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ЛЕКЦІЇ ТА ОГЛЯДи

Остеопороз – поширене системне захворю-
вання скелета, яке характеризується зниженням 
міцності кісткової тканини, порушенням її мі-
кроархітектури з подальшим збільшенням ризи-
ку переломів. У Європі, США та Японії даним 
захворюванням страждає близько 75 млн. осіб. 
Щорічна частота нових остеопоротичних пере-
ломів становить близько 9 млн., серед яких 1,6 
млн. складають переломи шийки стегнової кіст-
ки. Остеопоротичні переломи істотно впливають 
на захворюваність і летальність. Внаслідок пере-
ломів стегнової кістки середня тривалість життя 
зменшується на 12-15% [1-3].

Найбільш складною є діагностика остеопо-
розу на перших стадіях захворювання, так як у 
більшості випадків першою клінічною ознакою 
захворювання є низькоенергетичний перелом. У 
зв’язку з цим в останні роки з’являється все біль-

ше нових діагностичних методів, які допомага-
ють визначати групи ризику й «ранню» втрату 
кісткової тканини у різних груп населення.

Стан кісткової тканини залежить від багатьох 
факторів (мінеральної щільності кісткової тка-
нини (МЩКТ), її метаболізму, мінералізації, ма-
крогеометрії, мікроархітектури трабекулярної 
кісткової тканини, мікропереломів та ін.). Од-
нією з основних детермінант міцності кісткової 
тканини й ризику переломів є МЩКТ, за раху-
нок, якої за даними літератури, забезпечується 
70-75% міцності кістки [7]. «Золотим» стандар-
том визначення МЩКТ є двохфотонна рентге-
нівська абсорбціометрія (ДРА). Тим не менш, ви-
користання даної методики у клінічній практи-
ці має ряд обмежень. Одним з основних є значна 
зона «перекриття» в осіб, у яких розвиваються 
переломи та, у яких не виникають. Наступним 

ПОКАЗНИК ЯКОСТІ ТРАБЕКУЛЯРНОЇ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ 
В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ 

ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Поворознюк В.В., Дзерович Н.І., Орлик Т.В.

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

Резюме. Остеопороз – поширене системне захворювання скелета, яким страждає близько 75 млн. осіб у Єв-
ропі, США та Японії. Найбільш складною є діагностика остеопорозу на перших стадіях захворюван-
ня, так як у більшості випадків першою клінічною ознакою захворювання є низькоенергетичний пере-
лом. У зв’язку із цим в останні роки з’являються нові діагностичні методи, які допомагають визначати групи 
ризику й «ранню» втрату кісткової тканини.        
 Однією з основних детермінант міцності кісткової тканини й ризику переломів є мінеральна щільність (МЩКТ), 
за рахунок, якої забезпечується 70–75% міцності кістки. «Золотим» стандартом визначення МЩКТ є двохфотонна 
рентгенівська абсорбціометрія (ДРА). Однак, використання даної методики в клінічній практиці має ряд обмежень, 
зокрема значна зона «перекриття» в осіб, у яких розвиваються переломи та, у яких не виникають.   
 Метод оцінки якості трабекулярної кісткової тканини (TBS – trabecular bone score; «TBS Insight», «Med-
Imaps») надає можливість аналізувати трабекулярну структуру відповідно до різних статистичних влас-
тивостей пікселей по відношенню до щільності, внаслідок чого вираховується показник, який сильно ко-
релює з 3D параметрами проектованої трабекулярної кістки.      
 Показник TBS (L1-L4) з віком зменшується на 16,0% у вікових групах від 45 до 90 років та негативно корелює з 
віком. Наявність остеоартриту хребта та його тяжкість мають незначний вплив на показник TBS та вірогідний – на 
МЩКТ на рівні поперекового відділу хребта. Вірогідні зміни якості трабекулярної кісткової тканини спостерігаються 
в жінок на більш ранньому терміні постменопаузального періоду – через 4 роки та більше, тоді як зміни МЩКТ визна-
чаються при тривалості постменопаузального періоду 7 років та більше. Крім того, в жінок у постменопаузальному пе-
ріоді показник TBS достовірно негативно корелює з інтенсивністю болю у грудному та поперековому відділах хребта; 
у розвитку вертебрального больового синдрому показник якості ТКТ відіграє суттєвішу роль, ніж показник МЩКТ. 
Показник якості трабекулярної кісткової тканини корелює з наявністю переломів. На тлі найнижчих показників TBS 
розвивається 50,8% вертебральних переломів, 43,7% – периферичних та 32,8% – комбінованої локалізації.  
 Показник якості трабекулярної кісткової тканини є незалежним від МЩКТ та має важливу діагностичну цін-
ність в оцінці структурно-функціонального стану кісткової тканини.

Ключові слова: якість трабекулярної кісткової тканини, мінеральна щільність кісткової тканини, остеопороз, переломи, 
вертебральний больовий синдром, вік, жінки, постменопауза, чоловіки.



4 “Проблеми остеології”

Поворознюк В.В., Дзерович Н.І., Орлик Т.В. “Показник якості трабекулярної кісткової тканини в клінічній Практиці: ...”

обмеженням використання МЩКТ є диспропор-
ційна оцінка кортикального шару кістки залеж-
но від обстежуваної ділянки за допомогою ДРА 
і, відповідно, відмінність обміну кісткової ткани-
ни в досліджуваних зонах. Значимим обмежен-
ням використання МЩКТ є також те, що досто-
вірні зміни показника під впливом лікування або 
віку можна оцінити після тривалого часу (зазви-
чай роки). Обмін у трабекулярній кістковій тка-
нині відбувається значно швидше (у 8 разів ви-
щий порівняно з кортикальною). У зв’язку з 
цим, оцінюючи мікроархітектуру трабекулярної 
кістки, збільшується точність і чутливість оцін-
ки якості кісткової тканини й ризику переломів 
у клінічній практиці. Структуру трабекулярної 
кістки можна оцінити або з використанням маг-
нітної резонансної томографії, або комп’ютерної 
томографії, але обидві ці методики є дорогими 
у використанні й не завжди доступні у клінічній 
практиці. Також оцінка мікроструктури кісткової 
тканини може проводитись шляхом гістоморфо-
метричного аналізу при біопсії кісткової тканини 
гребня здухвинної кістки. Хоча зазначений метод 
діагностики є високоінформативним, маніпуля-
ція проведення є інвазивною та «травматичною» 
процедурою. Більш того, спірним є питання на-

скільки зазначена ділянка буде дійсно відобра-
жати ризик переломів, наприклад тіл хребців або 
шийки стегнової кістки. Таким чином, на сьо-
годні розвиваються нові неінвазивні візуалізую-
чі технології в діагностиці порушень структур-
но-функціонального стану кісткової тканини та 
визначенні ризику переломів [17].
Оцінка якості трабекулярної кісткової тка-
нини

У 2006 році компанією «Med-Imaps» (Бор-
до, Франція) запатентована нова методика «TBS 
Insight» для оцінки показника якості трабеку-
лярної кісткової тканини (TBS – trabecular bone 
score). При оцінці показника не проводиться пря-
ме фізичне вимірювання кісткової мікроархітек-
тури, показник обчислюється за проекцією 3D 
структури на 2D площині. Аналіз заснований на 
варіації сірих відтінків і амплітуді щільності пік-
селів рентгенівського зображення (http://www.
med-imaps.com). Метод надає можливість ана-
лізувати трабекулярну структуру відповідно до 
різних статистичних властивостей пікселей по 
відношенню до щільності, внаслідок чого вира-
ховується показник, який сильно корелює з 3D 
параметрами проектованої трабекулярної кістки. 
Метод надає глобальну оцінку якості кісткової 

А

Б

Рис. 1. Принципи зображення показника TBS на рівні поперекового відділу хребта (L1-L4) та клінічні приклади 
якості трабекулярної кісткової тканини незалежно від МЩКТ. 

Примітки: А – показники МЩКТ та TBS, які були визначені у 73-річної жінки (середній індекс маси тіла – 24,2 кг/м2, 
МЩКТ (L1-L4) – 0,972 г/см2, TBS – 1,459). Б – показники МЩКТ та TBS, які були визначені у 74-річної жінки (середній 
індекс маси тіла – 24,3 кг/м2, МЩКТ (L1-L4) – 0,969 г/см2, TBS – 1,243). 
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тканини. Важливість методики полягає у її від-
творюваності й дискримінаційній здатності, чут-
ливості показника до змін при захворюванні або 
при лікуванні, а також у впливі на оцінку ризику 
остеопоротичних переломів. В основі показника 
TBS лежать наступні принципи: щільна трабеку-
лярна мікроструктура проектується на площину 
та створює зображення, яке містить велику кіль-
кість пікселей різних сірих відтінків малої амп-
літуди. І навпаки, 2D-проекція трабекулярної по-
ристої структури створює зображення з малим 
числом пікселей різних варіацій з великою амп-
літудою (рис. 1). Таким чином створюється ва-
ріограмма з проектованих зображень, розрахова-
них як сума квадратів відмінностей сірих відтін-
ків між пікселями на певній відстані, в результаті 
чого можливо оцінити 3D-структуру з представ-
лених варіацій на 2D-проектованих зображен-
нях. Показник TBS позитивно корелює з пара-
метрами мікроархітектури Parfitt: кількістю пе-
тель та середньою кількістю трабекул на петель 
на одиницю об’єму, незалежно від МЩКТ, та не-
гативно корелює з показником середньої відстані 
між трабекулами [17].

Для жінок у постменопаузальному періоді 
запропоновані наступні критерії для оцінки по-
казника TBS: показник TBS ≥ 1,350 вважається 
нормальним; у межах 1,200 та 1,350 – відпові-
дає частково порушеній мікроархітектурі трабе-
кулярної кісткової тканини; та ≤1,200 – значній 
її деструкції. Зазначені відрізні точки були ство-
рені робочою групою експертів з TBS із різних 
країн, за аналогією до трьох категорій оцінки 
МЩКТ, а саме нормальної МЩКТ, остеопенії та 
остеопорозу [17]. 

Програма оцінки показника якості трабеку-
лярної кісткової тканини встановлюється наступ-
ним чином: пакет програмного забезпечення ін-
сталюється на персональних комп’ютерах остео-
денситометрів (GE Healthcare-Lunar та Hologic) 
для оцінки мікроархітектури трабекулярної кіст-
кової тканини на денситометричних зображен-
нях поперекового відділу хребта (L1-L4). 

Переваги використання методики TBS на-
ступні: результат легко інтерпретується, немає 
необхідності в додаткових обстеженнях, швидка 
оцінка мікроархітектури кісткової тканини (10 
секунд), можлива ретроспективна оцінка денси-
тограмм поперекового відділу  хребта.

Відповідно до проведених досліджень показ-
ник TBS має похибку вимірювання 1-2%. Корот-
кострокова оцінка похибки показників TBS та 

МЩКТ in vivo проводилась у 30 осіб, яким двічі 
проводилось вимірювання та вираховувався ко-
ефіцієнт середньоквадратичної варіації. У двох 
оцінених центрах похибка вимірювання для по-
казника TBS склала 1,1% та МЩКТ – 1,35%, 
TBS – 1,9% та МЩКТ – 1,5%, відповідно. У 92 
осіб, яким проводилось повторне денситоме-
тричне обстеження хребта (L1-L4) протягом 28 
днів (51 дослідження в той самий день, 41 – в 
інші дні спостереження), показник  короткостро-
кової відтворюваності (CV) склав для TBS 2,1%, 
МЩКТ – 1,7%. У дослідженні OPUS розрахо-
вувалась короткострокова похибка вимірюван-
ня після переміни положення тіла у 60 пацієн-
тів, результат похибки для TBS та МЩКТ склав 
відповідно 1,44 та 1,18%. Popp та співат. прово-
дили вимірювання тричі після зміни положення 
тіла у 15 амбулаторних хворих, в результаті кое-
фіцієнт варіації для вимірювання МЩКТ склав 
0,90%, для TBS – 1,12% [17]. 
Показник якості трабекулярної кісткової тка-
нини та вік

У ряді досліджень доведено, що вік має 
вірогідний вплив на варібельність показника 
ТBS. Dufour та співавт. проводили перехресну 
оцінку показника TBS залежно від віку в 5942 
жінок європеоїдної раси (Франції) віком 45-85 
років з індексом маси тіла менше 40 кг/м2, які 
звертались до двох клінічних центрів країни 
з січня 1997 р. по грудень 2008 р. Результа-
ти дослідження показали слабку негативну 
кореляцію між показником TBS та індексом маси 
тіла (r=-0,17), а також масою тіла (r=-0,14). З по-
казниками зросту зв’язку не було встановлено. 
Лінійне відхилення показника TBS (L1-L4) на 
14,5% будо виявлено у віці від 45 до 65 років (6%  
– до 65 років, 8,5% – старше 65 років) [17]. 

Simonelli та співавт. оцінювали показник 
TBS у 619 жінок європеоїдної раси у віці 30 
років та старше, які проходили обстеження у 
3-х географічно віддалених центрах. Пацієнтки 
не мали переломів в анамнезі, не отримува-
ли антиостеопоротичних засобів та не мали за-
хворювань, які б якимось чином впливали на 
метаболізм кісткової тканини. У результаті було 
встановлено, що показник TBS (L1-L4) залежав 
від віку та знизився на 16,0% у вікових групах 
від 45 до 90 років. Щорічна втрата показника 
TBS збільшилась у віковій групі старше 65 років 
(від -0,004 до -0,006). 

У перехресному дослідженні, проведеному 
в Канадському містечку Манітоба, було виявле-
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но схоже відхилення показників МЩКТ та TBS з 
віком у 29407 обстежених жінок старше 50 років. 

Hage E.L. та співавт. показали негативну 
кореляцію між показником TBS (L2-L4) та віком 
(r=-0,39, р<0,001) у 4907 ліванських жінок віком 
від 20 до 90 років [17]. 

Відомо, що наявність дегенеративно-дистро-
фічних захворювань хребта, частота яких зрос-
тає з віком, може давати хибні результати МЩКТ 
на рівні поперекового відділу хребта в пацієн-
тів старших вікових груп, тому у даному випад-
ку для оцінки структурно-функціонального ста-
ну кісткової тканини враховуються показники на 
рівні проксимального відділу та шийки стегнової 
кістки. На підставі вище зазначеного, рядом спе-
ціалістів було проведено оцінку показника TBS 
(L1-L4) у людей старших вікових груп та визна-
чено залежність показника від наявності дегене-
ративно-дистрофічних захворювань хребта. 

Dufour та співавт. у перехресному дослі-
дженні дослідили вплив остеоартриту хреб-
та на TBS у 390 жінок віком 50-88,5 років. 
Пацієнти були розподілені на групи залежно 
від наявності остеоартриту на рівні попереково-
го відділу хребта (L4 тіла хребця) відповідно до 
критеріїв Міжнародного товариства з клінічної 
денситометрії. Групи пацієнтів (n=141) з остео-
артритом та без нього (n=141) вірогідно не 
відрізнялись за віком (66,0±8,3 проти 64,1±6,9 
років) та індексом маси тіла (25,2±3,5 проти 
24,5±3,4 кг/м2). Тяжкість остеоартриту визнача-
ли при порівнянні тіл хребців L3 та L4, та вира-
жали у стандартних відхиленнях Т-показника. В 
результаті аналізу тіл хребців L1-L3 не було ви-
явлено вірогідних відмінностей МЩКТ та TBS. 
На рівні L4 тіла хребця МЩКТ вірогідно була 
вищою (19%) порівняно з контролем, тоді як 
вірогідних відмінностей показника TBS (-3,2% 
в основній групі проти контрольної, р>0,05) не 
було встановлено. Хоча було виявлено вірогідну 
кореляцію між тяжкістю остеоартриту та МЩКТ 
(r=0,503; p<0,001), зв’язку з показником TBS не 
було підтверджено (r=-0,067; p=0,426). Дані ре-
зультати показують, що наявність остеоартриту 
хребта та його тяжкість мають незначний вплив 
на показник TBS та вірогідний – на МЩКТ на 
рівні поперекового відділу хребта [17]. 

На базі Українського науково-медичного цен-
тру проблем було проведено обстеження 521 жін-
ки віком 40-79 років (середній вік – 55,0±0,3 ро-
ків; середній зріст – 1,634±0,3 м; середня маса 
– 73,5±0,6 кг). Мінеральну щільність кісткової 
тканини та якість трабекулярної кісткової ткани-

ни оцінювали за допомогою ДРА (Рrodigy, GE). 
Показники МЩКТ у обстежених жінок відпові-
дали віковій нормі. Пацієнтки не мали перело-
мів в анамнезі. У результаті дослідження було 
встановлено вірогідне підвищення показника 
МЩКТ на рівні поперекового відділу хребта з 
віком: 40–49 рр. – 1,126±0,015 г/см2; 50–59 рр. – 
1,234±0,013 г/см2; 60–69 рр. – 1,343±0,053 г/см2; 
70–79 рр. – 1,348±0,100 г/см2; F=4,04; p=0,008) 
(рис. 2). На думку авторів отримані дані можна 
пояснити підвищенням частоти дегенеративно-
дистрофічних захворювань з віком. Вірогідних 
відмінностей показника МЩКТ на рівні шийки 
стегнової кістки не виявлено [4].

Рис. 2. Мінеральна щільність кісткової тканини у жі-
нок з показниками структурно-функціонального ста-
ну кісткової тканини в межах норми і без переломів в 

анамнезі залежно від віку.

При цьому, в обстежених жінок виявлено віро-
гідне зменшення показника TBS (L1-L4) з віком: 
40–49 рр. – 1,334±0,016; 50–59 рр. – 1,289±0,013; 
60–69 рр. – 1,194±0,034; 70–79 рр. – 1,205±0,050; 
F=6,56; p=0,0003) (рис. 3).

Рис. 3. Показник якості трабекулярної кісткової тка-
нини в жінок з показниками структурно-функціо-
нального стану кісткової тканини в межах норми і без 

переломів в анамнезі залежно від віку.
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Таким чином, показник якості трабекулярної 
кісткової тканини є незалежним та має важливу 
діагностичну цінність в оцінці структурно-функ-
ціонального стану кісткової тканини.

При оцінці показника TBS у жінок залеж-
но від тривалості постменопаузального періо-
ду Поворознюком В.В. та співавт. [6] було об-
стежено 122 практично здорові жінки віком 40-
79 років (середній вік – 56,2±0,8 років; середній 
зріст – 162,6±0,5 м; середня маса – 71,5±1,3 кг), 
які залежно від тривалості постменопаузально-
го періоду були розподілені на групи: 1) з регу-
лярним менструальним циклом (без менопаузи) 
(n=25), 2) з тривалістю постменопаузального пе-
ріоду 1-3 роки (n=26), 3) 4-6 років (n=12), 4) 7-9 
років (n=18), 5) 10-12 років (n=8), 6) 13-15 ро-
ків (n=4), 7) 16-18 років (n=5), 8) більше 19 ро-
ків (n=7). У результаті було виявлено достовірне 
зниження показника TBS при тривалості пост-
менопаузального періоду 4 роки та більше (4-6 
років (p=0,003), 7-9 років (p=0,002), 10-12 ро-
ків (p=0,002), 13-15 років (p=0,0003), 16-18 ро-
ків (p=0,0003) і більше 19 років (p=0,00002)) по-
рівняно з показниками жінок з регулярним мен-
струальним циклом. Таким чином, показник TBS 
тісно пов’язаний зі змінами гормонального фону 
в організмі жінки. При цьому, МЩКТ на рів-
ні поперекового відділу хребта достовірно зни-
жувалась у жінок при тривалості постменопау-
зального періоду 7-9 років (p=0,02), 10-13 років 
(p=0,003) і більше 19 років (p=0,0001) (рис. 4, 5) 
[6].

Таким чином, вірогідні зміни якості трабеку-
лярної кісткової тканини, виявлені за допомогою 
нової методики «TBS iNsight», спостерігаються 
в жінок на більш ранньому терміні постменопау-
зального періоду – через 4 роки та більше, тоді 
як зміни МЩКТ  визначаються у жінок при три-

валості постменопаузального періоду 7 років та 
більше.

В іншому дослідженні, проведеному під ке-
рівництвом Поворознюка В.В., вивчали осо-
бливості вертебрального больового синдрому 
залежно від характеристик структурно-функ-
ціонального стану кісткової тканини (МЩКТ та 
(TBS) у 665 у жінок віком 25-89 рр.

Аналізували вікові особливості динаміки по-
казників МЩКТ та TBS у жінок 25-89 рр. залеж-
но від наявності вертебрального больового син-
дрому (є біль у будь-якому відділі хребта чи не-
має болю). Встановлено, що з віком у жінок, які 
мають біль у спині, достовірно зменшуються по-
казники TBS та МЩКТ у групах 45-59 рр. (відпо-
відно: Z=5,76, р<0,00001 та Z=3,82, р=0,0001), 60-
74 рр. (відповідно: Z=7,68, р<0,00001 та Z=7,15, 
р<0,00001) та 75-89 рр. (відповідно: Z=6,53, 
р<0,00001 та Z=5,86, р<0,00001). Навпроти, у 
групі без болю в спині показник МЩКТ порівня-
но з групою молодих вірогідно нижчий тільки у 
віці 60-74 рр. (Z=3,27, р=0,001), а показник TBS 
має тільки тенденцію до зниження у цій же віко-
вій групі (Z=1,79, р=0,07) (рис. 6 А, Б).

 А Б
Рис. 5. Мінеральна щільність кісткової тканини на рівні поперекового відділу хребта (А) і шийки стегнової кістки 

(Б) у жінок залежно від тривалості постменопаузального періоду. 
Примітка. * – р <0,05 порівняно з показниками у жінок без менопаузи.

Рис. 4. Показник якості трабекулярної кісткової тка-
нини у жінок залежно від тривалості постменопау-

зального періоду. 
Примітка. * – р <0,05 порівняно з показниками у жінок з 
регулярним менструальним циклом.
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За результатами кореляційного аналізу вста-
новлено, що в жінок у постменопаузальному пе-
ріоді показник TBS має достовірний негативний 
кореляційний зв’язок із рівнем болю у як у груд-
ному (рис. 7, А), так й у поперековому (рис. 7, Б) 
відділах.

Таким чином, за отриманими результатами 
можна зробити припущення, що у розвитку вер-
тебрального больового синдрому показник TBS 
відіграє суттєвішу роль, ніж показник МЩКТ.
Показник якості трабекулярної кісткової тка-
нини та остеопоротичні переломи

У декількох перехресних дослідженнях вста-
новлено, що TBS має зв’язок з остеопоротич-
ними переломами тіл хребців, шийки стегнової 

кістки та переломів іншої локалізації в жінок у 
постменопаузальному періоді. 

Krueger та співавт. у ретроспективному дослі-
дженні випадок-контроль, показали, що при ви-
користанні лише показника TBS можна виявляти 
осіб з високим ризиком переломів. У досліджен-
ня були включені 429 жінок європеоїдної раси в 
постменопаузальному періоді, серед яких у 158 
спостерігались низько-енергетичні переломи. 
Контрольну групу склали 271 жінка, стандар-
тизовані за віком, без остеопоротичних перело-
мів в анамнезі. У результаті обстеження пацієн-
ток було виявлено, що 73% переломів спостері-
гались у жінок без остеопорозу, при цьому у 72%  
жінок показник TBS був нижче середнього зна-
чення [17].

 А Б
Рис. 6. Динаміка показників ТВS (А) та МЩКТ (Б) в жінок різного віку залежно від наявності вертебрального бо-

льового синдрому.
Примітка. *** – вірогідні відмінності порівняно з групою 25-44 рр., р<0,0001.

 А Б
Рис. 7. Кореляційний зв’язок між рівнем болю у грудному (А) та поперековому (Б) відділах та показником TBS  

в жінок у постменопаузальному періоді.
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У ретроспективному дослідженні випа-
док-контроль, проведеному Pothuaud та спі-
вавт., обстежено 135 жінок у постменопаузаль-
ному періоді з двох центрів, серед яких у 45 па-
цієнток були рентгенологічно підтверджені 
переломи: 20 переломів тіл хребців, 5 перело-
мів шийки стегнової кістки й 20 переломів ін-
шої локалізації. Результати дослідження пока-
зали, що в жінок з остеопоротичними перело-
мами тіл хребців та іншої локалізації в анамнезі 
спостерігались вірогідно нижчий показник TBS 
порівняно з контроль ною групою (0,747±0,140 
проти 0,908±0,178; p=0,0004; 0,784±0,176 проти 
0,899±0,177; p=0,0005; відповідно) [17].

У іншому ретроспективному дослідженні ви-
падок-контроль, проводилась оцінка показника 
TBS у жінок європеоїдної раси в постменопау-
зальному періоді віком 50-80 років з остеопенією 
та індексом маси тіла в межах 17-35 кг/м2. Оцін-
ка деформацій тіл хребців проводилась за допо-
могою рентгенографії. У результаті обстежен-
ня у 81 пацієнтки були діагностостовані перело-
ми тіл хребців, у 162 жінок – не виявлені. Індекс 
маси тіла в основній групі обстежених склав 
23,3 кг/м2, у контрольній – 25,4 кг/м2 (р<0,0001). 
У жінок з переломами тіл хребців були визна-
чені вірогідно нижчі показники МЩКТ та TBS 
порівняно з показниками контрольної групи 
(0,945 г/см2 проти 0,968 г/см2, р=0,002; 0,970 про-
ти 1,061, р<0,0001; відповідно). Після стандарти-
зації за масою тіла, показник відносного ризику 
(ВР) для показників МЩКТ, TBS, МЩКТ+TBS 
склав відповідно 1,63 (95% ДI: 1,20–2,22), 1,97 
(95% ДІ: 1,31–2,96), 2,04 (95% ДІ: 1,42–2,92). 

У дослідженні Rabier та співавт. проводена 
порівняльна оцінка показника TBS у пацієнтів 
(n=42) з деформаціями тіл хребців, підтвердже-
ними рентгенологічно, та пацієнтів контрольної 
групи (n=126) без низькоенергетичних переломів 
кісток будь-якої локалізації в анамнезі. Дане до-
слідження було ретроспективним, нерандомізо-
ваним, випадок-контроль, яке було проведено у 
3-х центрах Франції та включало жінок європео-
їдної раси в постменопаузальному періоді зі зни-
женими показниками МЩКТ (Т-показник на рів-
ні поперекового відділу хребта, проксимального 
відділу та шийки стегнової кістки <-1,0 SD), ві-
ком 50-80 років та індексом маси тіла від 19 до 33 
кг/м2. Групи були стандартизовані за віком. Ре-
зультати дослідження показали, що жінки з пере-
ломами тіл хребців мали вищий індекс маси тіла 
порівняно з пацієнтами контрольної групи (25,8 

проти 24,2 кг/м2, р=0,02). Показники МЩКТ та 
TBS були вірогідно нижчими у пацієнток з пере-
ломами порівняно з контрольною групою (0,839 
проти 0,906 г/см2, p=0,002; та 0,911 проти 1,053, 
p<0,0001, відповідно). Після стандартизації за 
масою тіла ВР склав 2,48 (95% ДI: 1,61–3,83) для 
МЩКТ, 3,81 (95% ДІ: 2,17-6,72) для TBS та 3,55 
(95% ДІ: 2,24–5,62) для МЩКТ+TBS [15]. При 
комбінованій оцінці МЩКТ і показника TBS у 
жінок в постменопаузальному періоді збільшу-
ється специфічність (+16,7%, р=0,004) і чутли-
вість (+19,1%, р=0,05) діагностики порушень 
структурно-функціонального стану кісткової 
тканини, ніж при використанні тільки МЩКТ 
(61,9%) [17].

Зв’язок між показником TBS (L1-L4) та пе-
реломом шийки стегнової кістки було оціне-
но в нерандомізованому, випадок-контроль, до-
слідженні, в якому брали участь 191 жінка ві-
ком 50-91 рік (середній вік 26,8±9,45 років) та 
індексом маси тіла від 17 до 35 кг/м2 (середній 
індекс маси тіла 26,8±3,3 кг/м2). Серед обстеже-
них жінок у 83 були в анамнезі остеопоротич-
ні переломи шийки стегнової кістки та 108 жі-
нок склали контрольну групу без остеопоро-
тичних переломів будь-якої локалізації. Жінки 
основної групи були старші за віком (69,8 проти 
64,6 років, p=0,0001), з меншим індексом маси 
тіла (26,2 проти 27,2 кг/м2, p=0,03) та мали віро-
гідно нижчі показники МЩКТ та TBS (МЩКТ 
(L1-L4): ВР=2,21 (95% ДІ: 1,56–3,13); TBS (L1-
L4): ВР=2,05 (95% ДІ: 1,45–2,89)). Був встанов-
лений зв’язок між МЩКТ на рівні шийки та про-
ксимального відділу стегнової кістки та наявніс-
тю перелому (ВР=5,86 (95% ДІ: 3,39–10,14); 6,06 
(95% ДІ: 3,55–10,34), відповідно) [17].

У перехресному дослідженні Lami та співавт. 
обстежили 631 жінку з когорти OsteoLaus, швей-
царської групи (n=1502) віком 50-80 років. Се-
редній вік обстеженої групи склав 67,4±6,7 ро-
ків, середній індекс маси тіла – 26,1±4,6 кг/м2. 
Деформації тіл хребців оцінювали за допомо-
гою латеральної методики двохфотонної рентге-
нівської абсорбціометрії. Частота вертебральних 
переломів 2 та 3 ступеня, основних остеопоро-
тичних переломів та хоча б одного остеопоро-
тичного перелому склала 8,4, 17 та 26%, відпо-
відно. Зв’язок між переломом та TBS був віро-
гідним після стандартизації за МЩКТ (L1-L4) 
(р<0,05). 

