кісткового метаболізму 
при недосконалому остеогенезі розійшлися: де-
які з них (Marini J.C., Bordenick S. et al., 1993) 
свідчать про зниження рівня кісткоутворення та 
остеорезорбції, інші (Braga V., Gatti D., Rossini 
M., 2004) вказують на нормальні показники; про-
те і ті, й інші вважають, що швидкість кістково-
го ремоделювання в цієї категорії пацієнтів зна-
чно підвищена.

У зв’язку з вищевикладеним, нами вперше 
на теренах колишнього СРСР проведено комп-
лексне дослідження структурно–функціональ-
ного стану кісткової тканини та її метаболізму 
із застосуванням маркерів IVпокоління (P1NP, 
β–СТх, остеокальцин (ОК)) залежно від типу за-
хворювання. На наш погляд, саме дослідження 
кісткових маркерів метаболізму у хворих на не-
досконалий остеогенез дозволяє об’єктивно оці-
нити структурно–функціональний стан кісткової 
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Резюме. У роботі представлені різні погляди на характер змін кісткового обміну при недосконалому остеогенезі та дове-
дена необхідність подальшого вивчення метаболізму сполучної тканини, зокрема колагену І типу. На основі влас-
них досліджень показників кісткового метаболізму в 22 пацієнтів з різними типами недосконалого остеогенезу авто-
рами встановлено характер порушень, що відбуваються в кістковій тканині, доведено, що при загальному посилен-
ні швидкості кісткового обміну ступінь підвищення кісткоутворення перевищує ступінь підвищення остеорезорбції. 
Вираженість наявних змін кісткових маркерів напряму залежить від типу захворювання.
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тканини в них; встановити швидкість обмінних 
процесів у кістковій тканини, темпи втрати кіст-
кової маси та спрогнозувати ризик виникнення 
патологічних переломів.

Матеріал та методи
Під нашим спостереженням у ДУ «ІТО 

НАМНУ» із 2009 по 2013 роки знаходилось 
22 пацієнта, яким проводилось дослідження 
кісткового метаболізму за допомогою маркерів 
IV покоління. Розподіл за типами ураження був 
наступним: 7 хворих – з І типом НО, 13 – із ІІІ 
типом НО, та 2 – із ІV типом НО за D. Sillence 
(1982). Кістковий метаболізм вивчався шляхом 
дослідження маркерів кісткового обміну згідно 
рекомендацій Міжнародної організації остеопо-
розу (International Osteoporosis Fundation) шля-
хом імуноферментного аналізу на аналізаторі 
«ELECSYS» фірми ROCHE (Roche Diagnostics, 
Німеччина) в умовах лабораторії відділу 
клінічної фізіології та патології опорно–ру-
хового апарату ДУ «Інститут геронтології 
НАМН України» за допомогою тест–систем 
Cobas. Серед маркерів кісткоутворення визна-
чали пропептиди проколагену І типу (P1NP), 
стан остеорезорбції відображав рівень β–СТх у 
сироватці крові. Рівень остеокальцину (ОС) виз-
начали з метою оцінки швидкості ремоделюван-
ня кісткової тканини.

Результати та обговорення
Дослідження маркерів кісткового обміну 

(табл. 1) довело, що в усіх випадках відзнача-
лось значне підвищення всіх показників кістко-
вого обміну: швидкості ремоделювання – осте-
окальцину; кісткоутворення – P1NP та кісткової 
резорбції – β–Cross Laps або β–Стх, проте сту-
пінь збільшення кісткоутворення завжди перева-
жав над збільшенням остеорезорбції. При цьому 
слід зазначити, що ступінь зростання показників 
напряму залежала від типу НО та тяжкості ура-
ження.

Так, нами встановлено, що інтенсивність кіст-
кового обміну була значно підвищена та залежа-
ла від типу НО, рівень ОК при І та ІІІ типах був 
змінений суттєво, його коливання були від 44,49 
ng/ml до 285,40 ng/ml та відповідали в середньо-
му при І типі 101,28 ng/ml та при ІІІ – 169,07 ng/
ml, що дорівнювало підвищенню в 2,2 та 4,2 рази 
відповідно (табл. 1, рис. 1). Тільки у хворої 34–х 
років швидкість кісткового обміну була 34 ng/ml, 
що пояснюється віковим сповільненням кістко-
вого обміну. Швидкість кісткового обміну при ІV 

типі підвищувалась до 123,6 ng/ml, що відпові-
дало підвищенню майже в 3 рази.

Також нами встановлено, що при всіх типах 
НО підвищувався рівень P1NP; при І типі (272,42 
ng/ml) – у 2,7 рази, а при ІІІ (442,50 ng/ml) – май-
же в 5 разів, при ІV (528,95 ng/ml) – більш ніж у 
5 раз (табл. 1, рис. 2). 

Інтенсивність остеорезорбції за даними рів-
ня β–Стх при І та ІІІ типах НО коливалася від 
0,703 ng/ml до 1,02 ng/ml та від 0,985 ng/ml до 
2,52 ng/ml та складала в середньому при І типі 
1,152 ng/ml та при ІІІ – 1,333 ng/ml (табл. 1, рис. 
3). Ці показники відповідали підвищенню рівня 
β–СТх при І та ІІІ типі майже в 2,5 рази, при ІV 
типі дані були сумнівні в зв’язку з малою кіль-
кістю обстежень, але потрібно зауважити, що в 2 
хворих із цим типом, які були обстежені, підви-
щення рівня резорбції було незначним – у 1,1 раз 
(табл. 1, рис. 3), що, мабуть, пов’язане з доброя-
кісним варіантом клінічного перебігу цього типу 
захворювання.

Таким чином, відзначається залежність 
ступеня підвищення рівня кісткоутворення, 
остеорезорбції та швидкості ремоделювання 
кісткової тканини від типу НО; причому, зміни 
при доброякісних (І та ІV типи) типах НО були 
менш виражені, ніж при злоякісному типові не-
досконалого остеогенезу (ІІІ тип). На нашу дум-
ку, отримані зміни можливо пояснити «бажан-
ням» організму сформувати більшу кількість 
кісткової тканини у відповідь на її структурну та 
функціональну неповноцінність,проте на форму-
вання збільшеної кількості «неякісної» кісткової 
тканини організм відповідає посиленою 
остеорезорбцією цієї тканини. Зрозуміло, що всі 

Рис. 1. Зміни остеокальцину в сироватці крові пацієн-
тів з різними типами недосконалого остеогенезу.
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ці зміни призводять до посилення швидкості ре-
моделювання кісткової тканини, відображенням 
якої є підвищення рівня ОК при всіх типах НО, 
яке свідчить також і про залученість у патоге-
нез недосконалого остеогенезу неколагенових 
білків.

Незважаючи на те, що отримані дані дещо 
суперечать висновкам досліджень деяких за-
кордонних фахівців, ми вважаємо, що в паці-
єнтів, хворих на НО, присутні значні порушен-
ня та розбалансування кісткового метаболізму, 
а ступінь цих порушень залежить від типу НО; 

об’єднуючими рисами метаболічних змін для 
всіх типів є прискорення швидкості ремоделю-
вання та підвищення рівня процесів кісткоутво-
рення й остеорезорбції.

Висновки
1. Рівень кісткових маркерів при недоскона-

лому остеогенезі об’єктивно відображає метабо-
лізм кісткової тканини залежно від типу захво-
рювання та є базисним у призначенні антиостео-
поротичної терапії в цієї категорії пацієнтів.

2. Підвищення рівня остеокальцину при всіх 
типах захворювання в декілька разів у сироват-

Рис. 2. Зміни рівня P1NP у сироватці крові пацієнтів з 
різними типами недосконалого остеогенезу.

Таблиця 1. Кісткові маркери в пацієнтів з різними типами недосконалого остеогенезу

І тип НО ІІІ тип НО ІV тип НО
P1NP vit. D OK β–CTx P1NP vit. D OK β–CTx P1NP vit. D OK β–CTx

108,1 24,3 44,5 0,703 53,2 32,8 34,0 0,985 618,7 38,1 102,9 0,974

161,9 16,9 123,6 0,998 440,2 10,1 128,9 1,89 439,2 34,5 143,1 0,892

202,1 49,9 45,3 0,901 1200 10 138,7 0,959

144,5 45,4 53,8 0,841 283,9 28,2 153,4 1,05

715,1 36,5 124,5 3,18 236,2 10,9 84,9 0,743

538,4 119,7 82,1 1,15 507,4 42,4 156,9 0,925

110,2 70,1 91,2 1,02 1197 64,9 151,8 0,961

229,8 64,3 160,6 0,741 157,3 60,4 198,6 1,52

241,7 78,4 186 0,895 179,5 54,8 285,4 2,52

432,5 10,0 273,9 1,73

180,4 56,3 253,4 1,38

272,4 56,2 101,3 1,159 442,5 34,6 169,1 1,333 528,9 36,3 123 0,933

Примітки: нормативні значення P1NP – 20–100 ng/ml; вітамин D – 50–100 нмоль/л; OK – 11–43 ng/ml; β–CTx – <0,573 pg/ml.

Рис. 3. Зміни рівня β–СТх у сироватці крові пацієнтів 
з різними типами недосконалого остеогенезу.
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ці крові свідчить як про прискорення кістково-
го ремоделювання, так і про залученість у пато-
генез недосконалого остеогенезу неколагенових 
білків. 

3. Виявлене при всіх типах недосконалого ос-
теогенезу підвищення рівня P1NP у 5 разів свід-
чить про посилення процесів кісткоутворення, а 
підвищення рівня β–Cross Laps у сироватці кро-
ві в 2,5 рази – про посилення процесів остеоре-
зорбції. 

4. Встановлено, що вираженість змін кістко-
вих маркерів залежить від типу захворювання 
– при І та ІІІ типах вони були значними, при ІV 
типі – незначні, а підсилення процесів кісткоут-
ворення завжди переважає над підсиленням про-
цесів остеорезорбції.
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МЕТАБОЛИЗМ КОСТНОЙ ТКАНИ У ПА-
ЦИЕНТОВ С НЕСОВЕРШЕННЫМ ОСТЕО-

ГЕНЕЗОМ

Крысь–Пугач А.П., Гук Ю.Н., Магомедов А.М., 
Зима А.М., Кинчая–Полищук Т.А., Зотя А.В.

ГУ «Институт травматологии и 
ортопедии НАМНУ», Киев

Резюме. В работе представлены разные взгляды на ха-
рактер изменений костного обмена при несовершенном 
остеогенезе и доказана необходимость дальнейшего из-
учения метаболизма соединительной ткани, в частно-
сти коллагена І типа. На основании собственных иссле-
дований показателей костного обмена у 22 пациентов с 
разными типами несовершенного остеогенеза авторами 
установлен характер нарушений, которые происходят в 
костной ткани, доказано, что при общем усилении скоро-
сти костного обмена степень увеличения костеобразова-
ния преобладает над степенью увеличения остеорезорб-
ции. Выраженность изменений костных маркеров напря-
мую зависит от типа заболевания.

BONE METABOLISM IN PATIENTS WITH 
OSTEOGENESIS IMPERFECTA

Krys–Pugach A.P., Hooke N., Magomedov A.M., 
Winter A.M., Kincha–Polishchuk T.A., Zotya A.V.

«Institute of Traumatology and Orthopedics», 
Kiev

Summary. The paper presents different views on the nature 
of changes in bone metabolism in osteogenesis imperfecta 
and proved the need for further study of the metabolism 
of connective tissue , particularly collagen type I. On the 
basis of their own research indicators of bone turnover in 
22 patients with different types of osteogenesis imperfecta 
authors established nature of violations that occur in the 
bone , it is proved that the overall rate of bone strengthening 
obmela degree of increase bone formation predominates over 
the degree of increase of osteorezorbtion. Intensity changes 
in bone markers directly depends on the type of disease.
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Цукровий діабет (ЦД) – глобальна епідемія не-
інфекційного характеру. Саме так у даний час ак-
туальність проблеми ЦД характеризують експерти 
Організації Об’єднаних Націй та Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я (ВООЗ) [4].

Розвиток пізніх ускладнень ЦД часто призво-
дить до інвалідизації пацієнтів, що визначає ви-
соку соціальну значимість даного захворювання. 
Патологічні зміни при ЦД охоплюють усі систе-
ми, включаючи опорно–руховий апарат та кістко-
ву тканину. Відомості про вплив ЦД на кісткову 
систему суперечливі, що пов’язано з неоднорідніс-
тю пацієнтів і застосуванням різних методів дослі-
дження [2].

В доступній літературі відсутні дані про ви-
вчення стану кісткової тканини у хворих на ЦД 2 
типу за результатами ультразвукової денситометрі-
її в різних ділянках скелета.

У зв’язку із цим є перспективним дослідження 
стану кісткової тканини у хворих на ЦД 2 типу та 
вивчення його особливостей залежно від тривалос-
ті захворювання та стадії компенсації. Вирішення 
цих питань може сприяти удосконаленню алгорит-
мів обстеження та лікування хворих на ЦД 2 типу.

Мета дослідження – оцінити стан кісткової 
тканини та його прогностичне значення у хворих 
на цукровий діабет 2 типу.

Матеріали та методи дослідження
Обстежений 51 хворий на ЦД 2–го типу, які зна-

ходилися на обстеженні та лікуванні у відділеннях 
Університетської клініки Запорізького державно-
го медичного університету. Верифікацію діагнозу 
проводили на підставі клініко–інструментальних 
досліджень згідно з нормативними документами 
Міністерства охорони здоров’я України. Середній 
вік пацієнтів склав 60,6±1,03 роки, з них 21 чоловік 
та 30 жінок. Середня тривалість ЦД 2 типу стано-
вила 6,8±0,74 років. Тривалість ЦД до 5 років мали 
25 осіб, від 5 до 10 років – 15, понад 10 років – 11. 
У стадії компенсації перебувало 9 хворих, стадію 
субкомпенсаціїї та декомпенсації діагностовано в 
28 та 14 пацієнтів відповідно. Середній вік початку 
менопаузи в жінок основної групи склав 49,6±2,5 
років, середня тривалість менопаузи 12,4±1,11 ро-
ків. Контрольну групу склало 36 практично здоро-
вих осіб відповідного віку та статі.

Щільність кісткової тканини (ЩКТ) оцінюва-
лася за допомогою ультразвукового денситометра 
Omnisense 7000 компанії BeamMed Ltd (Ізраїль). 
Даний метод заснований на вимірюванні швидко-
сті проходження ультразвукової хвилі вздовж кіст-
ки. При проведенні ультразвукової денситометрії 
визначали наступні показники:

Т–критерій – це відношення величини SOS 
(швидкість ультразвуку) до рахунків, які отрима-
но для молодих здорових повнолітніх. Величина 
Т–рахунку – це кількість стандартних відхилень, 
на яку величина SOS поточного пацієнта переви-
щує або є меншою значення даної групи молодих 
повнолітніх.

Z–критерій – це відношення величини SOS 
до віку в базі даних тієї ж статі та етнічного по-
ходження, що й пацієнт. Величина Z–рахунку – це 
кількість стандартних відхилень, на яку величина 
SOS поточного пацієнта перевищує або є меншою 
для значення людей тієї ж статі та того ж віку.

Проводилася оцінка абсолютного ризику пере-
ломів, що в пацієнта утвориться остеопорозна трі-
щина протягом наступних десяти років, у відсо-
тках.

Оцінка стану кісткової тканини здійснювалась 
за критеріями ВООЗ [1]:

а. Нормальний стан – значення Т–критерію є 
вищим за (–1,0) SD.

б. Остеопенія – значення Т–критерію знахо-
диться між (–1,0) і (–2,5) SD.

в. Остеопороз – значення Т–критерію є нижчим 
за (–2,5) SD.

Дослідження проводили за трьома зонами на 
недомінуючій кінцівці: основна фаланга середньо-
го пальця, дистальний відділ 1/3 променевої кіст-
ки, середня частина великої гомілкової кістки.

Статистична обробка отриманих даних прово-
дилася за допомогою «Statistica 6.0» (Stat Soft Inc, 
США) з використанням непараметричних методів.

Результати дослідження
Аналіз отриманих результатів показав, що в па-

цієнтів із ЦД 2 типу має місце достовірне (p<0,05) 
зниження Т–критерію в порівнянні із практично 
здоровими особами (табл. 1).

