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АКТУАЛЬНА ПРОбЛЕМА

За даними аналізу медичної статистики [1] 
в Україні показники народжуваності, смертнос-
ті, депопуляції, старіння та природного приросту 
населення протягом тривалого часу перебувають 
за критичними межами, наслідком чого є стійке 
зниження чисельності населення з тенден цією 
до подальшого зменшення. Україна належить до 
країн з високим рівнем постаріння населення. 
Аналіз структури захворюваності показує, що 
хвороби системи кровообігу займають третє міс-
це як серед жінок, так і серед чоловіків за показ-
ником захворюваності, а за поширеністю – пер-
ше. Крім того, частота їх розвитку збільшуєть-
ся з віком. Кардіоваскулярні захворювання, но-
воутворення та остеопороз (ОП) незмінно посі-
дають перші місяця у структурі смертності вна-
слідок ускладнень – розвитку інфаркту міокар-
да, інсульту, передчасної смерті та переломів від-
повідно [2]. Спостерігається потенціювання ри-
зику розвитку ускладнень у пацієнтів похило-
го віку та жінок у постменопаузальному періо-
ді, оскільки в цей період співпадає пік розвитку 
серцево-судинних захворювань (ССЗ) та ОП [3]. 
Багатьма дослідниками встановлено зв`язок між 
розвитком кардіальної патології та порушення-
ми структурно-функціонального стану кісткової 
тканини (СФСКТ) [4].

Згідно даних наукової літератури встанов-
лено, що зниження синтезу естрогенів є однією 
з основних причин розвитку остеопорозу в жі-

нок [6]. У той же час, у цей період відмічаєть-
ся зростання захворюваності на ішемічну хворо-
бу серця (ІХС), збільшення кількості інфарктів 
міокарда (ІМ), підвищення артеріального тиску 
(АТ). Останнє є не тільки проявом клімактерич-
ного синдрому, а й ознакою розвитку самостій-
ної патології – гіпертонічної хвороби (ГХ) [7]. 
Якщо ГХ у жінок розвилася раніше менопаузи, 
то у клімактерії, як правило, визначається резис-
тентність до призначеної терапії та збільшення 
частоти виникнення гіпертензивних кризів. Се-
ред 50-річних жінок 46% мають ризик розвитку 
ІХС, смерті від неї – 36%. Серед жінок, госпіта-
лізованих з приводу ІМ, ризик смерті у два рази 
вищий, ніж у чоловіків. Це вимагає більш гли-
бокого вивчення захворювань серця у жінок [8].

Клінічні прояви ІХС у жінок відрізняють-
ся від клінічної картини у чоловіків. Для жінок 
більш характерна вазоспастична стенокардія, у 
той час як у чоловіків частіше спостерігаються 
напади стабільної стенокардії напруги [9, 10]. У 
жінок постінфарктний період перебігає тяжче, 
що обумовлено як невчасним зверненням до лі-
карів, так і сповільненням процесів тромболізи-
су [10]. Розвиток атеросклерозу в жінок почина-
ється пізніше порівняно з чоловіками [12], тому 
що нормальний гормональний фон до момен-
ту настання менопаузи протидіє цим змінам, у 
той час як естрогенний дефіцит у постменопаузі 
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Резюме. Кардіоваскулярні захворювання, новоутворення та остеопороз незмінно посідають перші місяця у структурі 
смертності внаслідок ускладнень – розвитку інфаркту міокарда, інсульту, передчасної смерті та переломів відповід-
но. Багатьма дослідниками встановлено зв`язок між розвитком кардіальної патології та структурно-функціональни-
ми порушеннями кісткової тканини. Взаємозв’язок атеросклеротичних процесів у стінці судин зі збільшенням три-
валості постменопаузального періоду та прогресивним зниженням мінеральної щільності кісткової тканини вказує 
на можливу наявність спільних патогенетичних ланок між розвитком атеросклерозу та остеопорозу. Механізм, що 
поєднує атеросклероз і остеопороз, може бути також пов’язаний з естрогенним дефіцитом та впливом цитокинів. 
Отримані дані обґрунтовують необхідність проведення подальших довгострокових міждисциплінарних досліджень, 
у тому числі щодо впливу лікарських засобів кардіологічних та антиостеопоротичних груп як на стан кісткової тка-
нини, так і на перебіг кардіоваскулярних захворювань.

Ключові слова: кардіоваскулярні захворювання, остеопороз, менопауза.
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сприяє атеросклеротичним змінам судин та роз-
витку ІХС [13].

При аналізі факторів ризику розвитку карді-
альної патології та остеопорозу в постменопау-
зальному періоді привертає увагу їх подібність 
[14]. Так, спільними факторами вважають: вік, 
менопаузу, цукровий діабет, паління, зловживан-
ня алкоголем та кофеїном, спадковість [15]. Зі 
збільшенням кількості факторів ризику та трива-
лості їх впливу на організм жінки у постменопа-
узальному періоді збільшується відсоток вірогід-
ності виникнення фатальних катастроф (інсульт, 
ІМ, переломи проксимального відділу стегнової 
кістки) [16]. Для стратифікації ризику розвитку 
серцево-судинних ускладнень сьогодні запропо-
новані різні програми, одна з яких – SCORE [17]. 
У номограмах вказується 10-річний період ризи-
ку летального чи нелетального серйозного сер-
цево-судинного інциденту (ІМ чи інсульт) залеж-
но від віку, статі, АТ, фактора паління [18]. Разом 
із тим, вагоме клінічне значення остеопорозу по-
лягає у збільшенні кількості переломів та захво-
рюваності й смертності відповідно. Саме тому 
основну увагу зосереджують на виявленні хво-
рих з високим ризиком виникнення переломів, а 
не остеопорозу [19]. Тому необхідно враховувати 
не лише значення мінеральної щільності кістко-
вої тканини (МЩКТ), але й інші фактори ризи-
ку. Фактори, які відіграють роль у прогнозуван-
ні можливості розвитку переломів, мають різний 
відносний ризик. Так, наприклад, серед факторів 
найбільш вагомим є спадковість з урахуванням 
МЩКТ [20]. Міжнародна асоціація остеопорозу 
та ВООЗ рекомендують оцінювати ризик пере-
ломів і виражати його у значеннях абсолютного 
ризику, тобто ймовірності за 10-річний інтервал 
[21]. Період тривалістю 10 років охоплює як зви-
чайну тривалість лікування, так і наслідки після 
його припинення. Основною перевагою викорис-
тання показника абсолютної ймовірності ризику 
переломів є стандартизація представлених ре-
зультатів різних методів та ділянок вимірюван-
ня, що використовуються для визначення ризи-
ку, з урахуванням клінічних факторів. Алгоритм, 
що враховує внесок клінічних факторів ризику 
у рівень ризику виникнення переломів з або без 
даних МЩКТ, був розроблений Центром з мета-
болічних захворювань кісток (під керівництвом 
Kanis J., 2008), що співпрацює з ВООЗ. За допо-
могою програми FRAX (Fracture risk assessment 
tool) можна розрахувати 10-річну ймовірність 
переломів стегнової кістки, або великих остео-

поротичних переломів, до яких належать клініч-
ні переломи хребців, переломи стегнової кістки, 
кісток передпліччя та плечової кістки [22]. Слід 
зауважити, що при наявності в анамнезі клініч-
них переломів хребців ризик повторних перело-
мів підвищується приблизно у два рази порівня-
но з переломами іншої локалізації. У зв’язку з 
тим, що за допомогою алгоритму FRAX не мож-
на змоделювати усі ситуації, ці обмеження слід 
ураховувати при прийняті клінічних рішень.

З метою надання прогностичної інформа-
ції про ймовірність переломів у майбутньому, 
а також вихідних даних для наступного моні-
торингу стану хворого, який одержував або не 
одержував лікування, пацієнтам проводять ви-
значення МЩКТ – визначення її маси по відно-
шенню до одиниці її об’єму (об’ємна щільність). 
Ці показники можна визначити in vivo за допо-
могою денситометричного методу [23]. Най-
більш розповсюдженим є рентгенівська абсорб-
ціометрія (зокрема двохенергетична рентгенів-
ська абсорбціометрія – DXA, dual-еnergy X-ray 
absorbtiometry), тому що рівень абсорбції рент-
генівських променів кістковою тканиною є висо-
кочутливим показником її мінеральної щільнос-
ті [24].