У проспективному дослідженні Manitoba бра-
ло участь 29407 жінок віком 50 років та старше, 
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серед яких 1668 жінок мали остеопоротичні пе-
реломи (5,7%), включаючи 439 (1,5%) з клінічни-
ми переломами тіл хребців та 293 (1%) з перело-
мами шийки стегнової кістки. Жінки з перелома-
ми мали вірогідно нижчі показники TBS (L1-L4) 
та МЩКТ (L1-L4) порівняно з жінками без пе-
реломів (р<0,05). Кожне зниження стандартно-
го відхилення показника TBS має 35%-збільшен-
ня вік-залежного ризику будь-яких остеопоро-
тичних переломів (95% ДІ: 1,29-1,42) порівняно 
з 47% (95% ДІ: 1,39-1,55) при оцінці МЩКТ на 
рівні поперекового відділу хребта (L1-L4) та 68% 
– МЩКТ шийки стегнової кістки (95% ДІ: 1,58-
1,78). При поєднанні оцінки МЩКТ будь-якої 
зони вимірювання (поперекового відділу хребта, 
шийки та проксимального відділу стегнової кіст-
ки) та TBS значно покращувався прогноз щодо 
виникнення переломів порівняно з оцінкою по-
одинці МЩКТ або TBS (р<0,0001). Після стан-
дартизації за МЩКТ та додатковими клінічними 
факторами ризику при кожному зниженні стан-
дартного відхилення показника TBS збільшував-
ся ризик остеопоротичних переломів будь-якої 
локалізації з 17 до 20%. Відношення ризику піс-
ля стандартизації за віком показника TBS у про-
гнозі клінічних вертебральних переломів є 1,45 
(95% ДІ: 1,32-1,58) та переломів шийки стегно-
вої кістки склав 1,46 (95% ДІ: 1,30-1,63).

У проспективному дослідженні OFELY було 
обстежено 560 жінок європеоїдної раси в пост-
менопаузальному періоді, середній період спо-
стереження за якими склав 8,0±1,1 років. Серед 
обстежених жінок 94 мали остеопоротичні пе-
реломи будь-якої локалізації та низькі показни-
ки МЩКТ на рівні поперекового відділу хреб-
та (T-показник: -1,9±1,2 проти -1,4±1,3, р<0,001) 
та TBS (1,237±0,098 проти 1,284±0,105; р<0,001) 
порівняно з жінками без переломів (n=466). Жін-
ки з переломами були старші за віком та мали 
меншу масу тіла порівняно з жінками без пере-
ломів (70,4±9,4 проти 65,3±7,6 років, р<0,001; 
59,9±9,0 проти 62,0±9,0 кг, р<0,05, відповідно). 
Відношення ризику виникнення переломів було 
подібним між МЩКТ на рівні поперекового від-
ділу хребта (ВР=1,42; 95% ДІ: 1,17-1,72) та по-
казником TBS (ВР=1,57; 95% ДІ: 1,25-1,98), але 
нижчим, ніж для МЩКТ проксимального відді-
лу стегнової кістки (ВР=2,12; 95% ДІ: 1,62-2,77). 
Хоча відношення ризику для показника TBS є 
слабким, проте він має велике значення для про-
гнозу переломів при створенні мультиваріацій-
ного, покрокового аналізу з включенням віку, 

маси тіла та переломів в анамнезі (ВР=1,34; 95% 
ДІ: 1,04-1,73). 37% переломів виникає в нижній 
квартилі показника TBS, незалежно від МЩКТ.

У іншому дослідженні, проведеному Iki та 
співавт., було обстежено 665 жінок (середній вік 
– 64,1±8,1 років), яким проводили рентгенмор-
фометричний аналіз тіл хребців за допомогою 
латеральної методики на приладі двохфотонного 
рентгенівського денситометра (середній час спо-
стереження – 8,43 років). У результаті було діа-
гностовано 140 переломів у 92 жінок. У жінок з 
переломами спостерігались вірогідно нижчі по-
казники МЩКТ на рівні поперекового відділу 
хребта (0,729±0,126 г/см2) та TBS (1,132±0,110) 
порівняно з жінками без переломів (МЩКТ 
0,814±0,141 г/см2, TBS 1,200±0,095; р<0,0001 
для обох випадків). Відношення ризику для пе-
реломів тіл хребців для кожного відхилення 
МЩКТ на рівні поперекового відділу хребта та 
показника TBS зменшувалось та складало, від-
повідно, 1,69 (95% ДІ: 1,39-2,05) та 1,98 (95% ДІ: 
1,56-2,51). Показник AUC для МЩКТ (L1-L4), 
TBS та комбінованого показника МЩКТ (L1-
L4) + TBS склав відповідно 0,673, 0,682 та 0,700. 
TBS залишався предиктором переломів піс-
ля стандартизації за віком та МЩКТ (ВР=1,54; 
95% ДІ: 1,17-2,02). Проте комбінація показників 
TBS та МЩКТ (L1-L4) у прогнозі переломів не 
є вірогідно кращою, ніж при використанні лише 
МЩКТ. При розподілі пацієнтів за показником 
TBS на тертильні групи, найвища частота пере-
ломів тіл хребців спостерігалась у групі з най-
нижчим показником TBS. 

Briot та співавт. досліджували додаткову цін-
ність показника TBS до МЩКТ у прогнозуван-
ні переломів у 1007 постменопаузальних жінок 
віком старше 50 років з 3-х Європейських цен-
трів дослідження OPUS. Середній період спосте-
реження склав 6 років. Низькоенергетичні пере-
ломи, які виявляли за самозверненням або пере-
ломи тіл хребців при проведенні рентгенографії 
грудного та поперекового відділів хребта, були 
виявлені у 82 (8,1%) та 46 (4,6%) жінок, відпо-
відно. При порівнянні з жінками без переломів, 
жінки з переломами були старші та мали віро-
гідно нижчі показники TBS та МЩКТ у всіх до-
сліджуваних ділянках (L1-L4, проксимальний 
відділ та шийка стегнової кістки) (р<0,05). Від-
ношення ризику для TBS склало 1,62 (95% ДІ: 
1,30-2,01) для клінічних остеопоротичних пере-
ломів та 1,54 (95% ДІ: 1,17-2,03) для переломів 
тіл хребців. 
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У дослідженні, проведеному Поворознюком 
В.В. та співавторами, при аналізі частоти 
розвитку різних типів переломів (вертебральні, 
периферичні, комбінованої локалізації) 
встановлено, що на тлі найнижчих показників 
TBS (Q-І) розвивається 50,8% вертебральних 
переломів, 43,7% – периферичних та 32,8% – 
комбінованої локалізації (рис. 8). 

Протягом останніх років на міжнародних мі-
тингах було представлено декілька тез, присвя-
чених вивченню діагностичної спроможності 
методики TBS у визначенні ризику переломів у 
чоловіків. 

Leib та співавт. обстежили 184 чоловіків, се-
ред яких у 46 виявлені низькоенергетичні пере-
ломи. Середній показник TBS у пацієнтів осно-
вної групи був вірогідно нижчим порівняно з 
контрольною групою, стандартизованою за ві-
ком та МЩКТ (L1-L4) (р=0,007, ∆TBS=-0,062). 
ВР за стандартним відхиленням показника TBS 
був 1,60 (95% ДІ: 1,13-2,27). 

Lorenc та співавт. показали, що показник 
TBS у чоловіків (n=44) з хоча б одним низько-
енергетичним переломом тіла хребця, визначе-
ним за допомогою латеральної методики ДРА 
був вірогідно нижчим порівняно з показниками 
у чоловіків без переломів (n=50) (0,96±0,15 про-
ти 1,06±0,14; p=0,001). МЩКТ (L1-L4) у осіб з 
переломами мала тенденцію до більш низьких 
показників (р=0,07). Було встановлено, що по-
казник TBS є предиктором виникнення перело-

мів тіл хребців (95% ДІ: 0,589–0,783; p=0,0004). 
Оптимальну відрізну точку якості трабекулярної 
кісткової тканини склав показник 0,987, чутли-
вість при цьому склала 60,47%, специфічність – 
80%. Особи з показником TBS нижче зазначеної 
точки мали у 5 разів вищий ризик переломів тіл 
хребців (ВР=5,7; 95% ДІ: 2,27-14,28) порівняно з 
чоловіками, у яких показник був вище [17]. 

За даними Поворознюка В.В. та співавт. по-
казник TBS (L1-L4) у чоловіків вірогідно зни-
жується з віком: 40-49 років – 1,116±0,02, 50-59 
років – 1,111±0,02; 60-69 років – 1,118±0,02; 70-
79 років – 1,062±0,02, 80-89 років – 1,080±0,05 
(F=2,42, р=0,048). Виявлено достовірні відмін-
ності показника TBS у віковій групі 70-79 років 
у порівнянні з віковою групою 40-49 і 60-69 рр. 
(р=0,03) [5].
Показник якості трабекулярної кісткової тка-
нини та алгоритм FRAX в оцінці ризику осте-
опоротичних переломів

FRAX (fracture risk assessment tool) – метод 
(інструмент) оцінки 10-річного ризику переломів 
стегнової кістки та інших основних остеопоро-
тичних переломів (променева та плечова кістки, 
клінічно значущі переломи тіл хребців і стегно-
вої кістки), розроблений на підставі використан-
ня показників віку, індексу маси тіла й клінічних 
факторів ризику переломів з дослідженням або 
без нього мінеральної щільності кісткової тка-
нини шийки стегнової кістки в чоловіків і жінок 
(http://www.shef.ac.uk).

На щорічному мітингу Міжнародного товарис-
тва з клінічної денситометрії (ISCD) в 2013 році 
в Тампі, Флориді Leslie, Kanis та співавт. пред-
ставили результати дослідження Манітоба, згід-
но з якими при використанні алгоритму FRAX 
і методики TBS достовірно збільшується про-
гностична значимість діагностики остеопорозу 
(табл. 1). Також було підтверджено незалежність 
показника якості трабекулярної кісткової ткани-
ни при оцінці ризику остеопоротичних перело-
мів [13].

Рис. 8. Частота розвитку переломів різної локалізації 
у жінок у постменопаузальному періоді залежно від 
показників якості трабекулярної кісткової тканини.

Таблиця 1. Використання алгоритму FRAX і методики TBS при оцінці ризику остеопоротичних  
переломів

Показник TBS залежно від тертильного 
розподілу

Зміни 10-річної ймовірності основних ос-
теопоротичних переломів

Зміни 10-річної ймовірності остеопоро-
тичних переломів шийки стегнової кістки

Нижня тертиль TBS (L1-L4) Збільшення на 25% Збільшення на 30%
Середня тертиль TBS (L1-L4) Без змін Без змін
Верхня тертиль TBS (L1-L4) Зниження на 21% Без змін
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Висновок
Показник TBS (L1-L4) пов’язаний з віком, 

індексом маси тіла, тривалістю постменопа-
узального періоду, наявністю та інтенсивніс-
тю вертебрального больового синдрому. 32-
50% низькоенергетичних переломів обумовлені 
низькими показниками якості трабекулярної 
кісткової тканини. Показник якості трабекуляр-
ної кісткової тканини є незалежним від МЩКТ 
та має важливу діагностичну цінність в оцін-
ці структурно-функціонального стану кісткової 
тканини. 
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ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ТРАБЕКУЛЯРНОЙ 
КОСТНОЙ ТКАНИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАК-
ТИКЕ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Поворознюк В.В., Дзерович Н.И., Орлик Т.В.

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

Резюме. Остеопороз – распространенное системное 
заболевание скелета, которым страдает около 75 млн. че-
ловек в Европе, США и Японии. Наиболее сложной явля-
ется диагностика остеопороза на ранних стадиях заболе-
вания, так как в большинстве случаев первым клиниче-
ским признаком заболевания является низкоэнергетиче-
ский перелом. В связи с этим в последние годы появляет-
ся все больше новых диагностических методов, которые 
помогают определять группы риска и «раннюю» потерю 
костной ткани.

Одной из основных детерминант прочности костной 
ткани и риска переломов является минеральная плот-
ность (МПКТ), за счет, которой обеспечивается 70-75% 
прочности кости. «Золотым» стандартом определения 
МПКТ является двухфотонная рентгеновская абсорбцио-
метрия (ДРА). Однако использование данной методики 
в клинической практике имеет ряд ограничений, в част-
ности значительная зона «перекрытия» у лиц, у которых 
развиваются переломы и, у которых не возникают.

Метод оценки качества трабекулярной костной ткани 
(TBS – trabecular bone score, «TBS Insight», «Med-Imaps») 
позволяет анализировать трабекулярную структуру в со-
ответствии с различными статистическими свойствами 
пикселей по отношению к плотности, в результате чего 
рассчитывается показатель, который сильно коррелирует 
с 3D параметрами проектируемой трабекулярной кости.
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Показатель TBS (L1-L4) с возрастом уменьшается на 
16,0% в возрастных группах от 45 до 90 лет и отрица-
тельно коррелирует с возрастом. Наличие остеоартрита 
позвоночника и его тяжесть имеют незначительное вли-
яние на показатель TBS и достоверный – на МПКТ на 
уровне поясничного отдела позвоночника. Достоверные 
изменения качества трабекулярной костной ткани на-
блюдаются у женщин в более раннем сроке постменопа-
узального периода – через 4 года и более, тогда как из-
менения МПКТ определяются при продолжительности 
постменопаузального периода 7 и более лет. Кроме того, 
у женщин в постменопаузальном периоде показатель 
TBS достоверно отрицательно коррелирует с интенсив-
ностью боли в грудном и поясничном отделах позвоноч-
ника; в развитии вертебрального болевого синдрома по-
казатель качества ТКТ играет более существенную роль, 
чем показатель МПКТ. Показатель качества трабекуляр-
ной костной ткани коррелирует с наличием переломов. 
На фоне низких показателей TBS развивается 50,8% вер-
тебральных переломов, 43,7% – периферических и 32,8% 
– комбинированной локализации.

Показатель качества трабекулярной костной ткани 
является независимым от МПКТ и имеет важную диаг-
ностическую ценность в оценке структурно-функцио-
нального состояния костной ткани.

Ключевые слова: качество трабекулярной костной 
ткани, минеральная плотность костной ткани, остеопо-
роз, переломы, вертебральный болевой синдром, возраст, 
женщины, постменопауза, мужчины.

TRABECULAR BONE SCORE IN CLINICAL 
PRACTICE: LITERATURE REVIEW AND 

RESULTS OF THE OWN STUDY
Povoroznyuk V.V., Dzerovych N.I., Orlyk T.V.

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

Summary. Osteoporosis – a common systemic skeletal 
disease, which affects about 75 million people in Europe, 
USA and Japan. The most difficult is the diagnosis of 
osteoporosis in the early stages of the disease, since in most 
cases the first clinical sign of the disease is low-energy 
fracture. In this connection, in recent years, an increasing 
number of new diagnostic methods that help to define risk 
groups and «early» bone loss among different populations.

One of the main determinants of bone strength and 
fracture risk is bone mineral density (BMD) at the expense 
of which provide 70-75% of bone strength. «Gold» standard 
for determining BMD is a dual-energy X-ray absorptiometry 
(DXA). However, the use of this technique in clinical practice 
has some limitations, such as a significant area of «overlap» 
in individuals who develop fractures and who did not appear.

Method of evaluating of trabecular bone score (TBS – 
trabecular bone score, «TBS Insight», «Med-Imaps») allows 
to analyze the trabecular structure according to the different 
statistical properties of the pixels with relation to the density, 
resulting in calculated indicator that correlates strongly with 
3D projected parameters of trabecular bone.

Indicator TBS (L1-L4) decreases with age at 16.0% in the 
age groups from 45 to 90 years, and is negatively correlated 
with age. The presence of osteoarthritis of the spine and its 
severity have little impact on the index of TBS and reliable 
– for BMD at the lumbar spine. Significant changes of the 
TBS observed in women at earlier postmenopausal period – 
4 years or more, whereas BMD changes are determined by 
the duration of postmenopausal period of 7 or more years. 
In addition, TBS index in postmenopausal women was 
significantly negatively correlated with the intensity of pain 
in the thoracic and lumbar spine; TBS plays a more important 
role in the development of vertebral pain than the rate of 
BMD. TBS correlates with the presence of fractures. Low 
levels of TBS are the  background for development of 50.8% 
of vertebral fractures, 43.7% – of peripheral and 32.8% – 
combined localization.

TBS is independent parameter of BMD and has important 
diagnostic value in the evaluation of structural and functional 
state of bone.

Keywords: trabecular bone score, bone mineral density, 
osteoporosis, fractures, spinal pain syndrome, age, women, 
postmenopausal period, men.
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Актуальність теми
Незважаючи на те, що гендерні відмінності 

нормального рівня сечової кислоти у сироватці 
крові були відомі з давніх часів, на сьогоднішній 
день літературні джерела вказують на те, що 
гіперурикемія – це підвищення рівня сечової 
кислоти вище 360 мкмоль/л у жінок та 420 
мкмоль/л у чоловіків [12, 17, 27]. Сечова кис-
лота – кінцевий продукт обміну пуринових ну-
клеотидів аденіну та гуаніну, її екскреція нирка-
ми становить 70%, кишечником – 15-20% [3, 6]. 
Проблема подагри та гіперурикемії набула осо-
бливого значення за останні роки, що обумовле-
но збільшенням частоти даної патології у світо-
вій популяції. З літературних джерел відомо, що 
поширеність гіперурикемії у світовій популяції 
складає 5-12% [7]. Серед дорослого населення 
США вона становить 2%, Франції – 17%, Росії 
– 19,3% [3]. 

За останні роки встановлено, що збільшення 
частоти подагри та гіперурикемії у світовій по-
пуляції обумовлене збільшенням частоти ожи-
ріння, метаболічного синдрому, частим вико-
ристанням діуретиків та аспірину, збільшенням 
кількості пацієнтів із захворюваннями нирок. У 
зв’язку з цим питання своєчасної діагностики та 
лікування подагри та гіперурикемії залишають-
ся актуальними. Лікування гіперурикемії та по-
дагри передбачає відновлення балансу між про-
дукцією сечової кислоти та її виведенням. На 
сьогоднішній день ще немає одностайної думки 
експертів про необхідність лікування безсимп-
томної гіперурикемії.

Незважаючи на те, що сечова кислота, як кін-
цевий продукт метаболізму пуринів в організмі 
людини, розглядається як фактор ризику різних 
захворювань, у тому числі метаболічного син-
дрому, патології нирок та серцево-судинної сис-
теми, результати деяких досліджень вказують на 

позитивний вплив гіперурикемії на метаболічні 
процеси в кістці. 

Епідеміологія гіперурикемії
Дані щодо поширеності подагри та гіперу-

рикемії у світовій популяції досить суперечли-
ві, що зумовлено, у першу чергу, регіональними 
особливостями населення. Дослідження остан-
ніх років підтвердили швидкі темпи зростання 
частоти гіперурикемії та подагри [7, 9, 14, 15]. 
Зокрема, у США виявили, що захворюваність на 
подагру з 2007 по 2008 рр. становила 4%, а гі-
перурикемію – 21%. Інші дослідження, прове-
дені у Великобританії та у Німеччині з 2000 по 
2005 рр. встановили, що поширеність подагри 
складає 1,4% [17]. Вчені зазначають, що така не-
однорідна поширеність захворювання може бути 
пов’язана із особливостями харчування та спосо-
бом життя населення різних країн [3]. 

Основні фактори епідеміологічного ризику 
розвитку гіперурикемії включають немолодий 
вік, чоловічу стать, постменопаузальний період у 
жінок, порушення функції нирок, артеріальну гі-
пертензію та інші супутні захворювання, що зни-
жують екскрецію нирками сечової кислоти, такі 
як метаболічний синдром та ожиріння, викорис-
тання сечогінних засобів (що збільшують реаб-
сорбцію ниркових уратів), дієта та вживання ал-
коголю, супутні захворювання, які підсилюють 
пуриновий обмін, такі як псоріаз, генетичні де-
фекти та порушення дієти [7, 20]. Співвідношен-
ня між цими факторами ризику часто ускладнює 
вивчення епідеміології подагри. 

Італійські вчені вивчали показники пошире-
ності подагри та гіперурикемії в Італії з викорис-
танням Бази даних Здоров’я Пацієнтів на осно-
ві лонгітудінального дослідження (HSD). Осно-
вними критеріями включення були вік старше 18 
років, наявність подагри та гіперурикемії. Вста-
новлено, що з 2005 по 2009 рр. поширеність по-
дагри збільшилась від 6,7 до 9,1 випадків на 1000 

ГІПЕРУРИКЕМІЯ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД ІНТЕРНІСТА
Поворознюк В.В., Дубецька Г.С.

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

Резюме. У статті представлено літературний огляд щодо сучасного погляду на проблему гіперурикемії, а саме її 
епідеміологічних особливостей у світовій популяції та впливу на коморбідну патологію, зокрема метаболічний син-
дром, захворювання серцево-судинної системи. Важливу роль відведено аналізу літературних даних зарубіжних 
джерел щодо зв’язку рівня сечової кислоти з показниками мінеральної щільності та якості кісткової тканини, 
вивченню впливу гіперурикемії на розвиток остеопорозу та остеопенії у людей різного віку та статі. 

Ключові слова: гіперурикемія, сечова кислота, мінеральна щільність кісткової тканини, остеопороз, остеопенія.
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населення. Крім цього виявлена більша частота 
захворюваності у чоловіків порівняно із жінка-
ми (співвідношення 4:1 при подагрі та 2:1 при 
гіперурикемії). Велика увага була приділена ви-
вченню асимптомної гіперурикемії. Так, її часто-
та збільшилась з 2005 по 2009 рр. з 85,4 до 119,3 
випадків на 1000 населення [18]. 

Численні дослідження, проведені у Вели-
кобританії показали, що поширеність подагри, 
при якій не проводилась медикаментозна корек-
ція складає 1,4%. Друге та четверте Досліджен-
ня Національної Захворюваності (NMS) у Ве-
ликобританії показали, що у період із 1971 по 
1991 рр. збільшились показники поширеності 
подагри у 3 рази. У дослідженні з використан-
ням великої Бази Даних Досліджень з Загальної 
Медичної Практики (GPRD), поширеність по-
дагри, яка не підлягала медикаментозній корек-
ції, в 1999 році склала 1,4%, при цьому найви-
щий показник у 7,3% спостерігався у чоловіків у 
віці від 75 до 84 років. Пізніше дослідження в Ні-
меччині та Великобританії показали, що поши-
реність подагри становить 1,4% в обох країнах за 
період з 2000 по 2005 рр. [17].

Китайські вчені досліджували поширеність 
подагри та гіперурикемії серед населення міс-
та Турпан Сіньцзян-Уйгурського району Ки-
таю. При цьому було обстежено 3 982 особи ві-
ком старше 14 років. Серед них 1 745 чоловіків 
та 2 237 жінок. Результати досліджень показа-
ли, що середній рівень сечової кислоти відпові-
дав величині 284,33±88,81 мкмоль/л у чоловіків 
і 201,04±66,30 мкмоль/л у жінок. Показник за-
гальної поширеності подагри становив 0,025% 
(1/3982) – лише один чоловік мав подагру, від-
повідно серед чоловіків – 0,06% (1/1745), а гіпе-
рурикемія була виявлена у 3,97% (158/3982) па-
цієнтів (у чоловіків – 6,36% (111/1745), у жінок 
– 2,10% (47/2237)). Таким чином, дослідження 
підтвердило, що існують регіональні особливос-
ті частоти подагри та гіперурикемії та вказало на 
нижчі показники цих захворювань в місті Турпан 
Сіньцзян-Уйгурського району порівняно з інши-
ми регіонами Китаю [19].

Протягом 2007 та 2008 рр. у Бостонському 
університеті у США досліджували поширеність 
подагри та гіперурикемії серед американського 
населення. Було обстежено 5 707 осіб. Результа-
ти дослідження порівнювали із аналогічним до-
слідженням NHANES III, яке проводили з 1988 
по 1994 рр. (n=18825 пацієнтів). Американські 
вчені виявили подагру у 3,9% обстежених (серед 

чоловіків – 5,9%, серед жінок – 2,0%), а пошире-
ність гіперурикемії становила 21,2% у чоловіків 
та 21,6% у жінок. Дані показники були вищі по-
рівняно із дослідженням NHANES III з різницею 
в 1,2% щодо поширеності подагри та в 3,2% – гі-
перурикемії. Результати дослідження показали, 
що показники поширеності подагри та гіперури-
кемії є досить високими й протягом останніх де-
сятиліть збільшились, що може бути зумовлене 
зростанням частоти ожиріння та гіпертонічної 
хвороби у світовій популяції [21].

Існує думка, що жінки захищені від розви-
тку гіперурикемії у пременопаузальному періоді 
і що частота захворюваності «наздоганяє» чоло-
віків у постменопаузальному періоді. Дану гіпо-
тезу важко перевірити за допомогою епідеміоло-
гічних досліджень, тому що вік настання мено-
паузи та статус менопаузи тісно пов’язані один 
з одним. Перехресне дослідження населення 
США повідомило про чітко визначене, але по-
мірне (близько 0,30 мг/дл) збільшення в сироват-
ці крові концентрації уратів, яке пов’язане з на-
станням менопаузи, порівнюючи ці дані з віком 
та іншими факторами ризику пременопаузально-
го періоду. У цьому дослідженні, так само як і 
в інших, жінки у постменопаузальному періоді, 
які використовували гормони мали приблизно на 
0,2 мг/дл нижчий рівень уратів у сироватці по-
рівняно з тими, хто їх не приймав. 

Обмін пуринів у людей різного віку та статі

Обмін пуринів у нормі
Джерелом утворення сечової кислоти в орга-

нізмі людини є пуринові сполуки, які надходять 
з їжею або утворюються в організмі під час об-
міну нуклеотидів. У плазмі крові сечова кислота 
знаходиться у вигляді вільних уратів натрію. Роз-
чинність сечової кислоти в біологічних рідинах 
становить від 5,3 до 5,8, тому в організмі вона 
дисоціює до моноурату натрію. Таким чином, се-
чова кислота – 2,6,8-триоксипурин – є кінцевим 
продуктом пуринового обміну у людини [7].

З літературних джерел відомо, що з моле-
кул фосфорибозилпірофосфату та глутаміну під 
впливом ферменту амінотрансферази утворю-
ється фосфорибозиламін. Так розпочинається в 
організмі людини синтез пуринів. Далі з цієї спо-
луки утворюється перший пуриновий нуклео-
тид-інозинова кислота, значна частина якої пере-
творюється в пуринові нуклеотиди нуклеїнових 
кислот – аденілову та гуанілову. Однак части-
на аденілової та гуанілової кислот катаболізу-
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ється, перетворюючись у прості пурини: гуанін, 
ксантин і інші, які під впливом ферменту ксан-
тиноксидази трансформуються в сечову кисло-
ту. Значна їх частина за участю ферменту гіпок-
сантин-гуанін-фосфорибозил-трансферази зно-
ву утворює гуанілову кислоту. Отже, такі пурини 
як гуанін і ксантин є безпосереднім попередни-
ком утворення сечової кислоти в організмі лю-
дини [7].

Сечова кислота є кінцевим продуктом розще-
плення пуринів і виділяється з організму нирка-
ми. Кліренс сечової кислоти характеризує об’єм 
крові, здатний очиститися в нирках від сечової 
кислоти за 1 хв. У нормі цей показник дорівнює 
8,7±2,5 мл/хв. Метаболізм уратів у нирках визна-
чається 4 механізмами: клубочковою фільтраці-
єю, реабсорбцією, канальцевою секрецією та по-
стканальцевою реабсорбцією. На відміну від ни-
рок реабсорбція уратів у шлунково-кишковому 
тракті пасивна й залежить від концентрації ура-
ту в просвіті кишечника [7]. Запаси сечової кис-
лоти в організмі складають у нормі 1000 мг при 
швидкості їх оновлення у межах 650 мг/добу, 
тобто протягом доби із запасів вибуває 650 мг се-
чової кислоти й стільки ж поповнюється. Крис-
тали уратів мають властивість відкладатись у су-
глобах, сечовивідних шляхах, інших тканинах, 
сприяючи розвитку проліферативного запален-
ня, адже сечова кислота погано розчиняється у 
воді. Крім того, відомо, що у людини відсутній 
фермент уриказа, який перетворює сечову кисло-
ту у розчинну сполуку – алантоїн, що стимулює 
накопичення кристалів моноурату натрію. 

Причиною високого рівня сечової кислоти в 
сироватці крові є підвищене утворення ендоген-
них пуринів, або надлишкове надходження екзо-
генних пуринів з їжею, а також порушене виве-
дення уратів нирками. Дана ситуація нагадує те-
рези, її можна схематично відобразити у вигляді 
гіперурикемічного каскаду, де вік відіграє також 
вирішальну роль у розвитку гіперурикемії, яка 
призводить до появи подагри, ниркової, серцево-
судинної патології та депозиції уратів у тканини 
(рис. 1).

Форми та типи порушень пуринового 
обміну

З літературних джерел відомо, що патоло-
гія пуринового обміну залежить, у першу чергу, 
від того який патогенетичний механізм поруше-
ний та який чинник сприяє накопиченню сечо-
вої кислоти в організмі людини. Тому вчені дове-
ли, що існують такі форми порушення пуриново-

го обміну: метаболічна, ниркова та змішана. Так, 
при першій формі порушується метаболізм через 
підвищення синтезу сечової кислоти, оскільки в 
організм з їжею надходить велика кількість пу-
ринів (сардини, печінка, нирки, сухе вино). Ви-
діляють первинну та вторинну гіперпродукцію 
уратів. Так, при первинному накопиченні сечової 
кислоти розвивається дефект ферментного син-
тезу уратів, а вторинна гіперпродукція зумовле-
на підвищеним розпадом клітин при алкоголізмі, 
гемобластозах та хронічному гемолізі. 