Таким чином, порівняно із практично здорови-
ми особами, РП у хворих на ЦД 2 типу достовірно 
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вищий за всіма досліджуваними зонами, а ЩКТ у 
цих пацієнтів достовірно нижча, хоча й знаходить-
ся в межах норми згідно критеріїв ВООЗ [1].

Для подальшої оцінки стану кісткової тканини 
у хворих на ЦД 2 типу порівняли результати дослі-
дження в гендерному аспекті (табл. 2).

Після оцінки гендерних відмінностей видно, 
що в жінок із ЦД 2 типу ЩКТ зменшується швид-
ше, ніж у чоловіків, та РП у них значно вищий.

Крім того, згідно із класифікацією ВООЗ, по-
казники на фаланзі та променевій кістці в жінок 
свідчили про наявність остеопенії, тоді як у чоло-
віків показники Т–критерію знаходяться в меж-
ах норми. Також важливо відзначити, що в жінок 
спочатку зниження ЩКТ відбувається на проме-
невій кістці, потім на проксимальній фаланзі тре-
тього пальця кисті, а вже потім на гомілці, що 
важливо для проведення раннього скринінгово-
го дослідження. Можемо припустити, що ці змі-
ни пов’язані з тим, що всі пацієнтки, які були в 
нашому дослідженні, знаходились у періоді мено-
паузи. З літературних джерел нам відомо, що це 
один із провокуючих факторів виникнення остео-
порозу [3].

Висновки
1. Щільність кісткової тканини, яка визначалася 

за допомогою ультразвукової денситометрії у хво-
рих на цукровий діабет 2 типу за показником Т–
критерію, виявилась достовірно нижчою (р<0,05) 
в порівнянні із групою контролю. При цьому, в жі-
нок зареєстровано остеопенію на променевій кіст-
ці та на фаланзі. У чоловіків вказані вище показни-

ки мали тенденцію до зниження, але були в меж-
ах норми.

2. Виявлено (р<0,05), що зміни щільності кіст-
кової тканини при цукровому діабеті 2 типу в жі-
нок найбільш рано виявляються на променевій 
кістці, потім на фаланзі й найпізніше – на гомілці. 
У чоловіків зниження щільності кісткової тканини 
реєструвалось переважно на фаланзі та промене-
вій кістці. При прогресуванні цукрового діабету 2 
типу встановлено (р<0,05), що зниження щільнос-
ті кісткової тканини переважно відбувається на фа-
ланзі та на променевій кістці.

3. Ризик переломів у хворих на цукровий діа-
бет 2 типу достовірно вищий (р<0,05) у порівнянні 
із групою практично здорових осіб на променевій 
кістці в 3,5 рази, на гомілці – в 2,2 рази та на фа-
ланзі – в 1,9 разів.
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Таблиця 1. Стан щільності кісткової тканини у 
хворих на ЦД 2 типу

Показник Хворі на ЦД 2 
типу, n=51

Контрольна 
група, n=36 Р

Гомілка  
Т–критерій –0,9±0,04 0,3±0,09* 0,04
Гомілка  
Z–критерій 0,2±0,05 0,3±0,08 0,6
Гомілка РП 8,5±0,85 3,9±0,92* 0,04
Фаланга  
Т–критерій –0,7±0,07 –0,1±0,09* 0,04
Фаланга  
Z–критерій 0,2±0,03 0,3±0,05 0,6
Фаланга РП 6,9±0,95 3,5±0,89* 0,02
Променева кістка 
Т–критерій –0,8±0,08 0,8±0,01* 0,05
Променева кістка 
Z–критерій –0,1±0,03 0,6±0,05 0,3
Променева кіст-
ка РП 7,2±1,07 2,1±1,37* 0,05
Примітка. * – позначені показники, що достовірно відріз-
няються між собою.

Таблиця 2. Стан щільності кісткової тканини у 
хворих на ЦД 2 типу в залежності від статі

Показник Чоловіки, n=21 Жінки, n=30 Р
Гомілка  
Т–критерій 0,1±0,08 –0,8±0,01* 0,01
Гомілка  
Z–критерій 0,1±0,07 –0,8±0,09* 0,001
Гомілка РП 0 10,1±0,78* 0,0001
Фаланга  
Т–критерій –0,2±0,07 –1,0±0,05* 0,01
Фаланга  
Z–критерій 0,2±0,05 0,1±0,02 0,2
Фаланга РП 0 8,8±1,27* 0,0001
Променева кістка 
Т–критерій –0,2±0,02 –1,1±0,05* 0,01
Променева кістка 
Z–критерій 0,1±0,01 0,1±0,08 0,9
Променева кіст-
ка РП 0 10,7±1,2* 0,0001

Примітка. * – позначені показники, що достовірно відріз-
няються між собою.
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Патология тазобедренных суставов некроти-
ческого генеза представляет серьезную пробле-
му современной клинической медицины и явля-
ется причиной высокой инвалидизации детей. У 
взрослых больных 30–40% артрозов тазобедрен-
ных суставов являются следствием недолечен-
ных в детском возрасте таких заболеваний, как 
врождённый вывих бедра и болезнь Пертеса [1, 
3, 4]. Асептический некроз головки бедренной 
кости (АНГБК) у детей и подростков проявляет-
ся в виде остеохондропатии (болезнь Легг–Каль-
ве–Пертеса), после консервативного и оператив-
ного вправления врожденного вывиха бедра и 
эпифизарной дисплазии.

В последние годы для своевременной и точ-
ной диагностики асептического некроза голов-
ки бедренной кости применяют компьютерную и 
магнитно–резонансную томографию, ультрасо-
нографию, артроскопию, однако ошибки в диа-
гностике асептического некроза головок бедрен-
ных костей встречаются еще достаточно часто 
[1, 3]. В то же время большинство исследований 
отражают лишь отдельные стороны изучаемого 
вопроса. Не существует единого суждения о на-
рушении кальциевого обмена и одного из его по-
казателей – минеральной плотности костной тка-
ни. В последние годы распространен метод рент-
геновской денситометрии, позволяющий оце-
нить состояние минеральной плотности кост-
ной ткани. Однако в доступной нам литературе 
не выявлено сведений о результатах этого обсле-
дования при асептических некрозах головки бе-
дренной кости у детей. 

Цель работы
Изучить и оценить минеральную плотность 

костной ткани у детей с асептическим некрозом 
головки бедренной кости различного генеза. 

Материалы и методы исследований
Нами были обследованы 104 ребенка в воз-

расте от 3 до 15 лет, поступившие на лечение в 
отделение детской и подростковой ортопедии 
клиники НИИ травматологии и ортопедии и в 
Республиканский детский санаторий костной па-

тологии. Всем больным проведен общий осмотр 
и оценено клиническое состояние, которое ха-
рактеризовалось следующими признаками: боль 
в нижних конечностях, хромота во время ходь-
бы, укорочение нижней конечности, ограниче-
ние движений в тазобедренном суставе. Также 
проведены цифровые рентгенологические ис-
следования с помощью рентгеновского аппарата 
Shimadzu (Япония), на основании которых вы-
ставлен окончательный диагноз.

Включенные в исследование 104 ребенка с 
асептическим некрозом головки бедренной ко-
сти были распределены на группы в зависимо-
сти от генеза (табл. 1).

Таблица 1. Распределение больных по этиологии 
заболеваний

Количесто  
больных

Нозология 

I  
группа

II  
группа

III  
группа

Болезнь Пертеса 11 (34%) 28 (73%) 24 (71%)
После лечения врожден-
ного вывиха бедра 15 (47%) 9 (24%) 10 (29%)
Дисплазия Майера 6 (18%) 1 (2%) 0

МПКТ определяли методом двухэнерге-
тической рентгеновской абсорбциометрии 
(DХА) с использованием денситометра фирмы 
«STRATOS» (Франция). В I группу вошли дети 
от 3 до 6 лет (32 пациента), во II группе – дети 
от 7 до 9 лет (38 пациентов), в III группу – дети 
старше 10 лет (34 ребенка). Все больные были 
со второй, третьей и четвертой стадией асепти-
ческого некроза головки бедренной кости. По-
казатель минеральной плотности костной тка-
ни определялся по программе «total body» в аб-
солютных значениях (г/см2). Данные получены 
по следующим критериям: МПКТ (ВМD) – ми-
неральная плотность костной ткани (ВМD срав-
нивался на пораженной и здоровой конечно-
стях); Z–score – отклонение МПКТ в стандарт-
ных отклонениях (SD) от среднего показателя у 
здоровых лиц соответствующего пола и возрас-
та. Согласно стандартным отклонениям состоя-
ние костной ткани расценивалось как норма при 
SD=(≥–2,0), при SD от (–2,0) до (–2,5) – как осте-

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
У ДЕТЕЙ С АСЕПТИЧЕСКИМ НЕКРОЗОМ ГОЛОВКИ 

БЕДРЕННОЙ КОСТИ
Валиева К.Н.

НИИ травматологии и ортопедии МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан
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опения, ниже (–2,5) SD – как остеопороз. Оцени-
валась МПКТ в позвоночнике и в костях таза по 
программе «total body». 

Статистический анализ проводился методом 
вариационной статистики с определением сред-
них значений и стандартных отклонений.

Результаты и обсуждение
Анализ показателей денситометрии устано-

вил, что уровень МПКТ повышался в зависимо-
сти от возраста детей. Так, в группе старше 10 
лет значения МПКТ составили при болезни Пер-
теса 0,584±0,11 г/см2, Z–score составил (–2,0) SD. 
В группе с асептическим некрозом после врож-
денного вывиха бедра значение МПКТ состави-
ло 0,626±0,12 г/см2, Z–score составил (–1,7) SD. 

Значение МПКТ в группе детей от 7–10 лет с бо-
лезнью Пертеса составило 0,521±0,14 г/см2, Z–
score – (–0,5) SD; после врожденного вывиха бе-
дра показатель МПКТ составил 0,505±0,12 г/см2, 
Z–score – (0,1) SD. В группе детей от 3 до 6 лет 
с болезнью Пертеса показатель МПКТ составил 
0,421±0,13 г/см2, Z–score – (2,2) SD; после врож-
денного вывиха бедра показатель МПКТ соста-
вил 0,485±0,15 г/см2, Z–score – (2,5) SD.

Остеопороз или остеопения у больных с 
асептическим некрозом головки бедренной ко-
сти были выявлены у 42 из общего числа боль-
ных (104), что составило 40,38%. Снижение ми-
неральной плотности костной ткани в зависимо-
сти от этиологии асептического некроза головки 

Рис. 1. Денситограмма больного М., 12 лет.
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бедренной кости и возраста (данные 42 больных) 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Частота выявления снижения мине-
ральной плотности у больных составила 

Болезнь  
Пертеса

Врожденный 
вывих бедра

Дисплазия  
Майера

1 группа 2 (4,7%) 2 (4,7%) 5 (11,9%)
2 группа 7 (16,6%) 5 (11,9%) 1 (2,3%)
3 группа 14 (33,3%) 6 (14,2%) 0

Клинический пример. Мальчик М., 12 лет, с 
диагнозом остеохондропатии головки левой бе-
дренной кости в стадии фрагментации. Проведе-
на рентгеновская денситометрия (рис. 1):

Как видно из денситограммы, отмечается 
снижение данных Z–score до (–2,9) SD в области 
ребер и (–2,3) SD в нижних конечностях, т. е. ми-
неральная плотность костей снижена.

Таким образом, проведены впервые денсито-
метрические исследования у детей Узбекистана 
с асептическим некрозом головки бедренной ко-
сти, и результаты позволили сделать следующие 
выводы:

– снижение минеральной плотности кост-
ной ткани отмечалось у детей в возрасте старше 
10 лет с болезнью Пертеса и асептическим не-
крозом головки бедренной кости после лечения 
врожденного вывиха бедра одинаково;

– у детей в возрасте от 3 до 10 лет минераль-
ная плотность костной ткани не отличалась от 
нормы. 
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Вступ
Больовий синдром є поширеним явищем у 

всіх країнах світу, суттєво порушуючи повсяк-
денну діяльність населення. За даними різних 
авторів поширеність хронічного болю у різних 
відділах скелету серед дорослого населення ко-
ливається від 2% до 68%. Недавні дослідження 
показали, значне збільшення поширеності бо-
льових синдромів різної локалізації. Серед хро-
нічних больових синдромів, біль, що локалізу-
ється у різних відділах хребта становить най-
більшу проблему. Біль у спині пов’язаний із 
значними економічними затратами, негатив-
ним впливом на стан здоров’я та у цілому на ді-
яльність суспільства. Згідно різних джерел, по-
ширеність болю у спині протягом життя стано-
вить 54-80% (Juniper M. et al., 2009). За даними 
Hogg-Johnson S. et al. (2009), біль у нижній час-
тині спини та шийному відділі хребта досить 
часто розвиваються одночасно. Хронічний пер-
систуючий біль у нижній частині спини і ший-
ному відділі спостерігається у 25-60% пацієнтів 
протягом року після першого епізоду (Fejer R. et 
al., 2006). Порівняльні дослідження (Niemelainen 
R. et al., 2006) щодо поширеності болю у нижній 
частині спини та шийному відділі хребта показа-
ли, що 23% пацієнтів із болем у попереку мають 
біль високої інтенсивності, що призводить до об-

меження життєдіяльності та інвалідизації порів-
няно з 15% осіб із болем у шиї (Manchikanti L. et 
al., 2009).

У той час, як болю у нижній частині спини 
та шиї у світовій та вітчизняній літературі при-
діляється багато уваги, то інформація про біль у 
грудному відділі хребта залишається відносно 
рідкісною. Так, Briggs A.M. et al. (2009) проана-
лізувавши результати 52 досліджень (65 когорт), 
прийшли до висновку, що поширеність болю у 
грудному відділі хребта залежить від професій-
ної діяльності та тривалості болю. Протягом од-
ного року поширеність болю у грудному відділі 
варіювала від 3,0% до 55,0%. Високі показники 
поширеності болю у грудному відділі також мо-
жуть бути серйозною проблемою.

Як правило, біль у трьох відділах хребта роз-
глядається окремо, або як єдиний об’єкт, який 
визначається як просто «біль у спині» (Charlotte 
Leboeuf-Yde et al., 2011). Тільки невелика кіль-
кість популяційних досліджень включали всі три 
відділи хребта і одночасно повідомляли про по-
ширеність болю для кожного відділу. Charlotte 
Leboeuf-Yde et al. (2009) показали, що часто-
та болів у спині протягом останнього року була 
найвищою у поперековому відділі (43%), по-
тім у шийному (32%) та найменшою у грудно-
му (13%). 

ОСОБЛИВОСТІ ЧАСТОТИ БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ У ХРЕБТІ У 
ЖІНОК ЗАЛЕЖНО ВІД ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПЕРІОДІВ ЖИТТЯ

Орлик Т.В.

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

Резюме. У статті наведені результати ретроспективного дослідження щодо частоти розвитку больового синдрому у різних 
відділах хребта. Проаналізовано дані спеціалізованих медичних карток 3287 жінок віком 30-89 років. З метою вивчен-
ня частоти больового синдрому у різних відділах хребта отримані дані були розподілені залежно від віку приходу ме-
нархе, настання менопаузи та тривалості постменопаузального періоду. Проведений ретроспективний аналіз пока-
зав, що загальна частота болю у хребті склала 88,1%. Біль у шийному відділі відзначали 9,9%, у грудному – 71,5%, у 
поперековому – 84,0% респондентів. Залежно від віку приходу менархе значимі відмінності виявлено тільки у груд-
ному відділі, де показник частоти був найвищий серед жінок зі своєчасним менархе (72,2%). Залежно від віку настан-
ня менопаузи значимі відмінності також встановлені у грудному відділі з найвищим показником у жінок зі своєчас-
ною менопаузою (70,7%). Частота болю у шийному та поперековому відділах значимо не відрізнялась між групами. 
З тривалістю постменопаузального періоду встановлено збільшення загального показника частоти болю у хребті від 
84,1% до 94,4%. У шийному відділі хребта не виявлено значимих відмінностей за частотою болю між групами. Показ-
ники частоти болю у грудному та поперековому відділах значимо відрізнялись між групами у межах відповідно 27,7-
72,1% та 70,2-88,2%.            
Встановлено значимий кореляційний зв’язок між віком приходу менархе та наявністю болю у шийному відділі хреб-
та, віком настання менопаузи та частотою болю у грудному й поперековому відділах хребта, тривалістю постменопа-
узального періоду та загальним показником частоти болю у хребті й частотами у грудному та поперековому відділах. 