Таким чином, оцінка ступеня ризику розвит-
ку серцево-судинних захворювань й остеопорозу 
є важливою при обстеженні даної категорії па-
цієнтів [25-27]. Вагомим фактором, що впливає 
на визначення тактики лікування є вивчення па-
тогенетичних механізмів, які обумовлюють па-
ралельний та взаємообтяжливий розвиток карді-
альної патології та остеопорозу в період менопа-
узи [28-30]. 

Частота остеопорозу в жінок із ГХ у віці 45-
64 років вища, ніж у загальній популяції. У па-
цієнтів з ГХ та супутньою ІХС остеопоротичні 
зміни виявляються частіше, ніж у пацієнтів з ГХ 
без ІХС [31]. Спостерігається позитивна кореля-
ція між ступенем остеопорозу й функціональним 
класом хронічної серцевої недостатності (ХСН) 
та негативна кореляція між вираженістю остео-
порозу та фракцією викиду (ФВ) лівого шлуноч-
ку [32]. У результаті застосування антигіпертен-
зивних препаратів знижується ризик розвитку 
переломів стегнової та променевої кісток [33-
36]. 

До недавнього часу результати мета-аналі-
зів показували, що товщина інтима-медіа (ТІМ) 
загальної сонної артерії є значним предиктором 
ІМ та інсульту [37]. Деякі багатоцентрові до-
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слідження також підтверджують взаємозв’язок 
між ТІМ судин та МЩКТ [37-40]. Поки що не 
з’ясовано, чи може низька МЩКТ бути предик-
тором більш вираженого атеросклерозу. Існують 
гіпотези про розвиток у жінок у постменопаузі 
остеопенічного синдрому, який обумовлений ви-
никненням серцевої недостатності (СН) [41, 42]. 
У хворих на СН розвивається тканинна гіпок-
сія, хронічний нереспіраторний (метаболічний) 
ацидоз, порушується тканинний обмін, підвищу-
ється вміст органічних кислот у крові [43]. Крім 
утворення органічних кислот, причиною нерес-
піраторного ацидозу у цих хворих може бути не-
достатнє виділення та нейтралізація органіч-
них кислот унаслідок ураження нирок і травного 
тракту. При нереспіраторному ацидозі знижуєть-
ся концентрація бікарбонатів крові та вміст СО2 
в альвеолярному повітрі, прискорюється легене-
ва вентиляція, підвищується кислотність та кон-
центрація аміаку в сечі. Хронічний ацидоз є при-
чиною вимивання кальцію з кісток [43]. 

Взаємозв’язок атеросклеротичних процесів у 
стінці судин зі збільшенням тривалості постме-
нопаузального періоду (ТПМП) та прогресив-
ним зниженням МЩКТ вказує на можливу на-
явність спільних патогенетичних ланок між роз-
витком атеросклерозу та остеопорозу [44-46]. За 
результатами досліджень зроблено висновок, що 
смертність унаслідок серцево-судинних захво-
рювань асоціюється зі зниженою МЩКТ та пе-
реломами кісток [47]. Так, підвищення рівнів хо-
лестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХС 
ЛПНЩ), холестерину ліпопротеїдів дуже низь-
кої щільності (ХС ЛПДНЩ) та зниження рів-
ня холестерину ліпопротеїдів високої щільності 
(ХС ЛПВЩ) мають важливе значення в процесі 
атерогенезу та впливають на зниження МЩКТ. 
Дослідники спостерігали кореляцію остеопоро-
тичних змін у постменопаузальному періоді з ін-
дексом атерогенності, ХС ЛПНЩ та ХС ЛПВЩ 
[48-51]. Найважливішим у теорії взаємозв’язку 
атеросклерозу та остеопорозу є вплив показни-
ків ліпідного профілю на виникнення остеопоро-
тичних переломів [52-54]. Однак, у сучасних до-
слідженнях існують протиріччя щодо наявності 
цих кореляцій. Так, у дослідженні, проведено-
му в Японії, оцінювалося відношення між рів-
нями загального холестерину (ЗХ), ХС ЛПВЩ, 
ХС ЛПНЩ, ХС ЛНДНЩ, тригліцеридів (ТГ), 
МЩКТ у поперековому відділі хребта та наяв-
ністю переломів в анамнезі [55]. Результат пока-
зав, що рівень ХС ЛПНЩ мав негативну кореля-

цію з МЩКТ на рівні променевої кістки та по-
перекового відділу хребта. Навпаки, рівень ХС 
ЛПВЩ позитивно корелював із МЩКТ у тих же 
ділянках скелета. Рівень ТГ був значно нижчим у 
жінок із вертебральними переломами в анамне-
зі. Таким чином, дисліпідемія впливає на МЩКТ 
та є спільним фактором, який поєднує атероскле-
роз та остеопороз. Причиною цього може бути 
те, що окислені ліпіди низької щільності можуть 
пригнічувати диференціацію остеобластів – 
МС3Т3-Е1 преостеобластів [56-58]. Також існу-
ють гіпотези про участь у цій варіації гена фер-
менту пароксонази-1 (PON-1), який надає анти-
оксидазні властивості ХС ЛПВЩ [59].

Існують дослідження, які вказують на те, що 
частота демінералізації стегнової кістки вірогід-
но асоціюється із частотою атерогенезу та ризи-
ком кардіоваскулярних подій у майбутньому [60-
62]. Аналогічні дані було отримано в результаті 
проведеного у Норвегії обстеження 2733 жінок 
віком 55–74 рр. упродовж 6 років. Показано, що 
ризик невертебральних переломів був вищим у 
пацієнток із виявленими ехогенними включення-
ми на сонній артерії порівняно з групою з інтак-
тними судинами [63]. 

Деякі дослідники відзначають, що МЩКТ 
діафіза променевої кістки не може корелювати 
з показниками ТІМ судин. Відсутність кореля-
ції пояснюють тим, що до естрогенного дефіци-
ту більш чутлива трабекулярна кісткова тканина, 
ніж кортикальна. Значну асоціацію між товщи-
ною інтими-медії та МЩКТ у жінок з ТПМП 10 
років та більше було виявлено тільки в тих, хто 
не мав артеріальної гіпертензії. Проте існують 
дослідження, у результаті яких отримано проти-
лежні результати [64].

На підставі експериментальних досліджень 
отримано дані про негативний вплив гіперхо-
лестеринової дієти на ультраструктуру мінераль-
ного компонента губчастої кісткової тканини та 
міцність кісток, встановлено порушення другої 
(утворення ядер кристалізації) та третьої (фор-
мування кристалів) фаз мінералізації органіч-
ного матриксу. Гіперхолестеринемія також не-
гативно впливала на біомеханічні властивості 
кісток, що проявлялося зниженням механічної 
пружності довгих трубчастих кісток, а також під-
вищенням їх крихкості: підвищенні значення мо-
дуля пружності, межі пружності при зниженні 
показників питомої стріли прогину, а також міні-
мальної роботи руйнування кісток [65]. 
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Механізм, що поєднує атеросклероз і остео-
пороз, може бути також пов’язаний з естро-
генним дефіцитом та впливом цитокинів (ЦК). 
Естрогени мають велике значення у розвитку як 
серцево-судинної патології, так і остеопорозу. Їх 
вплив реалізується через індукцію ЦК типу IL 
(IL-1, IL-6), TNF-α та остеопротегенину (ОПГ). 
Відомо, що IL-6 стимулює остеокластогенез як 
через остеобласти, так і через остеокласти, що 
призводить до втрати кісткової маси [66-68]. Такі 
матричні білки, як колаген I типу, протеоглікан, 
остеопонтин, остеонектин, остеопротегерин, що 
знайдені в кістках та судинних матричних ком-
понентах середньої судинної оболонки (медії), 
можуть відігравати важливу роль у формуван-
ні кісток та розвитку атеросклерозу [69-72]. Ос-
теопротегерин секретується ендотеліальними та 
гладком’язовими клітинами судин. Дефіцит ОПГ 
призводить до остеопорозу й кальцифікації нир-
кових артерій та аорти. Уведення ОПГ може про-
тидіяти ураженням судин в експерименті. In vitro 
ОПГ пролонгує виживання ендотеліальних клі-
тин, сповільнюючи апоптоз. Роль ОПГ при ате-
росклерозі залишається вивченою не до кінця 
[72].