Окреме виділення ниркової форми пов’язане 
із низькою канальцевою реабсорбцією та змен-
шеною екскрецією сечової кислоти, що може 
бути зумовлене порушенням функції нирок, 
зменшенням об’єму позаклітинної рідини, дією 
алкоголю та лікарських засобів, артеріальною гі-
пертензією. При змішаній формі одночасно під-
вищується синтез сечової кислоти та знижується 
її екскреція. Вона об’єднує метаболічну та нир-
кову форми. [7].

За типом порушення обміну сечової кисло-
ти та пуринів подагра класифікується наступ-
ним чином: 1) первинне порушення обміну се-
чової кислоти та пуринів (нормальна екскреція 
сечової кислоти відзначається у 80–90% випад-
ків первинної подагри; підвищена екскреція – 
10-20%; ідіопатична подагра становить 99% пер-
винної подагри); 2) вторинне порушення обміну 
сечової кислоти та пуринів (дефіцит глюкозо-6-
фосфатази – хвороба Гірке; хронічний гемоліз, 
лімфопроліферативні захворювання); 3) нирко-
вий механізм порушення (ендогенні метаболіти 
– лактат, кетони, які пригнічують секрецію ура-
тів; хронічна ниркова недостатність, тривалий 
прийом медикаментів, зокрема, діуретиків, ци-
клоспорину) [24].

Рис. 1. Гіперурикемічний каскад
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Гіперурикемія та коморбідність

Гіперурикемія, метаболічний синдром та 
патологія серцево-судинної системи

Багатьох науковців хвилюють питання чи іс-
нує залежність між рівнем сечової кислоти та 
перебігом захворювань серцево-судинної систе-
ми, зокрема артеріальною гіпертензією, ішеміч-
ною хворобою серця, атеросклерозом та інфарк-
том міокарда, метаболічним синдромом особли-
во у пацієнтів старших вікових груп; чи потрібно 
змінювати рівень сечової кислоти при наявності 
гіперурикемії та чи можна знизити ризик леталь-
ності від серцево-судинної патології шляхом ко-
рекції сечової кислоти в сироватці крові [5]. На 
сьогодні відомо, що серед двох механізмів розви-
тку гіперурикемії – підвищене утворення сечової 
кислоти та зниження ниркового кліренсу уратів 
– переважає останній (90-95%). Тому деякі до-
слідники пропонують розцінювати гіперурике-
мію у хворих на артеріальну гіпертензію перш за 
все як маркер ураження нирок. При цьому слід 
враховувати, що зниженню ниркового клірен-
су сечової кислоти можуть сприяти запалення, 
уроджені дефекти канальцевого апарату нирок, 
інволютивні зміни, порушення уродинаміки, а 
також медикаментозні засоби (застосування діу-
ретиків та ацетилсаліцилової кислоти при ліку-
ванні артеріальної гіпертензії) [20]. 

Серед можливих механізмів розвитку артері-
альної гіпертензії в осіб із гіперурикемією важ-
ливу роль відіграє також здатність сечової кис-
лоти, так само як і інших метильованих похідних 
пуринів (кофеїну, теофіліну, теоброміну тощо), 
виявляти виражену стимулюючу дію на цен-
тральну нервову систему, пролонгуючи ефекти 
адреналіну за рахунок блокади фосфодіестерази. 
У численних дослідженнях доведено, що підви-
щення рівня сечової кислоти у плазмі крові може 
передувати появі артеріальної гіпертензії у прак-
тично здорових осіб. Так, гіперурикемію зафік-
совано у 25% пацієнтів з артеріальною гіпертен-
зією до призначення лікування, у 50% хворих, 
які отримували діуретики, та у 75% пацієнтів 
зі злоякісною артеріальною гіпертензією. Крім 
того, артеріальну гіпертензію частіше виявля-
ють в осіб із гіперурикемією (60,7%), ніж з нор-
мальним рівнем сечової кислоти в плазмі крові 
(30,5%). За даними деяких дослідників виявлена 
позитивна кореляція між рівнями діастолічного 
артеріального тиску та сечової кислоти в крові 
у хворих на гіпертонічну хворобу й збільшення 
ступеня гіпертрофії лівого шлуночка у хворих на 

гіпертонічну хворобу з гіперурикемією порівня-
но з хворими з нормоурикемією. 

В останні роки все більшу увагу привертає 
гіперурикемія в якості фактора ризику розви-
тку серцево-судинної патології та її ускладнень. 
У декількох сучасних великих епідеміологічних 
дослідженнях був установлений взаємозв’язок 
між збільшеним рівнем сечової кислоти у крові 
та ризиком розвитку серцево-судинних усклад-
нень як у загальній популяції, так і серед хво-
рих на артеріальну гіпертензію, ішемічну хворо-
бу серця та серцеву недостатність. Отримані дані 
дали можливість ряду авторів віднести гіперури-
кемію до незалежних факторів серцево-судин-
ного ризику. Але єдиного погляду щодо значен-
ня гіперурикемії в розвитку серцево-судинних 
ускладнень у хворих на артеріальну гіпертензію 
не існує [12, 13, 16]. 

З давніх часів науковці помітили, що у хво-
рих на подагру часто виявляють артеріальну гі-
пертензію, надлишкову масу тіла, ішемічну хво-
робу серця та цукровий діабет [3, 7]. З ураху-
ванням наявності гіперурикемії при подагрі та 
метаболічному синдромі деякі вчені називають 
ці два патологічні стани братами-близнюками. У 
клінічній практиці подагра досить часто асоці-
юється з ожирінням, а саме з андроїдним типом 
або абдомінальним ожирінням. Встановлено, що 
78% хворих мають 10% надлишкової маси тіла, 
а 57% – понад 30%. За даними літератури, мета-
болічний синдром розвивається в 25-60% хворих 
на подагру. 

Деякі вчені наводять дані, що метаболічний 
синдром може розвиватися у 90% хворих на по-
дагру. Окрім гіперурикемії, у 89% випадків він 
проявляється гіперліпідемією, у 83% – надлиш-
ковою масою тіла, у 62% – артеріальною гіпер-
тензією, у 51% – гіперінсулінемією, у 22% – цу-
кровим діабетом типу 2; може поєднуватись із 
розвитоком периферичних тофусів та остеокіс-
тозу. Встановлено також, що на тяжкість його 
перебігу впливають вік хворих та тривалість 
захворювання. Порушення метаболізму пури-
нів пов’язані зі станом вуглеводного й ліпідно-
го обмінів та впливають на кістково-деструктив-
ні зміни з боку параартикулярних тканин. У хво-
рих з метаболічним синдромом частіше виникає 
уролітіазний тип ниркової патології, знижують-
ся рівні урикемії та урикозурії, що визначаєть-
ся тяжкістю метаболічного синдрому, ступенем 
ожиріння та інсулінорезистентності й пов’язане 
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з особливостями в таких пацієнтів нефропатії, гі-
перурикемії та гіперліпідемії [10].

Як уже відомо, при метаболічному синдромі 
порушується вуглеводний, ліпідний та пурино-
вий обмін. При цьому важливими факторами в 
гомеостазі сечової кислоти є глюкоза та інсулін, 
адже дисбаланс цих показників вуглеводного об-
міну призводить до гіперурикемії та гіперури-
козурії. Зв’язок рівня сечової кислоти з надмір-
ною масою тіла, показниками ліпідного обміну, 
особливо рівнем тригліцеридів, відмічається не 
тільки у пацієнтів з подагрою, але й при артері-
альній гіпертензії, цукровому діабеті, ішемічній 
хворобі серця. Саме це дає підставу розгляда-
ти концепцію щодо гіперурикемії та подагри як 
компонентів метаболічного синдрому [5].

За останнє десятиліття з’явилися численні 
повідомлення про високі показники захворюва-
ності та смертності, пов’язані з подагрою, показ-
ники вищі, ніж можна було б очікувати, зважа-
ючи на існуючі фактори ризику. Вважається, що 
такі високі показники захворюваності та смерт-
ності можуть бути викликані самою подагрою. 
Так, у Франції вчені провели кластерний аналіз 
для оцінки коморбідності при подагрі. Обстеже-
но 2763 пацієнти з подагрою з 2010 по 2011 рр. 
Встановлено, що у хворих на подагру, незалежно 
від віку та статі, абдомінальне ожиріння, артері-
альна гіпертезія, метаболічний синдром і дислі-
підемія частіше розвиваються у пацієнтів із біль-
шою тривалістю хвороби. Таким чином, вчені 
поділили всіх обстежених на 5 кластерів залеж-
но від коморбідності. Так, І кластер (n=332, 12%) 
включав пацієнтів з ізольованою подагрою та 
сукупністю супутніх захворювань. У ІІ класте-
рі (n=483, 17%) виявили ожиріння та артеріаль-
ну гіпертензію. У ІІІ-й кластер увійшли пацієнти 
(n=664, 24 %), які мали  цукровий діабет ІІ типу 
(75%), у ІV-у кластері (n=782, 28%) всі пацієнти 
мали дисліпідемію (98%), а V-й кластер (n=502, 
18%) включав пацієнтів із серцево-судинними 
захворюваннями та нирковою недостатністю. 
Таким чином, кластерний аналіз супутніх захво-
рювань при подагрі дозволив виділити п’ять різ-
них клінічних фенотипів, які можуть відобража-
ти різні патофізіологічні процеси при подагрі.

З літературних джерел відомо, що існує 
зв’язок між подагрою та серцево-судинними за-
хворюваннями [4, 8]. Відомо, що показники за-
гальної смертності від серцево-судинних усклад-
нень при подагрі вищі у пацієнтів із гіперурике-
мією. Порівняно з пацієнтами із нормоурикемією 

співвідношення ризиків смертності становить 
1,46 для осіб з подагрою і 1,07 для осіб з гіпе-
рурикемією відповідно. Результати досліджень 
свідчать про те, що подагра може мати незалеж-
ний зв’язок з показниками смертності, особливо 
при патології серцево-судинної системи [17]. 

Незважаючи на те, що сечова кислота, як кін-
цевий продукт метаболізму пуринів в організмі 
людини, розглядається як фактор ризику різних 
захворювань, у тому числі метаболічного син-
дрому, патології нирок та серцево-судинної сис-
теми, результати деяких досліджень вказують на 
позитивний вплив гіперурикемії на метаболічні 
процеси в кістці. 

Гіперурикемія та мінеральна щільність 
кісткової тканини у людей різного віку та 
статі

На сьогодні у літературі знайдено невелику 
кількість наукових праць, присвячених вивчен-
ню мінеральної щільності кісткової тканини та 
гіперурикемії і подагри. Проте інтерес до даної 
проблеми зростає з кожним роком про що свід-
чать сучасні публікації зарубіжних вчених. Зо-
крема, встановлено, що сечова кислота має анти-
оксидантні властивості, а як відомо, оксидатив-
ний стрес чинить негативний вплив на кісткову 
тканину. У одному з досліджень, проведеному 
у Кореї з 2008 по 2010 рр., де було обстежено 
7502 жінки у постменопаузальному періоді, до-
сліджували стан мінеральної щільності кісткової 
тканини у здорових жінок із урахуванням показ-
ників сечової кислоти у сироватці крові. Пацієн-
тів, які приймали глюкокортикостероїди та біс-
фосфонати, мали в анамнезі подагру, патологію 
серцево-судинної системи, сечокам’яну хворобу, 
а також тих, у кого виявляли патологічні показ-
ники діяльності щитоподібної залози, печінки та 
нирок, що могло б впливати на метаболізм кіст-
ки, виключали з дослідження. Середній вік об-
стежених становив 57,4±6,8 років, а середній рі-
вень сечової кислоти в сироватці крові – 4,5 мг/
дл. Було встановлено, що існує позитивний ко-
реляційний зв’язок між рівнем сечової кислоти 
та показниками мінеральної щільності кістко-
вої тканини поперекового відділу хребта, ший-
ки стегна, стегна та вертлюга стегнової кіст-
ки з урахуванням коефіцієнта кореляції Пірсо-
на (r=0,108, p<0,001; r=0,089, p<0,001; r=0,122, 
p<0,001; r=0,125, p<0,001, відповідно). Крім цьо-
го у жінок з гіперурикемією було виявлено низь-
кі показники маркерів резорбції кістки, що ще 
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раз підтверджувало позитивний вплив сечової 
кислоти на метаболічні процеси в кістці [11]. 

На сьогодні вчені ведуть дискусії відносно 
ролі сечової кислоти в організмі. Адже з одного 
боку високі її рівні – це ризик летальності від за-
хворювань серцево-судинної системи, а з іншого 
боку зниження показників при застосуванні ури-
кодепресивної терапії призведе до пригнічення її 
антиоксидантних властивостей, що може спро-
вокувати не лише збільшення частки остеопо-
розу та остеопенії у світовій популяції, а й не-
гативні впливи на діяльність центральної нерво-
вої системи з розвитком хвороби Альцгеймера 
та Паркінсона і зниження захисних властивос-
тей організму з підвищенням частки онкологіч-
них захворювань. 

На думку вчених не лише пацієнтам з пато-
логією серцево-судинної системи та нирок необ-
хідно визначати з профілактичною метою сечову 
кислоту в сироватці крові, а й пацієнтам з остео-
порозом та остеопенією, оскільки при низьких 
рівнях пуринів в організмі, можна рекомендува-
ти дієту, спрямовану на підвищення рівня сечо-
вої кислоти. Було також встановлено, що у па-
цієнтів із високим рівнем сечової кислоти ниж-
ча частота розвитку переломів кісток, особливо 
вертебральних. Таким чином, дана проблема по-
требує подальшого детального вивчення з метою 
підтвердження протективних властивостей пу-
ринів та розробки сучасних рекомендацій від-
носно вибору правильної тактики ведення паці-
єнтів із гіперурикемією.   

Клінічні випадки

Клінічний випадок сімейної подагри з ураху-
ванням показників мінеральної щільності кіст-
кової тканини, рівня сечової кислоти в плазмі 
крові та особливостей харчування пацієнтів

Пацієнтка Н., 40 років поступила у відділен-
ня вікових змін опорно-рухового апарату ДУ «Ін-
ститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН 
України» зі скаргами на біль у першому плюсне-
фаланговому суглобі правої ступні, у колінних, 
плечових, ліктьових, кульшових суглобах та у 
дрібних суглобах кистей та стоп, набряки та гі-
перемію у ділянці суглобів ступні, скутість рухів 
у суглобах, утруднення при ходьбі, неможливість 
одягти шкарпетки. 

Хворіє з 28 років, коли вперше з’явились болі 
у першому плюсне-фаланговому суглобі правої 
ступні, його гіперемія та набряк. Ревматолог по-
ставив діагноз: Подагра. Протягом останніх 2 ро-

ків постійно приймає алопуринол у дозі 300 мг 
на добу. У анамнезі – гіпертонічна хвороба та 
ожиріння. Постійно приймає нестероїдні проти-
запальні засоби (диклоберл, фаніган, німесил), 
проте суглобові атаки виникають до 7 разів на 
рік. Відомо, що у раціоні харчування пацієнтки 
переважають риба, м’ясні страви, кава, чай. Ал-
когольні напої не вживає. Причину, яка провокує 
суглобові атаки пояснити не може. Намагається 
дотримуватись дієтичного харчування при пода-
грі, проте навіть у ці періоди можуть виникати 
суглобові атаки. 

Проведено лабораторні дослідження. Вста-
новлено наступні результати: рівень сечової кис-
лоти у сироватці крові – 676,86 мкмоль/л, триглі-
цериди – 2,7 ммоль/л, холестерин – 5,5 ммоль/л, 
ХЛПВЩ – 1,09 ммоль/л, ХЛПНЩ – 3,19 ммоль/л, 
ХЛПДНЩ – 1,22 ммоль/л, коефіцієнт атероген-
ності – 4,05, глюкоза крові – 6,13 ммоль/л. 

За даними двохфотонної рентгенівської аб-
сорбціометрії: Т-score L1-L4 – 0,8; Z-score L1-L4 
– (-0,4);  Т-score Neack Mean – 1,5; Z-score Neack 
Mean – 0,9, що відповідає нормальним показни-
кам мінеральної щільності кісткової тканини. 

З анамнезу відомо, що незважаючи на постій-
ний прийом алопуринолу у пацієнтки зберіга-
ються високі показники рівня сечової кислоти, 
навіть при збільшенні дози алопуринолу. Крім 
цього, пацієнтка зазначила, що у її матері також 
встановлено діагноз подагри, проте у неї перша 
суглобова атака розпочалась із дрібних суглобів 
кисті, також у молодому віці. Тому ми рекомен-
дували обстежити всю сім’ю пацієнтки. 

У клініку звернулась мама хворої. Було про-
ведено комплексне обстеження жінки. Встанов-
лено: рівень сечової кислоти у сироватці крові 
– 596,73 мкмоль/л, тригліцериди – 2,9 ммоль/л, 
холестерин – 8,06 ммоль/л, ХЛПВЩ – 1,12 
ммоль/л, ХЛПНЩ – 5,63 ммоль/л, ХЛПДНЩ 
– 1,31 ммоль/л, коефіцієнт атерогенності – 6,2, 
глюкоза крові – 12,13 ммоль/л, сечовина – 13,1 
ммоль/л, креатинін – 117,4 ммоль/л. 

За даними двохфотонної рентгенівської аб-
сорбціометрії: Т-score L1-L4 – 2,7; Т-score Neack 
Mean – 1,6, що відповідає нормальним показни-
кам мінеральної щільності кісткової тканини.  

Наявність переломів в анамнезі як донька, 
так і матір заперечують, що ще раз підтверджує 
те, що пацієнти з високим рівнем сечової кисло-
ти мають кращу мінеральну щільність кісткової 
тканини та менший ризик розвитку остеопорозу. 
Крім цього, у матері діагностовано цукровий ді-
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абет, гіпертонічну хворобу та ішемічну хворобу 
серця, порушення ритму по типу постійної фор-
ми фібриляції передсердь. У раціоні харчування 
переважають молочні продукти, чай, каші, здо-
бні вироби, риба. 

Таким чином, даний клінічний приклад по-
казує важливість спадкового фактора у розви-
тку подагри та вказує на те, що сімейна подагра 
має свої особливості перебігу та потребує інди-
відуального підбору дози алопуринолу, оскіль-
ки доза 300 мг на добу є недостатньою і не при-
зводить до зниження рівня сечової кислоти, як у 
доньки, так і у матері. Крім цього комплекс ме-
таболічних порушень у таих пацієнтів (вуглевод-
ний, ліпідний, пуриновий обмін) сприяють тому, 
що у них зберігаються високі рівні сечової кис-
лоти, тому у даному випадку необхідно лікува-
ти ожиріння, гіпертонічну хворобу, цукровий ді-
абет та інші захворювання, що знизить ризик та 
частоту суглобових атак. Фактор харчування ві-
діграє також важливу роль для стабілізації хво-
роби та потребує цілорічного дотримання дієти 
при подагрі. 

Клінічний випадок тофусної подагри з ура-
хуванням показників мінеральної щільності 
кісткової тканини, рівня сечової кислоти у плазмі 
крові та особливостей харчування пацієнта

В Український науково-медичний центр про-
блем остеопорозу звернувся чоловік К., 56 ро-
ків зі скаргами на болі у дрібних суглобах кис-
тей, періодичне підвищення температури тіла 
до 37,5 ºС. Хворіє приблизно 10–15 років, коли 
вперше з’явились болі у даних суглобах. За ме-
дичною допомогою не звертався за браком часу, 
оскільки проживає у селі Київської області і по-
стійно виконує важку фізичну роботу. Протя-

гом останніх 5 років помітив нарости на пальцях 
верхніх кінцівок і, за наполяганням родичів, був 
доставлений у клініку для обстеження. 

При об’єктивному огляді виявлено множин-
ні тофуси кистей обох верхніх кінцівок (рис. 2). 
Було встановлено: рівень сечової кислоти у си-
роватці крові – 412,96 мкмоль/л, тригліцери-
ди – 1,14 ммоль/л, холестерин – 6,81 ммоль/л, 
ХЛПВЩ – 0,91 ммоль/л, ХЛПНЩ – 5,39 ммоль/л, 
ХЛПДНЩ – 0,51 ммоль/л, коефіцієнт атероген-
ності – 6,48, сечовина – 5,85 ммоль/л, креати-
нін – 106,84 ммоль/л. За даними двохфотонної 
рентгенівської абсорбціометрії: Т-score L1-L4 – 
0,1; Т-score Neack Mean – (-0,6), що відповідає 
нормальним показникам мінеральної щільності 
кісткової тканини.  

Відомо, що пацієнт кожного дня вживав жир-
ні сорти риби, м’яса, оселедець, чай, періодично 
пиво та червоне вино, у раціоні харчування пере-
важали жарені страви, періодично вживав моло-
ко, фрукти та овочі. 

Даний клінічний приклад підтверджує необ-
хідність своєчасного звернення пацієнтів до рев-
матолога при перших проявах подагри та прове-
дення своєчасного лікування, адже високі рівні 
сечової кислоти можуть призводити до розвитку 
множинних тофусів, які погано піддаються ме-
дикаментозній корекції, часто нагноюються та 
потребують хірургічного втручання.

Висновок
На думку багатьох вчених визначати з профі-

лактичною метою рівень сечової кислоти в си-
роватці крові необхідно не лише пацієнтам з па-
тологією серцево-судинної системи та нирок, 
а й пацієнтам з остеопорозом та остеопенією, 
оскільки при низьких рівнях пуринів в організ-

         
Рис. 2. Множинні тофуси у пацієнта з нелікованою подагрою
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мі, можна рекомендувати дієту, спрямовану на 
підвищення рівня сечової кислоти. У пацієнтів 
з високим рівнем сечової кислоти нижча часто-
та розвитку переломів, особливо вертебральних. 
Таким чином, дана проблема потребує подаль-
шого детального вивчення з метою підтверджен-
ня протективних властивостей пуринів та роз-
робки сучасних рекомендацій відносно вибору 
правильної тактики ведення пацієнтів із гіперу-
рикемією.  

В Україні наукові дослідження щодо вивчен-
ня показників мінеральної щільності кісткової 
тканини у пацієнтів із різним рівнем сечової кис-
лоти не проводили до цього часу. Проте, амери-
канські та австралійські вчені довели, що пацієн-
ти з високим рівнем сечової кислоти мають мен-
шу частоту переломів кісток та вищі показники 
мінеральної щільності кісткової тканини та від-
водять першочергову роль оксидативному стре-
су, як основному патогенетичному чиннику і по-
ясненню даного факту. Тому, знаючи рівень се-
чової кислоти у пацієнта, можна спрогнозувати 
можливість розвитку у нього остеопенії, остео-
порозу та переломів кісток, що можна застосо-
вувати як початковий метод діагностики цих па-
тологій у тих місцевостях, де немає доступних 
інструментальних методик для діагностики ос-
теопорозу.
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Резюме. В статье представлен анализ литературных 
данных относительно современного взгляда на проблему 
гиперурикемии, а именно ее эпидемиологических осо-
бенностей в мировой популяции и влияния на коморбид-
ность патологий, в частности метаболический синдром, 
заболевания сердечно-сосудистой системы. Важную 
роль отведено анализу зарубежных источников относи-
тельно связи между уровнем мочевой кислоты и показа-
телями минеральной плотности и качества костной тка-
ни, изучению влияния гиперурикемии на развитие остео-
пороза и остеопении у людей разного возраста и пола.

Ключевые слова: гиперурикемия, мочевая кисло-
та, минеральная плотность костной ткани, остеопороз, 
остео пения.
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Summary. The article presents the literature review 
on the current view of the problem of hyperuricemia, its 
epidemiological characteristics of the world population 
and the effects on comorbid diseases, including metabolic 
syndrome, cardiovascular system. It was important analysis 
of published data on foreign sources of relation uric acid 
level with bone mineral density and bone quality, the impact 
of hyperuricemia in the development of osteoporosis and 
osteopenia in men of different ages and gender.
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Хронічне обструктивне захворювання легень 
(ХОЗЛ) характеризується прогресуючим обме-
женням швидкості повітряного потоку, яке обу-
мовлене як ураженням дрібних бронхів, так і де-
струкцією паренхіми легень [9]. В умовах брон-
хообструкції апарат зовнішнього дихання, у 
т.ч. дихальна мускулатура, виконує збільшений 
об’єм роботи, що сприяє появі функціональних 
порушень [4]. ХОЗЛ часто поєднується з іншими 
захворюваннями [5, 7, 12, 15, 16], ризик розвитку 
яких підвищується за рахунок наслідків ХОЗЛ, 
зокрема зниження фізичної активності (GOLD, 
2011). Малорухомий спосіб життя таких хворих 
порушує механіку дихання, сприяє гіперкапнії, 
гіпоксії, патологічним змінам дихальної муску-
латури із втратою знежиреної маси тіла й щіль-
ності кісткової тканини, які розвиваються пара-
лельно один одному [1, 6, 10, 11, 14]. 

Метою роботи була оцінка показників міне-
ральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) і 
компонентного складу тіла хворих на ХОЗЛ. 

Матеріали та методи
Для досягнення поставленої мети було прове-

дено комплексне обстеження 30 хворих на ХОЗЛ 
різного віку й статі. Серед обстежених чолові-
ків було 4 (13,3%), жінок – 26 (86,7%). Вік хво-
рих коливався від 19 до 70 років, а середній вік 
становив 56,7±10,3 роки. Всі обстежені були роз-
поділені на групи залежно від стадії ХОЗЛ, яка 
встановлювалась згідно GOLD [9].

Визначали антропометричні показники: зріст 
(м), маса тіла (кг). Індекс маси тіла (ІМТ) вирахо-
вували за формулою:

ІМТ= маса тіла, кг
зрість, м2

МЩКТ визначали з використанням двохенер-
гетичної рентгенівської абсорбціометрії (DЕХА) 
«Prodigy» (GE Medical systems, Lunar, model 
8743, 2005, США). Вимірювали: сумарний вміст 
мінералу у досліджуваній ділянці (Bone Mineral 

Content, BMC, г), проекційну мінеральну щіль-
ність кістки (Bone Mineral Density, BMD, г/см2), 
T- і Z-критерії. Нами проаналізовані показники 
DЕХА поперекового відділу хребта (BMD L1-
L4), проксимального відділу стегнової кістки 
й трикутника Варда (BMD Wards), передпліччя 
(BMD Radius), МЩКТ (BMD Total) і мінераль-
ного насичення (BMC Total) усього скелета. Пе-
ревагою даного методу є можливість не тільки 
кількісної оцінки МЩКТ у тих ділянках скеле-
та, що оточені великими й нерівномірними маса-
ми м’яких тканин, а й показників компонентного 
складу тіла (Lean Total та Fat Total, Tissue% Fat). 
Програмне забезпечення DЕХА оцінює розподіл 
жирової тканини тіла за регіонами, що дозволяє 
реєструвати центральний і периферичний типи 
ожиріння. Розрізняють андроїдний (A) – абдо-
мінальний і гиноїдний (G) – сіднично-стегновий 
варіанти [13]. Накопичення жирової маси в ан-
дроїдних ділянках асоціюється з наявністю віс-
церального типу ожиріння [2].

Статистичний аналіз проводили за допомо-
гою програми STATISTICA 6.1.

Результати та обговорення
При порівнянні між собою хворих на ХОЗЛ, 

розподілених згідно стадії захворювання, вста-
новлено достовірне зниження МЩКТ, Т- і 
Z-критеріїв у досліджуваних зонах. Статистич-
но значимих змін не виявлено при порівнян-
ні груп ХОЗЛ І і ІІ стадії за рівнем загальної 
МЩКТ, стегнової й променевої кісток за всіма 
показниками, а також при порівнянні груп ХОЗЛ 
І і ІІІ стадії за рівнем МЩКТ усього скелета за 
Z-критерієм та BMC Total (табл. 1). 

Оцінка стану кісткової тканини (КТ) за по-
казниками BMD L1-L4 і T-критерію L1-L4 ви-
явила достовірне зменшення від І стадії ХОЗЛ 
до ІІ (p<0,05), від І до ІІІ і ІV (p<0,001 для обох 
значень). Z-критерій L1-L4 достовірно змен-
шується при ІІІ і ІV стадії ХОЗЛ (p<0,01) по-
рівняно із хворими І стадії ХОЗЛ. BMD Wards, 
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КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ТІЛА Й МІНЕРАЛЬНА 
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T- і Z-критерій Wards достовірно знижують-
ся вже при ІІІ і ІV стадії порівняно з І стаді-
єю ХОЗЛ (p<0,001 для всіх значень). Визначен-
ня BMD Radius і T-критерію Radius виявило до-
стовірні відмінності показників при порівнянні 
І і ІІІ та ІV стадії ХОЗЛ (p<0,01), тоді коли від-
мінності за Z-критерієм мали місце при порів-
нянні І і ІV стадії (p<0,001). Дослідження BMD 
Total і Т-критерію Total виявило достовірне зни-
ження значень з різним ступенем достовірнос-
ті (p<0,01; p<0,001) при порівнянні показни-
ків І і ІІІ та ІV стадії ХОЗЛ. Розбіжності значень 
Z-критерію у групах порівняння наближались до 
вірогідних (p=0,0515). Показник BMC Total змі-
нювався недостовірно від І стадії до ІІ (p=0,975) 
та ІІІ (p=0,052), і рівень достовірності був висо-
ким при ІV стадії ХОЗЛ (p<0,01). 