Ключові слова: біль, жінки, хребет, частота, вік, менархе, менопауза, постменопаузальний період.
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Більшість досліджень показують, що частота 
болю у спині будь-якої локалізації є вищою серед 
жінок, незважаючи на те,що, у силу своїх повсяк-
денних обов’язків, жінки частіше змовчують про 
наявність болю, або не звертають на нього увагу 
у випадках, коли біль значно не обмежує їх жит-
тя. Особливу увагу, як фактору ризику больового 
синдрому у спині, приділяють фізіологічним пе-
ріодам життя жінки.

Мета - вивчити частоту больового синдрому 
у хребті у жінок залежно від віку приходу менар-
хе, настання менопаузи та тривалості постмено-
паузального періоду.

Об’єкт та методи дослідження
Проаналізовано дані спеціалізованих медич-

них карток 3287 жінок віком 30-89 років. Спеціа-
лізовані медичні картки, затверджені стандарта-
ми обстеження пацієнтів Українського науково-
медичного центру проблем остеопорозу, мають 
у своїй структурі опитувальники щодо визначен-
ня факторів ризику остеопорозу та шкали оцінки 
больових синдромів у хребті та суглобах.

Респонденти давали відповіді на питання:
– Чи турбує Вас біль у хребті? («так» чи «ні»).
– Якщо «так», то вкажіть, в якому відділі 

хребта є больові відчуття: шийний, грудний, по-
перековий.

Залежно від віку приходу менархе (МН) об-
роблені дані 3287 жінок та були розподілені на 
групи:

І-МН група – жінки з раннім менархе до 10 
років включно (n=39; вік менархе - 10,0 [10,0; 
10,0] років);

ІІ-МН група – жінки зі своєчасним менархе 
у 11-15 років (n=2865; вік менархе - 13,0 [13,0; 
14,0] років);

ІІІ-МН група – жінки з пізнім менархе у 16 
та більше років (n=383; вік менархе - 16,0 [16,0; 
17,0] років).

Залежно від віку настання менопаузи (МП) 
проаналізовані дані 2844 карт жінок, розподіле-
них на групи залежно від віку настання менопа-
узи (МП):

І-МП група – жінки у репродуктивному віці 
(n=91);

ІІ-МП група – жінки з передчасною менопау-
зою у віці до 40 років (n=187, вік настання мено-
паузи 40,0 [37,0; 40,0] років);

ІІІ-МП група – жінки з ранньою менопаузою 
у віці 41-44 роки (n=221, вік настання менопаузи 
43,0 [42,0; 44,0] роки);

ІV-МП група – жінки зі своєчасною менопау-
зою у віці 45-55 років (n=2232, вік настання ме-
нопаузи 50,0 [48,0; 52,0] років);

V-МП група – жінки з пізньою менопаузою у 
віці 56 та більше років (n=113, вік настання ме-
нопаузи 57,0 [56,0; 58,0] років).

Залежно від тривалості постменопаузального 
періоду (ТПМП) проаналізовано спеціалізовані 
карти жінок (2844 осіб), розподілених на групи:

І-ТПМП група – жінки у репродуктивному 
періоді віком 40-44 роки (n=44);

ІІ-ТПМП група – жінки у періменопаузально-
му періоді віком 45-55 років (n=47);

ІІІ-ТПМП група – жінки у періоді менопау-
зи (n=68); 

ІV-ТПМП група – жінки у ранньому постме-
нопаузальному періоді тривалістю 1-3 роки 
(n=362, тривалість постменопаузи - 2,0 [1,0; 3,0] 
роки);

V-ТПМП група – жінки у середньочасовому 
постменопаузальному періоді тривалістю 4-6 ро-
ків (n=377, тривалість постменопаузи - 5,0 [4,0; 
6,0] років);

VІ-ТПМП група – жінки у піздньочасовому 
постменопаузальному періоді тривалістю 7-9 ро-
ків (n=342, тривалість постменопаузи - 8,0 [7,0; 
9,0] років);

VІІ-ТПМП група – жінки у постменопаузаль-
ному періоді тривалістю 10-19 років (n=913, три-
валість постменопаузи - 14,0 [12,0; 16,0] років);

VІІІ-ТПМП група – жінки у постменопау-
зальному періоді тривалістю 20-29 років (n=547, 
тривалість постменопаузи - 23,0 [21,0; 26,0] ро-
ків);

ІХ-ТПМП група – жінки у постменопау-
зальному періоді тривалістю 30 та більше років 
(n=144, тривалість постменопаузи - 33,0 [31,0; 
36,0] років).

В аналіз не включалися дані осіб, які мали су-
путню патологію з боку ендокринної системи, 
що може впливати на стан кісткової тканини та 
розвиток її порушень, захворювання сполучної 
тканини (ревматоїдний артрит, системний черво-
ний вовчак, системна склеродермія, анкілозив-
ний спондиліт та інш.), злоякісні новоутворення 
в анамнезі, зловживання алкоголем та інш. 

Статистичний аналіз проводили з викорис-
танням пакетів програм “Statistika 6.0” Copy-
right© StatSoft, Inc. 1984-2001, Serial number 
31415926535897. Описові показники представ-
лені у вигляді медіани та квартилей (Ме [25%; 
75%]). Вивчали спостережувані та відносні час-
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тоти больового синдрому у ділянці хребта ме-
тодом кростабуляції з використанням таблиць 
спорідненості. Відмінності між якісними по-
казниками вважали значимими (достовірними) 
при р≤0,05 за показником непараметричного χ2-
критерія. Наявність кореляційних зв’язків між 
показниками оцінювали методами непараме-
тричної статистики та коефіцієнтів рангової ко-
реляції Спірмена, Кендал-тау (τ) та Гамма (γ).

Результати дослідження
Згідно отриманих даних, біль у різних від-

ділах хребта турбував 88,1% (2897/3287) жінок. 
Причому біль у шийному відділі відзначали 9,9% 
(305/3071), у грудному – 71,5% (2350/3287), у по-
перековому – 84,0% (2762/3287) респондентів.

Залежно від віку приходу менархе загальний 
показник відносної частоти болю у хребті досто-
вірно не відрізнявся між групами: І-МН група - 
87,2% (34/39), ІІ-МН група - 88,2% (2528/2865) 
та ІІІ-МН група - 87,5% (335/383) від кількості 
жінок у кожній групі (χ2=0,226; p=0,893). Однак 
встановлено особливості частоти болю у різних 
відділах хребта залежно від віку настання менар-
хе. Так, у грудному відділі виявлено значимі від-
мінності відносних частот (χ2=7,465; p=0,023) з 
найвищим показником у ІІ-МН групі: І-МН гр. 
- 56,4% (22/39), ІІ-МН гр. - 72,2% (2068/2865), 
ІІІ-МН гр. - 67,9% (260/383). Однак групи зна-
чимо не відрізнялися за частотою болю у ший-
ному (І-МН гр. - 12,8% (5/39), ІІ-МН гр. - 10,2% 
(275/2685), ІІІ-МН гр. - 7,5% (26/347); χ2=2,601; 
p=0,272)) та поперековому відділах хребта (І-МН 
гр. - 79,5% (31/39), ІІ-МН гр. - 84,1% (2409/2865), 
ІІІ-МН гр. - 84,1% (322/383); χ2=0,566; p=0,753)). 

За результатами рангового кореляційно-
го аналізу не визначено значимих кореляційних 
зв’язків між віком приходу менархе та частотою 
болю у грудному (τ=-0,017, Z=-1,46, р=0,15; γ=-
0,05, Z=-1,46, р=0,15) та поперековому (τ=-0,004, 
Z=0,37, р=0,71; γ=0,02, Z=0,37, р=0,72) відділах. 
Встановлено слабку значиму кореляцію між ві-
ком приходу менархе та наявністю болю у ший-
ному відділі хребта (τ=-0,03, Z=-2,30, р=0,02; γ=-
0,15, Z=-2,30, р=0,02).

Залежно від віку настання менопаузи загаль-
ний показник частоти розвитку больового син-
дрому у хребті значимо не відрізнялися між гру-
пами (χ2=4,005; p=0,405): у І-МП групі - 85,7% 
(78/91) жінок мали біль у хребті, у ІІ-МП гр. - 
86,1% (161/187), у ІІІ-МП гр. - 86,4% (191/221), 
у ІV-МП гр. - 88,7% (1979/2232), у V-МП гр. - 
84,1% (95/113). 

Біль у шийному відділі хребта відчували 
10,5% (246/2351) опитаних жінок. З них у ІІ-
МП гр. - 12,9% (21/163), у ІІІ-МП гр. – 11,9% 
(25/209), у ІV-МП гр. – 10,2% (191/1878), у 
V-МП гр. – 8,8% (9/102) жінок відмічали наяв-
ність болю. І група не бралася до аналізу через 
малу кількість пацієнтів (n=4). Між групами не 
виявлено значимих відмінностей за загальним 
показником частоти болю (χ2=2,103; p=0,717). 
Наявність болю у грудному відділі відзначи-
ли 68,7% (1954/2844) жінок, причому показник 
відносної частоти значимо відрізнявся між гру-
пами (χ2=45,630; p<0,00001) та був найвищим у 
ІV-МП групі: у І-МП гр. - 38,5% (35/91) жінок 
мали біль у грудному відділі хребта, у ІІ-МП гр. 
- 64,2% (120/187), у ІІІ-МП гр. - 66,1% (146/221), 
у ІV-МП гр. - 70,7% (1578/2232), у V-МП гр. - 
66,4% (75/113). У поперековому відділі хребта 
наявність болю відзначили 84,0% (2390/2844) 
жінок, з них у І-МП гр. - 71,4% (65/91) жінок 
мали біль, у ІІ-МП гр. - 80,8% (151/187), у ІІІ-
МП гр. - 81,9% (181/221), у ІV-МП гр. - 85,1% 
(1900/2232), у V-МП гр. - 82,3% (93/113). Вста-
новлені відмінності частот між групами були 
значимі (χ2=15,269; p<0,004) з найвищим показ-
ником у ІV-МП групі. 

За результатами рангового кореляційного ана-
лізу встановлено значимий кореляційний зв’язок 
між віком настання менопаузи та частотою болю 
у грудному й поперековому відділах хребта за 
коефіцієнтом Спірмена, а також й у шийному – 
за коефіцієнтами Кендал Тау та Гамма (табл. 1).

Таблиця 1. Результати кореляційного аналізу між 
віком та частотою болю у різних ділянках хребта 

Показники Gamma, γ Kendall Tau, τ Spearman, R
Загальний показник 0,045 0,014 0,014
Шийний відділ –0,103 –0,027 –0,028
Грудний відділ 0,174 0,074 0,076
Поперековий відділ 0,138 0,047 0,049

Примітка. Значимі зв’язки виділено жирним шрифтом, 
p<0,05.

З тривалістю постменопаузального періо-
ду встановлено збільшення загального показ-
ника частоти болю у хребті: 84,1% (І-ТПМП гр. 
– 37/44), 87,2% (ІІ-ТПМП гр. – 41/47), 89,7% 
(ІІІ-ТПМП гр. – 61/68), 85,4% (ІV-ТПМП гр. – 
309/362), 86,7% (V-ТПМП гр. – 327/377), 86,5% 
(VІ-ТПМП гр. – 296/342), 87,7% (VІІ-ТПМП гр. 
– 801/913), 90,7% (VІІІ-ТПМП гр. – 496/547), 
94,4% (ІХ-ТПМП гр. – 136/144). Однак збіль-
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шення показника частоти було не значиме 
(χ2=14,248; p=0,114).

У шийному відділі хребта відчували біль 
10,45% (246/2353) опитаних. У І-ТПМП, ІІ-
ТПМП та ІІІ-ТПМП групах показники часто-
ти не враховувалися в аналіз через малу кіль-
кість жінок, що мали больові відчуття (0/0, 0/1 та 
8/65 відповідно у групах). В інших групах час-
тота болю у шиї коливалася у межах 7,4-12,5% 
від опитаних у кожній групі, але відмінності між 
групами були не значимі (χ2=6,266; p=0,713): 
ІV-ТПМП гр. – 12,5% (41/328), V-ТПМП гр. – 
9,9% (31/311), VІ-ТПМП гр. – 7,4% (22/297), 
VІІ-ТПМП гр. – 9,9% (77/779), VІІІ-ТПМП гр. – 
11,9% (54/451), ІХ-ТПМП гр. – 10,7% (13/121). 

Наявність болю у грудному відділі хребта 
відмітили 68,7% (1954/2844) опитаних жінок. 
Показник частоти болю у грудному відділі ко-
ливався значимо від 27,7 до 72,1% (χ2=48,607; 
p<0,0001) та становив у І-ТПМП гр. - 50,0% 
(22/44), у ІІ-ТПМП гр. – 27,7% (13/47), у ІІІ-
ТПМП гр. – 69,1% (47/68), ІV-ТПМП гр. – 68,2% 
(247/362), V-ТПМП гр. – 72,1% (272/377), VІ-
ТПМП гр. – 70,5% (241/342), VІІ-ТПМП гр. 
– 69,6% (635/913), VІІІ-ТПМП гр. – 68,4% 
(374/547), ІХ-ТПМП гр. – 71,5% (103/144).

Біль у поперековому відділі хребта відзначали 
84,0% (2390/2844) жінок. Показник частоти зна-
чимо коливався у межах 70,2-88,2% (χ2=20,820; 
p<0,008) та був найвищим у ІХ-ТПМП групі: 
І-ТПМП гр. - 72,7% (32/44), у ІІ-ТПМП гр. – 
70,2% (33/47), у ІІІ-ТПМП гр. – 86,8% (59/68), 
ІV-ТПМП гр. – 81,2% (294/362), V-ТПМП гр. – 
82,8% (312/377), VІ-ТПМП гр. – 83,9% (287/342), 
VІІ-ТПМП гр. – 84,0% (767/913), VІІІ-ТПМП 
гр. – 87,6% (479/547), ІХ-ТПМП гр. – 88,2% 
(127/144).

За результатами рангового кореляційного ана-
лізу встановлено значимий кореляційний зв’язок 
між фізіологічними періодами життя жінок та за-
гальним показником наявності болю у хребті й 
частотами у грудному та поперековому відділах 
(табл. 2). 

Висновки
Загальна частота болю у хребті серед жінок 

віком 30-89 років склала 88,1%. Біль у шийному 
відділі відзначали 9,9%, у грудному – 71,5%, у 
поперековому – 84,0%. Найвищий показник час-
тоти болю у грудному відділі був серед жінок 
зі своєчасними менархе (72,2%) та менопаузою 
(70,7%). З тривалістю постменопаузального пе-
ріоду встановлено збільшення загального показ-
ника частоти болю у хребті від 84,1% до 94,4%. 
Показники частоти болю у грудному відділі ко-
ливався у межах 27,7-72,1% та був найвищим у 
жінок з тривалістю постменопаузи 4-6 років. У 
поперековому (70,2-88,2%) найбільша частота 
болю спостерігалась серед жінок з тривалістю 
постменопаузального періоду більше 30 років. 
Отримані дані можуть свідчити про залежність 
болю у грудному відділі хребта та гормонально-
го фону.

Встановлено значимий кореляційний зв’язок 
між віком приходу менархе та наявністю болю 
у шийному відділі хребта, віком настання мено-
паузи та частотою болю у грудному й попереко-
вому відділах хребта, тривалістю постменопау-
зального періоду та загальним показником час-
тоти болю у хребті й частотами у грудному та 
поперековому відділах. 
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FEATURES FREQUENCY PAIN IN THE 
SPINE OF WOMEN DEPENDING ON 
PHYSIOLOGICAL PERIODS OF LIFE

Orlyk T.V.

Institute of Gerontology D.F. Chebotarev of 
NAMS Ukraine

Summary. The results research of the frequency of pain in 
different parts of the spine. Analyzed data specialized medical 
records of 3287 women aged 30-89 years. To study the 
frequency of pain in different parts of the spine obtained data 
were divided according to age coming menarche, menopause 

and duration of postmenopausal period. The retrospective 
analysis showed that the overall frequency of pain in the spine 
made up 88,1%. Pain in the cervical noted 9,9% in thoracic 
– 71,5% in the lumbar – 84,0% of respondents. Depending 
on the age of menarche coming significant differences were 
found only in the thoracic region, where the frequency rate 
was highest among women with timely menarche (72,2%). 
Depending on the age of menopause, significant differences 
are also set in the thoracic with the highest rate of women 
with timely menopause (70,7%). The frequency of pain in 
the cervical and lumbar did not differ significantly between 
groups. With a duration of postmenopausal period is set 
magnification overall frequencies of pain in the spine from 
84,1% to 94,4%. In the cervical spine revealed no significant 
differences in frequency of pain between groups. Frequencies 
of pain in the thoracic and lumbar significantly differed 
between groups within the respective 27,7-72,1% and 70,2-
88,2%.