Існують гіпотези, що зміни рівня ОПГ можуть 
провокувати судинні захворювання [73]. Оскіль-
ки ОПГ продукується клітинами серцево-судин-
ної системи (коронарні судини, гладком’язові та 
ендотеліальні клітини), вважається, що він може 
надавати захисні властивості судинам. Порушен-
ня продукції ОПГ може бути асоційовано із за-
хворюваннями клітин. В одному з досліджень 
[70] було визначено, що рівень ОПГ залежить 
від статі (в жінок він вище) та естрогенної на-
сиченості. 

Вважається, що протекторна роль ОПГ підви-
щується при захворюваннях, які пов’язані з ос-
теопорозом, та інтерпретується як антирегуля-
торний механізм протекції втрати кісткової маси 
[74]. Але досконало цей механізм залишається 
невивченим. Альтернативно запальний механізм 
та медіатори запалення (прозапальні ЦК) можуть 
провокувати судинні захворювання та підвищу-
вати рівень ОПГ. Клінічно прогресування атеро-
склеротичного процесу асоціюється з втратою 
кісткової маси у жінок у постменопаузі. Остео-
пороз та кальцифікація артерій часто збігають-
ся за характером прояву, що вказує на дисбаланс 
у перерозподілі кальцію із переважним спряму-
ванням в судинну стінку. Обидва процеси моду-
люються RANK (система рецептора активації лі-

ганду клітинного фактору-kB (receptor activation 
of nuclear factor kappa-B, RANK)) та ОПГ [75].

Інтерес науковців до проблеми взаємозв’язку 
розвитку атеросклерозу та остеопорозу в мено-
паузі пояснюється бажанням отримати лікарські 
препарати, які б одночасно зменшували прояви 
атеросклерозу судин та підвищували МЩКТ. Іс-
нують поодинокі дані [76], що препарати (біс-
фосфонати), які підвищують МЩКТ, здатні при-
гнічувати атерогенез. У зв’язку з необхідністю 
корекції ранніх проявів атеросклерозу та спо-
вільнення втрати МЩКТ перед лікарями постає 
проблема вибору препаратів, які б впливали на 
обидва патогенетичні механізми, значно покра-
щуючи результати лікування.

Існують гіпотези, що такі властивості можуть 
мати статини. Їх позитивний вплив на ліпід-
ний спектр вивчений достатньо. Інтерес викли-
кають, так звані, плейотропні ефекти статинів. 
Серед них – здатність корегувати рівень окси-
ду азоту (NO) (збільшення синтезу, підвищення 
стабільності, нормалізація чутливості ендотелію 
до NO), покращувати функцію ендотелію завдя-
ки протизапальному, антиагрегантному ефектам. 
Відомі данні про наявність їх антиаритмічної дії, 
попередження ХСН, важливої ролі у профілак-
тиці мозкових інсультів, здатності посилювати 
ангіогенез. Можливим механізмом може бути їх 
вплив на систему ЦК. Так, у дослідженнях [77] 
доказаний супресивний вплив симвастатину на 
IL-6 та IL-8, вже через 2 години після застосо-
ваної терапії. У свою чергу, інтерлейкини стиму-
люють остеокластогенез [78]. Тому можливо очі-
кувати здатність статинів гальмувати активність 
остеокластів.

Іншими дослідниками [79] було визначено ін-
дукуючу дію симвастатину, правастатину, флу-
вастатину на протизапальний цитокін IL-18 мо-
ноцитів людини, який впливає на остеобласти. 
Гальмуючи маркери запалення [80], симваста-
тин інгибує IL-1, якому належить остеокластсти-
мулююча дія. Крім того, доведена його участь 
у розвитку атеросклеротичних ушкоджень [20]. 
Маються докази, що застосування статинів та 
β-блокаторів справляє анаболічний ефект на 
кістковий метаболізм та може бути потенційним 
терапевтичним вибором у пацієнтів, які страж-
дають на ССЗ на тлі змін МЩКТ. Значне покра-
щення ліпідного профілю та денситометричних 
показників відмічено при застосуванні стати-
нів сумісно із замісною гормональною терапією 
(ЗГТ) [78].



Том 17, № 3, 2014 7

АктуАльнА проблемА

Останнім часом у літературних джерелах 
з’явилися відомості, що прийом препаратів каль-
цію збільшує ризик ускладнень з боку серце-
во-судинної системи. За даними рандомізова-
ного дослідження The Women’s Health Initiative 
Сalcium-Vitamin D Randomized Controlled Trial, 
в якому вивчено вплив додаткового споживання 
кальцію (1000 мг/д) і вітаміну D (400 МО/д) про-
тягом 7 років на показники загальної смертнос-
ті, ризик загальної смертності склав 0,91 (95% 
ДІ: 0,83-1,01), проте це зниження було недосто-
вірним, як і зниження ризику смерті від інсульту. 
Для 29942 жінок молодше 70 років цей показник 
становив 0,89 (95% ДІ: 0,79-1,01), для 6340 жі-
нок 70 років і старше – 0,95 (95% ДІ: 0,80-1,12). 
При розподілі жінок залежно від рівня спожи-
вання кальцію (1-499, 500-999, 1000 мг/д і біль-
ше) не встановлено достовірних відмінностей 
у показниках ризику серцево-судинних подій. 
В аналізі досліджень, опублікованому Shah S.M. 
et al. у 2010 році, вивчена роль тривалого (біль-
ше 2 років) додаткового споживання кальцію і ві-
таміну D на ризик серцево-судинних подій і час-
тоту смерті у 9910 жінок віком 60-89 років. Було 
продемонстровано, що у пацієнтів, які отримува-
ли більше 600 мг/д Са протягом 2 років, не вста-
новлено збільшення ризику ІМ, інсультів та за-
гальної смертності порівняно з показниками 
пацієнтів, які приймали кальцій понад 90 днів 
(відносний ризик становив 0,82 (95% ДІ: 0,67-
1,01) [81]. Існують дані, що дефіцит вітаміну D 
є важливим фактором ризику ГХ, ожиріння, ЦД і 
метаболічного синдрому, а його додатковий при-
йом може значно знижувати частоту серцево-су-
динних подій [82]. Проте останнім часом досить 
часто дискутується питання про небезпечність 
застосування препаратів кальцію у пацієнтів по-
хилого віку. Але, за результатами проведеного у 
2010 році мета-аналізу 15 досліджень було пока-
зано, що прийом кальцію без вітаміну D асоційо-
ваний зі збільшенням ризику інфаркту міокарда 
(ВР=1,27; 95% ДІ: 1,01-1,59; р=0,04). Також вста-
новлено недостовірне збільшення ризику інсуль-
тів (ВР=1,20; 95% ДІ: 0,96-1,50; р=0,11), раптової 
смерті (ВР=1,18; 95% ДІ: 1,00-1,39; р=0,057) і за-
гального ризику смерті (ВР=1,09; 95% ДІ: 0,96-
1,23; р=0,18). У 13 із 15 аналізованих досліджень 
препарати кальцію застосовували у вигляді мо-
нотерапії та порівнювали з групою плацебо, і 
тільки в одному дослідженні порівнювали ефект 
монотерапії препаратом кальцію і комбінованої 
терапії (кальцій і вітамін D), у зв’язку із чим ви-

явлений авторами негативний ефект монотерапії 
препаратами кальцію не може бути екстрапольо-
ваний на дослідження його комбінованого при-
йому з вітаміном D [83].