Сильний негативний зв’язок встановлений 
між стадією ХОЗЛ і МЩКТ хребта на рівні L1-
L4 (r=-0,80; p<0,05), у ділянці вертлюга стег-
нової кістки (r=-0,75; p<0,05), променевої кіст-
ки (r=-0,73; p<0,05). Також встановлені негатив-
ні зв’язки між цими ж показниками й давністю 
ХОЗЛ: зв’язок із МЩКТ хребта на рівні L1-L4 
(r=-0,39; p<0,05), у ділянці вертлюга стегно-
вої кістки (r=-0,46; p<0,05), променевої кістки 
(r=-0,41; p<0,05).

Таким чином, оцінка стану КТ у хворих на 
ХОЗЛ показала статистично значиме знижен-
ня BMD, Т- і Z-критеріїв L1-L4, Wards, Radius 
і Total у хворих з ІІІ стадією ХОЗЛ, яке набуло 
найменших значень при ІV стадії ХОЗЛ. Слід 
підкреслити, що розбіжність результатів денси-
тометрії в окремих сегментах скелета одного й 
того ж пацієнта не дозволяє діагностувати сис-

темність та вираженість остеопорозу (ОП) за ре-
зультатами дослідження якої-небудь однієї ділян-
ки скелета, але виявляє найбільш уразливі зони, 
в яких структурно-функціональні зміни КТ про-
являються раніше інших зон. Такою зоною у хво-
рих на ХОЗЛ є поперековий відділ хребта, про 
що свідчать найбільш виражені зміни у трабеку-
лярній кістці в цій групі обстежених пацієнтів.

При аналізі отриманих даних тілобудови хво-
рих на ХОЗЛ різної стадії захворювання виявле-
но, що значення ІМТ в усіх групах обстежених 
відповідало надлишковій масі тіла, тому було до-
цільним визначити відсотковий вміст пацієнтів з 
нормальною масою тіла й ожирінням у кожній 
групі. Нормальний ІМТ виявлявся в 48,9% об-
стежених при І стадії ХОЗЛ, 46,4% – при ІІ ста-
дії, 50,3% – із ІІІ стадією і 40,7% – із ІV стадією 
ХОЗЛ при відсутності відмінностей між групами 
(p>0,05). Ознаки ожиріння виявлені в 12,5% па-
цієнтів з І стадією ХОЗЛ, 23,2% – ХОЗЛ ІІ, 19,6% 
– ХОЗЛ ІІІ і 25,9% – ХОЗЛ ІV стадії при наявнос-
ті достовірної різниці між групами ХОЗЛ І, ІІ і ІV 
стадій (p<0,05). Таким чином, у процесі прогре-
сування ХОЗЛ намічається тенденція до знижен-
ня ІМТ з паралельним збільшенням частки паці-
єнтів з ожирінням. 

У зв’язку із цим представляє науково-прак-
тичний інтерес вивчення змін компонентного 
складу тіла залежно від тяжкості захворюван-
ня. Визначення варіантів ожиріння обстежених 
виявило центральний тип відкладання жирової 
тканини в 16,7% осіб із ХОЗЛ І і ІІ, у 50,0% – 
ІІІ стадії і 33,3% – ІV стадії ХОЗЛ. Накопичен-
ня жирової тканини в андроїдних ділянках з від-
носним зниженням в області кінцівок діагносто-

Таблиця 1. Показники мінеральної щільності кісткової тканини обстежених хворих залежно від стадії 
ХОЗЛ (M±m)

Показники І стадія, n=6 ІІ стадія, n=6 ІІІ стадія, n=12 ІV стадія, n=6
BMD L1-L4, г/см2 1,39±0,05 1,19±0,0494* 1,05±0,03* 0,93±0,07*
T-критерій L1-L4, SD 1,90±0,26 -0,17±0,29* -1,23±0,16* -2,13±0,38*
Z-критерій L1-L4, SD 1,81±0,44 0,33±0,62 -0,36±0,20* -1,17±0,37*
BMD Wards, г/см2 0,96±0,03 0,89±0,05 0,67±0,04* 0,64±0,06*
T-критерій Wards, SD 0,38±0,42 -0,23±0,20 -1,93±0,16* -2,08±0,27*
Z-критерій Wards, SD 1,10±0,34 0,87±0,33 -0,44±0,19* -0,57±0,16*
BMD Radius, г/см2 0,58±0,02 0,55±0,04 0,51±0,03* 0,40±0,03*
T-критерій Radius, SD 0,58±0,43 -0,37±0,17 -1,11±0,25* -3,10±0,25*
Z-критерій Radius, SD 0,78±0,31 -0,07±0,23 -0,02±0,18 -2,07±0,28*
BMD Total, г/см2 1,20±0,04 1,18±0,04 1,10±0,02* 1,01±0,03*
T-критерій Total, SD 1,36±0,38 0,33±0,68 -0,71±0,23* -1,45±0,29*
Z-критерій Total, SD 0,92±0,71 0,58±0,437 -0,15±0,15 -0,77±0,20*
BMC Total, г 2853,48±2,54 2843,33±5,51 2501,90±1,99 2214,83±2,44*
Примітка. * – вірогідні відмінності показників порівняно з І стадією ХОЗЛ, p<0,05.
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вано в 16,7% із ХОЗЛ І, по 66,7% – із ХОЗЛ ІІ і 
ІІІ, у 33,3% – із ІV стадією ХОЗЛ. Встановлений 
прямий кореляційний зв’язок між стадією ХОЗЛ 
і андроїдним типом ожиріння (r=0,41; p<0,05).

Таким чином, прогресуюче збільшення чис-
ла хворих з наявністю вісцерального типу ожи-
ріння від І до ІІІ стадії ХОЗЛ може бути пре-
диктором розвитку коморбідної патології в цих 
пацієнтів. Зменшення частки осіб з ознаками 
надмірної маси тіла при ІV стадії (до 66,67%) є 
підтвердженням системної дії ХОЗЛ з розвит-
ком дисфункції скелетної мускулатури й втратою 
м’язової маси (табл. 2).

Методом непараметричної статистики вста-
новлено достовірні відмінності показників при 
порівнянні І і ІІІ, І і ІV ступеня тяжкості ХОЗЛ 
за критеріями Вілкоксона, Манна-Уітні, Ван дер 
Вардена (p<0,05).

Аналіз отриманих даних залежно від тяжко-
сті хвороби не виявив вірогідних відмінностей 
між показниками Fat Total, Lean Total та Tissue 
(%) Fat, хоч і має місце тенденція до наростання 
жирової та (%)-жирової маси при прогресуванні 
захворювання (табл. 3). 

Отже, виявлені надлишкова маса тіла й ожи-
ріння у хворих на ХОЗЛ, які знаходяться в пря-
мій залежності від тяжкості хвороби, можуть су-
проводжуватись втратою м’язової маси й бути 
додатковими чинниками, які сприяють негатив-
ному перебігу ХОЗЛ і призводять до небажаних 
наслідків, зокрема таких як погіршення венти-
ляції легень, розвитку серцево-судинної патоло-
гії та інших. Слабкість дихальної мускулатури 
при ожирінні призводить до зниження податли-
вості грудної клітки і/або зменшення фізіологіч-
них об’ємів легенів [3, 8]. Зниження знежиреної 

маси тіла, яке відбувається переважно за рахунок 
м’язової тканини, становить значну проблему 
хворих на ХОЗЛ, погіршуючи функцію зовніш-
нього дихання й, відповідно, якість життя. 

Порівняння показників компонентного скла-
ду тіла залежно від віку хворих на ХОЗЛ мето-
дом параметричної статистики не виявило до-
стовірних відмінностей у хворих молодого, 
зрілого й літнього віку. Застосуванням непара-
метричної статистики при порівнянні груп хво-
рих різного віку встановлені достовірні відмін-
ності досліджуваних параметрів Fat Total, Lean 
Total та Tissue (%) Fat між групою молодих, зрі-
лого й літнього віку людей за критерієм Смирно-
ва (p<0,01). 

Так, з віком пацієнтів зменшується частка 
знежиреної маси й збільшується – жирової та 
(%)-жирової маси. Цей факт підтверджує гіпоте-
зу про те, що значення ІМТ не відображає пов-
ною мірою стан тілобудови при прогресуванні 
ХОЗЛ [2].

Важливим у процесі визначення кореляцій-
них зв’язків є пошук найбільш вагомих чинни-
ків зниження МЩКТ, зокрема компонентно-
го складу тіла, адже, можливо саме цей фактор 
сприяє розвитку остеопорозу. Так, встановлено 
прямі кореляційні зв’язки між МЩКТ кінцівок 
і знежиреною масою тіла (r=0,67; p<0,05); між 
МЩКТ таза й хребта та знежиреною масою кін-
цівок (r=0,52; p<0,05); а також між МЩКТ всьо-
го тіла й знежиреною масою тіла (r=0,51; p<0,05), 
кінцівок (r=0,62; p<0,05) і сіднично-стегнової об-
ласті (r=0,51; p<0,05). 

Отже, результати проведених досліджень під-
тверджують взаємозв’язки тілобудови людини й 
розвитку остеодефіцитних станів, що свідчить 

Таблиця 2. Показники розподілу жирової тканини у хворих залежно від стадії ХОЗЛ (M±m)

Показник, % І стадія, n=6 ІІ стадія, n=6 ІІІ стадія, n=12 ІV стадія, n=6
Trunk Fat 36,5±8,97 39,57±3,98 43,09±7,74 43,01±8,70
Trunk Fat /Total 0,50±0,03 0,58±0,05 0,55±0,06 0,54±0,04
Legs Fat 38,83±8,09 33,45±7,91 41,73±12,49 42,95±10,35
Legs/Total 0,37±0,04 0,28±0,04 0,31±0,06 0,34±0,05
Arms+Legs/ Trunk 0,93±0,09 0,68±0,17 0,77±0,22 0,83±0,15
Android 38,57±9,58 44,4±2,77 47,72±8,26 48.41±9,15
Gynoid 43,63±6,88 40,45±7,56 45,56±10,89 47,1±8,52

Таблиця 3. Показники жирової та знежиреної маси обстежених хворих залежно від стадії ХОЗЛ (M±m)
Стадія ХОЗЛ Fat Total Lean Total Tissue (%) Fat

І стадія, n=6 2370,67±21,97 40037,83±10,79 36,0±0,61
ІІ стадія, n=6 24731,0±16,54 44262,0±20,07 35,83±0,41
ІІІ стадія, n=12 32751,60±18,56 44479,80±6,18 41,57±0,45
ІV стадія, n=6 30350,50±31,75 40098,50±9,15 41,67±0,62
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про те, що зі зниженням знежиреної маси тіла, 
переважно за рахунок м’язової тканини, знижу-
ється МЩКТ. Таким чином, замикається час-
тина причинного кола взаємозв’язку механізму 
системних ефектів формування остеопорозу при 
ХОЗЛ. 

Висновки
1. Зниження мінеральної щільності кісткової 

тканини у хворих на ХОЗЛ знаходяться в прямій 
залежності від стадії хвороби й віку пацієнтів. 
Найбільш виражені порушення показників міне-
ральної щільності кісткової тканини спостеріга-
ються у хворих ІІІ та ІV стадії ХОЗЛ. При цьому, 
уразливими зонами, в яких структурно-функціо-
нальні зміни кісткової тканини проявляються ра-
ніше інших зон, є поперековий відділ хребта, що 
свідчить про найбільшу чутливість трабекуляр-
ної кістки до системних метаболічних порушень 
при ХОЗЛ.

2. Відзначається збільшення кількості хворих 
з наявністю вісцерального типу ожиріння від І 
(16,67%) до ІІІ стадії ХОЗЛ (66,67%) і зменшен-
ня частки осіб з ознаками надмірної маси тіла 
при ІV стадії (66,67%), що є підтвердженням 
системної дії ХОЗЛ.

3. Встановлені прямі кореляційні зв’язки 
МЩКТ і знежиреної маси тіла підтверджують 
системність механізмів формування остеопоро-
зу при ХОЗЛ. 
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Актуальність
Проблема дефіциту кісткової маси та розвитку 

остеопорозу в структурі захворюваності посідає 
дуже важливе місце. При цьому в основі патогене-
зу остеопорозу як системної метаболічної патології 
може бути декілька видів первинних захворювань.

Відомо, що хронічна хвороба нирок (ХХН) є 
чинником порушення ремоделювання кісткової тка-
нини й розвитку остеопорозу [1]. ХХН запускає 
складний комплекс патологічних реакцій, що при-
зводять до порушень кісткового метаболізму [2]. 

Порушення мінерального та кісткового мета-
болізму характеризуються дисбалансом проце-
сів ремоделювання кісткової тканини вже на ран-
ніх етапах розвитку ХХН. Ці процеси регулюють-
ся багатьма з медіаторів імунних клітин, у тому 
числі цитокінами й факторами росту. Як основні 
сигнальні механізми, що контролюють резорбцію 
кістки у фізіологічних і патологічних умовах, роз-
глядається система ОПГ – RANKL – RANK. Осте-
опротегерин (ОПГ) є членом надсімейства TNF-
рецептора й функціонує як інгібітор кісткової 
резорбції, зв’язуючись з RANKL (лигандом актива-
тора рецептора ядерного фактора транскрипції кап-
па В NF-κB), тим самим блокуючи взаємодію між 
RANKL і RANK на поверхні преостеокластів.

Недавні дослідження показали, що сироватко-
ві рівні ОПГ збільшуються із прогресуванням ХХН 
[3] і негативно корелюють з мінеральною щільніс-
тю кісткової тканини [4]. Це свідчить про потенцій-
ну роль OПГ у порушеннях мінеральної щільності 
кістки при ХХН.

Важливу роль у метаболізмі кісткової ткани-
ни відіграє рецепторний антагоніст інтерлейкіну-1 
(ІЛ-1 РA), який є одним з найважливіших протиза-

пальних факторів. ІЛ-1 РA блокує клітинний рецеп-
тор, специфічний для ІЛ-1α та ІЛ-1β, тим самим ре-
гулюючи активність потужного цитокіна запалення 
– ІЛ-1. Таким чином, оптимальний баланс співвід-
ношення ІЛ-1 РA та ІЛ-1 забезпечує адекватну ре-
акцію організму у відповідь на пошкодження, а його 
зміна неминуче призводить до порушення функціо-
нування цитокінової мережі, а, отже, й імунної сис-
теми в цілому.

Мета дослідження – вивчити взаємозв’язок 
між рівнем остеопротегерину й антагоніста рецеп-
тора інтерлейкіну-1 у механізмах розвитку вторин-
ного остеопорозу при моделюванні порушень ста-
ну нирок. 

Матеріали та методи дослідження
Експериментальне дослідження проводилось у 

2 групах (по 50 тварин) білих щурів-самок віком 9 
міс масою 210±30 г. Тварини були розподілені на дві 
групи: 1 – група контролю (інтактні тварини), 2 – 
група тварин з моделлю хронічної хвороби нирок.

Модель експериментального порушення ремо-
делювання кісткової тканини при ХХН, що розви-
лася із плином часу після однократного впливу ви-
сокої інтенсивності, який викликав гостру ниркову 
недостатність, створювали шляхом одноразового 
внутрішньом’язового введення 50% розчину гліце-
рину в дозі 10 мл/кг маси тіла тварини. Розвиток 
ХХН контролювали відповідно до методики авто-
рів моделі [5].

Порушення ремоделювання кісткової тканини 
контролювали за допомогою прямого вимірювання 
щільності кістки, яку розраховували як відношен-
ня маси кістки (г) до об’єму даної кістки (см3) [6]. 
Об’єм кістки визначали за об’ємом витісненої рі-
дини. 
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Резюме. В молекулярних механізмах формування остеопорозу ключову роль відіграє остеопротегерин (ОПГ), сироват-
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глядати як компенсаторну реакцію на підвищення активності остеокластів, а також як Т-клітинну імунну відповідь 
на запалення. Таким чином, можна припустити, що ОПГ відіграє значну роль у порушеннях мінеральної щільнос-
ті кістки при ХХН. 
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Кров для дослідження тварин брали із серця. 
Дослідження цитокінового профілю проводи-

лося через 12 тижнів після ін’єкції гліцерином ме-
тодом імуноферментного аналізу в сироватці крові.

Визначення рівня антагоніста рецептора ін-
терлейкіну-1 здійснювали за допомогою набору 
Вектор-Бест (Росія, Новосибірськ). Визначення 
рівня остеопротегерину проводили із застосуван-
ням набору (eBioscience, Австрія).

Математична обробка результатів була проведе-
на із застосуванням пакета статистичного аналізу 
Statistica 6.0. Відмінності між порівнюваними по-
казниками вважали достовірними, якщо значен-
ня вірогідності було більшим чи дорівнювало 95% 
(p<0,05).

Результати дослідження та їх обговорення
При дослідженні щільності кістки було від-

значено її достовірне зниження в групі тварин 
з моделлю порушення ремоделювання кістко-
вої тканини при ХХН (експериментальна група) 
(1,431±0,038 г/см3) порівняно з контрольною гру-
пою (1,618±0,039 г/см3), що підтверджує порушен-
ня ремоделювання кістки в цій групі.

Як видно з рис. 1, у тварин експериментальної 
групи показник вмісту в крові цитокіну ІЛ-1 РA 
(4,2±0,55 пг/мл) був достовірно вищим, ніж у інтак-
тних тварин (2,5±0,13 пг/мл) (р<0,05). Рівень OПГ 
(28,3±1,22 пг/мл) був достовірно вищим за показ-
ники тварин з контрольної групи (21,6±0,76 пг/мл). 
Вміст ІЛ-1 РА підвищувався на 66%, OПГ – на 31%. 
Найбільш значним було збільшення вмісту проти-
запального цитокіну ІЛ-1 РА, який синтезується 
для запобігання запальним реакціям, зумовленим 
ІЛ-1.

При проведенні кореляційного аналізу було ви-
явлено, що рівень ІЛ-1 РА негативно корелював з 
рівнем OПГ у контрольній групі й у групі із ХХН, 
однак кореляція в контрольній групі не була значу-
щою (табл. 1).

Таблиця 1. Кореляції параметрів в контрольній та 
експериментальній групах

Групи Контрольна 
група

Група з моделлю порушення ре-
моделювання кісткової тканини 

при ХХН
Цитокіни ІЛ-1 РА ІЛ-1 РА
ОПГ -0,25 -0,31*

Примітка. * – вірогідні відмінності між групами, р<0,05.

Наші дослідження показали збільшення сиро-
ваткового рівня ОПГ у групі із ХХН, де підтвер-
джено зниження мінеральної щільності кістки. 
Часто феномен підвищення ОПГ при ХХН пояс-
нюють редукцією величини швидкості клубочко-
вої фільтрації, тобто вміст OПГ у сироватці крові 
негативно корелює зі швидкістю клубочкової філь-
трації [7]. Можна також припустити, що підвищен-
ня рівня ОПГ являє собою гомеостатичну відповідь 
на запалення при ХХН й таким чином регулює рі-
вень кісткової маси. Крім того, підвищення рівня 
ОПГ у групі із ХХН може свідчити про активацію 
Т-клітин. Ці припущення підтверджуються дослі-
дженнями ряду авторів, які надали докази зв’язку 
між ОПГ і кістковими порушеннями в умовах хро-
нічного запалення [8, 9]. Таким чином, збільшен-
ня вмісту ОПГ у сироватці крові тварин у групі із 
ХХН можна розглядати як компенсаторну реакцію 
на підвищення активності остеокластів, а також як 
Т-клітинну імунну відповідь на запалення, що та-
кож підтверджується негативною кореляцією рівня 
ОПГ з рівнем протизапального цитокіну ІЛ-1 РА.

Висновки
Кореляції рівнів цитокінів у тварин обох груп 

демонструють взаємозв’язок у системі регуляції 
ремоделювання кісткової тканини. Характер зміни 
рівнів ІЛ-1РА і остеопротегерину демонструє зво-
ротню спрямованість процесів, що дозволяє при-
пустити існування механізму зворотнього негатив-
ного зв’язку між порушеннями кісткового метабо-

Рис. 1. Рівні цитокінів у контрольній та експериментальній групах
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Оригінальні дослідження

лізму й нирковою патологією, що реалізується у 
вигляді міжклітинних медіаторів. 

Також можна припустити, що остеопротегерин 
відіграє значну роль не тільки у процесах ремоде-
лювання кістки, але й у розвитку ХХН.
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РОЛЬ ОСТЕОПРОТЕГЕРИНА В МЕХАНИЗ-
МАХ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОГО ОСТЕО-

ПОРОЗА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ХРОНИ-
ЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК

Павлов С.Б., Гончарова А.В., Кумечко М.В., 
Бабенко Н.М.

Харьковская медицинская академия 
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Резюме. В молекулярных механизмах формирова-
ния остеопороза ключевую роль играет остеопротеге-
рин (ОПГ), сывороточный уровень которого возрастает 
с прогрессированием хронической болезни почек (ХБП). 
Была исследована взаимосвязь между уровнем остеопро-
тегерина и антагониста рецептора интерлейкина-1 в ме-
ханизмах развития вторичного остеопороза при модели-
ровании ХБП. Выявлено увеличение содержания ОПГ в 

сыворотке крови животных в группе с ХБП, что можно 
рассматривать как компенсаторную реакцию на повыше-
ние активности остеокластов, а также как Т-клеточный 
иммунный ответ на воспаление. Таким образом, можно 
предположить, что ОПГ играет значительную роль в на-
рушениях минеральной плотности кости при ХБП.

Ключевые слова: остеопротегерин, цитокины, ремо-
делирование костной ткани, хроническая болезнь почек.

ROLE OF OSTEOPROTEGERIN IN 
THE MECHANISMS OF SECONDARY 

OSTEOPOROSIS IN MODELING CHRONIC 
KIDNEY DISEASE

Pavlov S.B., Goncharova A.V., Kumechko M.V., 
Babenko N.M.

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate 
Education

Summary. In base of pathogenesis of osteoporosis may 
lie several types of primary disease. Chronic kidney disease 
(CKD) is a factor of violations of bone remodeling and 
osteoporosis. In the molecular mechanisms of formation of 
osteoporosis a key role plays osteoprotegerin (OPG), which 
is a glycoprotein belonging to a family of tumor necrosis 
factor receptors. It blocks the binding of RANK and RANK-
ligand, thereby inhibiting the mobilization, proliferation 
and activation of osteoclasts. At the same time, serum OPG 
increased with the progression of CKD, which may indicate 
a potential role of OPG in violations of bone mineral density 
in CKD. 

The aim. We examine the relationship between the level 
of OPG and receptor antagonist of interleukin-1 (IL-1 RA) 
in the mechanisms of secondary osteoporosis in simulating 
renal disorders. 

Methods. The experiments were performed in 2 groups of 
albino rats: 1 – control group (intact animals), 2 – a group of 
animals with a model of chronic kidney disease. Experimental 
model of violation of bone remodeling in CKD was induced 
by acute kidney injury. Disorders of bone remodeling were 
monitored by direct measurement of bone density. 

Results. Was confirmed a decrease in bone mineral density 
compared to the control in animals of the experimental group, 
while the parameters in the blood levels of the cytokine IL-1 
RA and OPG were significantly higher than in control group 
of animals. Increase OPG level in the blood serum of animals 
in the group with CKD can be considered as a compensatory 
response to increased activity of the osteoclasts, as well as 
T-cell immune response to inflammation, which is also 
confirmed by a negative correlation of OPG level with level 
of anti-inflammatory cytokine IL-1 RA. 

Conclusions. The nature of changes in the levels of IL-1 
RA and osteoprotegerin demonstrates the opposite direction 
of processes, which suggests the existence of a mechanism of 
negative feedback between the disorders of bone metabolism 
and renal disease, which is realized in the form of data 
intercellular mediators. Also, it can be assumed that OPG 
plays an important role not only in the bone remodeling 
process, but also in the development of CKD.

Keywords: osteoprotegerin, cytokines, bone remodeling, 
chronic kidney disease.
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ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ЛЕЧЕНИю – ЗАЛОГ УСПЕХА 
ДЛИТЕЛЬНОЙ АНТИОСТЕОПОРОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
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1 Белорусский государственный медицинский университет, 
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Резюме. В ходе трехлетней оценки выполненных в динамике денситометрий и тестов для оценки приверженности паци-
ентов к лечению определен эффект длительной терапии препаратами-дженериками алендроната в зависимости от 
приверженности пациентов к лечению. 

Ключевые слова: остеопороз, алендронат, приверженность к лечению, длительная терапия. 

Критерии включения в исследование: женс-
кий пол, возраст от 45 до 75 лет, наличие физио-
логической менопаузы длительностью не менее 
3 лет, продолжительность приема алендроната 
более 12 месяцев без смены препарата. Критерии 
исключения: наличие заболеваний и/или прием 
препаратов, вызывающих вторичный ОП; назна-
чение на протяжении периода наблюдения за па-
циентками других препаратов, используемых 
для лечения ОП, кроме изучаемых.

Схема лечения: 70 мг (1 таблетка) алендрона-
та (препарат-дженерик) в неделю на фоне пос-
тоянного приема комбинированного препарата 
кальция с витамином D (1000 мг кальция и 800 
МЕ витамина D в сутки). При необходимости 
коррекция дозы кальция проводилась с учетом 
уровня кальция в крови и суточной моче пациен-
ток. Диагноз ОП пациенткам устанавливался на 
основании данных ДРА, проводившейся на ден-
ситометре Lunar Prodigy Advance (США). Диа-
гноз устанавливался при снижении минеральной 
плотности кости (МПК) на 2,5 или более SD от 
среднего значения для молодых здоровых жен-
щин (Т-критерий меньше или равен −2,5 SD) [4]. 
Последующий контроль ДРА проводился с ин-
тервалом в 1 год.

Для изучения приверженности был разрабо-
тан «Тест для оценки приверженности пациентов 
к лечению» (рацпредложение №6 от 02.04.2011, 
БелМАПО, РБ). В тесте отмечаются также данные 
двух ДРА, проведенных с интервалом в 1 год, для 
последующей оценки годового прироста МПК с 
учетом регулярности приема препарата. Степень 
приверженности к лечению рассчитывалась с по-
мощью MPR (Medication Possession Ratio) (1).

ВІД НАУКи ДО ПРАКТиКи

Введение
Низкая приверженность пациентов к лечению  

при хронических заболеваниях является одной из 
важнейших проблем современной медицины, так 
как ведет к росту длительности заболеваний, уве-
личению частоты госпитализаций, инвалидности 
и смертности [1]. Согласно данным ВОЗ нечет-
кое выполнение рекомендаций по лечению  яв-
ляется проблемой огромной значимости во всем 
мире, ведь даже при таких заболеваниях, как ар-
териальная гипертензия и сахарный диабет вра-
чебные рекомендации соблюдаются пациентами 
не более чем в 50% случаев.

Эффективность терапии при лечении остео-
пороза (ОП) зависит от множества причин [2]. 
Среди них правильность и обоснованность на-
значения схем приема препаратов с учетом ин-
дивидуальной особенности организма и перено-
симости лекарств; регулярный мониторинг про-
водимого лечения [3], приверженность пациента 
к терапии, стоимость и качество используемых 
лекарственных средств и др.

На этапе подготовки к исследованию автора-
ми был разработан тест, задачей которого явля-
лось определение продолжительности приема па-
циентами назначенного препарата и установление 
причин, по которым пациент прекращал лечение.

Цель исследования – определить эффект 
длительной терапии препаратами-дженериками 
алендроната с учетом приверженности пациен-
тов к лечению.

Материалы и методы
В ретроспективное поперечное исследова-

ние было включено 75 женщин с диагнозом ОП, 
имеющих два и более заключения двухэнергети-
ческой рентгеновской абсорбциометрии (ДРА), 
проведенной с интервалом в 1 год. 

MPR =

количество дней фактического  
приема лекарства × 100 % (1)90 дней

Пациенты с MPR <80% рассматривались как 
неприверженные к лечению, пациенты с MPR 
≥80% – как приверженные к лечению [1].
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Статистическая обработка результатов про-
водилась с использованием STATISTICA 6.0 
(StatSoft, США). В связи с преимущественным 
большинством данных, соответствующих рас-
пределению, отличающемуся от нормального, 
количественные параметры представлены в виде 
медианы (Me) и интерквартильного размаха [LQ; 
UQ]. Критическим уровнем значимости при про-
верке статистических гипотез принималось зна-
чение p<0,01.

Результаты
Через 12 месяцев приема алендроната по дан-

ным ДРА у пациенток выявлен достоверный при-
рост МПК поясничного отдела позвоночника на 
+0,047, который составил +5,85% от первоначаль-
ного уровня МПК (табл. 1). Прирост МПК шеек 
бедрянных костей спустя 12 месяцев терапии не-
достоверен, так как интерквартильный размах по-
лученного прироста не превышает уровень по-
грешности используемого в исследовании денси-
тометра (±0,012 г/см2 для бедренной кости).

В ходе оценки прироста МПК в течение 1-го 
года приема алендроната в зависимости от при-
верженности пациентов к терапии установлено 
(табл. 2):

– в группе с высокой приверженностью 
(n=52) прирост в поясничном отделе позвоноч-
ника составил +6,65 [+3,88; +10,57]% (p<0,001), 

в шейке бедренной кости – +3,23 [+0,27; +5,99]% 
(p<0,001);

– в группе с низкой приверженностью (n=23) 
прирост МПК не был достоверен как в пояснич-
ном отделе позвоночника – +3,68 [+1,40; +9,36]% 
(p=0,128), так и в шейке бедренной кости – +0,70 
[-0,24; +1,68]% (p=0,60);

– значимых отличий между группами паци-
енток с низкой (MPR <80%) и высокой (MPR 
>80%) приверженностью не выявлено (p>0,01).