Significant correlation was found between age at menarche 
arrival and presence of pain in the cervical spine, age of 
menopause and frequency of pain in the thoracic and lumbar 
spine, duration of postmenopausal period and overall 
frequencies of pain in the spine and frequencies in the 
thoracic and lumbar spine.

Key words: pain, women, spine, frequency, age, menarche, 
menopause, postmenopausal period.



32 “Проблеми остеології”

Поворознюк В.В., Балацька Н.І., Тяжка О.В., Буднік Т.В., Кубей І.В., Галіяш Н.Б. “Рівень 25(ОН)D у сироватці крові ...”

РІВЕНЬ 25(ОН)D У СИРОВАТЦІ КРОВІ ТА СТРУКТУРНО-
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ В ДІТЕЙ
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Резюме. В статті представлено результати власних досліджень з визначенням рівня 25(ОН)D у сироватці крові та струк-
турно-функціонального стану кісткової тканини в дітей. Обстежено 191 дитина шкільного віку. Встановлено, що в 
дітей із рівнем 25(ОН)D у сироватці крові понад 50 нмоль/л реєструвалися достовірно вищі показники денситоме-
трії п’яткової кістки порівняно із школярами з тяжким дефіцитом вітаміну D (p<0,05). 

Ключові слова: діти, дефіцит вітаміну D, структурно-функціональний стан кісткової тканини.

Вступ
Протягом перших 30 рокiв мінеральна 

щiльнiсть кісткової тканини (МЩКТ) зростає 
нерiвномiрно. У віці 4-8 років у дівчаток та 4-12 
років у хлопчиків швидкість збільшення кістко-
вої маси відзначається сталими показниками. У 
10-14-річних дітей спостерігається активне на-
копичення кісткової тканини, так званий пе-
ріод формування піку кісткової маси, при яко-
му мінеральна щільність зростає, в середньому, 
на 7-8% за рік та 45% за весь період. У 17-річ-
них дівчат МЩКТ складає 93% від максималь-
ної щільності дорослих жінок, а у хлопців – 86% 
від найбільших показників у чоловіків. Вiк 10-
15 рокiв є критичним для формування кісткової 
тканини [1, 2, 3]. 

У пiдтриманнi гомеостазу кальцію та фосфору 
та, відповідно, формуванні оптимального піку 
кісткової тканини, беруть участь три основні 
гормони: паратиреоїдний (ПТГ), кальцитонiн i 
активний метаболiт вiтамiну D – кальцитрiол. 
Гiпокальцiємiя стимулює лiнiйне зростання 
рiвня ПТГ, який  викликає демiнералiзацiю 
та, в подальшому, деструкцiю органiчного 
матриксу кiстки. Механiзм дiї вiтамiну D3 
полягяє в збiльшеннi абсорбції кальцію з тонкого 
кишечника та підвищення реабсорбцiї кальцiю 
та фосфору шляхом активацiї транспортних 
бiлкiв. Таким чином, метаболiти вiтамiну D3 
виступають у ролi активних ремодуляторiв 
кісткової тканини. Дефіцит вітаміну D веде до 
порушення мінералізації кісткової тканини, 
розвитку рахіту в дітей та остеомаляції в 
дорослих [4-7]. 

25(OH) вітамін D є основною циркулюючою 
формою вітаміну D з періодом напіввиведення 
із кровотоку 2-3 тижні та вважається найкра-
щим індикатором для його моніторингу. Пе-
ріод напіввиведення 1,25(OH)2 вітаміну D із 
кровотоку складає приблизно 4 години, а його 
концентрація в 1000 разів нижча за рівень 
25(OH) вітаміну D. Окрім цього, вміст 1,25(OH)2 
вітаміну D у сироватці крові чітко регулюється 
рівнями ПТГ, кальцію й фосфору, тому в 
пацієнтів із вторинним гіперпаратиреозом рівень 
1,25(OH)2 вітаміну D часто знаходиться в межах 
норми або навіть підвищений. Отже, показник 
1,25(OH)2 вітаміну D не відображає рівня вітамі-
ну D у організмі людини, тому не є ефективним 
для моніторингу пацієнтів з дефіцитом вітаміну 
D [4, 8].

Згідно із сучасними рекомендаціями (Holick 
M., 2011), дефіцит вітаміну D визначається як 
рівень 25(OH) вітаміну D нижче 20 нг/мл (50,0 
нмоль/л), недостатність вітаміну D – як рівень 
25(OH) вітаміну D, що складає 21-29 нг/мл (50,1-
74,9 нмоль/л). 25(ОН) вітаміну D вище 75,0 
нмоль/л знаходиться в межах норми. Інтоксика-
ція вітаміну D, як правило, не виникає при рівні 
нижче 150 нг/мл (375 нмоль/л).

Мета дослідження – дослідити взаємозв’язок 
між рівнем 25(ОН)D у сироватці крові та 
структурно-функціональним станом кісткової 
тканини в дітей. 

Матеріали та методи
Для оцінки взаємозв’язку між рівнем 

25(ОН)D у сироватці крові та структурно-
функціональним станом кісткової тканини було 
проведено ультразвукову денситометрію 191 
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дитині, які проживали в трьох регіонах України: 
західному (м. Теребовля, Тернопільська обл., 
обстежено 118 школярів), північному (м. Київ, 
оглянуто 25 дітей), східному (м. Луганськ, 
проведено дослідження 48 хлопчиків та 
дівчаток). Структурно-функціональний стан 
кісткової тканини (СФСКТ) досліджували 
за допомогою ультразвукової денситометрії 
п’яткової кістки апаратом SAHARA (Hologic). 
Рівень 25-ОН вітаміну D3 (25(ОН)D) та 
інтактного паратгормону (іПТГ) вивчали за 
допомогою електрохемілюмінісцентного методу 
на аналізаторі Eleсsys 2010 (Roche Diagnostics, 
Німеччина) тест-системами cobas.

Результати дослідження та їх обговорення
Проведені дослідження показали, що низькі 

показники структурно-функціонального стану 
кісткової тканини реєструвалися в 13,6% обсте-
жених дітей. На заході школярі з низьким СФСКТ 
склали 11,9 % від всіх оглянутих у регіоні, в м. 
Києві – 4,0%, а в Луганську – 22,4%.

Рівень 25(ОН)D у сироватці крові серед 
школярів із нормальним СФСКТ відповідав 
(27,43 [17,96; 39,24]) нмоль/л, а з низьким – 
(21,97 [16,20; 30,86]) нмоль/л. Проте, достовір-
ної різниці між вказаними показниками не вияв-
лено. Також групи обстежених дітей достовірно 
не відрізнялися за віком. Вік школярів у групі з 
низьким СФСКТ був (13,3 [11,0; 15,0]) рр., а з 
нормальним СФСКТ – (13,1 [11,0; 14,0]) рр. 

Результати вивчення структурно-функціо-
нального стану кісткової тканини в школярів 
залежно від регіону проживання представлені в 
таблиці 1. 

Таблиця 1. Показники структурно-
функціонального стану кісткової тканини в дітей 

залежно від регіону проживання

Показ-
ники

Регіон проживання
захід, n=118 північ, n=25 схід, n=48

ІМ, % 97,8*
[86,7; 107,9]

102,2*
[89,8; 112,9]

91,15
[82,15; 103,05]

eМЩКТ,  
г/см2

0,542
[0,472; 0,606]

0,546
[0,492; 0,638]

0,501
[0,444; 0,580]

ШРУ, м/с 1561,5
[1543,2; 1580,6]

1557,0
[1547,4; 1577,7]

1503,5
[1531,0; 1571,6]

ШОУ, 
дБ/МГц

68,0
[61,9; 76,0]

77,3*
[106,2; 90,0]

67,7
[60,0; 78,2]

Примітка. * – достовірність різниці показників порівняно 
із обстеженими східного регіону (p<0,05).

Отже, згідно таблиці 1 встановлено, що 
найкращі показники денситограми реєструвалися 

в школярів м. Києва. У них були достовірно 
вищі показники індексу міцності (p<0,05) та 
швидкості проходження ультразвуку в кістковій 
тканині (ШОУ) (p<0,05) порівняно із школярами 
сходу країни. СФСКТ дітей західного регіону 
суттєво відрізнявся від аналогічних даних 
школярів сходу, а різниця показника індексу 
міцності носила достовірний характер (p<0,001).

З метою вивчення показників СФСКТ 
залежно від рівня 25(ОН)D у сироватці крові 
всіх школярів було розділено на три підгрупи. 
Оскільки кількість обстежених із НВD та 25(ОН)
D у сироватці крові в межах норми була невели-
кою (14 та 2 особи відповідно), їх було об’єднано 
в одну групу. Результати дослідження занесено в 
таблицю 2. 

Таблиця 2. Показники структурно-
функціонального стану кісткової тканини в дітей 

залежно від рівня 25(ОН)D, (M±m)

Показник
Рівень 25(ОН)D, нмоль/л

<25 >25–50 >50
ІМ, % 93,7±2,51 96,61±1,88 105,03±6,12*

eМЩКТ,  
г/см2 0,528±0,019 0,554±0,014 0,574±0,024*

ШРУ, м/с 1557,2±5,41 1563,6±3,62 1573,61±6,70*
ШОУ,  

дБ/МГц 62,45±2,57 72,24±2,18 69,95±2,44
Примітка. * – вказана достовірність різниці між групами 
з тяжким ДВD та з рівнем 25(ОН)D вище 50 нмоль/л 
(р<0,05).

Встановлено, що в дітей із рівнем 25(ОН)D 
у сироватці крові понад 50 нмоль/л реєструва-
лися достовірно вищі показники денситометрії 
п’яткової кістки порівняно із школярами з тяж-
ким ДВD (табл. 2). Вірогідної різниці між да-
ними СФСКТ у групах пацієнтів із помірним та 
тяжким ДВD зазначеного регіону не виявлено.

Результати кореляційного аналізу між 
показниками СФСКТ та іПТГ в обстежених 
школярів залежно від віку занесені в таблицю 
3. Проведений аналіз, згідно з даними вказаної 
таблиці, не виявив зв’язку між рівнем 25(ОН)D 
у сироватці крові та показниками денситометрії 
п’яткової кістки обстежених школярів. 

Необхідно зазначити, що при аналізі впливу 
іПТГ на показники СФСКТ (табл. 3) лише в 
дітей пубертатного періоду виявлено негативний 
тісний достовірний кореляційний зв’язок 
між рівнем іПТГ у сироватці крові та даними 
ультразвукової денситометрії, такими як індекс 
міцності (r=-0,19, p=0,01), еМЩКТ (r=-0,23, 
p=0,01) та ШОУ (r=-0,19, p=0,05). 



34 “Проблеми остеології”

Поворознюк В.В., Балацька Н.І., Тяжка О.В., Буднік Т.В., Кубей І.В., Галіяш Н.Б. “Рівень 25(ОН)D у сироватці крові ...”

Висновок
Встановлено зв’язок між структурно-

функціональним станом кісткової тканини й 
ступенем дефіциту вітаміну D. Доведено, що 
в школярів із тяжким дефіцитом вітаміну D 
спостерігається сповільнення формування піку 
кісткової маси порівняно з однолітками, в яких 
рівень 25(ОН)D у сироватці крові понад 50 
нмоль/л (p<0,05), що обумовлено негативним 
впливом паратгормону на кісткову тканину.
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УРОВЕНЬ 25(ОН)D В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 
И СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ
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Резюме. В статье представлены результаты исследования 
уровня 25(ОН)D в сыворотке крови и структурно-
функционального состояния костной ткани у детей. 
Обследован 191 школьник. Установлено, что у детей с 
уровнем 25(ОН)D в сыворотке крови выше 50 нмоль/л 
регистрировались достоверно высшие показатели денси-
тометрии пяточной кости по сравнению со школьниками 
с тяжёлым дефицитом витамина D (p<0,05).

Ключевые слова: дети, дефицит витамина D, 
структурно-функциональное состояние костной ткани.

Таблиця 3. Кореляційний зв›язок між показниками СФСКТ та іПТГ в обстежених школярів  
залежно від віку

Показники
Вік дітей, роки

10-11 12-15 16-17
r р r р r p

25(ОН)D, нмоль/л 0,04 0,83 -0,16 0,17 0,02 0,20
ІМ, % 0,11 0,55 -0,19 0,05 0,20 0,58

еМЩКТ, г/см2 0,25 0,17 -0,23 0,01 0,15 0,67
ШПУ, м/с 0,02 0,93 -0,14 0,13 0,20 0,58

ШОУ, дБ/МГц 0,11 0,55 -0,19 0,05 0,20 0,58



Том 16, № 3, 2013 35

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

VITAMIN D DEFICIENCY AND STRUCTURAL AND FUNCTIONAL STATE OF BONE TISSUE IN 
CHILDREN

Povoroznyuk V.V.1, Balatska N.I.1, Tyazhka O.V.2, Budnik T.V.3, Kubey I.V.4, Haliyash N.B.4
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Summary. The article presents the results of the study of serum 25(OH)D level and structural and functional state of bone tissue in 
children. There were examined 191 schoolchildren. It was found that children with serum 25(OH)D levels above 50 nmol/L 
were recorded significantly higher densitometry data compared with children with severe vitamin D deficiency (p<0,05). 

Key words: children, vitamin D deficiency, structural and functional state of bone tissue.

Introduction. The recent studies show high 
prevalence of vitamin D deficiency and insuffi-
ciency all over the world. Vitamin D deficiency can 
cause serious problems such as rickets in children 
and osteomalacia in adults. 

The aim of the study was to determine the influ-
ence of vitamin D deficiency on structural and func-
tional state of bone tissue.

Methods. There were examined 191 chil-
dren aged 10-18 years. The boys consisted 53%. 
Bone mineral density was examined by ultrasound 
densitometry of calcaneus (SAHARA, Hologic). 
25(OH)D and iPTH in blood serum were determined 
by electrochemiluminescence method (Elecsys 
2010, Roche). 

Results. Serum 25(OH)D level consists (27.43 
[17.96, 39.24]) nmol/L in schoolchildren with 
normal structural and functional state of bone 
tissue, and (21.97 [16.20, 30.86]) nmol/l – with 

low densitometry data.  Children with vitamin 
D insufficiency had significantly higher data of 
ultrasound densitometry in comparison with school-
children with severe vitamin D deficiency: stiffness 
index 105.03±6.12 vs 93.70±2.51 (p<0.02); BMD 
0.574±0.024 vs 0.528±0.019 (p<0.02) and SOS 
1573.6±6.7 vs 1557.2±5.4 (p<0.01).

Only 12-15 yrs. old children had negative sig-
nificant correlation between iPTH and ultrasound 
densitometry data: correlation between iPTH and 
stiffness index was r=-0.19, p=0.5, BMD and iPTH 
– r=-0.23, p=0.01, BUA and iPTH – r=-0.19, p=0.05.

Conclusion. It was found the relationship 
between structural and functional state of bone 
tissue and the degree of vitamin D deficiency in 
schoolchildren. Severe vitamin D deficiency may be 
the reason of peak bone mass impairment due to the 
negative influence of PTH on bone tissue.



36 “Проблеми остеології”

Чрезвертельные переломы составляют 
около 50% всех переломов проксимального 
отдела бедренной кости. По некоторым 
данным, их частота растёт быстрее, чем 
частота переломов шейки бедренной кости [1]. 
Характерное для чрезвертельных переломов 
хорошее кровоснабжение костных отломков, 
большой мышечный массив, стабилизирующий 
отломки, часто наблюдаемое внедрение одного 
отломка в другой, большая площадь излома 
и, соответственно, и большая площадь их 
соприкосновения являются благоприятными 
условиями для консервативного лечения. 
Тем не менее, в последнее время при данной 
патологии, как и при переломах шейки бедра, 
доминирует оперативный метод лечения [2], 
который позволяет быстрее активизировать 
больных и избежать таких грозных осложнений, 
как тромбозы глубоких вен, тромбоэмболии, 
развитие ложных суставов, частота которых 
при консервативном лечении колеблется от 
1–2% до 5%. [3, 4]. Средний возраст пациентов 
с переломами этой локализации составляет 66–
76 лет и рядом исследователей отмечена прямая 
зависимость их частоты от возраста [5, 6, 7]. 
Одной из причин, способствующей перелому, 
является системный остеопороз, частота 
которого также увеличивается с возрастом [8, 
9]. В последнее время наметилась тенденция 
снижения возраста пациентов с остеопорозом, 
соответственно одновременно «помолодели» 
и чрезвертельные переломы, которые в 
этих случаях, даже если они возникают при 
минимальной травме, редко расцениваются как 
переломы на фоне системного остеопороза.