Отримані дані обґрунтовують необхідність 
проведення подальших довгострокових між-
дисциплінарних досліджень, у тому числі щодо 
впливу лікарських засобів кардіологічних та ан-
тиостеопоротичних груп як на стан кісткової 
тканини, так і на перебіг кардіоваскулярних за-
хворювань.
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CardiovasCular disease and osteoporosis – state of the proBleM

Nіshkumay O.I.1, Kondratyuk V.Ye.2

1 Institute of Gerontology AMS Ukraine, 
2 Bogomolets National Medical University, Kyiv

Summary. Cardiovascular disease, cancer and osteoporosis invariably win the first month of mortality due to complications 
– of myocardial infarction, stroke, premature death and fractures respectively. Many researchers found a link between the 
development of cardiac pathology and structural and functional disorders of bone tissue. Relationship atherosclerotic processes 
in the vascular wall with increasing duration of menopause and progressive decrease in BMD indicates the possible presence 
of common pathogenetic links between the development of atherosclerosis and osteoporosis. The mechanism that combines 
atherosclerosis and osteoporosis can also be associated with estrogen deficiency and the influence of cytokines. Considering the 
data is more necessary and interesting to study the interaction of drugs and cardiac antyosteoporotychnyh groups both structural 
and functional state of bone and course of cardiovascular disease, making it necessary to conduct long-term interdisciplinary 
research.

Keywords: cardiovascular disease, osteoporosis, menopause.
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Стратегічне значення інформаційних 
ресурсів доказової медицини (ДМ)

Інформаційне забезпечення полягає у зби-
ранні й опрацюванні інформації, потрібної для 
прийняття обґрунтованих рішень. Важливість 
його удосконалення в охороні здоров’я відзначе-
но в стратегічних і програмних документах між-
народного рівня [4]. Експертний аналіз інфор-
мації є вищою формою наукового дослідження 
та основою наукового супроводу галузевих ре-
форм скрізь у світі [3]. ВООЗ визнала інформа-
цію «системним елементом глобальної політики 
в охороні здоров’я», а пришвидшення створен-
ня систематичних оглядів дієвості й економічної 
прийнятності найважливіших заходів – «шляхом 
значного зміцнення бази наших знань» [38]. 

Розроблення концепції ДМ наприкінці ХХ 
ст. (Cochrane A.L., 1972; Sackett D.L. et al., 1986-
2000; Власов В.В., 2001) супроводжувалося її 
ототожненням з якісним інформаційним забез-
печенням рішень у медичній практиці – насам-
перед із пошуком систематичних оглядів. Уже 
на початку 1990-х рр. відзначали сповільнене 
видання останніх [8]; довели клінічно значущу 
сильну негативну кореляцію між спеціальними 
знаннями та кількістю років, що минули після 
отримання медичної освіти [15]; огляд 50 ран-
домізованих контрольованих досліджень (РКД) 
показав неефективність традиційних технологій 
післядипломної медичної освіти щодо результа-
тів клінічної практики [21]. 

Обговорюючи здатність безперервної ме-
дичної освіти задовольняти потребу лікарів у 
«клінічно важливих знаннях», Sackett D.L. та 
Rosenberg W.M.C. (1995) запропонували 3 стра-
тегії досягнення цієї мети: 1) опанування мето-
дології ДМ; 2) пошук і використання наявних 
«узагальнень медичних доказів»; 3) використан-
ня «вже створених медичних протоколів». Швид-
ке збільшення кількості РКД (яких нараховували 
від 250 тис. до 1 млн.) свідчило як про «фунда-
ментальні зсуви» у практиці та економіці охоро-
ни здоров’я, так і про невелику частку обґрунто-
ваних доказами рішень. Автори вказали на часте 
звернення медиків за порадами до колег, оскіль-
ки традиційні джерела інформації швидко втра-
чали актуальність і нерідко суперечили один од-
ному. Вони навели дані опитування Covell D.G. 
et al. (1985), згідно яких лікарі первинної ланки 
зверталися до медичних журналів і підручників 
1-2 рази на тиждень, хоча мали таку потребу дві-
чі на день [33].

За даними Ely J. et al. (1999) [9], Green M. et 
al. (2000) [23], поза увагою залишалася значна 
частка запитань, що виникала в лікарів загаль-
ної практики (36%, а в недосвідчених – 71%), і 
в таких ситуаціях могли бути корисними саме 
комп’ютерні бази доказів [20]. 

Із часів Cochrane A.L. (1909-1988) інформа-
ційне навантаження на медиків невпинно зрос-
тає. 2001 року Власов В.В. писав, що «у світі що-
року публікують близько 2 млн. статей з біоло-
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інформаційне забезпечення доКазової охорони 
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Резюме. Висвітлено роль інформаційної складової доказової охорони здоров’я, основні підходи та методики пошуку до-
казів у комп’ютерних базах доказової медицини (ДМ), принципи систематизації та наявні класифікації її інформа-
ційних ресурсів.

Ключові слова: доказова медицина (ДМ), доказова охорона здоров’я, інформаційне забезпечення.

«Ми живемо в епоху, коли знання та інформація  
є потужними ресурсами, що можуть бути використані  

для покращення суспільного добробуту…  
Доказовий підхід здатен допомогти  

ефективному управлінню цими ресурсами»

Mullen E.J. et al., 2005 [29, c. 80]
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гії та медицини» [1, с. 11]. Скакун М.П. (2005) 
вказав на щорічне видання понад 40 тис. науко-
во-медичних журналів, щоденне – понад 1 тис. 
статей. Особливостями медичної інформації він 
назвав її швидке оновлення, різну якість (і пере-
важання такої, що базується на особистих дум-
ках) і доступність (адже понад 90% статей в Ін-
тернеті є англомовними) [7]. Дотепер залиша-
ються актуальними проблеми видання неякісних 
статей [14, 18, 19, 40] та доступності медичних 
журналів, 75% яких є платними [16]. 

Якісна інформація, вчасна та прийнятна для 
використання, є основою кожного вірного рі-
шення. Саме надзвичайне збільшення джерел 
і потоків медичної інформації – поряд з еконо-
мічними чинниками – стало передумовою ви-
никнення й ДМ, і проблеми відбору найбільш 
сучасних, якісних і корисних даних. Доказовий 
підхід у його сучасному розумінні передбачає 
використання первинних джерел епідеміологіч-
них доказів, якими є клінічні дослідження, а та-
кож – і насамперед – вторинних (систематичних 
оглядів, настанов, аналізів рішень, економічних 
аналізів тощо). Визнано й такі інформаційні ре-
сурси, як «думка експертів» (перш за все мето-
ди консенсусу) та описи серій випадків. Користь 
останніх полягає у швидкому інформуванні ме-
дичної спільноти про несприятливі події, побічні 
дії втручань, рідкісні клінічні ситуації тощо [4].

Основні підходи до отримання доказів
2003 року Glasziou P., Del Mar C. відзначили 

2 підходи до отримання інформації – «push» та 
«pull», що пропонували поєднувати в медичній 
науці та практиці [22, с. 13].

Метод «push» (англ. to push – просуватися, 
тиснути) передбачає отримання необхідних да-
них із численних опанованих джерел інформації. 
Його називають «навчанням про всяк випадок» 
(англ. «just in case» learning). Прикладами push-
підходу є систематичне навчання й опрацювання 
спеціальної літератури, матеріалів медичних то-
вариств тощо. За Власовим В.В. (2001), «книги и 
журналы – виды изданий, которые до сегодняш-
него дня являются основными источниками зна-
ний и останутся таковыми еще на многие годы» 
[1, с. 15].

Ознакою сьогодення є звернення лікарів і нау-
ковців до рецензованих науково-медичних жур-
налів. Статті, що до них надходять, оцінюють 
незалежні експерти − на предмет актуальності, 
оригінальності, валідності та значимості дослі-
дження. Необхідним є відображення конфліктів 

інтересів авторів або спонсорів, зрозумілість ви-
кладення матеріалу тощо [2, 16]. 