В течение 2-го года приема алендроната 
в группе пациенток с MPR ≥80% (n=36) при-
рост МПК составил +10,04 [+6,65; +14,55]% 
(p<0,001) в поясничном отделе позвоночника и 
+5,08 [+1,63; +8,33]% (p<0,001) в шейке бедрен-
ной кости (табл. 3). В группе с низкой привер-
женностью (n=16) прирост МПК не был досто-
верен как в поясничном отделе позвоночника, 
так и в шейке бедренной кости. При сравнении 
прироста МПК в группах с различной привер-
женностью достоверных отличий получено не 
было (р>0,01).

При высокой приверженности к лечению в 
течение 3 лет (n=18) прирост МПК в поясничном 
отделе позвоночника составил +10,08 [+7,68; 
+15,47]% (p<0,001), в шейке бедренной кости – 
+5,87 [+2,35; +7,67]% (p<0,001) (табл. 4). В груп-
пе с низкой приверженностью (n=9) прирост 

Таблица 1. Динамика изменения МПК в течение 12 месяцев на фоне приема алендроната, Me [LQ; UQ]

Параметры Минеральная плотность кости (n=75) р

Прирост МПК поясничного отдела 
позвоночника, г/см2 и %

+0,047 [+0,025; +0,093] 
+5,85 [+3,15; +10,68]% p<0,001*

Прирост МПК шейки правой бедренной кости, 
г/см2 и %

+0,009 [-0,001; +0,032] 
+1,21 [-0,12; +3,53]% p<0,001*

Прирост МПК шейки левой бедренной кости,  
г/см2 и %

+0,023 [-0,001; +0,044] 
+2,66 [-0,13; +5,75]% p<0,001*

Примечание. * – результат статистически достоверен по критерию Вилкоксона, p<0,01.

Таблица 2. Динамика изменения МПК в течение 1 года лечения алендронатом в зависимости от привер-
женности пациенток к терапии, Me [LQ; UQ]

Показатель 
(n=75)

MPR менее 80% 
(n=23)

MPR более 80% 
(n=52) p2

Динамика изменения МПК поясничного 
отдела позвоночника, г/см2 и %

+0,032 [+0,013; +0,078] 
p1=0,128 

+3,68 [+1,40; +9,36]%

+0,048 [+0,031; +0,089] 
p1<0,001* 

+6,65 [+3,88; +10,57]%

0,143

Динамика изменения МПК шейки 
бедренной кости, г/см2 и %

+0,007 [-0,002; +0,013] 
p1=0,600 

+0,70 [-0,24; +1,68]%

+0,023 [+0,002; +0,046] 
p1<0,001* 

+3,23 [+0,27; +5,99]%

0,180

Примечания: p1 – достоверность изменений МПК на фоне терапии (критерий Вилкоксона); p2 – достоверность различий 
в группе с MPR <80% в сравнении с группой, где MPR ≥80% (критерий Манна-Уитни); * – результат статистически до-
стоверен по критерию Вилкоксона, p<0,01.
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МПК не был достоверен как в поясничном отде-
ле позвоночника, так и в шейке бедренной кости.

Прирост МПК поясничного отдела позво-
ночника спустя 4 года приема алендроната при 
высокой приверженности пациенток к лече-
нию (n=14) составил +16,05 [+10,50; +21,65]% 
(p<0,001), в шейке бедренной кости – +6,86 
[+4,85; +9,40]% (p<0,001). Оценка МПК спустя 
4 года лечения алендронатом в группе с низкой 
приверженностью (n=5), как и сравнение групп 
друг с другом, было недопустимо в связи с мало-
численностью группы на момент оценки.

Среди ответов на вопрос, по какой причи-
не приходилось прерывать лечение алендрона-
том, в течение 1-го года приема наиболее частыми 
были ответы (n=75): «Делаю перерывы специаль-
но, чтобы отдохнуть» – 12,0% (n=9) пациенток; 
«Побочные эффекты» – 12,0% (n=9) пациенток; 
«Много других лекарств» – 4,0% (n=3) пациенток.

В течение 2-го года приема алендроната са-
мым распространенным ответом на тот же во-
прос стал «Делаю перерывы специально, что-
бы отдохнуть» – так ответило 13 человек из 52 
(25%).

В течение 3-го года приема алендроната на 
тот же вопрос 8 человек из 27 (29,6%) ответи-
ли: «Делаю перерывы специально, чтобы отдо-
хнуть», – и 4 человека из 27 (14,8%) причиной 
прерывания лечения назвали «Побочные эффек-
ты».

Выводы
1. Даже при высокой приверженности пациен-

ток к антиостеопоротической терапии алендро-
натом достоверное увеличение МПК шейки бе-
дренной кости при приеме 70 мг препарата-дже-
нерика алендроната 1 раз в неделю достигается 
через 2 года после начала терапии.

2. Высокая приверженность к лечению позво-
ляет сохранять стойкий прирост МПК пояснич-
ного отдела позвоночника и шейки бедренной 
кости на фоне приема алендроната на протяже-
нии 3-4 лет.

3. Основной причиной прерывания приема 
алендроната в данном исследовании  было: «Де-
лаю перерывы специально, чтобы отдохнуть».
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Таблица 3. Динамика изменения МПК в течение 2 лет лечения алендронатом в зависимости от привер-
женности пациенток к лечению, Me [LQ; UQ]

Показатель 
(n=52)

MPR менее 80% 
(n=16)

MPR более 80% 
(n=36) p2

Динамика изменения МПК поясничного 
отдела позвоночника, г/см2 и %

+0,062 [+0,020; +0,070]
p1=0,023

+7,64 [+2,31; +8,13]%

+0,080 [+0,051; +0,116]
p1<0,001*

+10,04 [+6,65; +14,55]%
0,177

Динамика изменения МПК шейки 
бедренной кости, г/см2 и %

-0,008 [-0,010; +0,030]
p1=0,735

-1,05 [-1,29; +3,85]%

+0,041 [+0,012; +0,057]
p1<0,001*

+5,08 [+1,63; +8,33]%
0,050

Примечание. * – результат статистически достоверен по критерию Вилкоксона, p<0,01.

Таблица 4. Динамика изменения МПК в течение 3 лет лечения алендронатом в зависимости от привер-
женности пациенток к терапии, Me [LQ; UQ]

Показатель 
(n=27)

MPR менее 80% 
(n=9)

MPR более 80% 
(n=18) р2

Динамика изменения МПК поясничного 
отдела позвоночника, г/см2 и %

+0,047 [0,029; +0,064] 
p1=0,068 

+5,54 [+3,76; +7,32]%

+0,085 [+0,058; +0,128] 
p1<0,001* 

+10,08 [+7,68; +15,47]%
0,014

Динамика изменения МПК шейки 
бедренной кости, г/см2 и %

+0,021 [0,009; +0,033] 
p1=0,144 

+2,96 [+1,16; +4,76]%

+0,045 [+0,020; +0,058] 
p1<0,001* 

+5,87 [+2,35; +7,67]%
0,462

Примечание. * – результат статистически достоверен по критерию Вилкоксона, p<0,01.
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Введение
Современные технологии лечения, в том чис-

ле внедренные в практическую деятельность в 
детской ревматологии, позволили контролиро-
вать основные проявления таких грозных состо-
яний, как системные ревматические заболевания 
(РЗ) [1, 2]. Применение агрессивной и многоком-
понентной терапии системной красной волчан-
ки (СКВ) и ювенильного ревматоидного артрита 
(ЮРА), в частности, его системных форм, при-
вело к тому, что у большинства детей с данными 
формами РЗ достигается клинико-лабораторная 
ремиссия и значительно улучшаются прогноз бо-
лезни и качество жизни пациентов [3, 4, 5].

Несмотря на то, что проблема коморбидно-
сти в детской ревматологии лишь начинает изу-
чаться, многие клиницисты сталкиваются с при-
соединением сопряженных с РЗ патологических 
состояний, которые даже при достаточно успеш-
ной терапии не позволяют говорить о достиже-
нии высокой эффективности лечебных меропри-
ятий. К таковым можно отнести развитие асеп-
тического некроза, чаще головок бедренных кос-
тей, у детей на фоне РЗ [6]. 

Известно, что асептический некроз (аваску-
лярный остеонекроз) – тяжелое заболевание по-
лиэтиологического генеза, в основе которого ле-
жит омертвение участка костной ткани, обыч-
но связанное с временным или постоянным на-
рушением кровотока в сосудах определенного 
участка кости [7, 8]. В детском возрасте наибо-
лее частым проявлением асептического некро-

за костной ткани является болезнь Легг-Кальве-
Пертеса (Legg A.T., Pеrthes G.C., Calve J.) [9]. 
Вместе с тем, нарушение кровообращения в кос-
ти у детей может быть результатом травмы, при-
менения кортикостероидов, диспластически из-
мененных сосудов (их скручивания или сдавле-
ния), заболеваний крови и опухолевых процес-
сов (гипертрофии или инфильтрации костного 
мозга, серповидно-клеточной анемии, гемогло-
бинопатии, коагулопатии) и др.

При нетравматических остеонекрозах перво-
степенной причиной их развития является слож-
ный процесс нарушения взаимодействия кост-
ной ткани и внутрикостного сосудистого русла. 
В настоящее время общепризнанным является 
возникновение под воздействием неблагоприят-
ных факторов процессов «переутомления» кост-
ной ткани сигналов, вызывающих спазм сосу-
дов или застой крови и лимфы, нарушение обме-
на веществ, накопление в кости продуктов рас-
пада. Это обусловливает изменение физико-хи-
мических и структурно-динамических свойств 
кости, приводящих к медленному разрушению 
костных балок, дальнейшему затруднению мест-
ного кровообращения и прогрессированию про-
цесса. Другим моментом возникновения некроза 
костной ткани может быть изменение местного 
кровообращения, в основе которого лежит пре-
рывание артериального кровообращения или за-
труднение венозного оттока. Вследствие морфо-
логических изменений нормальный отток крови 
нарушается, выявляется более густая венозная 

УДК 616.718 – 053.6:611.018.4

АСЕПТИЧЕСКИЙ НЕКРОЗ ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 
ПРИ РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕТЕЙ

Богмат Л.Ф., Шевченко Н.С., Демьяненко М.В.

ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины», Харьков
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сеть, преобладает варикозный тип венозной сис-
темы, что сопровождается резким расширени-
ем вен, замедлением кровотока, повышением ак-
тивности протромбинового индекса, коагуляции 
и вязкости крови, а также кровяного внутрикост-
ного давления, что усугубляет ишемические на-
рушения [10, 11]. 

В случае же развития остеонекроза на фоне 
РЗ в его основе лежит васкулит – системное вос-
паление сосудов, вызванное отложением иммун-
ных комплексов в субэндотелиальном слое ба-
зальной мембраны, в том числе и костных сосу-
дов, что ведет к нарушению кровообращения в 
костной ткани [6]. В связи с этим локализация 
остеонекрозов может быть различной. Так, при 
СКВ чаще всего встречаются асептические не-
крозы ГБК, головки нижней челюсти, реже – го-
ловок плечевых костей. Наряду с поражением 
микроциркуляторного русла в патогенезе этого 
тяжелого осложнения имеет значение длитель-
ная стероидная терапия, свойственная для СКВ. 
На начальных этапах заболевания нарушают-
ся реологические свойства крови, которые усу-
губляются сосудистым спазмом. В результате их 
сочетания замедляется ток крови, что ведет к из-
вращению условий транскапиллярного обмена в 
очаге некроза. Нарушение кровообращения при-
водит к снижению механической прочности, по-
вышая вероятность деформации головки бедра. 
При этом важным предрасполагающим факто-
ром является остеопения (остеопороз), имеющая 
место при РЗ [12]. 

Еще одним патогенетическим звеном разви-
тия остеонекрозов при РЗ является наличие ан-
тифосфолипидных антител. При антифосфоли-
пидном синдроме вследствие более глубоких на-
рушений реологических свойств крови происхо-
дит усугубление гемостатических нарушений в 
местах костной ишемии.

Отдельного внимания заслуживает выявле-
ние связи между приемом глюкокортикостеро-
идов (ГКС) и развитием остеонекроза костей, в 
том числе и асептического нектоза головки бе-
дренной кости (АНГБК). Как правило, развитию 
АНГБК при РЗ предшествует гормональная те-
рапия, хотя описаны и случаи его возникновения 
до начала этого вида терапии.

Обсуждается возможная связь остеонекроза 
костей с действием ГКС на жировой обмен, ве-
дущий к повышению липидов крови, и последу-
ющей жировой эмболией артерий, что вызыва-

ет повышение внутрикостного давления, препят-
ствующего нормальному кровообращению [12]. 

Клиническое внимание к данной проблеме 
обусловлено не только тем, что отмечается воз-
растание частоты остеонекрозов. Остаются не-
решенные вопросы механизмов развития и неу-
клонное прогрессирование костных изменений, 
чем обусловлена сложность лечения [13]. Следу-
ет отметить, что консервативная терапия прово-
дится длительно, в течение 2-4 лет, требует уси-
лий и врача, и больного. Применение физиоте-
рапии ограничено аутоиммунным процессом и 
имеет спектр противопоказаний. Использова-
ние хирургических методов неоднозначно, по-
скольку оперативное вмешательство затруднено 
вследствие наличия основного ревматического 
заболевания с медикаментозно контролируемой 
ремиссией поддерживающими дозами глюкокор-
тикоидов и цитостатических средств. Ограничи-
вающим фактором для проведения эндопротези-
рования является и молодой возраст данных па-
циентов.

При анализе структуры больных, находив-
шихся в кардио-ревматологическом отделении 
клиники ИОЗДП НАМН за последние 20 лет, 
установлено значительное увеличение числа 
больных. Так, среди пациентов с СКВ, наблюдав-
шихся с 1995 по 1999 годы, частота асептичес-
ких некрозов костной ткани составляла 0,92%; с 
2000 по 2010 годы – 3,08%; а за последние три 
года достигла 12,5%. Несколько меньше число 
таких детей среди больных ЮРА. Однако нарас-
тающая динамика частоты этого синдрома так-
же прослеживается: 1,37%; 1,92% и 3,66% соот-
ветственно. При этом только в 2013 году частота 
АНГБК среди больных СКВ, наблюдавшихся в 
отделении, достигла 16,7%. Исходя из этого, це-
лью работы явилось изучение клинических зако-
номерностей и особенностей проявления данной 
патологии костной ткани у детей с РЗ.

Материал и методы
Были проанализированы истории болезни 

10 больных 15–18 лет с установленным диагно-
зом АНГБК, среди которых 7 – больные СКВ, 3 
– больные ЮРА (1 – с системным вариантом те-
чения, 2 – с полиартикулярной суставной фор-
мой заболевания). Диагноз основного заболева-
ния ставился с учетом современных диагности-
ческих критериев, наличие АНГБК окончатель-
но подтверждался при проведении магнитно-ре-
зонансной и компьютерной томографии.
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Результаты исследования и их обсуждение
Подавляющее большинство детей с дан-

ной патологией составили лица женского пола 
(9 из 10), единственный юноша был с развити-
ем АНГБК на фоне ЮРА. Следует отметить, что 
дебют СКВ приходился на поздний пубертатный 
период (14-16 лет), в то время как все больные 
ЮРА заболели в препубертатном возрасте (до 10 
лет). Активность основного заболевания в дебю-
те у двух пациенток с СКВ и у всех – с ЮРА была 
максимально выраженной, что сопровождалось 
острым течением заболевания. У основной груп-
пы (5 из 7) девушек с СКВ активность болезни 
соответствовала второй степени, а течение – по-
дострым.

Клинические проявления волчанки характе-
ризовались полисиндромностью, отражающей 
тяжесть органного поражения. Люпус-нефрит 
отмечен у 85,7% данной группы больных СКВ, 
нейролюпус – у 42,8%, кардит – у 57,1%, гемо-
патия – у 28,6%. Среди периферических симпто-
мов наиболее частыми были поражение кожи 
(85,7%) и трофические проявления (57,1% паци-
ентов). У 3 пациентов была диагностирована ка-
таракта обоих глаз.   

Тяжесть течения ЮРА у больных с развитием 
АНГБК определялась длительным сохранением 
активности заболевания с неэффективностью ба-
зисной терапии и необходимостью сохранять на-
значение глюкокортикоидной терапии, а также 
наличием у одного из них увеита. 

В целом, срок появления АНГБК от начала 
заболевания составил 2,64 года (от 1 до 5 лет). 
Среди больных СКВ 42,9% пациентов и один из 
трех пациентов с ЮРА имели двустороннее раз-
витие АНГБК, у одной пациентки с СКВ отмече-
но сочетание АНГБК и остеонекроза латераль-
ного мыщелка правой бедренной кости. 

Первыми жалобами, свидетельствующими о 
поражении тазобедренного сустава, были боле-
вые ощущения, характеризующиеся неопреде-
ленной локализацией, широкой иррадиацией в 
область бедра, по его передней поверхности, в 
голень и в паховую область. На первых стади-
ях АНГБК других клинических проявлений не 
отмечалось, функциональное состояние и объ-
ем движений сустава изменялись незначитель-
но. В связи с этим, в 40% случаев, особенно на 
фоне ЮРА, данная симптоматика расценивалась 
как усугубление суставного синдрома с возник-
новением коксита. Это подтверждали и первые 
сонографические исследования, на которых вы-

являлся незначительный экссудативный синовит 
тазобедренного сустава без нарушений контура 
головок бедренных костей. В дальнейшем, боле-
вой синдром носил упорный, постоянный харак-
тер, слабо отвечал на назначение противовоспа-
лительных средств, возникал при нагрузке и не 
отмечался в покое. Продолжительность болево-
го синдрома от его начала до постановки диагно-
за остеонекроза составила от 2 до 6 месяцев, что 
служило негативным фактором для дальнейшего 
течения изменений в костной ткани. 

Наиболее выраженными клиническими про-
явлениями очерченных форм АНГБК у подрост-
ков с СКВ и ЮРА явились стойкие болевые ощу-
щения в вертикальном положении и при ходьбе, 
сгибательная, сгибательно-приводящая и вну-
триротаторная контрактура пораженного тазобе-
дренного сустава. Отмечались увеличение пояс-
ничного лордоза и наклон таза вперёд. 

Рентгенологически на начальных стадиях 
определялись остеопороз головки бедренной ко-
сти, неравномерность суставной щели, уплотне-
ние суставных поверхностей вертлужных впа-
дин.

Ультразвуковая диагностика при этом была 
более информативна. Выявлялось изменение 
формы ГБК в виде ее уплощения (у всех боль-
ных), что свидетельствует в пользу снижения 
высоты эпифиза, а также расширение суставной 
щели (синовит сустава) до 1,15 см (0,7-1,6 см) 
(рис. 1). Данные изменения позволили заподоз-
рить поражение костной ткани в стадии остео-
некроза и импрессионного перелома. Стадия 
фрагментации с кистозно-склеротической пере-
стройкой ГБК, расширением суставной щели, 
уплощением вертлужной впадины и головки бе-
дренной кости, расплющенным и фрагментиро-
ванным эпифизом наблюдалась в дальнейшем 
при сроках АНГБК более 1 года (рис. 2).

Рис. 1. Ультразвуковое исследование.
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Рис. 2. Ультразвуковое исследование. Синовит тазо-
бедренного сустава. Стадия фрагментации с кистоз-

но-склеротической перестройкой ГБК.

Подтверждался диагноз с помощью МРТ и 
КТ, у всех больных выявлялись синовит, очаги 
некроза и неоднородность структуры эпифиза 
ГБК. 

Следует отметить, что лабораторная актив-
ность болезни к моменту возникновения АНГБК 
была купирована и в ходе анализа историй бо-
лезни не выявлено прямой зависимости возник-
новения данной патологии от иммунологичес-
ких и биохимических показателей. Все пациент-
ки с СКВ имели повышенные титры антинукле-
арных антител (2,28±0,46) и антител к нативной 
ДНК (1,52±0,47) при норме до 0,9 ед., только у 2 
из 7 выявлялись положительные титры антифос-
фолипидных антител.

Объем терапии, которую получали пациен-
ты с СКВ и ЮРА по поводу основного заболева-
ния, в первую очередь подтверждает тяжесть их 
состояния. Пульс-терапия сверхвысокими доза-
ми метилпреднизолона назначалась при СКВ у 
57,1% пациентов, при ЮРА – у 66,7%. Затем мак-
симальная доза пероральных гормонов соответ-
ствовала 1 мг/кг массы тела и более, т.е. была вы-
сокой или очень высокой согласно современной 
градации и составила в среднем 43,6 мг (от 20 до 
60 мг) по преднизолону в сутки. Все пациенты 
получали цитостатическую терапию метотрекса-
том (7 человек), азатиоприном (1 человек) и ци-
клофосфаном (2 человека). Кроме того, подрост-
кам назначались антикоагулянты, дезагреганты, 
сосудистая терапия, препараты кальция с вита-
мином D3. 

При постановке диагноза АНГБК обязатель-
ной была длительная разгрузка сустава путем 
накроватного вытяжения, ходьбы с помощью 
кос тылей без опоры на конечность. В терапевти-

ческий комплекс добавлялись средства для улуч-
шения микроциркуляции и обменных процес-
сов, подбиралась доза сосудистых препаратов 
(из группы ингибиторов АПФ и антагонистов 
кальция). 

Среди анализируемой группы больных в Ин-
ституте патологии позвоночника и суставов 
НАМН Украины им. проф. М.И. Ситенко одной 
девушке с системной формой ЮРА было прове-
дено хирургическое лечение (артропластика с 
моделирующей резекцией правой ГБК и миото-
мией аддукторов правого тазобедренного суста-
ва) в связи с неэффективностью консервативной 
терапии. У двух пациенток с СКВ достигнута 
стадия восстановления костной ткани ГБК, что 
позволило отложить оперативное лечение.

Динамическое наблюдение проводилось один 
раз в год для уточнения стадийности болезни 
(проведение МРТ или КТ пораженных суставов) 
и дальнейшей тактики консервативного лечения 
совместно с детскими ортопедами-травматоло-
гами. 

Для иллюстрации проявлений АНГБК на 
фоне СКВ приводим клинический пример.

Больная С., 1994 г.р., наблюдается в клинике 
института с августа 2011 года. При первом пос-
туплении состояние расценено как тяжелое за 
счет выраженных симптомов интоксикации, ли-
хорадки на фебрильных цифрах, отёчного син-
дрома. Отмечалась гиперестезия кожных покро-
вов, полимиалгии, полиартралгии, повышенная 
утомляемость, слабость, головная боль.

Анамнез заболевания: девочка считает себя 
больной с декабря 2010 года, когда впервые поя-
вились нечеткие симптомы интоксикации и пос-
тоянной усталости, нарастающие в динамике. В 
мае-июне 2011 года отмечены припухание и ар-
тралгии в правом коленном суставе. Лечилась 
амбулаторно травматологом. В связи с неэффек-
тивностью проводимой терапии в июле 2011 
года была госпитализирована в отделение кардио-
ревматологии ОДКБ по месту жительства. Сос-
тояние расценено как реактивный артрит, назна-
чались антибактериальные препараты, нестеро-
идные противовоспалительные средства, полу-
чен нестойкий положительный эффект. В сле-
дующие десять дней девушка вместе с родите-
лями отдыхала на море в Крыму. На фоне повы-
шенной инсоляции появилась выраженная гипе-
ремия кожи с участками десквамации, что было 
расценено как солнечные ожоги. В связи с нарас-
тающим ухудшением общего самочувствия де-
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вушка повторно госпитализирована в ОДКБ, где 
при обследовании выявлены высокие показатели 
воспалительного процесса, и с подозрением на 
СКВ больная направлена в институт. 

На момент поступления в клинику наибо-
лее выраженными проявлениями болезни были 
изменения кожи. На фоне фотосенсибилиза-
ции возникло поражение всех открытых участ-
ков тела. На верхней части туловища отмечались 
многочисленные эритематозные, резко отечные 
кольцевидные высыпания (синдром Роуэлла), в 
дальнейшем – сливные эритематозные высыпа-
ния на животе и конечностях, распространяю-
щиеся к периферии (центробежная эритема Би-
етта), «бабочка» на лице, капилляриты ладоней и 
стоп. Наиболее ранние элементы сыпи были по-
крыты гнойными наслоениями, что послужило 
причиной назначения антибактериальной тера-
пии. В течение последующих двух дней присо-
единились миопатический синдром, нейропатия, 
фарингит, перикардит, гепатит, гемопатия (ане-
мия 3 степени), нефропатия. Воспалительная ак-
тивность болезни соответствовала максималь-
ной степени (уровень СРБ в крови достигал 192 
г/л, СОЭ – 60 мм/час). Определялись антинукле-
арные антитела – 2,2 ед при норме до 0,9 ед., ан-
титела к ДНК (нативной) – 2,9 ед. при норме до 
0,9 ед.; антифосфолипидные антитела Іg М – 16,0 
ед/мл при норме до 10 ед/мл. Согласно критери-
ям Американской ревматологической ассоциа-
ции (ACR, 1997) у девушки наблюдались 10 из 
11 диагностических критериев СКВ, что позво-
лило утвердиться в диагнозе: системная красная 
волчанка, острое течение, активность 3 степе-
ни, кожный синдром (фотосенсибилизация, цен-
тробежная эритема Биетта, «бабочка», капилля-
риты, синдром Роуэлла), поражение слизис тых, 
люпус-хейлит, суставной, мышечный, абдоми-
нальный синдромы, фарингит, перикардит, гепа-
тит, гемопатия (анемия 3 степени), нефропатия 
без нарушения функции почек, вторичный анти-
фосфолипидный синдром. 

Тяжесть состояния пациентки определила 
выбор терапии. Была проведена пульс-терапия 
сверхвысокими дозами метилпреднизолона, за-
тем данный препарат был назначен перорально в 
максимальной дозе 35 мг в сутки (0,7 мг на 1 кг 
массы тела) с дальнейшим медленным снижени-
ем. Также в комплексную терапию были вклю-
чены азатиоприн, гепарин, курантил, эналаприл, 
препараты кальция, коротким курсом – антибак-
териальные препараты. На фоне лечения получе-

на положительная клинико-лабораторная дина-
мика, однако сохранялись кожные геморрагии, 
капилляриты ладоней, что расценено как прояв-
ления антифосфолипидного синдрома. Комплекс 
терапии с включением курантила и эналаприла 
был пролонгирован до 6 месяцев. В дальнейшем, 
доза глюкокортикоидов была снижена до поддер-
живающей (10 мг по преднизолону), терапия аза-
тиоприном продолжена, остальные препараты 
отменены. 

Спустя год от дебюта заболевания, после 
прыжка с табурета у пациентки возникла острая 
боль в правом коленном суставе, его припуха-
ние. Для исключения травмы сустава была про-
ведена магнитно-резонансная томография, кото-
рая установила наличие остеонекроза латераль-
ного мыщелка правой бедренной кости. Учиты-
вая полученный результат, проведено повтор-
ное МРТ исследование тазобедренных суставов 
для уточнения состояния костной ткани ГБК и 
установлено наличие начальной стадии АНГБК 
справа. Назначено лечение (ходьба на костылях 
без опоры на правую конечность, курсами – ам-
лодипин, эналаприл, дипиридамол, глюкозамин, 
хондроитин сульфат, препараты кальция и вита-
мина D3). Спустя 20 месяцев на фоне терапии 
отмечена стабилизация процесса в правом та-
зобедренном суставе и предотвращение разви-
тия патологичес кого процесса с другой стороны 
(рис. 3). Курсовая терапия сосудистыми препара-
тами и ограничение двигательного режима про-
должаются до настоящего времени. 

Особенностью случая явилось очень раннее 
развитие АНГБК (спустя год от начала заболева-

Рис. 3. МРТ-исследование через два года от начала 
АНГБК. Стадия восстановления костной ткани пра-

вой ГБК.
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ния), его односторонность и сочетание с участ-
ком остеонекроза другой локализации той же ко-
нечности. Ранние сроки возникновения и множе-
ственность очагов поражения на фоне не очень 
высоких доз пероральных гормонов свидетель-
ствует о том, что возникновение АНГБК может 
быть следствием нескольких патогенетических 
звеньев его развития: выраженный васкулит, ле-
жащий в основе заболевания, антифосфолипид-
ный синдром и следующее за этим лечение глю-
кокортикоидами. Относительная благоприят-
ность течения АНГБК в данном случае обуслов-
лена, по нашему мнению, присоединением к те-
рапии комплекса сосудистых препаратов и анти-
коагулянтов, их курсовым применением в тече-
ние длительного времени на фоне строгого вы-
полнения режима двигательных нагрузок, реко-
мендованного ортопедами-травматологами.

Заключение
Таким образом, у детей и подростков, стра-

дающих РЗ, в частности СКВ и ЮРА, достаточ-
но частым коморбидным состоянием являет-
ся АНГБК, который на фоне успешной проти-
вовоспалительной и иммуносупрессивной тера-
пии значительно ухудшает общий прогноз забо-
левания и качество жизни пациента. Возникно-
вение АНГБК сопряжено с тяжелыми вариан-
тами течения РЗ, высокой активностью и поли-
органностью поражений и может наблюдаться 
в достаточно ранних сроках основного заболе-
вания. Дети и подростки с РЗ требуют активно-
го выявления начальных стадий остеонекрозов, 
особенно АНГБК. Необходимо проведение диф-
ференциальной диагностики суставного синдро-
ма на всех этапах наблюдения. Целесообразно 
плановое применение ультразвукового исследо-
вания суставов как наиболее доступного скри-
нингового метода для максимально раннего вы-
явления патологических изменений, а также сво-
евременное назначение магнитно-резонансной 
и компьютерной томографии. Расширение тера-
певтического комплекса с включением сосуди-
стых препаратов, антиагрегантов и остеотроп-
ных средств является необходимым для профи-
лактики развития асептических некрозов костей 
и минимизации проявлений при их возникнове-
нии.
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АСЕПТИЧНИЙ НЕКРОЗ ГОЛІВКИ 
СТЕГНОВОЇ КІСТКИ ПРИ РЕВМАТИЧНИХ 

ЗАХВОРюВАННЯХ У ДІТЕЙ
Богмат Л.Ф., Шевченко Н.С., Дем’яненко М.В.

ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та 
підлітків НАМН України», Харків

Резюме. У статті розглянуто клінічні аспекти про-
блеми аваскулярних некрозів кісткової тканини. Ме-
тою дослідження було вивчення частоти й основних 
клінічних проявів асептичного некрозу в дітей, хворих на 
системний червоний вівчак і ювенільний ревматоїдний 
артрит. Дано оцінку стадії, активності, симптомоком-
плексу, окремих лабораторних показників у 10 підлітків 
віком 15-18 років із виникненням асептичного некрозу 
голівки стегнової кістки на тлі ревматичного захворю-
вання. Показано, що асептичні некрози кісток можуть 
виникати вже після першого року хвороби, частіше на 
тлі тяжких форм основного захворювання, й, відповідно, 
масивної протизапальної й імуносупресивної терапії. Для 
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профілактики виникнення й мінімізації проявів кісткових 
уражень необхідне вдосконалення ранньої діагностики, 
лікування спільно з дитячим ортопедом-травматоло-
гом, оптимізація антикоагулянтної, дезагрегантної та 
ангіопротекторної терапії.

Ключові слова: асептичний некроз голівки стегнової 
кістки, системний червоний вівчак, ювенільний 
ревматоїдний артрит, діти, підлітки.

ASEPTIC NECROSIS OF THE FEMORAL 
HEAD IN RHEUMATIC DISEASE IN 

CHILDREN
Bohmat L.F., Shevchenko N.S.,  

Dem’yanenko M.V.

Institute of child and adolescents health NAMS 
of Ukraine, Kharkiv

Summary. This article reviews the clinical aspects of 
avascular necrosis of bone. The aim of the study was to 
investigate the frequency and the clinical manifestations of 
aseptic necrosis in children with systemic lupus erythematosus 
(SLE) and juvenile rheumatoid arthritis (JRA). Analysis of 
the activity, symptoms, some laboratory parameters have 
been investigated in 10 adolescents aged 15-18 years with 
the femoral head avascular necrosis in the background of 
rheumatic disease. The girls (9 out of 10) and patients with 

SLE (7 out of 10) accounted for the majority of this patients. 
The frequency of osteonecrosis comprised 12.5% of the total 
number of SLE patients (7 out of 56) and 3.66% (3 out of 
82) of the total number of JRA patients. The study found 
that aseptic necrosis of bone may occur after the first year 
of the rheumatic diseases, it is associated with numerous 
organs and systems lesions. SLE patients have lupus 
nephritis (85.7%), neurolupus (42.8%), cordites (57.1%), 
blood disorders (28.6%) and peripheral symptoms such as 
skin lesions (85.7%) and trophic manifestations (57.1% of 
patients). The cataracts in both eyes have been diagnosed in 
three patients. Avascular necrosis of bone term occurrence 
of onset was 2.64 years (range 1 to 5 years). 42.9% of SLE 
patients and one out of three patients with JRA had bilateral 
femoral head avascular necrosis, one SLE patient had a 
combination of femoral head avascular necrosis and lateral 
condyle of the right femur necrosis, appropriate treatment of 
massive antiinflammatory and immunosuppressive therapy. 
With a view to the prevention and minimize bone lesions 
there is a need to improve early diagnosis, to combine the 
treatment with child’s orthopaedist, to optimize the rational 
purpose of anticoagulant, antiplatelet therapy and vascular 
therapy protectors.

Keywords: aseptic necrosis of the femoral head, systemic 
lupus erythematosus, juvenile rheumatoid arthritis, children, 
adolescents.
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Вступ
Вперше зв’язок між патологією кісткової сис-

теми та порушеннями в нирках був встановлений 
ще у 1911 р. Marley та Flether. Зміни в кістках, які 
при цьому виникали, дістали назву «нирковий 
інфантилізм», оскільки такі хворі відрізнялись 
низьким зростом. У подальшому ця патологія 
стала називатися «нирковий рахіт» згідно того, 
що зовнішній вигляд та рентгенологічна картина 
у хворих були дуже подібні до звичайного рахі-
ту. Надалі після з’ясування етіопатогенезу змін у 
кістках при патології нирок рахітоподібні дефор-
мації скелета почали називати «нирковою остео-
дистрофією» [1], пізніше ця група захворювань 
дістала назву «спадкові нефропатії», що, безу-
мовно, краще окреслює наявні зміни в кістковій 
тканині й відповідає патогенетичній суті захво-
рювання. 

Найбільш розповсюдженою патологією серед 
цієї групи захворювань є фосфат-діабет (Ф-Д), 
або вітамін-D-резистентний рахіт (ВDРР), його 
частота складає 1:20000 дитячого населення [2]. 
Це спадкове Х-зчеплене захворювання, зумовле-
не зниженням зворотньої реабсорбції фосфатів у 
проксимальних відділах ниркових канальців, що 
проявляється виникненням рахітоподібних змін 
скелета.

Вперше вітамін-D-резистентний рахіт від-
межовано від D-дефіцитного рахіту МсСune у 
1935 році. Більш поглиблено характерні осо-

бливості хвороби та деякі метаболічні аспек-
ти вивчені та освітлені Albright F., Butler A.M., 
Bloomberg E. у 1937 році. Х-зчеплений тип спад-
ковості був описаний Winters R.W. зі співавтора-
ми у 1958 році.

Вітамін-D-резистентний рахіт є моногенним 
захворюванням, яке відрізняється генетичною 
гетерогенністю [3, 4, 5, 6].

При виникненні мутацій у гені РНЕХ виникає 
дефіцит білка, який виконує транспорт фосфатів 
у ниркових канальцях і, можливо, в кишківни-
ку з розвитком гіпофосфатемії, а також у деяких 
випадках гіперфосфатурії [7, 8]. Розлади транс-
мембранного транспорту можуть бути пов’язані 
як з первинними дефектами білків, так і з епіге-
нетичним опосередкованим впливом. Порушен-
ня фосфорно-кальцієвої рівноваги призводить 
до демінералізації кістки, розвитку рахітопо-
дібних деформацій скелета й затримки росту [9, 
10, 11, 12, 13]. Порушення активного транспор-
ту неорганічних фосфатів у ниркових канальцях 
при ВDРР супроводжується збільшенням втрати 
фосфору із сечею, що призводить, внаслідок де-
фіциту фосфатів у плазмі крові, до надлишкової 
секреції паратиреоїдного гормону, розвитку вто-
ринного гіперпаратиреозу та формування рахі-
тичних змін у скелеті. Але зрозуміло, що при на-
явних порушеннях кісткова тканина відповідає 
не тільки демінералізацією, страждає також і  за-
гальний метаболізм кістки.

УДК: 616.71-007.151:612.015.3:611.018.4

МЕТАБОЛІЗМ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ХВОРИХ  
НА D-РЕЗИСТЕНТНИЙ РАХІТ

Марциняк С.М., Кінча-Поліщук Т.А. 

ДУ «Інститут травматології і ортопедії НАМН України», Київ

Резюме. На базі клініки ортопедії дитячого віку ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМНУ» під нашим спостере-
женням було 39 дітей, хворих на D-резистентний рахіт. Хлопчиків було 25, дівчат – 14. Всі пацієнти до початку лі-
кування, були обстежені біохімічно (кальцій іонізований, фосфор крові, кальцій загальний, кальцидіол, кальцитрі-
ол, паратгормон інтактний, кальцій сечі (добовий), фосфор сечі (добовий), маркери кісткового обміну (остеокаль-
цин, P1NP, β-CTx). Отримані біохімічні дані сироватки крові в пацієнтів характеризуються низьким рівнем фосфа-
тів, нормальним або дещо низьким рівнем кальцитріолу (співвідношення між кальцидіолом та кальцитріолом у меж-
ах нормальних показників – 3,8), нормальним рівнем кальцію, а також нормальним або незначно підвищеним рівнем 
паратгормону. При цьому рівень показника кісткового обміну значно збільшений (остеокальцин був підвищений у 
9,1 рази порівняно з нормальними показниками), а рівень маркеру кісткоруйнування має тенденцію до підвищення в 
1,4 рази при дещо зниженому кісткоутворенні (в 0,9 разів від нормовікових показників). Це свідчить про значні по-
рушення кісткового метаболізму – не тільки про посилені процеси остеомаляції, але й про втрату органічної основи 
кістки внаслідок порушення співвідношень кісткоутворення та кісткоруйнування. Отримані дані дозволяють удоско-
налити схему медикаментозної корекції патології кісткової тканини при D-резистентному рахіті.
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Лікування ВDРР починається з кальцитріолу 
(альфакальцидолу) та фосфатів.

Чому застосовується гормональний метабо-
літ, а не звичайний вітамін D? На це питання нам 
дають відповідь сучасні патофізіологічні погля-
ди на розвиток ВDРР.

Сучасні пізнання в патофізіології розкрива-
ють деякі темні плями в процесі метаболізму 
кісткової тканини, а саме нещодавно стало ві-
домо, що PHEX-ген (Phosphate-regulating neutral 
endopeptidase, X-linked), який має пряме відно-
шення до втрати фосфатів при ВDРР, а також, 
за даними деяких авторів, має вплив на FGF-23 
(Fibroblast growth factor 23) (даний зв’язок тіль-
ки вивчається) [10, 11, 12]. Відомо, що рівень 
FGF-23 підвищений при ФД, і це підвищення 
концентрації призводить до втрати фосфатів та 
дефіциту концентрації кальцитріолу в сироват-
ці крові. FGF-23 пригнічує експресію SLC34A1 
(Sodium/phosphate cotransporter) білка, який від-
повідає за реабсорбцію фосфатів у проксималь-
них канальцях через білок NaPi-IIa, що при-
зводить до втрати фосфатів. FGF23 також зни-
жує рівень 1α-гідроксилази та підвищує рівень 
25-гідроксивітамін-D-24-гідроксилази, внаслі-
док чого зменшується синтез та збільшується 
інактивація 1,25(ОН)2D3. 

Тому метою даної роботи було досліджен-
ня порушень кісткового обміну та встановлення 
можливих порушень у процесах кісткоутворення 
та кісткоруйнування на тлі демінералізації кіст-
ки при ВDРР.

Матеріал та методи
Під нашим спостереженням було 39 дітей. 

Хлопчиків було 25, дівчаток – 14. Всі пацієнти 
до початку лікування були обстежені біохімічно 
(кальцій іонізований, фосфор крові, кальцій за-
гальний, кальцидіол, кальцитріол, паратгормон 
інтактний, остеокальцин, кальцій сечі (добовий), 
фосфор сечі (добовий), P1NP, β-CTx) (таб. 1).

Розподіл хворих на ВDРР проводив-
ся за віковими групами, кількість пацієнтів за 
віковими групами представлено в таблиці 2.

Результати та їх обговорення
Як видно з таблиці 1, при ВDРР, загальнороз-

повсюджені показники крові, а саме кальцій та 
кальцій іонізований крові у більшості випадків 
були в межах вікових норм, натомість, в усіх па-
цієнтів спостерігалось зниження фосфору крові.

Більш наочна демонстрація показників каль-
цію та фосфору крові представлена на рисунку 1.

Дослідження маркерів кісткового обміну при 
ВDРР (табл. 1) показало, що маркер кісткоутво-
рення P1NP був у межах вікової норми лише у 
35,7% дівчат і 48,0% хлопчиків, а в 50,0% жіно-
чої та в 36,0% чоловічої статі спостерігалось під-
вищення показника кісткоутворення. Зниження 
P1NP було в обох групах і спостерігалось лише 
у 14,3% дівчаток і 16,0% хлопців. Маркер кістко-
вої резорбції β-CTx у більшості випадків був під-
вищений – 92,9% дівчаток та 60,0% хлопців. По-
казники у межах вікової норми спостерігались у 
32,0% хлопців і 7,1% дівчат (рис. 2).

Дослідження паратиреоїдного гормону та по-
казника ремоделювання кісткової тканини – ос-
теокальцину (табл. 1) показало, що при ВDРР у 
групі хлопчиків та дівчаток розбіжності в показ-

Рис. 2. Відсоткове співвідношення показників марке-
рів кісткоутворення та кісткоруйнування у хворих на 

ВDРР.

Рис. 1. Відсоткове співвідношення середніх показни-
ків кальцію та фосфору крові при обстеженні хворих 

на ВDРР.
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1 Таблиця 2. Розподіл хворих на вітамін-D-
резистентний рахіт за віковими групами

Вік ВDРР
діти від 0 до року
діти віком 1-2 роки 3
діти віком 2-3 роки 3
діти віком 3-5 років 7
діти віком 5-9 років 12
діти віком 9-16 років 7
дорослі 7
Всього 39

никах за статевою ознакою були несуттєві. При 
ВDРР типу паратиреоїдний гормон був у ме жах 
норми в 71,4% дівчат та 72,0% хлопців. Показ-
ник кісткового обміну – остеокальцин – синх-
ронно виявився збільшеним майже в 100% ви-
падків (рис. 3).

Аналіз показників кальцидіолу та кальцитріо-
лу у хворих на вітамін-D-резистентний рахіт 
(табл. 1) виявив деякі особливості метаболізму 
вітаміну D. Відмінностей показників за статтю 
майже не 6спостерігалось. При обстеженні па-
цієнтів з фосфат-діабетом виявилась цікава за-
кономірність, а саме: переважання нормальних 
показників остаточного метаболіту вітаміну D 
– кальцитріолу, який гідроксилюється нирками, 
при зниженні майже в усіх випадках гідросильо-
ваного в печінці кальцидіолу (рис. 4).

Дана картина, на нашу думку, пов’язана з пря-
мим зв’язком рівня фосфору крові та кальцитрі-
олу.

Дослідження показників кальцію та фосфо-
ру сечі (табл. 1) звертає увагу на значне знижен-

Рис. 3. Відсоткове співвідношення показників пата-
тиреоїдного гормону та остеокальцину у хворих на 

ВDРР.
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Від науки до практики

ня екскреції мікроелементів у добовій сечі (рис. 
5). Статева різниця показників виведення з орга-
нізму дитини кальцію та фосфору в даній групі 
була несуттєвою, в усіх випадках добовий каль-
цій сечі знижений, а фосфор сечі коливався між 
нормальними та зниженими показниками.

Окрім констатації лабораторних даних сиро-
ватки крові та сечі на долікувальному етапі ми 
також вивчали кореляційні залежності між біохі-
мічними показниками, які віддзеркалюють про-
цеси метаболізму кісткової тканини у хворих на 
ВDРР (рис. 6).

Як видно з рис. 6, середні та сильні кореля-
ційні залежності спостерігалися лише між каль-
цидіолом та кальцитріолом, рівнем фосфору 
крові та сечі, а також швидкістю кісткового об-
міну й процесами кісткоутворення та кістко-
руйнування. 

Таким чином, біохімічні дані сироватки крові 
в пацієнтів з вітамін-D-резистентним рахітом ха-

рактеризуються низьким рівнем фосфатів, нор-
мальним або дещо низьким рівнем кальцитріо-
лу (співвідношення між кальцидіолом та кальци-
тріолом у межах нормальних показників – 3,8), 
нормальним рівнем кальцію, а також нормаль-
ним або злегка підвищеним рівнем паратгормо-
ну. При цьому, рівень показника кісткового об-
міну значно збільшений (остеокальцин був під-
вищений у 9,1 рази порівняно з нормальними 
показниками), а рівень маркеру кісткоруйнуван-
ня має тенденцію до підвищення в 1,4 рази при 
дещо зниженому кісткоутворенні (в 0,9 разів від 
нормовікових показників). Це свідчить не тільки 
про процеси остеомаляції, але й про втрату орга-
нічної основи кістки внаслідок порушення спів-
відношень кісткоутворення та кісткоруйнування.

На наш погляд, саме дослідження кісткових 
маркерів метаболізму у хворих на ВDРР дозво-
ляє об’єктивно оцінити структурно-функціо-
нальний стан кісткової тканини в них; встанови-

Рис. 4. Відсоткове співвідношення показників каль-
цидіолу та кальцитріолу у хворих на ВDРР.

Рис. 5. Відсоткове співвідношення показників каль-
цію та фосфору сечі (добового) у хворих на ВDРР.

Рис. 6. Кореляційні зв’язки між показниками крові та сечі у хворих на ВDРР (до лікування).
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ти швидкість обмінних процесів у кістковій тка-
нині, що у свою чергу, дозволить у майбутньому 
розробити більш патогенетично обгрунтовану 
терапію наявних порушень і покращити резуль-
тати лікування цієї категорії пацієнтів. 

Дослідження біохімічних показників (каль-
цій іонізований, фосфор крові, кальцій загаль-
ний, кальцидіол, кальцитріол, паратгормон ін-
тактний, остеокальцин, кальцій сечі (добовий), 
фосфор сечі (добовий), P1NP, β-CTx) за наши-
ми даними, у хворих на ВDРР свідчить про ге-
нетично зумовлене повне розбалансування меха-
нізмів метаболізму кісткової тканини й, як наслі-
док, порушення її структурно-функціонального 
стану. Вивчення особливостей даного патологіч-
ного процесу шляхом нормалізації та врегулю-
вання балансу між біохімічними показниками, 
що віддзеркалюють процеси метаболізму кістко-
вої тканини, дало можливість окреслити основні 
патогенетичні ланки в лікуванні порушень мета-
болізму кісткової тканини, залежно від рівня ге-
нетичної поломки впливу вітаміну D при ВDРР.

Висновки 
1. Рівень кісткових маркерів при ВDРР 

об’єктивно відображає метаболізм кісткової тка-
нини та дозволяє проводити обгрунтовану та 
більш ефективну антиостеопоротичну терапію в 
цієї категорії пацієнтів. 

2. Підвищення рівня остеокальцину при всіх 
типах захворювання в декілька разів у сироватці 
крові свідчить як про прискорення кісткового ре-
моделювання, так і про залученість у патогенез 
ВDРР неколагенових білків. 

3. Підвищення рівня маркера кісткоруйнуван-
ня при дещо зниженому кісткоутворенні свід-
чить не тільки про процеси остеомаляції, але й 
про втрату органічної основи кістки внаслідок 
порушення співвідношень кісткоутворення та 
кісткоруйнування.

4. Встановлено сильні кореляційні залежнос-
ті між кальцидіолом та кальцитріолом, фосфо-
ром крові та сечі, а також швидкістю кістково-
го обміну й процесами кісткоутворення та кіст-
коруйнування. 
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МЕТАБОЛИЗМ КОСТНОЙ ТКАНИ У БОЛЬ-
НЫХ D-РЕЗИСТЕНТНЫМ РАХИТОМ
Марциняк С.М., Кинча-Полищук Т.А.

ГУ «Институт травматологии и 
ортопедии АМН Украины», Киев

На базе клиники ортопедии и травматологии детско-
го возраста ГУ «Институт травматологии и ортопедии 
НАМНУ» под нашим наблюдением было 39 детей с ви-
тамин – D-резистентным рахитом. Мальчиков было 25, 
девочек – 14. Всем пациентам было проведено комплекс-
ное биохимическое обследование: кальций ионизирован-
ный, кальций общий, фосфор крови, кальцидиол, каль-
цитриол, паратгормон интактный, остеокальцин, суточ-
ный кальций и фосфор мочи, маркеры костного ремоде-
лирования 4 поколения (остеокальцин, P1NP, β-CTx).

Полученные биохимические данные у обследован-
ных пациентов характеризуются низким уровнем фос-
фатов, нормальным или несколько сниженым уров-
нем кальцитриола (соотношения между кальцидиолом 
и кальцитриолом в пределах нормальных показателей 
– 3,8), нормальным уровнем кальция, а также нормаль-
ным или слегка повышенным уровнем паратгормона. 
При этом уровень показателя скорости костного обмена 
значительно увеличен (остеокальцин был повышен в 9,1 
раза в сравнении с нормальными показателями), а уро-
вень маркера резорбции имеет тенденцию к повышению 
в 1,4 раза при сниженном уровне маркера костеобразо-
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вания (в 0,9 раз относительно возрастной нормы). Эти 
данные свидетельствуют не только об остеомаляции, но 
и о потере органической основы костной ткани вслед-
ствие нарушения костеобразования и резорбции. Полу-
ченные данные позволяют усовершенствовать схему ме-
дикаментозной коррекции патологии костной ткани при 
D-резистентном рахите.

BONE METABOLISM IN PATIENTS WITH 
D-RESISTANT RICKETS

Marcinуak S.M., Kincha-Polishchuk T.A.

SI «Institute of Traumatology and Orthopedics 
NAMS of Ukraine», Kyiv

On the basis of childhood clinic of orthopedics and 
traumatology of «Institute of Traumatology and Orthopedics 
National Academy of medical science of Ukraine» there 
were 39 children with vitamin D-resistant rickets  under 
our supervision. There were 25 boys and 14 girls. All 

patients underwent complex biochemical examination: 
ionized calcium, total calcium, serum phosphorus, calcidiol, 
calcitriol, intact parathyroid hormone, osteocalcin, daily 
urine calcium and phosphorus, 4th generation markers of 
bone remodeling (osteocalcin, P1NP, β-CTx).

Biochemical data obtained in the examined patients are 
characterized by low levels of phosphate, normal or slightly 
reduced levels of calcitriol (the ratio between calcidiol and 
calcitriol within the normal range – 3.8), normal levels of 
calcium, as well as normal or slightly elevated levels of 
parathyroid hormone. At the same time the level indicator of 
the rate of bone turnover increased significantly (osteocalcin 
was increased in 9.1 times as compared with the normal 
values), and the marker osteomalacia tends to increase by 
1.4 times while reducing bone formation (0.9 times relative 
to age norms). These data suggest not only a osteomalacia, 
but also the loss of the organic matrix of bone tissue due 
to violation of bone formation and osteomalacia. The data 
obtained allow to improve the scheme of drug correction of 
pathology of bone tissue in the D-resistant rickets.
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Переломы дистального метаэпифиза лучевой 
кости (ДМЭЛК) – один из самых распространен-
ных видов повреждения опорно-двигательного 
аппарата у лиц старшего возраста и составляют 
в структуре ургентной патологии 15,6% случаев 
[3, 4]. 

Несмотря на распространенность данного 
вида повреждений, в клинической практике час-
то пренебрегают остеопорозом при оказании по-
мощи лицам старшего возраста [11]. Вместе с тем 
вероятность развития нестабильности кистевого 
сустава, повторного смещения в поздних сроках 
и неправильного сращения увеличивается про-
порционально снижению плотности костной тка-
ни [9]. Неудовлетворительные результаты лече-
ния этих повреждений у пациентов старшего воз-
раста достигают от 35 до 92,9% [2, 8, 10, 12]. 

Цель работы – усовершенствовать комплекс 
диагностических и лечебных мероприятий у 
больных с переломами дистального метаэпифи-
за лучевой кости у лиц старшего возраста. 

Материалы и методы
Нами было проведено обследование и ле-

чение 85 пациентов (13 мужчин и 72 женщи-
ны) с переломами ДМЭЛК, которые были вы-
званы травмирующим фактором низкой интен-
сивности. Средний возраст пациентов составил 
59,6 лет. 

При рентгенологическом обследовании опре-
делялся не только тип перелома по классифика-
ции АО (табл. 1) и степень смещения отломков, 
но и метакарпальный индекс (Barnett-Nordin) 
[1, 8].

Как видно из табл. 1, в группе наблюдения 
преобладали частично внесуставные перело-
мы (тип В) – 43,5%. Среднее значение индекса 
Barnett-Nordin составило – 0,35, что свидетель-
ствует о снижении плотности костной ткани. 

В основу проводившегося лечения был по-
ложен щадящий подход, снижающий травмиру-
ющее воздействие на костные отломки как при 

консервативном, так и при оперативном методах 
лечения. 

При закрытой репозиции у 43 (50,6%) паци-
ентов группы наблюдения нами применен спо-
соб щадящей закрытой репозиции перелома 
ДМЭЛК [5]. Щадящая репозиция применялась, 
преимущественно, при переломах типа А – у 22 
(51,2%) больных, при переломах типа В – у 14 
(32,6%) больных, при переломах типа С – у 5 
(16,3%)больных. 

Программа восстановительного лечения была 
разделена на 3 периода: иммобилизационный, 
постиммобилизационный (ранней функциональ-
ной нагрузки), усиленной кинезотерапии [6]. 

В иммобилизационном периоде, применя-
лись гипсовые повязки у 46 (54,1%) больных, ап-
параты внешней фиксации – у 19 (22,3%) боль-
ных, а также нами была разработана и внедре-
на функциональная шина (20 (23,5%) больных) 
[7]. Целью применения функциональной шины 
была фиксация отломков с одновременным осу-
ществлением пассивных движений в лучезапяст-
ном суставе. Данная задача решалась за счет кон-
структивных особенностей шины: наличие пнев-
моэлемента на уровне дистального метаэпифиза 
лучевой кости и шарнирного узла на уровне лу-
чезапястного сустава. 

Задачами мероприятий постиммобилизаци-
онного периода были: устранение гипотрофии 
мышц и тугоподвижности в суставах кисти, вос-
становление движений в лучезапястном суставе, 
восстановление подвижности пальцев, освоение 
навыков самообслуживания, улучшение трофи-
ки тканей и кровотока в поврежденном сегменте. 

УДК 616.717.5–001.5–089.23–053.9

НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО 
МЕТАЭПИФИЗА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ У БОЛЬНЫХ СТАРШЕГО 

ВОЗРАСТА
Винник А.А., Науменко Л.Ю.

ДУ «Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины», 
КУ «Днепропетровская городская клиническая больница №2»

Таблица 1. Распределение больных на группы по 
типу перелома

Тип перелома Абс. число %
Тип А 26 30,59
Тип В 37 43,53
Тип С 22 25,88
Всего 85 100
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Задачами мероприятий периода усиленной 
кинезотерапии были: ликвидация остаточных 
контрактур суставов и гипотрофии мышц, пол-
ное восстановление нарушенных функций, тру-
довая и социальная реабилитация. 

В течение каждого периода применялся соот-
ветствующий комплекс ЛФК, физиотерапевтичес-
кого и медикаментозного лечения. 

Анализ результатов лечения больных с пере-
ломами ДМЭЛК выполнялся через 3, 6 и 9 меся-
цев после лечения. Результаты лечения оценива-
лись по шкале клиники Мейо.

Результаты и обсуждение
Результаты лечения оценены у 78 больных 

группы наблюдения (табл. 2). 
Как видно из табл. 2, положительные резуль-

таты достигнуты у 93,58% больных. Использо-
вание функциональной шины у больных группы 
наблюдения позволило повысить эффективность 
лечения за счет хороших и удовлетворительных 
результатов. 

При оценке по шкале клиники Мейо средний 
балл для больных группы наблюдения составил 
72,17 балла (табл. 3). 

Как видно из табл. 3, в группе наблюдения от-
мечался равномерный прирост функции в тече-
ние срока наблюдения. 

Таким образом, щадящая тактика лечения 
больных старшего возраста с переломами дис-
тального метаэпифиза лучевой кости, разра-
ботанная с учетом интенсивности воздействия 
травмирующего фактора и состояния костной 
ткани, позволила повысить эффективность лече-
ния и сократить количество неудовлетворитель-
ных результатов до 6,42%. Применение щадя-
щего метода репозиции, снижающего травмиру-
ющее воздействие на костные отломки и окру-
жающие мягкие ткани, использование функцио-
нального метода иммобилизации, преемствен-

ность реабилитационных мероприятий у боль-
ных с низкоэнергетической травмой создает ус-
ловия для восстановления функции поврежден-
ной конечности и предупреждения развития ос-
ложнений.

Выводы 
1. Применение щадящего подхода к лече-

нию больных старшего возраста с переломами 
ДМЭЛК с учетом интенсивности травмирующе-
го фактора и состояния костной ткани позволи-
ло достичь положительных результатов в 93,58% 
случаев. 

2. Возможность ранней дозированной и по-
стоянно увеличивающейся функциональной на-
грузки на конечность при обеспечении фиксации 
отломков у больных старшего возраста с остео-
поротическими переломами обеспечила равно-
мерный прирост функции лучезапястного суста-
ва в течение всего срока наблюдения. 
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Результат
Способ иммобилизации

Всего
Гипсовые повязки АВФ Функциональная шина

Абс. число (%) Абс. число (%) Абс. число (%) Абс. число (%)
Хорошие 29 (37,18) 6 (7,69) 16 (20,51) 51 (65,38)
Удовлетворительные 10 (12,82) 8 (10,26) 4 (5,13) 22 (28,2)
Неудовлетворительные 3 (3,84) 2 (2,56) – 5 (6,42)
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Показатели
Сроки наблюдения

Через 3 месяца Через 6 месяцев Через 9 месяцев
Средний балл по шкале клиники Мейо 47,05 51,23 72,17
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Вступ
Одним із найактуальніших питань травмато-

логії та ортопедії є відновлення функцій рухо-
мості в суглобах і опірності кінцівки. Лікуван-
ня переломів шийки стегна, особливо в людей 
старших вікових груп, потребує додаткових вит-
рат, як матеріальних, так і моральних, у порів-
нянні з такими ж у людей молодшого віку. Лі-
кування літніх пацієнтів з явищами остеопоро-
зу, відповідно до загально прийнятих стандартів, 
інколи призводить до недостатньої ефективності 
вирішення даної проблеми, тому постає нагаль-
на необхідність пошуку новітніх методів ліку-
вання та вдосконалення існуючих, у тому числі 
й ендопротезування, яке набуло широкого роз-
повсюдження. У дискусіях, які тривають до те-
перішнього часу, висвітлюються проблеми про-
трузії вертлюгової западини при однополюсному 
ендопротезуванні, виконаному із приводу пере-
ломів шийки стегна, що сприяє розвитку больо-
вого синдрому та стоїть на заваді його розповсю-
дженого застосування, а також проблеми неста-
більності компонентів тотального едопротеза, 
особливо на тлі остеопоротичних змін.