В качестве подтверждения вышесказанного 
приводим следующее наблюдение: пациент П., 
1965 г.р., 45 лет, обратился в ФГБУ «ЦИТО им. 
Н.Н. Приорова» Минздрава России 14.07.2010 с 
жалобами на постоянные боли в области лево-
го тазобедренного сустава, ограничение движе-

ний в левом тазобедренном суставе и невозмож-
ность передвижения без дополнительной опоры. 
Со слов пациента, травму получил 8,5 мес. на-
зад при падении с высоты роста на область ле-
вого бедра (споткнулся о корень дерева). Резкая 
боль в области верхней трети бедра не позволи-
ла самостоятельно встать. Был доставлен в трав-
матологический пункт, где после рентгеногра-
фии (рентгенограммы и другая первичная меди-
цинская документация потеряны) диагностиро-
ван чрезвертельный перелом левой бедренной 
кости. Больному наложен гипсовый тутор на об-
ласть левого тазобедренного сустава и бедро (до 
коленного сустава) и рекомендован постельный 
режимна 1 месяц, затем ходьба с помощью 2 ко-
стылей. Иммобилизация в гипсовом туторе про-
водилась в течение 6–ти месяцев. По окончанию 
срока фиксации пациент активизирован, одна-
ко сохранение боли в области верхней трети бе-
дренной кости заставило повторно обратиться за 
медицинской помощью. В момент обращения в 
ЦИТО передвигался с помощью 2–х костылей, 
частично нагружая левую ногу. При осмотре от-
мечено укорочение левой нижней конечности на 
2,5 см, мышечная атрофия бедра (на 2 см по срав-
нению со здоровой стороной), пастозность голе-
ни. При осевой нагрузке и движениях, которые 
были резко ограничены (сгибание с разгибанием 
в коленном суставе >150°, сгибание со сгибани-
ем в коленном суставе >150°, разгибание >170°, 
отведение <10°, наружная и внутренняя ротация 
– 0°), сохранялась боль в области тазобедренно-
го сустава. Объем движений в тазобедренном су-
ставе и адаптированность пациента оценены по 
Харрису в 19 баллов.

На рентгенограммах и КТ–граммах (рис. 1, 2) 
линия перелома четко прослеживалась на всем 
протяжении, диастаз между отломками дости-
гал 10 мм, смежные поверхности костных фраг-
ментов в плоскости перелома были уплотнены, 
а спонгиозная ткань закрыта. Взаимоотношения 
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костей, образующих левый тазобедренный су-
став, в целом сохранялись правильными. Сустав-
ная щель прослеживается на всем протяжении. В 
области передневерхнего края вертлужной впа-
дины определялся свободно лежащий костный 
фрагмент (оссификат?). Структура костей иссле-
дуемой области порозна, корковый слой подчер-
кнут. Окружающие мягкие ткани не увеличены 
в объеме. 

Учитывая снижение плотности рентгеноло-
гической тени заснятых отделов скелета, отме-
ченное на рентгенограммах и КТ–граммах, для 
исключения системного остеопороза выполнена 
рентгеновская денситометрия. По данным про-
веденного обследования выявлена значительная 
потеря массы кости. МПК на уровне L1–4 была 
0,884 г\см2 (Z–критерий (–2,8) SD), в шейке бе-
дренной кости с контралатеральной стороны 
0,620 г\см2 (Z–критерий (–3,0) SD), total бедра 
0,606 г\см2 (Z–критерий (–3,4) SD) соответствен-
но. Для уточнения характера нарушений меха-
низмов ремоделирования костной ткани прове-
дено исследование маркеров резорбции, костео-

бразования, гомеостаза кальция (табл. 1). Полу-
ченные данные стали основанием для диагноза: 
идиопатический системный остеопороз, ослож-
ненный патологическим чрезвертельным высо-
кооборотным переломом левой бедренной кости, 
замедленная консолидация чрезвертельного пе-
релома левой бедренной кости, укорочение ле-
вой конечности на 2,5 см.

Возможность вторичного системного остео-
пороза исключалась, так как у пациента не об-
наружено какой–либо соматической патологии и 
гипогонадизма. Учитывая выявленные на КТ та-
кие изменения, как уплотнение костных отлом-
ков по линии излома, отсутствие признаков фор-
мирования костной мозоли и наличие сопутству-
ющего остеопороза, возможность дальнейше-
го консервативного лечения поставлена под со-
мнение. Больному планировалась операция ме-
таллоостеосинтеза после проведения в предо-
перационном периоде лекарственной терапии 
для коррекции выявленного усиления резорбции 
костной ткани (повышен ДПИД). В качестве ан-
тирезорбтивного препарата назначена золедро-

 
 А Б 
Рис. 1. Больной П., 45 лет, 14.07.2010. Рентгенограмма костей таза обзорная (А), левый тазобедренный сустав в ак-

сиальной проекции (Б).

Таблица 1. Результаты исследования крови и мочи 

Дата Кальций крови Паратгормон 
крови

Щелочная фосфата-
за крови Остеокальцин крови Дезоксипиридинолин 

(ДПИД)
21.07.2010 2,39 2,5 91 19,7 8,4
24.12.2010 2,52 83 3,8 6,2
Норма 2,2–2,55 ммоль\л 1,3–6,8 пмоль\л 40–150 Ед\л 4,6–65,4 нг\мл 2,3–5,4 нМ\мМCRE
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новая кислота (5 мг) внутривенно однократно в 
комбинации с ежедневным приемом альфакаль-
цидола 1 мкг\сутки, диета с повышенным содер-
жанием кальция (до 1200 мг\сутки), дозирован-
ная ходьба с помощью костылей. Оперативное 
лечение предполагалось выполнить через 1 мес.

Однако пациент явился на прием только через 
5 мес. после начала лечения. При осмотре жалоб 
не предъявлял, передвигался без помощи косты-
лей. На протяжении всего периода до повторного 
обращения продолжал постоянно получать ранее 
назначенный альфакальцидол в той же дозиров-
ке и соблюдал диету с повышенным содержанием 
кальция. На выполненных в этот момент рентге-
нограммах (рис. 3) отмечены признаки консоли-
дации перелома. Также положительная динамика 
выявлена и на контрольных КТ–граммах (рис. 4) 
по сравнению с предыдущим исследованием: ли-
ния перелома в передне–нижних отделах практи-

чески не прослеживалась, на остальных участках 
она была нечеткой за счет формирования эндо-
стальной костной мозоли. Состояние расценено 
как срастающийся чрезвертельный перелом ле-
вой бедренной кости. Функция тазобедренного 
сустава по Харрису оценена в 78 баллов. Иссле-
дование маркеров костного метаболизма (табл. 1) 
в этот период подтвердило снижение уровня мар-
керов ремоделирования. Некоторое снижение 
маркеров костеобразования (остеокальцин, ще-
лочная фосфатаза) на фоне лечения было про-
гнозируемым результатом влияния золедроновой 
кислоты. Учитывая положительную клиниче-
скую и рентгенологическую динамику, вопрос об 
оперативном лечении был снят, и больному было 
рекомендовано продолжить прием альфакальци-
дола для лечения системного остеопороза.

Через 18 мес. с момента начала консерватив-
ной терапии, что составило 26 мес. с момента 

Рис. 2. Больной П., 45 лет, 19.07.2010. КТ–томограммы верхней трети левой бедренной кости.
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 А Б
Рис. 3. Больной П., 45 лет, 24.12.2010. Рентгенограмма левого тазобедренного сустава в прямой (А) и аксиальной 

(Б) проекциях через 5 мес. после начала лечения.

Рис. 4. Больной П., 45 лет, 19.01.2011. КТ–томограммы левой бедренной кости через 5 мес. после начала лечения.
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травмы, пациент жалоб не предъявлял. Функция 
тазобедренного сустава по Харрису оценивалась 
в 95 баллов (рис. 5). При рентгенографии (рис. 6) 
выявлена полная консолидация перелома.

По данным денситометрии, несмотря на со-
хранение дефицита МПК, отмечена положитель-
ная динамика: прирост МПК в шейке бедренной 
кости справа составил 4%, total бедра – 3%, на 
уровне L1–4 – осталась практически без измене-
ний (+1%).

Заключение
Эпидемиологические исследования, прове-

денные в ряде городов России, выявили высокую 

распространенность низкоэнергетических пере-
ломов проксимального отдела бедренной кости в 
популяции старше 50 лет [6, 7, 8, 11]. Учитывая 
характер травмы, эти переломы расцениваются 
как переломы на фоне остеопороза.

У наблюдаемого нами пациента не удалось 
уточнить факторы риска развития остеопороза, 
но возможной причиной могло стать нарушение 
формирования пика костной массы, и молодой 
человек вступил во взрослую жизнь с дефици-
том массы кости, соответствующей остеопорозу 
(в этих случаях используется Z–критерий).

Рис. 5. Больной П., 46 лет, 17.01.2012. Внешний вид пациента, функция тазобедренного сустава через 1,5 года по-
сле начала лечения.

Рис. 6. Больной П., 46 лет, 17.01.2012. Рентгенограмма левого тазобедренного сустава в прямой (А) и аксиальной 
(Б) проекциях через 1,5 года после начала лечения.
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Отсутствие достаточной осведомленности 
травматологов–ортопедов о системном остео-
порозе, тем более у лиц молодого возраста, или 
факторах риска его развития, как в приводимом 
выше случае, является причиной ошибок в выбо-
ре тактики лечения перелома, возникшего на па-
тологическом фоне. Это удлиняет срок консоли-
дации перелома и может завершиться образова-
нием ложного сустава. В приводимом выше слу-
чае, несмотря на удовлетворительное стояние от-
ломков, которое имело место при обращении в 
ЦИТО, были признаки формирующейся замед-
ленной консолидации перелома. В клинической 
практике в этих случаях применяется оператив-
ное лечение, но, как показало наше наблюдение, 
при удовлетворительном состоянии отломков ис-
пользование фармпрепаратов, регулирующих 
ремоделирование костной ткани, позволяет до-
стичь сращения перелома [12]. Выбор препара-
та определяется характером нарушений механиз-
мов ремоделирования, поэтому необходима оцен-
ка маркеров резорбции и костеобразования. Так 
как в приводимом случае доминировала резорб-
ция над костеобразованием (повышение маркера 
резорбции при сохранении на нормальном уров-
не маркеров костеобразования), то основной за-
дачей проводимой лекарственной терапии явля-
лось снижение интенсивности резорбции. Имен-
но этим определялся выбор золедроновой кисло-
ты, которая относится к группе бисфосфонатов. 
Бисфосфонаты, обладающие антирезорбтивной 
активностью, в настоящее время занимают ли-
дирующие позиции в лечении системного остео-
пороза. Препараты этой группы [13], фиксируясь 
на поверхности костной ткани в участках с высо-
кой степенью ремоделирования, способны актив-
но его снижать [14]. О положительном влиянии 
золедроновой кислоты на репаративный процесс 
в зоне перелома свидетельствуют и эксперимен-
тальные данные [15, 16]. Неотъемлемой частью 
терапии в этих случаях является дополнительное 
назначение витамина D или его активных мета-
болитов как в нашем случае, что необходимо для 
коррекции гомеостаза кальция и уровня парат-
гормона, нарушение которых возможно при при-
менении бисфосфонатов [17].

Таким образом, низкоэнергетические перело-
мы у лиц среднего возраста требуют обследова-
ния на предмет наличия системного остеопоро-
за и проведения обязательного комбинированно-
го лечения: операция остеосинтеза в комбинации 
с лекарственной терапией, направленной на ле-

чение системного остеопороза, что нормализует 
процесс формирования костной мозоли.
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Среди биофизических методов исследова-
ния состояния различных органов и тканей осо-
бое внимание исследователей и клиницистов 
привлекает метод биоимпедансометрии (БИМ), 
основанный на определении величины их сум-
марного электрического сопротивления (импе-
данса). Различные модификации данного ме-
тода нашли применение в хирургии, реанима-
тологии, трансплантологии, интенсивной те-
рапии, дерматологии, онкологии, диетологии, 
спортивной и космической медицине. Его ши-
роко используют для исследования водных про-
странств организма в процессе оперативных 
вмешательств, интенсивной терапии заболева-
ний, сопровождающихся нарушениями водно–
солевого обмена; определения безжировой мас-
сы тела; мониторинга процессов восстановле-
ния при травмах, ранениях; оценки эффектив-
ности разгрузочно–диетической терапии и т.п. 
[1–3]. Однако потенциальные возможности дан-
ного метода остаются еще далеко не исчерпан-
ными. Среди наиболее перспективных направ-
лений дальнейшего развития и совершенство-
вания метода БИМ можно отметить: разработ-
ку методов и аппаратуры для локального иссле-
дования состояния органов, тканей и отдельных 
клеток; изучение пространственного распреде-
ления параметров импеданса тканей организма 
с перспективой разработки метода электроим-
педансной томографии; разработка метода элек-
троимпедансной спектроскопии, что позволит 
использовать его в области нанотехнологий для 
микроскопической визуализации клеток, прове-
дения исследований на клеточном и молекуляр-
ном уровне; исследование взаимосвязей пара-
метров импеданса и его составляющих с мор-
фологическими и физиологическими характе-
ристиками отдельных органов и тканей. 

Одним из новых, перспективных направле-
ний развития метода БИМ является остеоме-
трия биоимпедансная (ОМБИ). В настоящее 
время в клинической медицине наиболее рас-
пространены рентгеновские, ультразвуковые и 
радионуклидные методы оценки минеральной 

плотности костной ткани (КТ). Однако каждый 
из этих методов имеет свои недостатки и огра-
ничения. Это требует разработки новых неин-
вазивных методов оценки состояния КТ. Глав-
ными требованиями к таким методам является 
их безопасность, доступность, высокая инфор-
мативность, позволяющая получать информа-
цию не только о минеральной плотности, но и о 
состоянии органического компонента матрикса 
КТ. Анализ отечественной и зарубежной лите-
ратуры, а также результаты наших собственных 
исследований свидетельствуют о том, что такие 
требования в значительной степени удовлетво-
ряет метод ОМБИ. 

В отделе клинической патофизиологии Ин-
ститута физиологии им. А.А. Богомольца НАН 
Украины на протяжении многих лет проводят-
ся исследования биоэлектрических свойств КТ 
у здоровых животных разного возраста при мо-
делировании условий микрогравитации, раз-
личных режимов гипокинезии и алиментарной 
депривации, воздействия дозированной нормо-
барической гипоксии, введения экзогенного ме-
латонина и т.д. [4–6]. Разработана аппаратура и 
усовершенствована технология исследования 
биоэлектрических свойств КТ лабораторных 
животных с использованием ОМБИ. Экспери-
менты на животных показали, что данный ме-
тод позволяет не только идентифицировать, но 
и дифференцировать изменения состояния КТ, 
которые развиваются в процессе возрастной ин-
волюции, под влиянием микрогравитации, ги-
покинезии и других факторов [7–9]. Результа-
ты этих исследований легли в основу разработ-
ки новой технологии – мультичастотной биоим-
педансометрии КТ человека и создания первого 
отечественного апарата – биоимпедансометра 
костной ткани «Остеотест», предназначенного 
для ранней диагностики нарушений КТ у людей 
[10–13]. Суть разработанной технологии состо-
ит в зондировании кости человека сигнальным 
электрическим током частотой от 102÷106 Гц и 
определении величины импеданса КТ, а также 
его составляющих – активного и реактивного 
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сопротивлений, на частоте максимальной поля-
ризации. Результаты измерений обрабатывают-
ся и анализируются на компьютере с использо-
ванием пакета программного обеспечения. 