Так звану «велику четвірку» (або «топ-4») ре-
цензованих науково-медичних журналів скла-
дають: «British Medical Journal» (BMJ; веб-сайт 
www.bmj.com), «The Journal of the American 
Medical Association» (JAMA; www.jama.ama-
assn.org), «Lancet» (www.thelancet.com) та «New 
England Journal of Medicine» (NEJM; www.nejm.
org). Суворість рецензування відображує факт 
видання не більше 6% статей із тих, що надхо-
дять до них щороку [11]. За якістю відібраних 
статей до «топ-4» наближається видання Амери-
канської колегії лікарів «ACP Journal Club» (веб-
сайт www.acpjc.org). З 1991 року його стислий 
зміст представлено також у комп’ютерній базі 
«Best Evidence» [22, с. 100]. 

Джерелами інформації для клініцистів тради-
ційно є рецензовані журнали «American Journal 
of Medicine» (www.amjmed.com), «Annals of 
Internal Medicine» (веб-сайт www.annals.org), 
«Archives of Internal Medicine» (archinte.ama-
assn.org) тощо. 

Скрізь у світі звертаються до компендіумів ДМ 
«Evidence-Based Medicine» та «Clinical evidence». 
Перший (www.evidence-basedmedicine.com) міс-
тить важливі для клінічної практики статті, віді-
брані з науково-медичних журналів різних кра-
їн. Періодичність видання – 6 разів на рік [17, 22, 
с. 13, 100]. З 1995 року стислий зміст «Evidence-
Based Medicine» відображують у комп’ютерній 
базі «Best Evidence» [22, с. 100].

«Clinical evidence» (www.сlinicalevidence.
com) видають як книгу й компакт-диск двічі на 
рік, а online оновлюють щомісяця. Його підроз-
діли відповідають медичним галузям і окремим 
проблемам; кожен із них містить найкращі дока-
зи ефективності та безпеки медичних втручань 
[22, с. 13]. Так, до підрозділу «М’язово-скелетні 
захворювання» в одному з видань включено на-
ступні теми: «Розтяг зв’язок скакового суглоба», 
«Карпальний тунельний синдром», «Синдром 
хронічної втоми», «Профілактика переломів у 
постменопаузних жінок», «Подагра», «Грижа 
міжхребцевого диску попереку», «Перелом стег-
на», «Судоми в гомілках», «Біль у нижній частині 
спини (гострий)», «Біль у нижній частині спини 
(хронічний)», «Біль у шиї», «Нестероїдні проти-
запальні засоби», «Остеоартрит», «Остеоартрит 
колінного суглоба», «Біль у п’ятці та плантарний 
фасциїт», «Феномен Рейно (первинний)», «Рев-
матоїдний артрит», «Біль у плечі», «Лікоть тени-
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систа» тощо [17]. У компендіумі вказують від-
сутність доказів з окремих питань, але до нього 
не включають ні узгоджені думки експертів, ні 
настанови [22, с. 13]. 

Крім журналу «ACP Journal Club», ACP роз-
роблено компендіум доказів «PIER», що за фор-
матом нагадує «Clinical evidence», та електрон-
ний ресурс «EBOC» («Evidence-Based On-Call», 
www.eboncall.org) з питань невідкладної медич-
ної допомоги. 

Експерти Кохрейнівського Співробітництва 
складають і систематично переглядають спис-
ки журналів, що «присвячені доказовій охороні 
здоров’я», та оприлюднюють їх на веб-сайті ор-
ганізації [35]. 2013 року до такого переліку ввій-
шли 10 видань (перегляд у лютому та в грудні), і 
їх наведено у таблиці 1.

З 1996 року в Росії видають «Международный 
журнал медицинской практики» (www.
mediasphera.aha.ru/mjmp/mjmp-mn.htm), що міс-
тить дані клінічних досліджень та систематич-
них оглядів, створених російськими й іншими 
експертами, методичні настанови з проведення 
досліджень, їх критичного оцінювання й статис-
тичної обробки одержаних результатів, оформ-
лення статей, структурованих рефератів тощо. 

В Україні 1997 року заснували журнал «Укра-
їнський медичний часопис» (як спеціальне ви-
дання з ДМ), а за 2 роки вийшла його електронна 

версія (www.umj.com.ua). Списки комп’ютерних 
ресурсів ДМ з різних галузей клінічної медици-
ни та проблем охорони здоров’я постійно опри-
люднює газета «Здоров’я України» (www.health-
ua.com) та багато інших.

Згідно вимог наказу МОЗ України від 
28.09.2012 №751 «Про створення та впроваджен-
ня медико-технологічних документів зі стандар-
тизації медичної допомоги в системі Міністерства 
охорони здоров’я України» розроблено 28 наказів 
МОЗ України, якими затверджено 55 уніфікова-
них клінічних протоколів медичної допомоги, 5 
стандартів медичної допомоги та 35 адаптованих 
клінічних настанов «як джерел найкращої клініч-
ної практики». Реєстр зазначених медико-техно-
логічних документів наведено на веб-сайті Дер-
жавного експертного центру МОЗ України [6].

Прикладом рush-підходу до отримання до-
казів можна вважати систематичне користуван-
ня спеціальними комп’ютерними базами ДМ, у 
тому числі веб-сайтами міжнародних фахових та 
проблемних лікарських товариств.

Метод «pull» (англ. to pull – тягнути) має пе-
реваги за необхідності термінового отримання 
інформації, точної відповіді на певне запитання, 
що часто трапляється в клінічній практиці. Це 
так зване «вчасне навчання» (англ. «just in time» 
learning) [22, с. 13]. Підхід засновано на форму-
люванні структурованого за принципом PI(Е)CO 

таблиця 1. перелік журналів, що «присвячені доказовій охороні здоров’я», складений експертами  
Кохрейнівського Cпівробітництва (2013)

№ Назва журналу Коментар
1 ACP Journal Club* Містить «найкращі нові докази з питань ведення пацієнтів». 

Є виданням ACP, поєднаним із «Annals of Internal Medicine» 
2 Evidence and Policy Журнал «досліджень, обговорень та практики» 

(видавництво «The Policy Press»)
3 Evidence-Based Medicine*

Видання «British Medical Journal»4 Evidence-Based Nursing*
5 Evidence-Based Mental Health*
6 Evidence-Based Child Health Журнал Європейської асоціації педіатрів EPA / UNESPA. 

Містить кохрейнівські огляди з питань здоров’я дітей. Видається за 
участі Кохрейнівського Співробітництва та корпорації «Wiley» (США)

7 Evidence-Based Women’s Health Journal Журнал Товариства доказової охорони здоров’я жінок 
(англ. Evidence-Based Women’s Health Society). 
Виходить у видавництві «Wolters Kluwer»

8 Health Research Policy 
and Systems**

Присвячений «політиці та системам досліджень в охороні здоров’я». 
Видавець – «BioMed Central» – входить до складу «Springer Science» та 
«Business Media»

9 Journal of Evidence-Based 
Medicine

Видання Сичуанського університету. Виходить за участі Китайського 
кохрейнівського центру у видавництві «Blackwell Publishing Asia Ltd» 

10 Research Synthesis Methods Оприлюднює компанія «Wiley» 
П р и м і т к и: * – зміст формують за допомогою PLUS-рейтингів; ** – онлайн-доступ є безкоштовним, на відміну від ін-
ших журналів у переліку.
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запитання (що є 1-м «кроком» ДМ) і швидкому 
«витягуванні» відповіді з комп’ютерної бази до-
казів. Пошук в останніх ґрунтується саме на запи-
таннях, а не на знаннях і припущеннях. Це збіль-
шує шанс прийняття вірного рішення, навіть 
якщо лікар ніколи раніше не стикався з певною 
проблемою. Низка експертів вважає особливо 
корисним опанування рull-підходу студентами-
медиками, недосвідченими лікарями й працівни-
ками первинної ланки охорони здоров’я.

Рull-підхід і більшість комп’ютерних баз ДМ 
доступні для всіх користувачів Інтернету, у тому 
числі для споживачів медичних послуг. Ознакою 
часу є створення спеціальних електронних ре-
сурсів ДМ для пацієнтів. 