Аналіз літературних даних свідчить про до-
цільність імплантації однополюсного ендопро-
теза пацієнтам, старших за 70 років, з вираже-
ною супутньою патологією. Статистично не-
обхідність у подібних хірургічних втручаннях 
становить одна операція на 1000 населення [1]. 
Фактором ризику, який збільшує втрату кісткової 

тканини, є вік хворого, тяжка супутня патологія, 
метаболічні захворювання кісткової тканини, та 
можливі порушення методики хірургічного втру-
чання, тактичні помилки ведення післяоперацій-
ного періоду [5, 7, 13]. 

Однією з умов вирішення проблеми остеопо-
розу є застосування фармацевтичних препаратів, 
які сприяють відновленню кісткової маси, зокре-
ма стронцію ранелат [4, 9, 12].

Існують припущення, що препарати, які сти-
мулюють формування кісткової тканини, можуть 
позитивно впливати на процес зрощення кісток 
[3, 11]. Серед зазначених агентів стронцію ране-
лат є на сьогодні єдиним препаратом, який впли-
ває як на процеси резорбції, так і на формуван-
ня кісткової тканини. Застосування стронцію ра-
нелату реалізує активність остеобластів шляхом 
стимуляції їх проліферації й диференціації, зни-
жує рівень апоптозу остеобластів, пролонгуючи 
тим самим тривалість їх життя [8]. 

Метою даного дослідження є покращення 
віддалених результатів та з’ясування ефектив-
ності препарату стронцію ранелату в комплексі 
лікування та профілактики остеопорозу у хворих 
літнього віку після ендопротезування кульшово-
го суглоба.

Матеріали та методи дослідження
Первинне ендопротезування кульшового су-

глоба після перелому та у випадках лікування не-
справжніх суглобів шийки стегнової кістки вико-
нано в 78 хворих. Середній вік хворих становив 

УДК: 616.718.42-001.5-02:61671-007.234]-0.53.9-08.9

ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ОСТЕОПОРОТИЧНИХ 
ПЕРЕЛОМІВ ШИЙКИ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ  

В ЛюДЕЙ ЛІТНЬОГО ВІКУ 
Шимон В.М., Литвак В.В., Шимон М.В.

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,  
кафедра загальної хірургії з курсами травматології, оперативної хірургії та судової 

медицини, Ужгород

Резюме. Одним з найактуальніших питань у травматології й ортопедії є відновлення функцій руху в суглобах і опірності 
кінцівок. Лікування переломів шийки стегна, особливо в людей літнього віку, вимагає додаткових витрат, як матері-
альних, так і моральних. Питання хірургічного лікування хворих літнього віку – це питання в даний період, яке не 
веде до дискусій. Метод лікування – первинне ендопротезування кульшового суглоба після перелому й несправжніх 
суглобів шийки стегнової кістки виконане в 78 хворих, середній вік яких склав 68,3 років. Результати лікування цьо-
го контингенту хворих демонструють, що ендопротезування є ефективним і доступним методом лікування хворих, 
який у найкоротші терміни повертає пацієнта до роботи при адекватній консервативній терапії стронцієм ранелатом, 
що відображено в результатах дослідження.

Ключові слова: ендопротезування, кульшовий суглоб, остеопороз.
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68,3 років. Усіх хворих ми розподілили на гру-
пи відповідно до вибраного методу оперативно-
го втручання. У першу групу увійшли 42 хворих, 
яким було виконано тотальне цементне ендопро-
тезування; у другу – 36 хворих, яким було прове-
дено тотальне безцементне ендопротезування, та 
пацієнти, яким було виконане однополюсне ен-
допротезування без цементної фіксації (20 та 16 
пацієнтів з однополюсним цементним ендопро-
тезуванням). Виділена контрольна група пацієн-
тів, які не приймали консервативну терапію – 35 
осіб, та основна група, до якої увійшли пацієнти, 
прооперовані з належною консервативною під-
тримкою в післяопераційному періоді препара-
том стронцію ранелату, їх 43 пацієнти.

Результати лікування оцінювались у термінах 
3, 6 та 12 місяців після проведеного оперативно-
го втручання за рентгенометричними показни-
ками, показником денсиметричного обстежен-
ня (Т-критерій), рівнем вітаміну D у сивородці 
крові, на основі чого в післяопераційному пері-
оді проводилося корегування вітаміну D та дози 
стронцію ранелату.

Обговорення та результати дослідження
У 43 хворих старшого віку з ушкодженням 

шийки стегнової кістки в комплекс консерватив-
ного лікування була включена схема прийому 
стронцію ранелату («Бівалос») по 2 г (вміст од-
ного пакету), розведений у 50-70 мл води одно-
разово на добу не менше 2 годин після прийому 
їжі, ввечері, перед сном. Призначення стронцію 
ранелату нами також проводилося відразу піс-

ля ендопротезування й тривало протягом трьох 
місяців, з наступною перервою на 10 днів і по-
тім ще три місяці. Для уникнення гіпокальціємії 
обов’язковим було призначення препарату «Біо-
кальцевіт» по 500-1000 мг на добу. «Остеогенон» 
призначали хворим за 3 місяці до ендопротезу-
вання, а після ендопротезування протягом 1,5 мі-
сяців по 2 табл. 3 рази на день, а потім по 1 табл. 
3 рази на день протягом 1-го місяця.

Умовою хорошої реабілітації хворих у післяо-
пераційному періоді було призначення відповід-
ного лікування: масаж, ЛФК, фітотерапія. Треба 
зауважити, що призначення ЛФК було спрямова-
не на правильну координацією рухів в суглобі. 
ЛФК проводилося за участю лікуючого лікаря та 
лікаря-реабілітолога у перші 2-3 тижні дозовано, 
без зайвих навантажень, а з 3-4 тижня наванта-
ження поступово збільшували. За цей період від-
значалося відновлення м’язів та координації ру-
хів у оперованій кінцівці. 

Відповідна терапія в стаціонарі була розрахо-
вана на 4 тижні, в подальшому реабілітаційне лі-
кування проводилося амбулаторно за розробле-
ною нами схемою, індивідуально для кожного 
хворого. Контроль проводили 1 раз на місяць про-
тягом 6 місяців, а після цього – 1 раз на 3 місяці. 

Санаторно-курортне лікування провели лише 
25 пацієнтам і тільки в місцевих санаторіях. 
Тому відзначимо, що санаторій Гірська Тиса (За-
карпаття) є дуже ефективним у лікуванні хворих 
з ендопротезуванням, але, на превеликий жаль, 

Таблиця 1. Стан кісткової тканини за денситометричним показником, Т-критерій
Вік 60–69 70–79 80-старше

Групи 
Ендопротези Основна Контрольна Основна Контрольна Основна Контрольна

О
дн

оп
ол

ю
сн

е

Ц
ем

ен
тн

е 1 міс –1,7 –2,1 –2,0 –2,3 –2,9 –2,8
3 міс –1,1 –1,9 –2,2 –2,5 –2,0 –2,3
6 міс –1,2 –1,8 –2,0 –2,3 –2,4 –3,0
12міс –1,2 –1,8 –2,0 –2,3 –2,4 –3,0

Бе
зц

е-
ме

нт
не

1 міс –1,3 –1,9 –1,9 –2,2 –2,7 –2,6
3 міс –1,3 –1,8 –2,4 –2,4 –2,8 –2,5
6 міс –1,0 –1,7 –2,1 –2,2 –2,2 –2,9
12міс –1,0 –1,7 –2,1 –2,2 –2,2 –2,9

То
та

ль
не Ц
ем

ен
тн

е 1 міс –1,7 –2,1 –2,0 –2,3 –2,9 –2,8
3 міс –1,1 –1,9 –2,2 –2,5 –2,0 –2,3
6 міс –1,2 –1,8 –2,0 –2,3 –2,4 –3,0
12міс –1,2 –1,8 –2,0 –2,3 –2,4 –3,0

Бе
зц

е-
ме

нт
не

1 міс –1,3 –1,9 –1,9 –2,2 –2,7 –2,6
3 міс –1,3 –1,8 –2,4 –2,4 –2,8 –2,5
6 міс –1,0 –1,7 –2,1 –2,2 –2,2 –2,9
12міс –1,0 –1,7 –2,1 –2,2 –2,2 –2,9
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на теперішній час стаціонару для їх лікування 
немає.

Клінічні прояви ефективності терапії в 41 
хворого були виявлені на 4-му тижні після ліку-
вання стронцєм ранелатом («Бівалос») та «Осте-
огеноном». Це проявлялося покращанням стану 
хворого, зменшенням болю, нормалізацією сну 
та активністю хворого. Треба відзначити, що у 
8 хворих до хірургічного лікування були скарги 
на болі в хребті, які зменшилися після операції.

На комп’ютерній томографії у трьох хворих 
було виявлене зменшення кісткової тканини біля 
ніжки ендопротеза. Відзначаємо, що у 2-х хво-
рих була реакція на стронція ранелат, яка прояв-
лялася висипами на шкірних покривах, нудотою, 
й у двох хворих була блювота, в одного пацієнта 
було погане перенесення препаратів, і зниження 
дози не дало ефекту, – препарат було відмінено.

Висновки
Таким чином хочемо відзначити, що відомі на 

сьогодні металоконструкції не можуть повністю 
забезпечити всі необхідні умови для зрощення 
кісткових відламків.

Оперативне лікування людей літнього віку з 
переломами шийки стегнової кістки залишаєть-
ся життєво важливим заходом і повинне супро-
воджуватися забезпеченням антирезорбтивної 
терапії.

Застосування стронцію ранелату («Бівалос») 
дозволяє покращити результати оперативного лі-
кування переломів шийки стегна, призводить до 
покращення якості життя пацієнтів, шляхом уні-
кальної здатності формувати нову кісткову тка-
нину та збільшувати мінеральну щільность кіст-
кової тканини.

Отримані нами дані при  лікуванні хворих 
літнього віку з використанням стронцію ранела-
ту («Бівалос») свідчать про ефективність даного 
препарату в  профілактиці нестабільності компо-
нентів ендопротеза в післяопераційному періоді.
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PREVENTION AND TREATMENT OF 
OSTEOPOROTIC FRACTURES OF THE 
NECK OF THE FEMUR AT PEOPLE OF 

ADVANCED AGE

Shimon V.M., Litvak V.V., Shimon M.V.

Uzhgorod National University

Summary. One of the curious questions in traumatology 
and orthopedic is restore functions of movement in joints 
and resistance in limb. Treatment fracture of cervix hip, 
especially at people of old age, demands additional expenses, 
both financially and morally. Questions of surgical treatment 
of patients of old age, it is a question of during period which 
does not conduct to discussions.

Method of treatment – primary endoorthopedy hip joint 
after crisis and false joints cervix of tibia bones it is executed 
at 78 patients which middle age makes 68.3 years. From here 
the conclusion, treatment cervix of hip at patients of old age 
is endoorthopedy Its effective and accessible as well to the 
patient who in the shortest terms becomes capable for work.

Key words: endoorthopedy, hip joint, osteoporosis.
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Проблема остеопорозу залишається однією з 
актуальних питань сьогодення, про що свідчить 
значна зацікавленість нею з боку медичної спіль-
ноти. Остеопороз – найбільш поширене систем-
не захворювання скелета, яке характеризується 
зниженням кісткової маси й структурними змі-
нами в кістковій тканині, які виражені настіль-
ки, що навіть при незначній травмі можливе ви-
никнення переломів [2]. В останні десятиліття 
ця проблема набула особливого значення внаслі-
док різкого збільшення в популяції частки людей 
літнього та старечого віку. Темпи зростання за-
хворюваності підвищуються як в Україні, так і в 
усьому світі. Якщо в 1990 році у світі було зареє-
стровано 1 млн 66 тис. переломів стегнової кіст-
ки внаслідок остеопорозу, то, на думку експер-
тів, у 2050 цей показник досягне приблизно 6,5 
млн. 

У жінок остеопороз розвивається частіше, 
ніж у чоловіків, що обумовлено тим, що у чоло-
віків більш високий пік кісткової маси, розміри 
довгих трубчастих кісток більші в діаметрі і тем-
пи втрати кісткової маси нижчі. Максимальна 
частота остеопоротичних переломів у чоловіків 
припадає на 10 років пізніше, ніж у жінок.

Сумарний ризик остеопоротичних переломів 
у віці 50 років складає 39,7% для жінок і 13,1% 
для чоловіків. Остеопоротичні переломи істотно 
впливають на рівень загальної захворюваності і 
смертність [2, 9]. Згідно даних різних авторів, ле-
тальність у стаціонарі пацієнтів літнього та ста-
речого віку з переломами проксимального від-

ділу стегнової кістки складає 4,3-14,0%, через 4 
міс. після травми 15,9-20,0%, через 1 рік – 14,9-
48,5%, через 2 роки – 36,2-39%. Проте переломи 
тіл хребців у чоловіків виникають в томуж відсо-
тку випадків, що і у жінок.

Втрата мінеральної щільності кісткової тка-
нини (МЩКТ) у чоловіків після 40 років що-
річно складає 0,5-1%, та впродовж всього жит-
тя втрачається до 25% кортикальної й до 20% 
трабекулярної кістки. Втрата кісткової маси 
пов’язана зі зниженням біодоступного тестосте-
рону та естрогену. Поширеність гіпогонадизму 
(при дослідженні рівня загального тестостерону 
менше 12 нмоль/л): менше 5% для чоловіків від 
20 до 30 років, 12% для чоловіків у 50 років, 19% 
– у 60 років, 28% – у 70 років, 49% для чоловіків 
старше 80 років [5, 6].

Проте остаточно не встановлено зв’язок між 
параметрами гормонального статусу та якістю 
кісткової тканини у чоловіків, а також вплив різ-
них факторів (харчування, особливості тілобу-
дови, дефіциту та недостатності вітаміну D, на-
явності переломів в анамнезі) на структурно-
функціональний стан кісткової тканини, відсутні 
референтні значення показника TBS та критерії 
діагностики остеопорозу за алгоритмом FRAX.
Фактори ризику остеопорозу в чоловіків стар-
ших вікових груп

Віхою 2012 року було опублікування Рекомен-
дацій ендокринного товариства щодо лікуван-
ня остеопорозу в чоловіків (Men: An Endocrine 
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СИСТЕМНОГО ОСТЕОПОРОЗУ У ЧОЛОВІКІВ

Мусієнко А.С. 
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Резюме. У статті виконано аналіз літератури, де представлено сучасний погляд на поширеність, діагностику, профілакти-
ку та лікування системного остеопорозу у чоловіків. Враховуючи високу актуальність даної проблеми у світі ведеть-
ся постійний пошук більш досконалих методів діагностики порушень структурно-функціонального стану кісткової 
тканини. Показник МЩКТ є важливим, але не єдиним у визначенні ризику переломів, частина переломів у чолові-
ків виникає на тлі остеопенії або нормальних показників МЩКТ. Це свідчить про необхідність використання інших 
діагностичних критеріїв для виявлення ризику переломів. Терапія повинна бути обрана залежно від типу остеопо-
розу. Сучасні методи лікування включають в себе бісфосфонати, замісну гормональну терапію, корекцію дефіциту 
та недостатності вітаміну D та кальцію, а також специфічні антитіла, такі як деносумаб та оданакатиб. Бісфосфона-
ти збільшують МЩКТ, знижують ризик вертебральних переломів і вважаються стандартом лікування для чоловіків 
з остеопорозом.

Ключові слова: остеопороз, мінеральна щільність кісткової тканини (МЩКТ), остеопоротичні переломи, фактори ризи-
ку, лікування, чоловіки.
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Society Clinical Practice Guideline), у яких було 
виділено ряд принципово нових положень [6].

У цих рекомендаціях авторами рекомендова-
но проводити оцінку ризиків остеопорозу в чо-
ловіків шляхом вимірювання МЩКТ, при цьому 
зазначено, що вік 70 років та старше є певним 
чинником ризику. Чоловікам у віці 50-69 років 
необхідно проводити додаткову оцінку інших 
чинників ризику (табл. 1). Наявність перелому в 
анамнезі у віці 50 років і старше є особливо важ-
ливим фактом для подальшого обстеження. 

У чоловіків з підвищеним ризиком остеопо-
розу авторами рекомендовано проводити двох-
енергетичну рентгенівську абсорбціометрію 
(ДХА) на рівні хребта й стегнової кістки, у чо-
ловіків з гіперпаратиреозом або тих, що отри-
мують андроген-деприваційну терапію при раку 
простати рекомендовано проводити вимірюван-
ня МЩКТ на рівні кісток передпліччя (1/3 або 
33% відділ передпліччя).

Для оцінки ризику остеопорозу й призначен-
ня відповідної фармакологічної терапії у чоло-
віків рекомендовано проводити детальний збір 
анамнезу й повне об’єктивне обстеження. Для 

чоловіків, які планують приймати бісфосфонати, 
необхідно проведення додаткового стоматологіч-
ного обстеження.

Для оцінки остеопорозу й при призначенні 
остеотропних фармакологічних лікарських засо-
бів у чоловіків рекомендовано проводити вимі-
рювання рівня кальцію у сироватці крові, фосфа-
ту, креатиніну (швидкість клубочкової фільтра-
ції), лужної фосфатази, печінкових ферментів, 
25-гідроксивітаміну D [25(ОН)D], загального 
тестостерону, загального аналізу крові і добово-
го визначення рівня кальцію в сечі (креатинін і 
натрій).

При встановленні вторинної форми остеопо-
розу рекомендовано проведення додаткового до-
слідження рівня вільного або біодоступного тес-
тостерону, секс-зв’язуючого глобуліну (SHBG), 
рівня гормонів щитоподібної залози та парат-
гормону. Чоловікам зі зниженими показниками 
кісткової маси (порушення остеогенезу) або ос-
теопорозом, з недіагностованими раніше пере-
ломами тіл хребців рекомендовано проведення 
латеральної рентгенівської денситометрії з мор-
фометричною оцінкою тіл хребців. 

Таблиця 1. Фактори ризику остеопорозу у чоловіків

Генетичні або конститу-
ціональні

– європеоїдна або монголоїдна раса;
– спадковість (низькоенергетичні переломи у батьків);
– низький індекс маси тіла (<20 кг/м2);
– велика осьова довжина шийки стегнової кістки

Спосіб життя та харчу-
вання

– недостатне споживання кальція та вітаміна D;
– паління;
– зловживання алкоголем;
– низька фізична активність;
– тривала іммобілізація

Захворювання

– ендокрині захворювання (гіперпаратиреоз, тиреотоксикоз, цукровий діабет, синдром Кушин-
га, хвороба Аддісона, первинний гіпогонадизм);
– хвороби крові (мієлома, системний мастоцитоз, лейкоз, лімфома, серповидно-клітинна ане-
мія, таласемія);
– ревматичні захворювання (ревматоїдний артрит, анкілозивний спондилоартрит, дерматоміо-
зит, системний червоний вівчак);
– захворювання шлунково-кишкового тракту (целіакія, хвороба Крона, захворювання гепа-
то-біліарної системи, неспецифічний виразковий коліт, синдром мальабсорбції, шунтування 
шлунку);
– хронічні обструктивні захворювання легень;
– неврологічні захворювання (епілепсія, розсіяний склероз, хвороба Паркінсона, інсульт, трав-
ма спинного мозку);
– ниркова недостатність;
– ВІЛ, або його лікування інгібіторами протеази;
– стан після трансплантації органів;
– гіпогонадизм

Прийом лікарських за-
собів 

– глюкокортикоїди;
– тиреотропні препарати;
– антикоагулянти;
– агоністи гонадотропін-рилізинг гормона;
– протисудомні препарати
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У даних рекомендаціях переглянуті положен-
ня щодо способу життя:

• Чоловікам з остеопорозом або підвищеним 
ризиком його розвитку рекомендовано вживання 
кальцію у дозі 1000-1200 мг/д.

• Чоловікам зі зниженим рівнем вітаміну D 
(<30 нг/мл (75 нмоль/л)) рекомендовано додатко-
ве призначення вітаміну D з метою досягнення 
оптимального рівня 25(ОН)D.

• Чоловікам з підвищеним ризиком остеопо-
розу рекомендовано виконання лікувальної фіз-
культури протягом 30-40 хв 1 заняття (3-4 занять 
на тиждень).

• Чоловікам, які вживають 3 і більше одиниці 
алкоголю на день рекомендовано обмежити його 
вживання.

• Чоловікам, які палять  рекомендовано при-
пинити паління.
Методики оцінки структурно-функціональ-
ного стану кісткової тканини та ризику остео-
поротичних переломів

На сьогоднішній день найбільш простим і до-
ступним скринінговим методом є ультразвукова 
денситометрія (УЗД), що дозволяє виявити паці-
єнтів груп ризику остеопорозу [18], але вона не 
може бути використана для діагностики остео-
порозу й оцінки ефективності терапії, що прово-
диться. 

У хворих, які мають фактори ризику остео-
порозу, що підтверджені низькою МЩКТ, УЗД – 
це ефективна альтернатива ДРА в діагностиці 
остео порозу. Відомо, що як ДРА, так і УЗД ви-
користовуються для оцінки ризику переломів. 
Важливим є своєчасне встановлення точного ді-
агнозу в людей старших вікових груп та оцінка 
ризику ускладнень. Значимість УЗД у прогнозу-
ванні 10–річного ризику переломів у людей стар-
ших вікових груп подібна до ДРА, тому дане пи-
тання потребує подальшого вивчення. 

У дослідженні Langsetmo L. та співав. [19] 
стверджують, що низький рівень статевих гор-
монів впливає на метаболізм кісткової тканини, 
знижує її мінеральну щільність, за результата-
ми УЗД, та підвищує ризик остеопоротичних пе-
реломів як у чоловіків, так і в жінок. Подальші 
дослідження показують, що рівень естрадіолу в 
сиворотці крові має більшу кореляцію з МЩКТ, 
ніж рівень тестостерону в сироватці крові, та за-
пропонували використовувати SHBG в якості 
маркера ризику переломів у чоловіків. 

Vanderschueren та співав. проаналізувавши 
дані 3141 чоловіка з 8 різних країн Європи не 

знайшли зв’язку між показниками УЗД та рів-
нем загального тестостерону, проте довели, що 
SHBG зворотньо пропорційно пов’язаний з по-
казниками УЗД. 

Діагностика остеопорозу є найбільш склад-
ною на перших стадіях захворювання. У зв’язку 
з цим в останні роки з’являється все більше но-
вих діагностичних методів, які допомагають ви-
значати групи ризику і «ранню» втрату кісткової 
тканини у різних груп населення.

«Золотим стандартом» для визначення 
МЩКТ шийки стегнової кістки, хребта й всьо-
го скелета є двохфотонна рентгенівська абсорб-
ціометрія. Показники МЩКТ скелета мають 
особливості залежно від віку, статі, раси, етніч-
ної належності, способу життя. Тому референтні 
нормативні дані повинні відповідно розробляти-
ся та використовуватися з урахуванням зазначе-
них факторів, особливо у дітей, підлітків та лю-
дей старших вікових груп.

Згідно рекомендацій International Society 
of Clinical Densitometry (2013), оцінка МЩКТ 
обов’язково повинна проводитися чоловікам 
старше 70 років, а також чоловікам до 70 років 
з низькоенергетичними переломами в анамне-
зі, з хронічними захворюваннями та у тих, хто 
приймає препарати, що впливають на метабо-
лізм кісткової тканини (КТ). Оцінка МЩКТ у 
чоловіків 50 років та старше проводится згід-
но Т-критерія, до 50 років – Z-критерія. При по-
казнику Т-критерія від -1,0 до -2,5 стандартних 
відхилень (SD) говорять про низьку МЩКТ – 
остео пенію, менше -2,5 SD – остеопороз. При 
наявності у пацієнта низькоенергетичних пе-
реломів в анамнезі діагностують встановлений 
системний остеопороз. Обов’язково проводять 
візуалізацію стану тіл хребців: може бути про-
ведена за допомогою ренгренморфометричного 
аналізу бокових рентгенограм грудного та попе-
рекового відділів хребта, чи за даними методики 
VFA (Vertebral fracture assessment) – оцінка вер-
тебральних переломів за допомогою двохфотон-
ної рентгенівської денситометрії. 

Показник МЩКТ є важливим, але не єдиним 
у визначенні ризику переломів. Частина пере-
ломів у чоловіків виникає на тлі остеопенії або 
нормальних показників МЩКТ. Досі залиша-
ється не вивченим зв’язок між МЩКТ та ризи-
ком переломів. Також потребує додаткового вив-
чення питання – чи однаковий ризик переломів 
у чоловіків та жінок при однакових показниках 
МЩКТ? Це свідчить про необхідність викорис-
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тання інших діагностичних критеріїв для вияв-
лення ризику переломів. 

З цією метою в 2008 році групою експертів 
ВООЗ (World Health Organization Metabolic Bone 
Disease Group) розроблений ще один інструмент 
оцінки ризику остеопорозу та його ускладнень у 
чоловіків і жінок з урахуванням і без урахування 
показників МЩКТ [9].

FRAX (fracture risk assessment tool) – метод 
(інструмент) оцінки 10-річного ризику перело-
мів стегнової кістки та інших великих остеопо-
ротичних переломів (променева, плечова кістки, 
клінічно значущі переломи тіл хребців і стегно-
вої кістки), розроблений на підставі використан-
ня показників віку, індексу маси тіла (ІМТ) і 
клінічних факторів ризику переломів з дослі-
дженням або без нього МЩКТ шийки стегнової 
кістки у чоловіків і жінок старше 40 років. У да-
ний час цей інструмент вільно доступний в ін-
тернеті (http://www.shef.ac.uk/FRAX) на 27 мовах 
для 52 країн. Однак дана методика запропонова-
на досить недавно та існує незначна кількість до-
сліджень, що дозволяють оцінити можливість її 
використання у чоловіків [20].

Враховуючи високу актуальність проблеми 
остеопорозу у світі, постійний пошук більш до-
сконалих методів діагностики порушень струк-
турно-функціонального стану кісткової ткани-
ни, у 2006 році компанією «Med-Imaps» (м. Бор-
до, Франція) запатентована нова методика «TBS 
Insight» для оцінки показника якості трабеку-
лярної кісткової тканини (TBS – Trabecular bone 
score). Аналіз заснований на варіації сірих від-

тінків і амплітуді щільності пікселів рентгенів-
ського зображення (http://www.med-imaps.com). 

На сьогоднішній день опубліковані норматив-
ні дані показника TBS для жінок європеоїдної 
раси Франції та США. У даних публікаціях за-
значено, що показник TBS істотно знижується з 
віком. Спостерігається лінійне зниження показ-
ника TBS (L1-L4) на 16% у віці від 45 до 90 років. 
Для жінок у постменопаузальному періоді запро-
поновані наступні критерії для оцінки показника 
TBS: показник TBS ≥1,350 вважається нормаль-
ним; TBS у межах 1,200-1,350 відповідає част-
ково порушеній мікроархітектурі; TBS ≤ 1,200 – 
значній деструкції мікроархітектури трабекуляр-
ної кісткової тканини. Зазначені відрізні точки 
були створені робочою групою експертів з TBS 
з різних країн за аналогією до трьох категорій 
МЩКТ, а саме нормальної МЩКТ, остеопенії та 
остеопорозу [21]. 

На даний момент ведется розробка норматив-
ної бази данних показника якості трабекулярної 
кісткової тканини у чоловіків, перші дані були 
представлені на щорічному мітензі ASBMR-2014 
(США). У даному дослідженні вперше представ-
лені криві зміни показника TBS на рівні попе-
рекового відділу хребта у чоловіків європеоїд-
ної раси (рис. 1). У віці 40-65 років відхилення 
показника TBS у чоловіків і жінок європеоїд-
ної раси (р=0,8) виявилися аналогічними. Після 
65 років відхилення показника TBS достовірно 
більше виражено у жінок порівняно з чоловіка-
ми (р<0,01) [17]. 

Рис. 1. Показник TBS (L1-L4) у чоловіків та жінок європеоїдної раси.
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У декількох перехресних дослідженнях вста-
новлено, що TBS має зв’язок з остеопоротич-
ними переломами тіл хребців, шийки стегнової 
кістки та переломами іншої локалізації в жінок у 
постменопаузальному періоді. У ретроспектив-
ному дослідженні випадок-контроль Pothuaud та 
співавт. показали, що у жінок з остеопоротични-
ми переломами будь-якої локалізації в анамнезі 
спостерігались вірогідно нижчі показники TBS 
порівняно з контрольною групою (0,784±0,176 
проти 0,899±0,177; p=0,0005). У жінок з пере-
ломами тіл хребців також були виявлені вірогід-
но нижчі показники TBS порівняно з контролем 
(0,747±0,140 проти 0,908±0,178; p=0,0004) [21]. 

Менше відомо про показники якості та міне-
ральної щільності кісткової тканини у чоловіків 
з переломами тіл хребців через недостатню кіль-
кість досліджень.
Сучасні підходи до лікування системного 
остеопорозу

На сьогоднішній день відомо, що з медич-
них та соціально-економічних позицій запобігти 
втраті кісткової маси і ускладненням остеопоро-
зу (переломам) легше і дешевше, тому особливу 
увагу необхідно приділяти як лікуванню, так й 
профілактиці втрати кісткової маси. 