В состав биоимпедансного аппарата для не-
инвазивной диагностики состояния КТ челове-
ка «Остеотест» входит: электронный блок, блок 
измерительных электродов, которые размеще-
ны на опорной площадке и соединены экрани-
рованным кабелем с электронным блоком , а 
также компьютерно–программный комплекс, 
предназначенный для обработки и хранения по-
лучаемой информации. Основные технические 
характеристики биоимпедансного аппарата не-
инвазивной диагностики состояния костной 
ткани человека «Остеотест»: частоты тестиру-
ющего тока – 1 кГц (±1%), 10 кГц (±2%) и 1МГц 
(±10%); выходное напряжение с генератора ча-
стот – не более 150 мВ (±2%), минимальный из-
меряемый ток – 10 мкА (±1%), максимальный 
измеряемый ток – 50мА (±5%), минимальное 
измеряемое напряжение – 10 мкВ (±1%), макси-
мальное измеряемое напряжение – 10 В (±5%). 
Питание аппарата осуществляется от сети пе-
ременного тока напряжением 220 В (±5%), ча-
стотой 50 Гц (±5%). Потребляемая мощность 
– не более 100 VA. Электробезопасность ап-
парата соответствует 1 классу, степень защи-
ты – 2. Опорная площадка для стопы выполне-
на из неметаллического материала и обеспечи-
вает ее расположение под углом 55º с опорой на 
пятку при полном разгибании нижней конеч-
ности в коленном суставе. В аппарате «Остео-
тест» реализован тетраполярный (четырехэлек-
тродный) метод измерений, который позволяет 
наиболее точно измерять электрические пара-
метры тканей, расположенных в межэлектрод-
ном пространстве, за счет минимизации влия-
ния на их величину сопротивления поверхност-
ных тканей и спонтанной поляризации электро-
дов. Кроме того, данный метод исключает необ-
ходимость использования электродных прокла-
док или специальных электропроводящих паст 
и гелей. При проведении тетраполярной ОМБИ 
используют две пары округлых электродов из 
нержавеющей стали, которые расположены ко-
аксиально таким образом, что в центре каждой 
пары размещается потенциальный электрод, а 
на периферии – токовый. Такое взаимное распо-
ложение 2 потенциальных и 2 токовых электро-
дов позволяет проводить локальную фокусиру-

ющую импедансометрию глубоко расположен-
ных тканей.

Импедансометрические исследования удоб-
нее проводить на костях периферического ске-
лета: дистальный и ультрадистальний отделы 
костей предплечья, пяточная кость, большебер-
цовая кость, фаланги пальцев, надколенник. В 
этих областях отсутствуют магистральные со-
суды и большие мышечные массивы, а кость 
наиболее близко прилегает к коже. Таким обра-
зом при проведении импедансометрии основ-
ная маса тканей в межэлектродном простран-
стве представлена КТ. Базовая модель биоим-
педансного аппарата для неинвазивной диагно-
стики состояния КТ человека «Остеотест–1» 
ориентирована на импедансометрические ис-
следования пяточной кости, которая не явля-
ется идеально плоской. Поэтому при проведе-
нии ОМБИ, особенно динамического характе-
ра, важно, чтобы электроды располагались в од-
них и тех же местах и имели хороший контакт 
с поверхностью кожи. Для этого можно исполь-
зовать следующие анатомические ориентиры: с 
медиальной стороны пяточной области электро-
ды должны располагаться сзади и книзу от су-
хожилия мышцы – длинного сгибателя большо-
го пальца и выше медиального отростка бугра 
пяточной кости, а с латеральной стороны – кза-
ди и книзу от сухожилия длинной малоберцо-
вой мышцы и выше латерального отростка бу-
гра пяточной кости.

Информативность и воспроизводимость ре-
зультатов импедансометрических исследований 
КТ человека in situ, а следовательно и их диа-
гностическая значимость, в значительной сте-
пени зависят от учета ряда методических во-
просов, а также особенностей организации и 
порядка проведения диагностической процеду-
ры. Перед началом исследований пациент дол-
жен снять все металлические предметы. Кожу 
в области наложения электродов необходимо 
протереть спиртом. Импедансометрические ис-
следования проводят в положении испытуемо-
го сидя, при полном разгибании нижней конеч-
ности в коленном суставе. Пациент размещает 
обнаженную стопу на опорной площадке под-
ставки под углом 55º так, чтобы пяточная кость 
располагалась между электродами. С помощью 
ручки регулировки положения электродов по-
следние приводятся в тесное соприкосновение 
с кожей пяточной области. После проверки пра-
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вильности установки стопы и соостности нало-
жения электродов запускают программу изме-
рений. После окончания исследований замеря-
ют расстояние между электродами с точностью 
до ±1 мм, полученную величину заносят в про-
грамму расчетов. Для стандартизации результа-
тов исследований рассчитывают относительные 
величины показателей путем деления их абсо-
лютных величин на величину межэлектродного 
пространства, а также определяют коэффици-
ент поляризации ткани (отношение величины 
импеданса на частоте 104 Гц до величины того 
же показателя на частоте 106 Гц). Важной пред-
посылкой для обеспечения необходимой точно-
сти импедансометрических измерений и исклю-
чения возможности негативных воздействий на 
ткани является определение оптимальных пара-
метров тестирующего тока по напряжению. Ре-
зультаты проведенных исследований показали, 
что для импедансометрии пяточной кости в наи-
большей степени этим требованиям удовлетво-
ряет напряжение порядка 150 мВ.

 Результаты предварительных лаборатор-
ных испытаний аппарата «Остеотест»
Известно, что качество костной ткани, ее 

прочность, минеральная плотность, насыщен-
ность и т.п. изменяются с возрастом. Суще-
ственные изменения этих свойств КТ наблю-
даются у людей пожилого возраста при разви-
тии возрастной остеопении и инволюционно-
го остеопороза. В рамках проведения предва-
рительных лабораторных испытаний апппара-
та «Остеотест» нами были исследованы воз-
можности его использования для скрининговой 
оценки возрастных изменений качества костной 
ткани. В исследованиях участвовало 18 волон-
теров в возрасте от 25 до 80 лет. Биоимпедансо-
метрические исследования проводились соглас-
но описанной выше методики. Среднюю вели-
чину исследуемых показателей у каждого испы-
туемого определяли по результатам трех после-
довательных измерений, выполненным с интер-
валом 5 минут. 

Сравнительный анализ результатов биоим-
педансометрического тестирования КТ испыту-
емых разного возраста показал, что у лиц стар-
шей возрастной группы величины импеданса и 
реактивного сопротивления достоверно мень-
ше, чем у молодых испытуемых, что указыва-
ет на начало развития возрастной остеопении. 
Так, если величина импеданса на частоте мак-

симальной поляризации костной ткани в воз-
расте 20–30 лет составляла 723,03±19,91 Ом·см, 
то в возрасте 50–60 лет оно достоверно умень-
шалось до 607,13±24,46 Ом·см, а у лиц старше 
70 лет не превышало 570,32±27,00 Ом·см. Сред-
нее уменьшение величины реактивного сопро-
тивления у испытуемых в возрасте 50–60 лет по 
сравнению с 20–30–летними достигало 16%, а 
в возрасте 70–80 лет – 21%. Реактивное сопро-
тивление, которое отражает степень поляриза-
ции костной ткани, у всех испытуемых дости-
гало максимальной величины на частоте 104 Гц. 
Однако, если в возрасте 20–30 лет реактивное 
сопротивление составляло 3356,7±144, 8 Ом·см, 
то в возрасте 50–60 лет оно уменьшалось до 
2964,0±54,4 Ом·см, а у лиц старше 70 лет не 
превышало 2650,0±75,0 Ом·см. Среднее умень-
шение величины реактивного сопротивления 
у испытуемых в возрасте 50–60 лет по сравне-
нию с 20–30–летними достигало 13%, а в воз-
расте 70–80 лет – 23%. Анализ темпов измене-
ний биоэлектрических параметров костной тка-
ни показал, что они существенно возрастали у 
испытуемых старше 50–60 лет, что согласуется 
с данными литературы, в которых исследовали 
состояние костной ткани людей разного возрас-
та с помощью методов рентгеновской и ультра-
звуковой денситометрии. 

Заключение
Разработана инновационная технология био-

импедансной остеометрии и создан первый оте-
чественный биоимпедансный аппарат для неин-
вазивной диагностики состояния костной тка-
ни человека «Остеотест». Результаты предва-
рительных лабораторных исследований показа-
ли, что аппарат «Остеотест» позволяет диффе-
ренцировать возрастные изменения состояния 
костной ткани человека. Технология биоимпе-
дансной остеометрии существенно дополня-
ет возможности существующих методов неин-
вазивной диагностики состояния костной тка-
ни человека. Преимуществами разработанной 
технологии являются ее неинвазивность и безо-
пасность для пациентов и медперсонала, доста-
точно высокая точность и скорость измерений в 
различных режимах работы, возможность оцен-
ки состояния как минерального, так и органиче-
ского матрикса костной ткани в клинических и 
амбулаторных условиях. 
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Актуальность
Иммобилизационный остеопороз, развиваю-

щийся у пациентов после переломов вследствие 
дефицита весовой и динамической нагрузок по-
врежденной конечности, характеризуется уве-
личением сроков консолидации костных отлом-
ков и значительными техническими трудностя-
ми при остеосинтезе.

Цель исследования. Изучение структурных 
изменений костной ткани при использовании ме-
таллоконструкций в условиях иммобилизацион-
ного остеопороза.

Материалы и методы
В исследовании использованы 30 самцов 

крыс Вистар в возрасте 3–4 месяца, массой 100–
140 г. Животные были разделены на 2 серии: 1 
серия – введение спиц в дистальный метафиз бе-
дренной и проксимальный метафиз большебер-
цовой костей здоровым животным, 2 серия – вве-
дение спиц по аналогичной схеме животным с 
предварительно моделированным иммобилиза-
ционным остеопорозом путем ампутации голени 
одной из задних конечностей. Сроки наблюде-
ния составили: 7, 14, 30, 90, 120 дней после им-
плантации спиц. В течение всего срока наблю-
дения животные обеих серий не нагружали опе-
рированную конечность. Экспериментальный 
материал представлял собой метафизы бедрен-
ных и большеберцовых костей крыс, из которых 
после фиксации в 10% растворе формалина, де-
кальцинации в 7% растворе азотной кислоты и 
Biodec R вырезали костные блоки, обезвоживали 
их в спиртах восходящей концентрации, залива-
ли в парафин. Гистологические препараты окра-
шивали гематоксилин – эозином, по Ван–Гизон. 
Изучение гистологического материала выполня-
ли с использованием микроскопа Olimpus (Япо-
ния). Ввод изображений производили на циф-
ровом модуле визуализации и документирова-
ния VIDI – CAM (Россия, СПб) при увеличении 
40. Для анализа оцифрованных изображений ис-

пользовали программное обеспечение «Видео – 
Тест Мастер – Морфология 5.2» (Россия, Спб). 
Различия сравниваемых показателей считали до-
стоверными при p≤0,05.

Результаты исследования
Морфологическое исследование показало, 

что на 7 день после операции в обеих сериях экс-
перимента стенки спицевого канала были пред-
ставлены грануляционной тканью. В месте вне-
дрения спицы в кость отмечена слабо развитая 
реакция в виде комплексов хрящевой ткани раз-
ной степени зрелости и периостального остео-
генеза. В кортикальной пластинке было отме-
чено увеличение диаметра гаверсовых каналов. 
Вокруг спицевого канала наблюдались дистро-
фические и очаговые склеротические измене-
ния костной ткани. Вторая серия характеризо-
валась наличием остеокластической резорбции, 
расширением межтрабекулярных пространств. 
Диаметр спицевого канала составил в 1 серии 
0,983±0,026 мкм, во 2 серии – 1,055±0,173 мкм.

Через 14 дней периостальная реакция сохра-
нялась на небольшом протяжении около спице-
вого входа в обеих сериях. В спицевом канале 
у животных 1 серии фиброзная капсула вокруг 
спицы располагалась фрагментарно, а во 2 серии 
закрывала тонким слоем всю внутреннюю по-
верхность канала. Вокруг канала костные трабе-
кулы были истончены, межтрабекулярные про-
странства широкие. Диаметр спицевого канала в 
1 серии составлял 0,963±0,040 мкм, во 2 серии – 
1,071±0,065 мкм. 

Через 30 дней в обеих сериях в спицевом ка-
нале сохранялась тонкая выстилка из фиброзной 
ткани. В костной ткани, прилегающей к спицево-
му ходу, были отмечены атрофия трабекул, оча-
ги склероза, причем во 2 серии эти явления были 
более выраженными и распространенными по 
площади. Межтрабекулярные пространства со-
хранялись широкими, были заполнены миелоид-
ным костным мозгом. Диаметр спицевого отвер-
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стия в 1 серии составлял 0,978±0,032 мкм, во 2 
серии – 1,070±0,084 мкм.

Через 90 дней к стенке спицевого канала 
фрагментарно прилегала фиброзная капсула. 
Стенка канала состояла из костной ткани с дис-
трофическими изменениями, подобные измене-
ния отмечались в обеих сериях эксперимента. 
Для 2 серии были характерны истончение кост-
ных трабекул и неровности периостальной по-
верхности кости. Диаметр спицевого канала в 1 
серии составил 1,015±0,033 мкм, во второй се-
рии – 1,169±0,090 мкм.

К концу эксперимента (120 дней) у животных 
обеих серий были отмечены очаги склерозиро-
ванной костной ткани, примыкающие к стенке 

спицевого канала, который содержал фрагмен-
ты фиброзной капсулы и новообразованную зре-
лую костную ткань. Диаметр спицевого канала в 
1 серии составил 0,957±0,015 мкм, во 2 серии – 
1,76±0,052 мкм. 

Заключение
У здоровых лабораторных животных на про-

тяжении всего периода наблюдения диаметр 
спицевого канала практически не менялся. При 
иммобилизационном остеопорозе, несмотря на 
отсутствие функциональной нагрузки опериро-
ванной конечности, выявлена отрицательная ди-
намика увеличения диаметра спицевого канала, 
что свидетельствует о сниженных прочностных 
свойствах костной ткани в условиях  остеопороза.

КЛИНИКО–ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ОСТЕОПОРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА ПРИ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМАХ 

ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА У ДЕТЕЙ
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Тяжелые формы ЦП у детей проявляются 
спастическими парезами (100%), дистоничес-
кими атаками (68%), амиотрофическим (94%), 
гиперкинетическим синдромами (26%), кост-
но–суставными нарушениями позвоночно-
го столба (100%), сгибательными контракту-
рами в коленных (74%), голеностопных (56%), 
локтевых суставах (67%), но у 27% из них нами 
диагностированы проявления остеопороза. 

Первыми проявлениями остеопороза у детей 
с ЦП были продолжительная боль в мышцах, ко-
стях, крупных суставах, позвоночнике, перио-
дические судороги в икроножных мышцах, про-
грессирующий вегето–сосудистый синдром с 
дистоническими и синкопальными приступами, 
головная боль, акропарестезии. 

Этиологическими факторами развития остео-
пороза у детей являются длительная неподвиж-
ность, нейродистрофический процесс, гормо-
нальная недостаточность, иммобилизация, кро-
ме того подобные дети длительное время нахо-
дятся в горизонтальном положении или в инва-
лидной коляске.

Диагноз остеопороза устанавливался на ос-
новании жалоб и данных неврологического ста-
туса, а также на основании результатов дообсле-
дований. Наиболее доступным методом диагно-
стики остеопороза является проведение рент-
генографии позвоночника (в прямой и боковой 
проекции). При остеопорозе наблюдаются изме-
нения костной структуры – кортикальный слой 
истончен, трабекулярный рисунок часто размыт 
с подчеркнутой вертикальной направленностью 
костных балок, позвонки с подчеркнутым рисун-
ком замыкающих пластин (что отмечено в ме-
тодических рекомедациях «Диагностика и тера-
пия неврологических проявлений остеопороза у 
взрослых и детей», Евтушенко С.К. с соавтора-
ми, Донецк–2001). При продолжительном тече-
нии заболевания характерна клинообразная де-
формация тел позвонков вследствие их компрес-
сионных, нередко безболевых переломов. 

Подтверждается диагноз остеопороза прове-
дением денситометрии. Этот метод дает возмож-
ность оценить не только костную плотность, а и 
пространственную ориентацию костной ткани. 
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Для оценки активности патологического процес-
са и выбора целенаправленного лечения прово-
дилось исследование показателей кальций–фос-
форного обмена (в т.ч. определение уровня иони-
зированного кальция в крови и активных метабо-
литов витамина D). 