Відома відповідність між типами запитань 
і різновидами клінічних досліджень, що є для 
них найкращими первинними джерелами дока-
зів. Відносно дієвості втручань такими є РКД. 
Для доведення етіології та факторів ризику (ФР) 
захворювань ідеальними є РКД, але з етичних і 
практичних міркувань зазвичай «обмежують-
ся» когортними й дослідженнями типу «випадок-
контроль». Поширеність хвороби чи ФР визнача-
ють у когортних або в перехресних досліджен-
нях, для прогнозування здійснюють когортні та 
дослідження виживаності, для оцінювання точ-
ності діагностичних тестів – перехресні. Первин-
ними джерелами доказів з питань феноменів є до-
слідження якісні («розповідні аналізи» тощо). У 
кожному випадку клінічне запитання структуру-
ють за принципом PI(E)CO, знаходячи у вихідно-
му варіанті 4 складові – «Population», «Intervention 
(Exposure)», «Comparison», «Outcome». У разі 
якісних досліджень явищ можна обмежитись 1-м 
та 4-м компонентами. 

Поєднання підходів «push» та «pull» теоре-
тично дозволяє отримати необхідну якісну ін-
формацію з будь-якої галузі чи проблеми охо-
рони здоров’я. При цьому метод «pull» можна 
опанувати й за відсутності медичної освіти – на 
відміну від методу «push», суцільно доступного 
лише лікарям. 

В останні роки оприлюднено низку кохрей-
нівських оглядів щодо доцільності тренінгів, 
присвячених формуванню в клініцистів нави-
чок формулювання структурованих запитань. 
У них доведено, що такі навчання покращують 
якість запитань, які медики здатні самостійно 
формулювати в подальшому, але тривалість цьо-
го ефекту не визначено, й доцільність тренінгів 
пропонують підтвердити в нових спеціальних 
дослідженнях [26].

Методики пошуку доказів
Аналіз літератури свідчить про достатнє опра-

цювання методик пошуку інформації в основних 
комп’ютерних базах ДМ, якими є Кохрейнівська 
бібліотека (англ. Cochrane Library) та Національ-
на медична бібліотека США MEDLINE (англ. 
National Library of Medicine, NLM) [1, 2, 5, 22]. 
Особливу увагу приділяють методикам пошуку 
систематичних оглядів [11, 16, 25] і первинних 
досліджень високої якості, які в подальшому від-
бирають для створення вторинних джерел дока-
зів [14, 24]. 

Навчальну програму з пошуку доказів у 
MEDLINE пропонує сервер NLM PubMed – 
«PubMed Tutorials». Саме при роботі з цією 
комп’ютерною базою розробили 2 основних під-
ходи до пошуку статей: 1) за будь-яким словом у 
назві статті чи реферату, або за іменами авторів і 
назвами установ, у яких вони працюють; 2) за сис-
темою медичних предметних покажчиків MeSH 
(від англ. medical subjects heading). Остання до-
зволяє охопити всі статті, назви чи тексти яких 
містять синоніми ключових слів – компонентів 
відповідних структурованих за принципом PI(Е)
CO запитань, тобто пошукових термінів. 

Доступ до MEDLINE за допомогою систем 
програмного забезпечення PubMed, OVID або 
WinSPIRS передбачає використання операторів 
«AND» («ТА»), «OR» («АБО»), «NO» («НІ») для 
з’єднання пошукових термінів. Структуровані 
запитання представляють у такий спосіб:

 • (P (цільова група) АБО синонім 1, АБО си-
нонім 2…) ТА

 • (I (втручання) АБО синонім 1, АБО синонім 
2…) ТА

 • (C (порівняння) АБО синонім 1, АБО сино-
нім 2…) ТА

 • (O (результат) АБО синонім 1, АБО синонім 
2…). 

Для пришвидшення пошуку в MEDLINE ви-
користовують або систему програмного забез-
печення Knowledge Finder (www.kfinder.com/
newweb; вона не передбачає використання опе-
раторів для з’єднання пошукових термінів), або 
систему індексування статей за підрубриками. 
Абревіатури основних підрубрик, що використо-
вує сервер OVID, наведено в таблиці 2 [2, c. 60]. 

Так звані комп’ютерні метабази ДМ (Cochrane 
Library, MEDLINE / PubMed, TRIP тощо) – міс-
тять пошукові фільтри, які визначають тип до-
сліджень або показники точності діагностичних 
тестів, і через це забезпечують користувачів до-
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казами високої якості. Так, пошукові фільтри, що 
встановлені в PubMed у секції «Clinical Queries», 
дозволяють спочатку отримати доступ до дослі-
джень певної категорії, потім обрати тип пошу-
ку («scope»: чутливий «broad» або специфічний 
«narrow»), потім увести пошукові терміни [2, 22]; 
проте цей підхід критикують експерти [28, 34].

Низка експертів з ДМ відзначає, що в реаль-
них умовах залишаються актуальними: 1) руч-
ний пошук у рецензованих науково-медичних 
журналах і так званій «сірій» літературі [1, 2, 24]; 
2) електронний пошук за методикою поступово-
го «витягування» доказів, або «посилань на по-
силання» (англ. «snowballing», «citation tracking» 
тощо), – особливо у разі пошуку «емпіричних» і 
«комплексних доказів» з питань менеджменту в 
охороні здоров’я; 3) вплив суб’єктивних чинни-
ків на вибір джерел доказів [24]. 

Класифікації комп’ютерних ресурсів ДМ
Інтернет-ресурси ДМ представлені сотнями 

веб-сайтів; 5 років тому їх нараховували понад 
200 [4, 5]. «Найкращі зовнішні докази» (англ. best 
external evidence) містять насамперед Cochrane 
Library та MEDLINE [1, 2, 7, 22]. Пошук розпо-
чинають з першої, якщо йдеться про втручання, і 
з MEDLINE – в інших випадках [2, 22].

Кохрейнівську бібліотеку [36] протягом 
останніх 20 років розробляє Кохрейнівська Спів-
дружність, до якої входить 31 тис. експертів з по-
над 120 країн світу. Принципами її діяльності є 
колективний дух та ентузіазм, відсутність ду-
блювання, постійне оновлення та підвищення 
якості даних, мінімізація упереджень і зміщень, 
актуальність і доступність розробок [35]. Осно-
вним інформаційним продуктом Співдружності 
є систематичні огляди, що називають кохрейнів-
ськими та не піддають подальшому критичному 
оцінюванню [2, 22]. Діяльність організації ви-
знана еталоном роботи з якісною інформацією, 
що стосується ефективності охорони здоров’я, 
адже вона «допомагає розробникам галузевої по-
літики приймати виважені рішення, … основою 
яких є найкращі доступні зовнішні докази, шля-
хом створення, оновлення та просування доступ-
ності кохрейнівських систематичних оглядів». З 
2011 року Кохрейнівська Співдружність є офі-
ційним партнером ВООЗ [35].

До Cochrane Library входять 6 баз даних, 
які наведено в таблиці 3. Сьома – «About the 
Cochrane Collaboration» – містить інформацію 
про групи Співдружності [36]. 

таблиця 2. основні підрубрики, прийняті для індексування статей у Medline
Суфікс Значення Суфікс Значення

/ae побічні ефекти /hi історія
/ci спричинений хімічними факторами /nu сестринська справа
/co ускладнення* /og організація / управління
/ct протипоказання* /pc профілактика та контроль
/di діагноз /px психологія 
/dt фармакотерапія /rh реабілітація
/ed навчання /su хірургія
/ep епідеміологія /th терапія
/et етіологія /tu терапевтичне використання* 

Примітка. * – для лікарського засобу.

таблиця 3. бази даних, що складають Кохрейнівську бібліотеку
Назва бази даних Її зміст

Cochrane Database of Systematic 
Reviews (CDSR)

База кохрейнівських систематичних оглядів (містить понад 5 тис. статей)

Database of Abstracts of Reviews of 
Effectiveness (DARE)

База резюме систематичних оглядів результативності (кількістю понад 5 тис.)