Основа будь-якої програми профілактики і 
лікування остеопорозу – достатнє споживан-
ня кальцію. Кальцій необхідний для формуван-
ня оптимального піку кісткової маси у хлопчи-
ків і в профілактиці втрати кісткової тканини в 
пізньому періоді життя (1000 мг/добу у молодих 
чоловіків і 1200-1500 мг/добу у чоловіків стар-
ше 65 років) і вітаміну D (400-800 мг/добу). Цьо-
го можна досягти шляхом дотримання дієти, або 
додатковим введенням кальцію і вітаміну D, або 
їх комбінацією.

Гіподинамія веде до зниження м’язової сили 
і порушення координації, що забезпечують осно-
вний внесок у розвиток остеопоротичних перело-
мів унаслідок збільшення ризику падінь. Фізич-
ні вправи можуть збільшувати МЩКТ і м’язову 
силу, поліпшувати координацію рухів і, відповід-
но, зменшити ризик остеопоротичних переломів. 
Зміни способу життя включають фізичну актив-
ність у формі вправ з навантаженням на скелет, 
наприклад, ходіння, підйом по сходах – 30-40 хв 
1 заняття (3-4 заняття на тиждень), відмова від 
паління і надмірного вживання алкоголю. 

До препаратів специфічної терапії остеопоро-
зу відносяться бісфосфонати, препарати кальци-

тоніну, замісна гормональна терапія, терипара-
тид, активні метаболіти вітаміну D.

Алендронат являється одним із потужних 
оральних бісфосфонатів. У багатьох досліджен-
нях доведено, що застосування алендронату зни-
жує ризик переломів у жінок у постменопаузі з 
низькою кістковою масою та переломами [22].

Менше відомо про вплив алендронату у чо-
ловіків, через недостатню кількість рандомізо-
ваних контрольованих досліджень. Однак дове-
дено, що алендронат (10 мг на день) знижує ри-
зик переломів тіл хребців у чоловіків з низькою 
кістковою масою, але на даний час недостатньо 
доказів про вплив препарату на ризик неверте-
бральних переломів у цій групі пацієнтів. Засто-
сування алендроната протягом 24 міс у чолові-
ків з Т-крітерієм на рівні шийки стегна (-2,3) SD 
і нижче та наявністю низькотравматичних пере-
ломів призводило до збільшення МЩКТ у по-
перековому відділі хребта на 7,1% у порівнян-
ні з 1,8% у групі хворих, що отримували тіль-
ки кальцій і вітамін D. Крім того, застосування 
алендронату дозволило знизити ризик перело-
мів хребців, встановлених при рентгеноморфо-
метрії хребта [23]. При цьому ефективність те-
рапії алендронатом не залежала від рівня стате-
вих гормонів. 

Алендронат ефективний і в чоловіків, і в жі-
нок, для профілактики й лікування глюкокорти-
коїдного (ГК) остеопорозу, як відносно збіль-
шення МЩКТ, так й зниження ризику переломів. 

Ефективність та безпечність ризедронату у 
лікуванні первинної та вторинної форм остео-
порозу доведена у багатьох дослідженнях. Harris 
S.T. і співавт. встановлено, що прийом ризедро-
нату знижує частоту виникнення нових верте-
бральних переломів вже протягом першого року 
лікування; через 12 місяців ризик деформацій 
тіл хребців знизився на 65% порівняно з гру-
пою плацебо. Через 3 роки в основній групі по-
рівняно з групою плацебо була встановлена мен-
ша частота розвитку нових переломів тіл хреб-
ців (р=0,003) та інших кісток (р=0,02): щоденний 
прийом 5 мг ризедронату у пацієнтів з остеопо-
розом і вертебральними переломами в анамнезі 
призвів до зниження частоти вертебральних пе-
реломів на 41%, а невертебральних – на 39% по-
рівняно з групою плацебо. При тривалому при-
йомі ризедронату (протягом 7 років) зберігаєть-
ся позитивний вплив на мінеральну щільність і 
маркери метаболізму кісткової тканини, зменшу-
ється ризик нових переломів [24]. 
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Від науки до практики

Паратиреоїдний гормон (терипаратид) – пер-
спективний анаболічний засіб для лікування ос-
теопорозу, має основний вплив на формування 
кісткової тканини. Терапія ПТГ збільшує МЩКТ 
і знижує ризик вертебральних переломів у чоло-
віків з первинним остеопорозом за рахунок під-
вищення формування кісткової тканини [3].

Зазначені групи препаратів підвищують 
МЩКТ і знижують ризик переломів більшою чи 
меншою мірою, мають свої переваги та ризики 
ускладнень. При цьому обов’язковою умовою 
при їх призначенні є адекватне щоденне надхо-
дження вітаміну D і кальцію. Чоловіки, які отри-
мують антиандрогенну терапію при раку проста-
ти, мають значний ризик втрати КТ і остеопоро-
тичних переломів, тому терапія біфосфонатами 
може бути корисною для таких пацієнтів [13]. 

Фармакологічне лікування остеопорозу по-
винно бути направленим не тільки на ефектив-
не зниження ризику переломів, втрати мінераль-
ної щільності кісткової тканини та покращання 
якості життя пацієнтів, а й призначатися, виходя-
чи з вікових та статевих особливостей функціо-
нування різних систем організму, зокрема кістко-
вої, наявності супутньої патології та інших фак-
торів ризику остеопорозу, переломів та падінь й 
бути довгостроковим.

Проте не існує загальноприйнятих рекомен-
дацій щодо тривалості будь-якого фармаколо-
гічного лікування остеопорозу, термін якого не-
обхідно підбирати індивідуально. Після призна-
чення терапії протягом трьох-п’яти років слід 
щорічно оцінювати ризики та переваги лікуван-
ня.

Висновки
Проведений аналіз літератури показав, що 

розвиток остеопорозу та його ускладнень має 
серйозне медико-соціальне значення як для чоло-
віків, так й для жінок. Велика увага приділяється 
механізмам розвитку остеопорозу та факторам 
ризику. Проте на сьогоднішній день в Україні за-
лишається актуальним питання розробки націо-
нальних стандартів діагностики, профілактики 
та лікування остеопорозу.
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Abstract. The paper analyzed the literature which 
presents a modern view of the prevalence, diagnostics, 
prevention and treatment of systemic osteoporosis in men. 
Taking into consideration the urgency of osteoporosis for the 
global population continues search for improved diagnostic 
methods of structural-functional bone state. BMD is a major 
but not unique predictor of the fracture risk. Some fractures 
occur in case of osteopenia or normal BMD. This indicates 
the need for other diagnostic criteria to identify the risk of 
fractures. Therapy should be chosen based on the type of 
osteoporosis. Modern treatments include bisphosphonates, 
hormone replacement therapy, correction of deficiency and 
insufficiency of vitamin D and calcium, as well as some 
specific antibodies such as denosumab and odanakatyb. 
Bisphosphonate therapy increases BMD, reduces vertebral 
fracture risk and is considered the standard of care for 
osteoporotic men at this point in time.
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Вступ
Лікування остеоартрозу колінного суглоба 

на тлі остеопорозу залишається однією з важ-
ливих проблем сучасної ортопедії. Одним з ва-
ріантів цієї патології є остеоатроз з ізольованим 
ураженням медіального відділу колінного сугло-
ба. Медіальний остеоартроз колінного суглоба 
(МОА КС) вражає переважно осіб жіночої ста-
ті з остеопорозом і за відсутності вчасного ліку-
вання поширюється на інші відділи суглоба – ла-
теральний, патело-феморальний [3]. Це обумов-
лює необхідність раннього лікування МОА КС із 
застосуванням консервативних або хірургічних 
методів залежно від тяжкості патології. У відпо-
відності з поширеною класифікацією Kellgren-
Lowrence [14], прийнято розподілення остеоар-
трозу колінного суглоба (ОКС) на 4 стадії, хі-
рургічне лікування прийнято при ІІІ–ІV стадіях 
[2]. Класичними варіантами хірургічних втру-
чань є висока корегувальна остеотомія велико-
гомілкової кістки, тотальне або одновиростко-
ве ендопротезування колінного суглоба (ОЕ КС). 
Основні критерії для їх вибору – характер і ста-
дія МОА КС, вік і фізична активність пацієнтів . 
Перевагами ОЕ КС є: невеликий хірургічний до-
ступ; мінімально інвазивний обcяг операції; від-
сутність крововтрати; збереження основної маси 
кістки; збереження зв’язкового апарату кістки; 
короткий реабілітаційний період.

Мета дослідження – вивчити результати од-
новиросткового ендопротезування колінного су-
глоба у пацієнтів з медіальним остеоартрозом 
колінного суглоба.

Матеріали і методи
За період із 2006 по 2014 рр. спостереження 

охоплюють 48 пацієнтів (54 суглоби) із середнім 
віком 64 роки (від 55 до 79 років), яким у кліні-
ках кафедри ортопедії і травматології №1 НМА-
ПО ім. П.Л. Шупика виконано ОЕ КС імпланта-
том «Oxford» (фаза 3) з використанням загаль-
ноприйнятої малоінвазивної техніки при МОА 

КС ІІІ–ІV ступеня за класифікацією Kellgren-
Lowrence. Пацієнтів жіночої статі було 37, чоло-
вічої – 11. 

Під час операції у віковому періоді 55-64 роки 
було 35 осіб, 65–73 роки – 13. При цьому МОА 
КС ІІІ ступеня було виявлено в 11 випадках, ІІІ 
ступеня – в 43.

Відбір пацієнтів з МОА КС для ОЕ КС вико-
нували з урахуванням суворих показів, відзначе-
них у роботах White S.H. et al., Keys G.N. et al. 
[1]. Всі пацієнти перед операцією мали інтактну 
передню схрещену зв’язку, згинальна контракту-
ра гомілки не перевищувала 15°. 

Протипоказами для операції були: ОА лате-
рального відділу колінного суглоба, передня не-
стабільність, фіксована згинальна контрактура 
гомілки понад 15°, варусна деформація гомілки, 
яка пасивно не усувається.

При рентгенологічному дослідженні крім 
двох стандартних рентгенограм колінного сугло-
ба в положенні стоячи виконували передньо-за-
дню «варус-стресову» рентгенографію для оцін-
ки ступеня «зношення» суглобового хряща ме-
діального відділу колінного суглоба. Середня 
величина тібіо-феморального кута в пацієнтів 
перед операцією становила 2,8±0,14° варуса.

Техніка операції з використанням вдоскона-
лених інструментів детально описана в літера-
турі [4]. Нові інструменти дозволяють більш ко-
ректно позиціонувати компоненти імплантатів, 
досягати кращого балансу згинання-розгинання 
коліна, а також забезпечувати його стабільність.

Результати і їх обговорення
При клініко-функціональній оцінці колінно-

го суглоба до й після операції на останніх огля-
дах пацієнтів отримані такі дані. Середні показ-
ники за клінічною ШМАК становили відповідно 
66,4±10,3 (від 56 до 75) і 94,2±8,7 бали (від 86 до 
100) при р<0,05, а за функціональною ШМАК – 
56,8±14,5 (від 44 до 71) і 92,5±16,8 бали (від 70 
до 100), при p<0,05. При аналізі цих даних від-
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значено: в 52 випадках виявлена відмінна оцін-
ка результатів, у 2 – добра за клінічною ШМАК, 
тоді як за функціональною ШМАК відмінні ре-
зультати були виявлені в 36 (69,2%) випадків і 
добрі – у 18 (30,8%).

Аналіз дослідження амплітуди рухів у ко-
лінному суглобі показав, що до операції серед-
ня величина амплітуди флексії гомілки станови-
ла 118,9±12,3° (від 108 до 130°), у тому числі в 24 
випадках – від 110 до 135°) при р<0,05. При цьо-
му в післяопераційному періоді не було випадків 
обмеження розгинання гомілки.

Порівняльне дослідження виразності бо-
льової реакції в області колінних суглобів за 
10-бальною ВАШ показало, що якщо в доопера-
ційному періоді середні показники болю відпові-
дали 5,9±0,64 бали, то після операції відзначено 
різке зниження больової реакції до 2,0±0,48 ба-
лів на фінальних оглядах пацієнтів. Також слід 
відзначити повну відсутність болю в більшості 
пацієнтів – 42 випадки (76,9%), помірний біль у 
12 (23,1%).

Виконані в пацієнтів у післяопераційному пе-
ріоді рентгенологічні дослідження показали, що 
позиція феморальних компонентів імплантатів 
була в межах допустимих положень із середнім 
кутом вальгуса 4° (від 6° вальгуса до 8° варуса) і 
середнім кутом екстензії 1° (від 4° екстензії до 2° 
флексії). Позиція феморального компонента та-
кож відповідала механічній осі стегна у 34 ви-
падках і була латеральніше цієї осі в середньому 
на 2 мм (від 22 мм латеральніше до 4 мм медіаль-
ніше) – у 18 випадках. Положення тібіального 
компонента імплантату було конгруентне з фе-
моральним у фронтальній (медіально-латераль-
но) й сагітальній (спереду-назад) площинах. Ви-
нятки склали 2 випадки, коли мало місце невід-
повідність передньо-задніх розмірів тібіального 
й феморального компонентів імплантатів у ме-
жах 3–5 мм. Що стосується положення поліети-
ленового меніскального компонента, то він був 
конгруентний з тібіальним і феморальним ком-
понентом у всіх пацієнтів. 

Мав місце один випадок у вигляді дислока-
ції стегнового компонента імплантату через два 
роки після первинного ендопротезування в ре-

зультаті отриманої травми (падіння на колінний 
суглоб). Було проведено реендопротезування 
стегнового компонента з кістковою пластикою 
дефекту виростка стегнової кістки. 

Висновки
1. Ретельний відбір пацієнтів для однови-

росткового ендопротезування колінного сугло-
ба є першим важливим фактором для досягнен-
ня сприятливих віддалених результатів операції. 
Ідеальні кандидати повинні мати такі характе-
ристики патології: ізольований ОА медіально-
го відділу, інтактну ПЗЗ, флексійну контрактуру 
гомілки менше 15°, інтактний хрящ у латераль-
ному відділі, відсутність фіксованої варусної де-
формації, відсутність анамнезу запалення сугло-
ба, включаючи ревматоїдний гонартрит.

2. Малоінвазивна техніка операції однови-
росткового ендопротезування колінного суглоба 
на відміну від корегуючих остеотомій  супрово-
джується мінімальною крововтратою, скорочує 
строк реабілітації пацієнтів, що особливо важли-
во для людей літнього віку з остеопорозом, є ор-
ганозберігаючим втручанням для випадків, коли 
в перспективі виникає необхідність тотального 
ендопротезування. 

Ключові слова: колінний суглоб, одновиросткове ен-
допротезування, остеоартроз
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Введение
Болезни, связанные с нарушением структуры 

костной ткани, – группа гетерогенных заболева-
ний, обобщающими признаками которых являются 
прогрессирующие комбинированные деформации 
костей скелета, изменение структуры кости, на-
личие патологических переломов, а также, в ряде 
случаев, прогрессирующий болевой синдром. К та-
ким заболеваниям можно отнести, в частности, не-
совершенный остеогенез (НО), нейрофиброматоз, 
полиоссальную форму фиброзной дисплазии, раз-
личные виды эндокринопатий, сопровождающих-
ся синдромом остеопороза. Нарушение структуры 
костной ткани приводит к снижению устойчиво-
сти костей скелета к нагрузкам, в результате чего 
у пациентов отмечаются болевой синдром, пато-
логические переломы, ведущие к формированию 
и прогрессированию деформаций костей конечно-
стей, вплоть до полной невозможности вертикаль-
ного стояния и ходьбы. Важную роль в первичной 
диагностике и наблюдении динамики репаратив-
ных процессов играет цифровая рентгенография, 
которая за счет быстрого получения качественных 
снимков и высокой разрешающей способности по-
зволяет выявить минимальные изменения костной 
структуры, связанные с основным заболеванием, а 
также визуализировать ранние признаки остеопо-
роза. Кроме этого, важным является диагностика 
патологических переломов на разной стадии кон-
солидации, оценка особенностей формирования 
костной мозоли, а также укорочений и деформаций 
костей.

Цель
Оценить роль цифровой рентгенографии в опре-

делении динамики репаративного процесса у детей 
с нарушением структуры костей различного генеза.

Материалы и методы
В работе представлены результаты динамиче-

ского наблюдения 10 пациентов с врожденными и 
приобретенными заболеваниями скелета, сопро-
вождающимися нарушением костной структуры, 
проходивших комплексное лечение в клинике дет-
ской ортопедии ГУ «ИППС им. проф. М.И. Ситен-

ко НАМН Украины» в период с 2008 года по сен-
тябрь 2014 года. У всех пациентов проводилось ди-
намическое рентгенологическое обследование опе-
рированных сегментов конечностей в стандартных 
проекциях. Возраст пациентов составил от 3 лет 2 
месяцев до 12 лет 9 месяцев. Обследование прово-
дилось с применением как аналогового, так и циф-
рового рентгеноборудования. Все диагностические 
исследования были разделены на 2 группы, в зави-
симости от вида применяемого метода. К I группе 
отнесены рентгенограммы, выполненные на анало-
говом рентгенаппарате, ко II группе – исследования, 
проведенные с помощью цифрового рентгенаппара-
та. Время, затраченное на проведение каждого ис-
следования, в I группе составило 20 минут, во II 
группе – 6 минут. Разовая лучевая нагрузка в I груп-
пе составила – 0,62 мЗв, во II группе – 0,068 мЗв.

Результаты и их обсуждение
За период наблюдения у 10 пациентов с нару-

шением структуры костей различного генеза вы-
полнено 306 рентгенограмм, из которых 183 рент-
генограммы (59,8%) – на аналоговом рентгенаппа-
рате, 123 (40,2%) – на цифровом рентгенаппарате, 
что позволило снизить разовую лучевую нагрузку 
на 89%, уменьшить время проведения исследова-
ний на 14 минут (70%).

Выводы
Применение метода цифровой рентгеногра-

фии у пациентов с нарушением структуры кос-
тей различного генеза является обоснованным, так 
как позволяет с большей эффективностью оцени-
вать динамику репаративных процессов, уменьша-
ет разовую, а также суммарную лучевую нагруз-
ку на организм пациентов, ускоряет время про-
ведения исследования. Кроме того, снижаются 
материальные затраты, в связи с отсутствием необ-
ходимости применения пленки и реактивов; уско-
ряется время оценки полученных данных. Таким 
образом, цифровая рентгенография является ме-
тодом выбора в динамическом наблюдении и, под-
час, многоэтапном лечении детей с нарушением 
структуры костей.

РОЛЬ ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ ДИНАМИКИ 
РЕПАРАТИВНОГО ПРОЦЕССА У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 

КОСТНОЙ СТРУКТУРЫ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА
Пашенко А.В., Златник Р.В., Хмызов С.А., Лысенко Н.С.

ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН 
Украины», клиника детской ортопедии;  
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Проблема распространенности патологии 
костной ткани (КТ) становится все более акту-
альной проблемой в педиатрии, что создает по-
требность в изучении экзо- и эндогенных факто-
ров, влияющих на костное моделирование.

Обследовано 129 учащихся школ Харьковс-
кой области 1 и 2 группы здоровья. Комплекс об-
следования включал тщательный сбор анамне-
за, оценку физического развития согласно кри-
териям ВОЗ, углубленный клинический осмотр 
совместно с эндокринологом и гинекологом, на 
основании чего были исключены дети с хрони-
ческими заболеваниями в стадии де- и субком-
пенсации, пороками развития, патологией эн-
докринной и репродуктивной систем. Оценка 
структурно-функционального состояния (СФС) 
КТ проведена с помощью ультразвуковой денси-
тометрии на аппарате «Sonost 2000» с определе-
нием показателей скорости распространения уль-
тразвука (SOS, м/с), широкополосного ослабления 
ультразвука (BUA, дБ/МГц), индекса плотности 
КТ. Остеопороз диагностировали по Z-критерию 
при снижении плотности КТ более чем на 2,5 стан-
дартных отклонения от показателей условно здо-
ровых детей, остеопению – при снижении плотно-
сти на 1,1-2,4 стандартных отклонения. Статисти-
ческий анализ проводился с помощью пакетов про-
грамм Microsoft Excel и Statistiсa 6.0.

Анализ полученных результатов показал, 
что средний возраст учащихся составил 12,1 
лет и ИМТ 19,4±3,3 кг/м2. На основании массы 
тела были выделены 3 группы: 1-я группа де-
тей с избыточной массой тела (39 детей, сред-
ний ИМТ=27,8±1,27 м/кг2), 2-я – с нормальной  
массой тела (42 ребенка, 19,5±0,8 м/кг2) и 3-я – 
с низкой массой тела (48 детей, 16,0±1,0 м/кг2).

При анализе результатов денситометрии 
остео пороз диагностирован у 14,7% (19 детей), 
остеопения – у 62,8% (81 детей), а нормальное 
СФС КТ – лишь у 22,5% (29 детей).

Достоверных отличий плотности КТ в зави-
симости от пола и возраста не установлено. Од-
нако, среди девочек наблюдались более низкая 
частота встречаемости не нарушенного СФС 
КТ (18% (11 детей)) по сравнению с мальчиками 
того же возраста (26,1% (18 детей)). 

При аппроксимации показателей СФС КТ 
от массы тела детей, была установлена поло-
жительная корреляция между ИМТ и СФС КТ 
(r=0,71). В трех исследуемых группах наблюда-
лись достоверные отличия (p = 0,01). Так, сред-
ний Z-критерий в первой и третьей группах со-
ставил (–1,3)±0,4 и (–2,0)±0,55 соответствен-
но, что отражает худшее состояние СФС КТ у 
детей с недостаточной массой тела. При этом 
Z-критерий в группе детей с нормальной мас-
сой тела (1,5±0,6) был несколько меньше, чем в 
группе детей с избыточной массой тела, не обла-
дая, однако, достоверным отличием. Показатель-
ным является тот факт, что среди девочек с из-
быточной массой тела СФС КТ характеризуется 
лучшими показателями, нежели среди мальчиков 
этой же группы ((–1,2)±0,37 и (–1,5)±0,45 соот-
ветственно), что отражает положительное влия-
ние эстрогенов на КТ.

Таким образом, полученные результаты об-
следования обуславливают необходимость вве-
дения скрининговых денситометрических об-
следований среди детей школьного возраста, что 
позволит своевременно выявить ранние наруше-
ния СФС КТ и даст возможность предотвратить 
формирование остеопоротических нарушений в 
будущем.

СОСТОЯНИЕ КОСТНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ С ИЗБЫТОЧНОЙ 
МАССОЙ ТЕЛА

Острополец А.С., Охапкина О.В.

Харьковский национальный медицинский университет, Харьков
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Вступ
Враховуючи значний поступ в лікуванні лім-

фоми Ходжкіна (ЛХ) та, відповідно, зростання 
показників 5-річного виживання даної категорії 
пацієнтів (світовий показник – 96%, в Україні – 
71%) [1], все частіше розглядається питання від-
далених наслідків системної терапії, їх вчасного 
виявлення та належної корекції. Варто зазначи-
ти, що явища вторинної остеопенії та остеопоро-
зу в пацієнтів з ЛХ на тлі ускладнень з боку ін-
ших органів та систем (вторинні новоутворення, 
серцево-судинні захворювання), часто залиша-
ються недіагностованими, незважаючи на потен-
ційний негативний вплив на якість життя таких 
пацієнтів. Втрата кісткової міцності й, як наслі-
док, виникнення малоенергетичних переломів, 
які донедавна вважались проблемою здебільшо-
го жіночої статі, виявились не менш актуальним 
питанням у чоловіків різних вікових груп, які ма-
ють різне патофізіологічне підґрунтя їх виник-
нення [2].

Мета
Методом віртуальної біопсії дослідити дина-

міку структурних змін кісткової тканини (КТ) у 
чоловіків з ЛХ на тлі поліхіміотерапевтичного 
лікування (ПХТ), виявити основні фактори, які 
визначають зміни трабекулярної частини кістко-
вої тканини (ТЧКТ).

Матеріали і методи
Для денсито-гістоморфометричного аналізу 

ТЧКТ хребців грудного відділу на діагностич-
ному етапі та після завершення ПХТ викорис-
тано комп’ютерні томограми 12 чоловіків з ЛХ 
(середній вік – 37,36±4,09 років). Був здійсне-
ний розподіл за стадією згідно класифікації Ann 
Arbor у модифікації  Cotswold’s (II – 45,5%, III 
– 36,4%, IV – 18,1%) за гістологічними форма-
ми ЛХ та наявністю (В – 91,7%) або відсутністю 
(А – 8,3%) симптомів інтоксикації. Програмне 
забезпечення для оцінки структури ТЧКТ – про-
грама перегляду та аналізу комп’ютерних томо-

грам – ClearCanvas Workstation та програма для 
аналізу медичних зображень – ImageJ з додатком 
BoneJ, США.

Оцінювали наступні параметри трабекуляр-
ної тканини хребців на мезоскопічному рівні: 
денситометричну щільність (ДЩ) в одиницях 
Хаусфілда (HU) [3], індекс мінерального ком-
понента (BV/TV) – об’єм мінералізованої кіст-
ки на одиницю досліджуваної ділянки, площу 
поверхні кістки (BS) – базовий параметр оцінки 
2-вимірної структури трабекул, питому поверх-
ню кістки та її щільність (BS/BV; BS/TV), індекс 
конфігурації трабекул (SMI), фрактальну розмір-
ність (за map-counting та box-counting алгорит-
мом), товщину трабекул (Tb.Th.) та відстань між 
трабекулами (Tb.Sp.), топологічні властивос-
ті трабекул: характеристика Ейлера та показник 
зв’язаності трабекул (Connectivity) [4] та тек-
стурні параметри [2]. 

Статистичний аналіз одержаних результатів 
здійснювали з використанням статистичного па-
кету STATISTICA 6.1.

Результати та їх обговорення
Аналіз параметра ДЩ у HU виявив знижен-

ня даного показника після проведення 4-6 курсів 
ПХТ за протоколами ABVD та BEACOPP в усіх 
хребцях грудного відділу й достовірну обернено 
пропорційну кореляцію з віком у обстежених чо-
ловіків у хребцях нижньогрудного відділу.

При аналізі структурних параметрів на етапі 
звершення ПХТ встановлено достовірне знижен-
ня показника BS у I, VII, VIII, X грудних хреб-
цях. Наступна динаміка простежувалась при оці-
нюванні мінерального компонента кістки (BV), 
який зазнав достовірного зростання в I грудно-
му хребці, збільшення об’єму досліджуваного 
кісткового компонента (TV) у IV та XII хребцях 
грудного відділу, індексу мінерального компо-
ненту (BV/TV) V та VIII хребців та достовір-
не зниження питомої поверхні кістки (BS/BV) у 
I, X, XI грудних хребцях та щільності поверхні 
кістки (BS/TV) у I, X, XI, XII. У чоловіків значен-

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ КІСТКОВОЇ 
ТКАНИНИ В ЧОЛОВІКІВ З ЛІМФОМОю ХОДЖКІНА  
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ня фрактальних розмірностей, визначені за ме-
тодом Map-Count після завершення етапу ПХТ, 
достовірно знизились у IV, VII, VIII грудних 
хребцях. При аналізі  характеристики Ейлера ви-
значено збільшення показника Ейлера в Th IV, V 
та зменшення показника зв’язаності трабекул у 
Th X, XII. Достовірно зменшились значення тов-
щини трабекул Tb.Th. у Th IV, V, VII та збільшив-
ся показник Tb.Sp. у Th IX. 

Більшою мірою зазнали змін після проведен-
ня ПХТ текстурні особливості зображень хреб-
ців грудного відділу: достовірно зменшився по-
казник Angular second moment у V, VIII, X та 
збільшився показник Contrast у I, VI, VIII, IX, X, 
XI, XII зображеннях грудних хребців, збільшив-
ся показник Entropy в V грудному хребці. 

Отримані дані у групі чоловіків щодо показ-
ників ДЩ співпадають з дослідженням Holmes 
S.J. et al. [6], в якому розглядають зміни МЩКТ 
у чоловіків з ЛХ після проведеної ПХТ та отри-
мують результати, які свідчать на користь змен-
шення МЩКТ у чоловіків у стані повної ремісії 
після лікування. Kaste S.C. et al. [7] у своїй роботі 
також зазначили, що ризик виникнення остеопе-
нічних ускладнень у групі хворих, які отримали 
специфічне лікування з приводу ЛХ, асоційова-
ний із чоловічою статтю. Kiserud C.E. et al.  від-
значають роль гонадотоксичності використаних 
у лікуванні ЛХ протоколів ABVD та BEACOPP 
(низький та високий ризик, відповідно) на ви-
никнення передчасних остеопоротичних змін у 
чоловіків [8].

Підсумовуючи отримані дані, зазначимо, що 
отримане поліхіміотерапевтичне лікування в чо-
ловіків більшою мірою вплинуло на макрострук-
турні властивості, оскільки відбулося достовір-
не зниження показника ДЩ, питомої поверхні 
кістки та змінилась текстура (збільшилась гете-
рогенність за показниками  Entropy та Inverse 
Difference moment) зображень проаналізованих 
ділянок трабекулярної тканини хребців, зміни 
яких опосередковано відображають інтенсифіка-
цію ремоделювання КТ.

Висновки
1. Проведення стандартної системної поліхі-

міотерапії ЛХ у чоловіків більшою мірою впли-
ває на макроструктурні характеристики (ДЩ) 
КТ.

2. Зміна як кількісних, так і якісних параме-
трів ТЧКТ у чоловіків надалі  впливатиме на 
формування кісткової міцності, яка є інтеграль-
ною характеристикою КТ. 

3. Наявність у хворих ЛХ ознак інтоксикації 
(В-симптомів) може бути визначальним факто-
ром втрати кісткової міцності вже на етапі діаг-
ностики основного захворювання.

4. Оцінка денсито-гістоморфометричних па-
раметрів повинна стати складовою комплексної 
діагностики ураження КТ у даної категорії паці-
єнтів.
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