Для лечения остеопороза (наряду с физиоте-
рапевтическими методами, включающими в себя 
магнито– и лазеротерапию, ЛФК по индивиду-
альной программе в щадящем режиме) внача-
ле используется только дыхательная гимнасти-
ка, по мере уменьшения болевого синдрома уве-
личивается нагрузка, упражнения выполняют-
ся лежа, затем постепенно включаются упраж-
нения в вертикальном положении, применяются 
мультивитаминные препараты с витамином D3, 
рекомендуется сбалансированная диета и физи-

ческие нагрузки. При концентрации 25–гидрок-
сивитамина D 20–31 нмоль/л назначался вита-
мин D3 в дозе 1000 МЕ 2 раза в сутки, при кон-
центрации менее 20 нмоль/л назначался по 2000 
МЕ 2 раза в сутки, курс лечения составлял 3 ме-
сяца, затем проводилось повторное определение 
25–гидроксивитамина D, при отсутствии клини-
ческого эффекта применялись бисфосфонаты – 
ибандронат 2,5 и 5,0 мг в день по схеме непре-
рывного лечения под контролем биохимических 
маркеров остепороза. 

Таким образом, ранняя диагностика, профи-
лактика и лечение остеопороза у детей с ЦП по-
зволяет предупредить соматические и невроло-
гические осложнения, приводящие к утяжеле-
нию течения основного заболевания. 

ПАТОМОРФОЛОГИЯ СУХОЖИЛЬНОЙ ТКАНИ ПРИ 
СПАСТИЧЕСКОМ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ ПАРАЛИЧЕ 

Пчеляков А.В., Прусс С.В., Рудюк Т.Н.

ГУ «Украинский научно–исследовательский институт  
медицинской реабилитации и курортологии МЗ Украины»,  

Детский клинический специализированный санаторий «Хаджибей», Одесса

Целью исследования было изучение роли 
патоморфологических изменений сухожильной 
ткани в формировании контрактур при ДЦП. 
Материалом для исследования послужили пре-
параты ахиллова сухожилия, взятые в процессе 
операции у 19 больных ДЦП обоего пола в фор-
ме спастической диплегии, в возрасте 8–16 лет 
(GMFCS: III–IV), которым было проведено хи-
рургическое вмешательство: удлинение ахилло-
ва сухожилия (АС). Кроме того, изучались пре-
параты АС пациентов после повторных вмеша-
тельств. Информированное согласие получено 
от родителей всех исследованных пациентов. 
Гистологическое исследование сухожилия про-
водили на парафиновых, целлоидиновых и крио-
статных срезах. Для обзорных целей срезы окра-
шивали гематоксилином и эозином, методом по 
Ван–Гизон. Гистохимическое исследование гли-
козаминогликанов проводили при окрашивании 
срезов толлуидиновым и альционовым синим с 
соответствующим контролем. 

Нами обнаружены тканеспецифические из-
менения во всех структурах сухожилия. Пучки 
коллагеновых волокон 1–го порядка имеют не-
большой диаметр, утрачивают фибриллярность, 
становятся компактными, разобщены щелевид-
ными пространствами. Отмечается их волноо-
бразная направленность. Характерно снижение 
специфической тинкториальности, что прояв-
ляется ослаблением фуксинофильности и окра-
ской пучков I порядка пикриновой кислотой в 
жёлтый цвет, свойственный для мышечных во-
локон, в отличие от красных волокон в эндотено-
нии и перитенонии. Отмечается расслоение пуч-
ков коллагеновых фибрилл I и II порядка. Это яв-
ляется свидетельством изменения в коллагено-
вых фибриллах химического состава и их дезор-
ганизации. Гистохимические исследования на 
кислые мукополисахариды показали слабо выра-
женную реакцию, что свидетельствует о сниже-
нии количества гликозаминогликанов в аморф-
ном компоненте сухожилия. Сухожильные клет-
ки типа дифференцированных фибробластов 
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большей частью обособлены от фибрилл, часто 
имеют пикнотические ядра и небольшой обо-
док цитоплазмы. Эндотеноний уплотнён и со-
стоит из большого количества фибробластов с 
пикнотизированными ядрами; чётко прослежи-
вается обособленность эндотенония от коллаге-
новых пучков. Перитеноний отечен, дезоргани-
зован, коллагеновые волокна здесь расположе-
ны рыхло. Стенка капилляра перитенония нару-
шена, его эндотелий на значительном протяже-
нии десквамирован. Под капилляром определя-
ются щелевидные пространства. Наличие щеле-
видных пространств и изменение тинкториаль-
ности пучков свидетельствует об утрате связую-
щих компонентов аморфного вещества, обуслов-
ленных отёчностью. Можно считать, что дезор-
ганизация клеток и основного аморфного веще-
ства приводит к изменению фибриллярных ком-
понентов в пучках сухожилия. Вероятно, нару-
шение обменных процессов и регуляторных ме-
ханизмов способствует дискомплексации в су-
хожилии связующих компонентов. В частно-
сти, снижается содержание гликозамигликанов 
в межфибриллярных пространствах пучков I по-
рядка, гликопротеинов типа фибронектина в фи-
бриллах (снижение степени тинкториальности). 

Приведенные изменения в сухожильной тка-
ни у больных ДЦП вызвали необходимость пере-
смотра планирования и тактики хирургических 
вмешательств на сухожилиях. Мы придержива-
лись принципов минимальной травматичности и 

минимальной достаточности операций. Это ка-
салось как кожного разреза, так и щадящего от-
ношения к окружающим мягким тканям и непо-
средственно к сухожилию.

Повторные вмешательства на ахилловом су-
хожилии, проведенные по поводу рецидива эк-
винусной контрактуры голеностопного сустава, 
подтвердили правильность такого подхода. Важ-
но отметить, что необходимость повторных опе-
раций после пересмотра хирургических принци-
пов была очень незначительна и составила за по-
следние три года не более 2% всех вмешательств 
на сухожилиях. 

Таким образом, в исследованной сухожиль-
ной ткани больных ДЦП обнаружены изменения 
двойственного характера. Выявлены признаки 
выраженной незрелости всех элементов ткани, 
которые нарастают с возрастом. Это состояние 
на фоне усиливающейся спастичности мышц, 
возрастания гравитационной нагрузки на ниж-
ние конечности приводит к недоразвитию тканей 
и их регрессии (нарушение структуры, клеточно-
го и белкового состава тканей, их кровоснабже-
ния). Дистрофические процессы в свою очередь 
способствуют нарушению роста сухожилия, что 
отражается на утяжелении и фиксации спастиче-
ских контрактур. Повышенная склонность сухо-
жильной ткани к подобным процессам наклады-
вает особые требования к хирургическим вмеша-
тельствам на ней. Операции должны носить ма-
лотравматичный характер.
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Під нашим спостереженням знаходилося 
25 жінок з переломами тіл хребців віком 50–72 
роки. За рівнем ураження хворі розподілялися 
таким чином: переломи в грудному відділі хреб-
та – 4, в поперековому – 13, множинні – 8. За дав-
ністю: до 1 міс. – 6, до 3 міс. – 8, до 6 міс. – 7, 
понад 1 рік – 4 особи. Операція вертеброплас-
тики показана при неускладнених компресійних 
переломах 2–3 ст. грудних і поперекових хреб-
ців з больовим синдромом, який виникає й по-
силюється при статичних і динамічних наванта-
женнях, незалежно від давності травми хребта. 
Вертебропластика на одному рівні виконана в 17 
пацієнток, на 2 і більше рівнях – у 8 пацієнток. 
Усім пацієнткам були призначені антирезорбен-
ти й препарати кальцію з вітаміном D довгостро-
ково. Регрес больового синдрому й рухову актив-
ність оцінювали за допомогою візуально–анало-
гової шкали болю (ВАШ) і шкали дизабілітації 
Oswestry через 10 днів, 6 і 12 місяців після опера-
тивного втручання. Мінеральну щільність кіст-
кової тканини оцінювали за допомогою рентге-
нівської денситометрії. 

За візуальною аналоговою шкалою болю 
(ВАШ) середній бал до лікування складав 
6,5±1,23 балів. Середній бал після лікування 
складав 4,2±0,58 бали. У віддалені терміни спо-
стереження середній бал складав: через 6 міс. – 
3,2±0,31 бали, через 12 міс. – 3,9±0,41 бали. 

За шкалою дизабілітації Oswestry (версія 2.0) 
відзначений позитивний ефект лікування хворих 
на момент виписки, а саме поліпшення якості 
життя за індексом Josw на 19,5±2,25% у серед-
ньому; у віддалені терміни спостереження: через 
6 міс. – на 38,2±2,4% і через 12 міс. – 26,2±3,4% 
у середньому стосовно доопераційного рівня. 
Часткове погіршення стану пацієнтів через 12 
міс. порівняно з результатами лікування після 
6 міс. відзначалось переважно у хворих, яким 
антиостеопоротична терапія не була проведе-
на адекватно, що підтверджувалося даними 
рентгенденситометрії. Таким чином, операція 
вертебропластики при неускладнених перело-
мах тіл хребців на тлі остеопорозу дозволяла 
знизити больовий синдром і підвищити рухову 
активність хворих. 

РЕЗУЛЬТАТИ ПУНКЦІЙНОЇ ВЕРТЕБРОПЛАСТИКИ ПРИ 
ПЕРЕЛОМАХ ХРЕБЦІВ НА ТЛІ ОСТЕОПОРОЗУ

Сташкевич А.Т., Шевчук А.В., Вовк М.М., Мартиненко В.Г.

ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», Київ
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Цель: оценить качество жизни (КЖ) у пациен-
тов с впервые выявленными остеопоротическими 
переломами позвонков.

Материалы и методы. Исследование выпол-
нено в рамках международного, многоцентрово-
го исследования «ICUROS». В проект были вклю-
чены шесть городов (Иркутск, Москва, Екатерин-
бург, Санкт–Петербург, Ярославль, Ростов–на–
Дону). В исследование включались мужчины и 
женщины 50 лет и старше, с впервые выявленным 
переломом тела позвонка по рентгенограммам не 
позднее двух недель после выявления перелома. 
КЖ с социальной позиции оценивалось опросни-
ком EQ–5D и содержало 5 доменов (мобильность, 
самообслуживание, ежедневную активность, боль\
дискомфорт, тревога\депрессия) и ассоциирован-
ную с ним визуально–аналоговую шкалу (VAS). С 
индивидуальной позиции КЖ оценивали с помо-
щью прямого вопроса ТТО. Каждый опросник па-
циент заполнял самостоятельно или по телефону 
вместе с исследователем 5 раз: до перелома ретро-
спективно, сразу после перелома или не позднее 
двух недель после перелома, через 4 месяца, через 
12 месяцев, через 18 месяцев. Пациентов раздели-
ли на возрастные группы: 50–54 года (n=16), 55–
59 лет (n=29), 60–64 года (n=22), 65–69 лет (n=52), 
70–74 года (n=36), 75–79 лет (n=36), 80 лет и стар-
ше (n=17).

Результаты исследования. КЖ резко снижа-
лось сразу после перелома во всех возрастных 
группах по трем опросникам EQ–5D (50–54 года – 
0,134; 55–59 лет – 0,383; 60–64 года – 0,239; 65–69 
лет – 0,346; 70–74 года – 0,182; 75–79 лет – 0,142; 
80 лет и старше – 0,16), ТТО (50–54 года – 7; 55–59 
лет – 4; 60–64 года – 3; 65–69 лет – 3; 70–74 года – 
2; 75–79 лет – 2; 80 лет и старше – 2), VAS (50–54 
года – 52,5; 55–59 лет – 50; 60–64 года – 50; 65–69 
лет – 50; 70–74 года – 40; 75–79 лет – 73,5; 80 лет 

и старше – 40), по сравнению с состоянием КЖ до 
перелома EQ–5D (50–54 года – 0,902; 55–59 лет – 
0,827; 60–64 года – 0,764; 65–69 лет – 0,801; 70–74 
года – 0,720; 75–79 лет – 0,764; 80 лет и старше – 
0,729), ТТО (50–54 года – 10; 55–59 лет – 10; 60–64 
года – 10; 65–69 лет – 9; 70–74 года – 9; 75–79 лет – 
9; 80 лет и старше – 9), VAS (50–54 года – 90; 55–59 
лет – 85; 60–64 года – 80; 65–69 лет –80; 70–74 года 
– 72,5; 75–79 лет – 75; 80 лет и старше –70), p<0,05. 
К 18 месяцу после перелома наблюдалось сниже-
ние болевого синдрома у пациентов как следствие 
повышения КЖ к концу наблюдения. Если рассма-
тривать КЖ с социальной точки зрения по опрос-
нику EQ–5D, то КЖ не достигает первоначального 
уровня до перелома и остается ниже (50–54 года – 
0,774; 55–59 лет – 0,814; 60–64 года – 0,803; 65–69 
лет – 0,734; 70–74 года – 0,649; 75–79 лет – 0,596; 
80 лет и старше – 0,637), VAS (50–54 года – 87; 55–
59 лет – 85; 60–64 года – 75; 65–69 лет – 80; 70–74 
года – 75; 75–79 лет – 75; 80 лет и старше –72,5), 
p<0,05. КЖ, оцененное с индивидуальной позиции 
самим пациентом к концу 18 месяца после перело-
ма, достигло первоначальных значений, а в некото-
рых возрастных группах оказалось лучше первона-
чальных данных ТТО (50–54 года – 10; 55–59 лет 
– 10; 60–64 года – 10; 65–69 лет – 10; 70–74 года – 
10; 75–79 лет – 10; 80 лет и старше – 10), p<0,05.

Выводы. У пациентов вследствие перелома по-
звонка снижается качество жизни. При этом у па-
циентов старше 70 лет происходит резкое падение 
уровня КЖ, которое остается низким в течении 1,5 
лет. Выявлено, что у пациентов вследствие пере-
лома позвонков снижается уровень социальной 
активности, но собственное индивидуальное вос-
приятие своего состояния здоровья оценивается 
пациентами завышено.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С ВПЕРВЫЕ 
ВЫЯВЛЕННЫМИ ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИМИ ПЕРЕЛОМАМИ 
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Введение. Остеопороз – системное заболева-
ние скелета из группы метаболических остеопа-
тий, характерные проявления которого – сниже-
ние массы костной ткани и нарушение ее микро-
архитектоники – обуславливают снижение проч-
ности кости и повышенный риск переломов. По 
мнению экспертов ВОЗ, остеопороз сегодня – 
одно из наиболее распространенных заболева-
ний, наряду с инфарктом миокарда, онкологиче-
ской патологией и внезапной смертью он зани-
мает ведущее место в структуре заболеваемости 
и смертности населения. Частота остеопороза 
повышается с возрастом, поэтому наблюдаемое 
в последние десятилетия увеличение продолжи-
тельности жизни в развитых странах и связан-
ный с ним быстрый рост числа пожилых людей, 
особенно женщин, ведет к нарастанию частоты 
этого состояния, делая его одной из важнейших 
проблем здравоохранения во всем мире.

Определение показаний к эндопротезирова-
нию тазобедренного сустава является важней-
шим слагаемым работы ортопеда–травматолога. 
Более того, вопросы, определяющие показания к 
эндопротезированию, тесно взаимосвязаны с во-
просами предоперационного планирования. 

Материалы и методы. При постановке пока-
заний к эндопротезированию мы руководствова-
лись комплексной оценкой совокупности факто-
ров по Харрису. 

В клинике «Мотор Сич» кафедры травмато-
логии и ортопедии ЗГМУ в 2011 году было вы-
полнено тотальное эндопротезирование тазобе-
дренного сустава 41 пациенту. Из них мужчин – 
17, женщин – 24 человека. Возраст от 46 до 77 
лет, средний – 57,6 года. Больных с диагнозом 
диспластический коксатроз – 7, коксартроз – 24, 
в том числе двухсторонний – 9 человек; асепти-
ческий некроз головки бедра – 6, ревматоидное 
поражение тазобедренного сустава – 4 больных.

Методика расчёта кортикального индекса 
позволяет определить показатель, характери-
зующий локальное состояние плотности кост-
ной ткани. В норме кортикальный индекс боль-
ше 55%, остеопения – от 48%, при остеопорозе 
значение кортикального индекса составляет ме-
нее 40%.