Cochrane Register Controlled Trials 
(CENTRAL)

Кохрейнівський реєстр контрольованих досліджень. Містить дані про понад 
300 тис. досліджень, які завершені або тривають 

Cochrane Methodology Review 
Database (CMR)

Кохрейнівська база даних з методології оглядів: містить статті з методології оброб-
ки інформації

Health Technology Assessment 
Database (HTA)

База даних з оцінки медичних технологій: містить доповіді щодо систематичних 
оглядів і програм комплексної оцінки медичних технологій у Великій Британії

Economic Evaluation Database 
(EED)

База британської Національної служби здоров‘я NHS, що містить дані з економічної 
оцінки клінічних досліджень 
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Систематичні огляди з основних проблем 
клінічної практики та охорони здоров’я розро-
бляють експерти 53 кохрейнівских груп оглядів 
(англ. Cochrane Review Groups). Їхні експерти 
регулярно оновлюють еталонну метабазу ДМ – 
Cochrane Database of Systematic Reviews (CDRS), 
що нараховує понад 4600 статей і визнана «осно-
вним ресурсом систематичних оглядів для охо-
рони здоров’я» [36]. Інформаційні продукти 
CDRS уперше видали в жовтні 1994 року, й на 
початку 2001 року було оприлюднено 1000 кох-
рейнівських оглядів. 2008-го уперше розрахува-
ли імпакт-фактор цієї бази даних за попередній 
рік – він склав 4,654, і серед 100 журналів ка-
тегорії «Медицина загальна та внутрішня» база 
CDRS посіла 14-е місце. Стабільно високий ім-
пакт-фактор підтверджує визнання CDRS по-
тужним інформаційним ресурсом сучасної охо-
рони здоров’я: 2012 року він склав 5,785, і серед 
155 науково-медичних журналів (рейтинг Journal 
Citation Reports, оприлюднений 30.09.2013) ця 
база доказів посіла 12-е місце. 2011 року імпакт-
фактор CDRS становив 5,912, 2010-го – 6,186, 
2009-го – 5,653 [36, 37].

Кохрейнівська база DARE містить резюме 
систематичних оглядів дієвості, створених бри-
танським Центром з оцінювання та поширення 
оглядів CRD [13].

Кохрейнівський реєстр CENTRAL також є 
метабазою доказів, адже містить РКД високої 

якості. Вже 1985 року розробники цієї бази да-
них оприлюднили результати 3,5 тис. клінічних 
досліджень з питань перинатальної допомоги, 
що були здійснені впродовж 1940-1984 рр. [36]. 

Як відомо, найперший кохрейнівський огляд 
був присвячений питанню акушерської практи-
ки. В останні роки спільним проектом Кохрей-
нівської Співдружності й ВООЗ є створення Бі-
бліотеки репродуктивного здоров’я (англ. WHO 
Reproductive Health Library, RHL; веб-сайт apps.
who.int/rhl) – електронного ресурсу Відділу ре-
продуктивного здоров’я та досліджень ВООЗ, 
присвяченого вивченню питань статевого й ре-
продуктивного здоров’я з використанням кох-
рейнівських оглядів. Основні напрями, висвітле-
ні в ньому: «Статеве та репродуктивне здоров’я 
підлітків», «Регуляція фертильності», «Гінеколо-
гія, безпліддя та рак», «ВІЛ-інфекція», «Удоско-
налення клінічної практики», «Здоров’я новона-
роджених», «Вагітність і пологи», «Захворюван-
ня, що передаються статевим шляхом». Зусилля 
експертів Кохрейнівської Співдружності й ВООЗ 
спрямовані також на створення Бібліотеки до-
казів щодо втручань у галузі харчування (англ. 
WHO Library of Evidence for Nutrition Actions, 
eLENA) [35]. 

CDRS, CENTRAL та підбазу «About the 
Cochrane Collaboration» оновлюють щомісяця, 
а ресурси DARE, CMR, HTA та EED – щоквар-
тально [36].

Рис. 1. Алгоритм пошуку в основних комп’ютерних базах ДМ (Glasciou P., Del Mar С., 2003)



Том 17, № 3, 2014 15

Лекції та огЛяди

Інтенсивність створення кохрейнівських 
оглядів і звернення користувачів Інтернету до 
бази CDRS невпинно зростає. Протягом квіт-
ня 2010 – березня 2011 було розроблено 550 но-
вих протоколів для таких оглядів, створено 389 і 
оновлено 449 систематичних оглядів. 2010 року 
повнотекстові кохрейнівські огляди завантажу-
вали 3957567 разів (тобто на 14% більше, ніж 
2009-го), а «топ-5» їх – понад 40 тис. разів [10].

CDRS визнано «золотим стандартом метабаз 
ДМ» [2, 22], і саме з неї рекомендують починати 
пошук доказів, якщо запитання стосується втру-
чань (рис. 1). Якщо кохрейнівський огляд не зна-
йдено в CDRS, переходять до пошуку резюме не-
кохрейнівського огляду в базі DARE. Знайдення 
систематичного огляду означає успішність по-
шуку та його припинення. За неефективності по-
шуку переходять до реєстру CENTRAL, а якщо 
й у ньому доказів не знайдено, пошук РКД про-
довжують у MEDLINE (PubMed) – за описаною 
вище методикою. На відміну від систематичних 
оглядів, РКД підлягають критичному оцінюван-
ню, що є 3-м «кроком» ДМ.

Способи критичного оцінювання та узагаль-
нення знайдених досліджень розробляють ро-
бочі групи з методології оглядів. Для вивчення 
окремих аспектів і проблем охорони здоров’я 
(таких як умови надання медичної допомоги, на-
дання її певним категоріям пацієнтів, на різних 
рівнях, за певним типом втручань) створені спе-
ціалізовані групи. Їхні експерти здійснюють руч-
ний пошук статей у журналах і контролюють 
урахування його результатів при створенні кох-
рейнівських оглядів [36].

Визначеними є також функції поширених у 
світі кохрейнівських центрів і Кохрейнівської 
мережі споживачів. За-
вдання кохрейнівських 
центрів – це облік, нала-
годження контактів і ор-
ганізація нарад учасни-
ків Кохрейнівської Спів-
дружнсті, організація 
семінарів і конферен-
цій для підтримки його 
діяльності; у відповід-
них регіо нах – координа-
ція ручного пошуку ста-
тей для створення сис-

тематичних оглядів, поповнення міжнародного 
реєстру РКД; розповсюдження кохрейнівських 
оглядів, настанов і програмного забезпечення. 
Кохрейнівська мережа споживачів здійснює на-
гляд за діяльністю Співдружності та сприяє ім-
плементації кохрейнівських оглядів у практику 
охорони здоров’я. Членство в мережі є добро-
вільним [35, 36]. 

Розпочинати пошук доказів не в Кохрейнів-
ській, а в Національній медичній бібліотеці США 
(тобто в MEDLINE) слід у випадках, коли запи-
тання стосуються етіології, ФР, точності діаг-
ностичних тестів або сили прогностичних мар-
керів. Індексування медичної літератури в NLM 
здійснюють з 1865 року, й з того часу кількість 
посилань зросла з 1600 до близько 10 млн (2006) 
[11]. У червні 2014 року база даних MEDLINE 
містила близько 22 млн. статей, відібраних із по-
над 5600 науково-медичних журналів, виданих 
40 мовами в більш ніж 70 країнах (і переважно в 
США) [30]. У MEDLINE представлено результа-
ти досліджень, здійснених з 1966 року і дотепер. 
Дані, отримані впродовж 1946-1965 рр., включе-
но до так званого «старого MEDLINE», нові та 
ще не опрацьовані – до PreMEDLINE [2]. 