Степень выраженности остеопороза мы опре-
деляли методом ультразвуковой денситометрии 
на установке Achilles фирмы «Lunar corp». По-
казатели денситометрии использовали в предо-
перационном планировании и для определения 
динамики изменений минеральной плотности 
кости после эндопротезирования сустава. Для 
оценки изменений минеральной плотности кост-
ной ткани (МПКТ) у больного по сравнению с 
нормой разработаны два критерия – Т и Z. По 
Z–критерию МПКТ у больного сравнивают со 
среднестатистической нормой для того же воз-
раста, а по Т–критерию – с нормой, соответству-
ющей пику костной массы, т.е. 30–35 годам. В 
обоих случаях результат выражают в стандарт-
ных квадратичных отклонениях (SD) от рефе-
рентной нормы, что позволяет учесть вариабель-
ность плотности кости среди здорового населе-
ния. С помощью Z–критерия учитывают еще и 
нормальное снижение костной плотности с воз-
растом. Если снижение костной массы у пациен-
тов определяется в пределах от –1,0 до –2,5 SD 
от пиковой костной массы, то можно говорить об 
остеопении. Диагноз остеопороза ставят в том 
случае, когда минеральная плотность костной 
ткани снижена более чем на 2,5 SD по Т–крите-
рию, а наличие при этом хотя бы одного перело-
ма свидетельствует о тяжелом остеопорозе.

При снижении кортикального индекса более 
чем на 35% и наличии остеопороза по критери-
ям остеоденситометрии мы считали показанием 
для установки эндопротеза с цементной фикса-
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Чёрный В.Н., Малышев В.В., Юркив В.Ю.

Запорожский государственный медицинский университет, клиника «Мотор Сич», 
Запорожье

Ключевые слова: остеоартроз, остеопороз, коксартроз, эндопротезирование.



Том 16, № 3, 2013 53

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

цией. Исключение составляли пациенты до 30 
лет с длительно отсутствующей нагрузкой на ко-
нечность, так как возобновление нагрузки ведет 
к быстрой регенерации костной ткани. 

Результаты и их обсуждение. Всем больным 
в послеоперационном периоде при сроке до 12 
месяцев была проведена оценка объективного 
состояния тазобедренного сустава по шкале Хар-
риса. При дооперационной оценке сумма баллов 
в среднем составила 40,5. При сроке 3–х месяцев 
после операции сумма баллов – 82. Среднее зна-
чение при сроке 1 год – 95,6 балла. В целом, зна-
чения шкалы Харриса изменялись от неудовлет-
ворительного до хорошего в течение года. 

Выводы. Адекватная оценка качества кост-
ной ткани в зоне предстоящего оперативно-
го вмешательства, особенности анатомического 
строения, подбор оптимальной конструкции эн-
допротеза и способа его фиксации позволяют по-
лучить хорошие функциональные результаты. 

Выживаемость эндопротеза зависит от боль-
шого числа по–разному взаимодействующих 
факторов, поэтому на основании тщательного 
обследования в предоперационном периоде хи-
рург должен решить непростую задачу со мно-
гими переменными, учитывая индивидуальные 
особенности каждого пациента.

ПЕРШИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ДЕНСИТО–
ГІСТОМОРФОМЕТРИЧНОЇ БІОПСІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ 

КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ В ЖІНОК, ХВОРИХ НА ЛІМФОМУ 
ХОДЖКІНА

Яворська Ю.В.

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського 
МОЗ України», Тернопіль

Вступ. Серед безпосередніх наслідків як са-
мого захворювання, так і віддалених ефектів 
проведеного специфічного лікування у хворих 
на лімфому Ходжкіна варто виділити вторинне 
ураження кісткової тканини, яке має вплив на 
подальшу якість життя таких пацієнтів, врахо-
вуючи потенційну виліковність основної пато-
логії. Поєднання вимірювання показників міне-
ральної щільності кісткової тканини та гістомор-
фометричних параметрів трабекулярної тканини 
хребців дозволяє дати поширену характеристи-
ку структурних змін, які визначають її функціо-
нальний стан. 

Мета. Використовуючи дані денситометрич-
них комп’ютерно–томографічних досліджень, 
прослідкувати за динамікою змін мінеральної 
щільності кісткової тканини у хворих на лімфо-
му Ходжкіна на діагностичному етапі та після за-
вершення ПХТ. На мезоскопічному рівні вивчи-
ти особливості структури трабекулярної частини 
хребців грудного та поперекового відділів хреб-
та в молодих жінок з діагнозом лімфоми Ходжкі-

на, використовуючи експериментальну методику 
віртуальної біопсії кісткової тканини. 

Матеріали та методи. Для оцінювання ста-
ну кісткової тканини на етапі діагностики та піс-
ля отриманого хіміотерапевтичного лікування 
проведене вимірювання наступних параметрів 
у молодих жінок, хворих на ЛХ (n=17, серед-
ній вік=32,25±3,58 роки): МЩКТ в одиницях Ха-
усфільда (HU) методом спіральної ком’ютерної 
томографії та програми перегляду й aналізу КТ 
зображень Clear Canvas Workstation та спеціа-
лізованого програмного забезпечення для ана-
лізу гістоморфометричних параметрів (BS, BV, 
TV, BV/TV, Tb.Th., Tb.Sp., Connectivity, Structure 
Model Index, Fractal Dimension). 

Результати. Отримані достовірно зниже-
ні показники МЩКТ як у грудному, так і в по-
перековому відділах хребта на етапі завершен-
ня ПХТ, у порівнянні з вихідними значеннями 
на етапі діагностики захворювання. Показни-
ки площі поверхні кістки (BS) достовірно змен-
шились в обох відділах хребта після проведення 
ПХТ лікування. Достовірне зменшення індексу 
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вмісту мінерального компонента (BV/TV) відбу-
лося тільки в грудному відділі хребта на етапі за-
вершення ПХТ. Не виявлено достовірної різни-
ці показників, які характеризують трабекули (Tb.
Th., Tb.Sp.) на обох етапах. Зменшились показ-
ники зв’язаності трабекул (connectivity) в попе-
рековому відділі хребта в порівнянні з вихідни-
ми даними діагностичного етапу. Отримані різ-
носпрямовані коливання (зниження/підвищення) 
значень в окремих хребцях грудного відділу, які 
характеризують зміни конфігурації трабекул 
(SMI). Значення фрактальної розмірності (Fractal 
Dimension) та фрактальної поверхні (за метода-
ми Fractal Box Count та Fractal Map Count) також 

достовірно зменшились в обох відділах хребта 
після проведення ПХТ етапу лікування.

Висновки. Отримані результати вказують на 
те, що проведення стандартної ПХТ має безпосе-
редній вплив не тільки на показники МЩКТ, але 
й стало причиною структурної перебудови тра-
бекулярної частини хребців як поперекового, так 
і грудного відділів хребта в молодих жінок, хво-
рих на лімфому Ходжкіна.
Абревіатури: гістоморфометричні параметри, трабе-
кулярна тканина, віртуальна біопсія, ЛХ – лімфома 
Ходжкіна, МЩКТ – мінеральна щільність кісткової тка-
нини, ПХТ – поліхіміотерапія, BS – bone surface area, 
Tb.Th. – trabecular thickness, Tb.Sp. – trabecular separation, 
SMI – Structure model index, BV/TV – bone volume/total 
volume, FD – Fractal dimension.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА (ОСТЕОПЕНИИ) 
ПРИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРОГРЕССИРУЮЩИХ МЫШЕЧНЫХ 

ДИСТРОФИЯХ И АМИОТРОФИЯХ У ДЕТЕЙ
Евтушенко С.К., Шаймурзин М.Р., Евтушенко О.С., Чучварова С.С.

Донецкий областной детский клинический центр нейрореабилитации 
Донецкий НИИ травматологии и ортопедии

Наследственные прогрессирующие мышеч-
ные дистрофии и амиотрофии представляют ге-
нетически гетерогенную группу нейродегене-
ративных заболеваний, для которых характер-
но прогредиентное течение. Актуальность про-
блемы НМЗ определяется высокой распростра-
ненностью данной группы заболеваний и тяже-
лой инвалидизацией больных. В Украине коли-
чество детей с НМЗ ежегодно увеличивается и 
приближается к 2000 тыс. В связи с увеличением 
числа детей с НМЗ в 1997 году организован ам-
булаторный прием и выделены 4 самостоятель-
ных специализированных стационарных коек 
для детей с НМЗ. В реестре базы данных Цен-
тра (2001–2012 гг.) зарегистрировано 348 детей 
с НМЗ, включая: 152 (43,7%) ребенка с первич-
но–мышечными заболеваниями; 107 (30,7%) де-
тей со спинальными мышечными атрофиями; 89 
(25,6%) детей с наследственными мотосенсор-
ными полиневропатиями. За 12 лет мы наблю-
дали выраженные проявления остеопороза у 47 
детей в возрасте от 5 до 15 лет, прежде всего у 
пациентов, длительно принимающих глюкокор-

тикоиды, – 21 (44,7%) ребенок, у больных, ко-
торые продолжительно сохраняли горизонталь-
ное положение или большую часть дня прово-
дили в инвалидной коляске – 26 (55,3%) пациен-
тов. У данной категории больных на фоне сим-
птомокомплекса поражения нейро–мышечного 
аппарата в виде симметричной мышечной сла-
бости и гипотрофии в конечностях (100%), на-
рушения функции ходьбы («утиная» (56,4%), пе-
ронеальной походки (14,7%), ходьбы с акцентом 
на передние отделы стоп (28,2%)); затруднением 
бега, прыжков, ходьбы на пятках, частых споты-
каний, падений (100%); гипорефлексии (34,9%), 
а в 59,3% – отсутствия сухожильных рефлексов; 
костно–суставных нарушений (деформации стоп 
(pes cavus (27,3%), плоские (43,4%), плоско–
вальгусные (30,8%)), позвоночного столба (ки-
фосколиоз (54,1%), сколиоз (86,2%), гиперлор-
доз (38,3%)); ретракций сухожилий (32,5%), сги-
бательных контрактур в голеностопных (76,4%), 
коленных (36,2%) суставах; были выявлены ве-
дущие неврологические синдромы, характерные 
для ранних проявлений остеопороза (остеопе-
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нии): выраженные продолжительные миалгии, 
артралгии в крупных суставах, боли в костях, 
позвоночнике, прогрессирующий вегетативно–
сосудистый синдром с дистоническими и син-
копальными приступами, акропарестезии, го-
ловная боль, полинейропатия при ПМД и СМА. 
В процессе установления диагноза остепороза, 
кроме оценки жалоб и клинического осмотра, 
дети направлялись на рентгеновскую денсито-
метрию (Донецкий НИИ травматологии и орто-
педии); у 28 (59,6%) детей были выявлены при-
знаки остеопении, у 19 (40,4%) пациентов диа-
гностирован остеопороз. Для оценки активности 
патологического процесса при остеопорозе и вы-
бора нацеленного лечения проводится биохими-
ческое исследование ионизированного кальция 
в крови и 25–гидроксивитамина D. Для лечения 
и профилактики остепороза применялись муль-
тивитаминные препараты с витамином D3, реко-

мендовалась сбалансированная диета, физиче-
ские нагрузки. При концентрации 25–гидрокси-
витамина D 20–31 нмоль/л назначался витамин 
D3 1000 МЕ 2 раза в сутки, при <20 нмоль/л на-
значался по 2000 МЕ 2 раза в сутки – курс лече-
ния 3 месяца, затем проводилось повторное ис-
следование 25–гидроксивитамина D, при отсут-
ствии клинического эффекта назначались бис-
фосфонаты (ибандронат 2,5 и 5,0 мг в день по 
схеме непрерывного лечения под контролем био-
химических маркеров остеопороза). Таким обра-
зом, неврологические проявления остеопороза 
базируются на синдромах мультисистемного по-
ражения нейро–мышечного аппарата и являются 
предвестниками прогредиенции патологическо-
го процесса. Их ранняя идентификация позволя-
ет вовремя начать целенаправленное лечение и 
предупредить грозные неврологические и сома-
тические осложнения.
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До редакційної теки журналу «Проблеми осте-
ології» приймаються клінічні та експерименталь-
ні роботи, які висвітлюють питання епідеміоло-
гії, етіології, патогенезу, діагностики, профілакти-
ки та лікування остеопорозу і його ускладнень, а 
також інших захворювань кісткової та суміжних з 
нею систем. Друкуються оригінальні статті, огляди 
літератури, короткі повідомлення, наукова хроніка 
(інформація про з’їзди та конференції).

До друку приймаються наукові матеріали, що 
відповідають вимогам до публікацій, укладених з 
урахуванням «Єдиних вимог до рукописів, поданих 
до біомедичних журналів», розроблених Міжна-
родним комітетом редакторів медичних журналів.

Стаття повинна супроводжуватися офіцій-
ним листом від установи, в якій виконана робо-
та, й мати візу керівника установи. Автор підтвер-
джує, що матеріал статті не було направлено до ін-
ших видань. Додається також акт експертної комісії 
про відсутність інформації, яка містить державну 
таємницю. Повні імена авторів, академічні звання 
та посади, повні адреси повинні бути представлені 
на окремій сторінці. Необхідно також вказати елек-
тронну адресу та телефон автора, з яким контакту-
вати щодо поданої статті.

Обсяг статті оригінальних досліджень не пови-
нен перевищувати 14-15 сторінок друкованого тек-
сту разом з таблицями, ілюстраціями, списком ви-
користаної літератури й резюме. Огляд може мати 
обсяг до 24 сторінок, короткі повідомлення - до 5 
сторінок (2 ілюстрації, таблиці або рисунки).

Текст набирають в редакторі Microsoft Word 
(будь-якої версії) гарнітурою Times New Roman, 
14 пунктів без табуляторів, переноси в словах від-
сутні. Всі спеціальні знаки набираються за допо-
могою команд «вставка / символ»). Розмір аркушів 
210х297 мм (формат А4), орієнтація книжкова. Ін-
тервал між рядками – 1,5, вирівнювання по лівому 
краю, поля з усіх боків по 2 см. Електронний варі-
ант рукопису подається на носіях (дискеті 3’5 дюй-
ма, CD (DVD) R/RW диску без архівації, у форма-
ті RTF) або надсилається на адресу електронної по-
шти редакції журналу. 

Оригінальні статті повинні бути викладені за 
такою схемою:

– УДК
– Назва роботи
– Ініціали та прізвища авторів
– Назва установи, де виконано роботу
– Резюме обсягом до 800 знаків та ключові сло-

ва (4-8 слів) українською, російською чи англій-
ською мовою

– Вступ, де стисло поданий аналіз останніх до-
сліджень та публікацій з даної проблеми, висвітле-

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ
но невирішені питання, яким присвячена стаття, та 
сформована актуальність дослідження

– Мета дослідження
– Матеріали та методи, використані в дослі-

дженні (викладаються так, щоб можна було відтво-
рити дослідження; на загальновідомі методи до-
статньо зробити посилання). Необхідно зазначи-
ти отримання згоди обстежуваних у разі клінічних 
досліджень. Якщо дослідження експериментальні, 
вказати вид і кількість використаних тварин, мето-
ди знеболювання

– Результати дослідження та їх обговорення (не-
обхідно уникати повторення даних таблиць, розгля-
дати лише найважливіші зі встановлених фактів). 
Автори беруть на себе відповідальність за якість та 
вірогідність наведених даних. Усі величини мають 
бути наведеними в одиницях СІ

– Висновки з даної роботи чи перспективи ви-
вчення висвітленої проблеми.

– Перелік використаної літератури містить ци-
товану літературу переважно за останні 10 років, 
наводиться згідно з порядком цитованих у тексті 
джерел (цифрами в квадратних дужках) і подається 
в кінці статті. В оригінальних роботах цитують не 
більше 15 праць, в оглядах – не більше 30

– Розширена анотація (до 1800 знаків) пода-
ється англійською мовою і містить наступні розді-
ли: мета (The aim), матеріали та методи (коротко) 
(Methods), загальні результати (Results), висновки 
(Conclusions), ключові слова (Key words)

Редакція залишає за собою право наукового та 
літературного редагування статті, а також її скоро-
чення, зміну стилю, але не змісту. Роботи, оформ-
лені без дотримання вимог редакції, не реєстру-
ються та не приймаються до друку. 

Рукописи статей із супровідними документа-
ми надсилаються поштою на адресу / електронну 
адресу редакції або подаються особисто до редко-
легії журналу. Авторський варіант статті подається 
у двох формах – електронній (на дискеті 3’5 дюйма, 
CD (DVD) R/RW диску або електронною поштою 
без архівації, у форматі RTF) та на паперовому но-
сії (1 примірник статті, роздрукований на одній сто-
роні аркушів білого паперу формату А4 та підписа-
ний усіма авторами роботи). Електронна та друко-
вана версії мають бути ідентичними.
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