Безкоштовний доступ до MEDLINE зазви-
чай здійснюють через сервер PubMed [30] – ре-
сурс Національного центру біотехнологічної ін-
формації (англ. National Center for Biotechnology 
Information, NCBI) при NLM. PubMed містить 
понад 23 млн повних текстів і резюме статей із 
клінічної медицини та охорони здоров’я, стома-
тології, сестринської практики та ветеринарії. 
Цей сервер забезпечує доступ і до статей у рецен-
зованих журналах, не включених до MEDLINE. 
Станом на 2008 рік понад 3 тис. статей у PubMed 

Рис. 2. Піраміда доказів 
Clover J. et al. (2006)
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таблиця 4. «Корисні ресурси доказів» (p. Glasziou, C. del Mar, 2003)

Назва та веб-сайт ресурсу Коментар
Містять дослідження

PubMed Clinical Queries
www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
entrez/query/static/clinical.html

PubMed − це вільний доступ до бази даних MEDLINE. Інтерфейс секції 
«Clinical Queries» сфокусований на запитаннях, і фільтри дозволяють іденти-
фікувати найвідповідніші дослідження, присвячені питанням лікування, про-
гнозу, діагнозу та етіології 

SUMSearch
sumsearch.uthscsa.edu/ searchform45.htm

«Супер-PubMed»: здійснює пошук одразу у багатьох комп’ютерних базах ДМ 
і відбирає результати, до яких належать: настанови Merck, аналізи рішень, 
систематичні огляди та дані секції PubMed «Clinical Queries»

Cochrane Library and Collaboration 
www.cochrane.org

Кохрейнівська бібліотека є найкращим ресурсом доказів дієвості втручань. 
Кохрейнівський реєстр досліджень містить понад 350 тис. останніх 

CINAHL
(Cumulative Index to Nursing and Allied 
Health Literature)

Збірка літератури з сестринської медичної практики. На відміну від PubMed, 
не має вбудованих фільтрів. Альтернативний доступ: www.urmc.rochester.edu/
miner/educ/ebnfilt.htm

Містять критично оцінені дослідження
Evidence-Based Medicine www.evidence-
basedmedicine.com

Журнал містить узагальнення досліджень з основних галузей клінічної ме-
дицини (сімейної та внутрішньої медицини, акушерства і гінекології, педі-
атрії, психіатрії, хірургії) та громадського здоров’я. Оновлення кожні 2 мі-
сяці. З 1995 року його зміст відображують також у комп’ютерній базі «Best 
Evidence»

PEDro (Physiotherapy Evidence Database)
www.cchs.usyd.edu.au/pedro

Ресурс містить дані понад 2300 досліджень, здійснених у галузі фізіотерапії; 
більшість їх критично оцінено експертами Сіднейського університету 

Best BETs
www.bestbets.org

Надає можливість швидко отримати докази (перш за все систематичні огля-
ди), що стосуються питань невідкладної медичної допомоги. Ресурс створено 
у Великій Британії, розробники звертають увагу користувачів на брак доказів 
з багатьох питань

Містять синтези 
Cochrane Library and Collaboration 
www.cochrane.org

Кохрейнівська база систематичних оглядів CDSR містить понад 1500 кохрей-
нівських оглядів − розробок Кохрейнівського Співробітництва. Ресурс DARE 
містить інші систематичні огляди 

Містять синопси 
Clinical evidence 
www.clinicalevidence.com

Збірка доказів ефективності медичних втручань, яку оновлюють і доповню-
ють кожні півроку. В ній на основі пошуку та критичного оцінювання літера-
тури узагальнено наявні «знання, незнання і невизначеності» щодо профілак-
тики та лікування 134 патологічних станів із 20 клінічних галузей 

Bandolier
www.jr2.ox.ac.uk/bandolier/ whatnew.html

Щомісячне видання доказів – збірка британської Національної служби 
здоров’я NHS, доступ до якої є безкоштовним 

TRIP Database
www.tripdatabase.com

Пошук здійснюють у декількох інформаційних базах ДМ (у тому числі у 
PubMed, Bandolier, у службі «запитання-відповідь» ATTRACT). Надає доступ 
лише до назв статей, а також доступ за допомогою «ТАК», «АБО», «НІ» 

були присвячені обґрунтуванню дієвості тради-
ційної китайської медицини [27].

2000 року створено базу PubMed Central 
(PMC), що надає безкоштовний доступ до архі-
ву статей, виданих у наукових медичних і біоло-
гічних журналах. Як вказано на веб-сайті www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/dif_med_pub.
html, PubMed Central є «цифровою копією збірки 
друкованих статей NLM», отже, він є більш по-
вним ресурсом Національної медичної бібліоте-
ки США, ніж PubMed. 

Опрацювання веб-сайтів Кохрейнівської бі-
бліотеки та Кохрейнівського Співробітництва, 
кохрейнівських груп оглядів та MEDLINE / 

PubMed свідчить про те, що їхні інформаційні 
продукти з питань профілактики в пріоритетній 
ланці охорони здоров’я, якою є первинна, спеці-
ально не відокремлюють.

У літературі знайдено низку переліків і кла-
сифікацій джерел біомедичної інформації [1, 15-
19], у тому числі інформаційних ресурсів ДМ [2, 
7, 22, 30-32]. Найвідомішою є «традиційна іє-
рархія доказів» дієвості втручань [2, 12]. Про-
тягом останніх років експерти з ДМ часто ви-
користовують для класифікацій принцип «піра-
мід», причому розрізняють «піраміди пошуку», 
«піраміди ресурсів» та «піраміди рівнів дока-
зів» (на кшталт представлених на веб-сайтах 
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laikaspoetnik.worldpress.
com і www.ebmpyramid.
org). На рис. 2 наведе-
но розробку науковців 
Yale University (доступ: 
www.ebmpyramid.org/
images/pyramid.gif), що 
демонструє зв’язок кіль-
кості та якості знайде-
них доказів з пошуком 
у комп’ютерній метаба-
зі TRIP (від англ. Turning 
Research Into Practice – 
«Обертання досліджен-
ня до практики»). 

2003 року в навчальному посібнику з ДМ 
«Evidence-based Medicine Workbook. Finding and 
applying the best evidence to improve patient care» 
були описані так звані «корисні ресурси доказів» 
[22, с. 99-101]. Їх узагальнено в таблиці 4. Ресур-
си розділено авторами на ті, що «містять дослі-
дження», та ті, що «містять критично оцінені до-
слідження».

Описані класифікації Glasziou P., Del Mar 
C. (2003) та Clover J., Izzo D., Odato K., Wang 
L. (2006) містять такі вторинні джерела (тоб-
то узагальнення) доказів, як «синтези» та «си-
нопси». Зазначені терміни використовують у 
базі даних TRIP [39] та в наведеній на рис. 3 пі-
раміді доказів Haynes B. (доступ: /laikaspoetnik.
worldpress.com/2010/03/20/an-evidence-pyramid-
that-facilitates-the-finding-of-evidence/). 2010 року 
Bastian H. et al. віднесли до «синтезів у медичній 
літературі» й систематичні, й розповідні огляди 
[11].

У піраміді доказів Haynes B. «синтезами» є 
систематичні огляди, насамперед кохрейнівські, 
«синопсами» – резюме статей-джерел доказів (у 
тому числі систематичних оглядів). Наступний 
рівень узагальнень доказів відображено в посіб-
никах і компендіумах, написаних з використан-
ням методології ДМ. Прикладом є градація ефек-
тів втручань, якої дотримуються розробники ре-
сурсів «Clinical evidence», «National Guidelines 
Clearinghouse» тощо (табл. 5). Її прототипом ста-
ла розробка Кохрейнівського Співробітництва 
щодо аналізу рішень з ведення вагітності і поло-
гів (1998) [17].

Експерти Кохрейнівського Співробітниц-
тва також періодично складають списки 
комп’ютерных баз «медичних доказів». У люто-
му 2013 року такий перелік нараховував 35 ре-
сурсів, наведених у таблиці 6. Його опрацювання 
свідчить, що більшість схвалених баз ДМ ство-
рено американськими дослідниками – принай-
мні 13 (37,1% у переліку); до них належать ін-
формаційні ресурси №№1, 9, 10, 13, 15, 18-20, 
28-29, 32, 35, а також №26 (розроблений спільно 
з австралійськими експертами). У Великій Бри-
танії розроблено бази доказів №№2-8, 11,14, 21, 
30 – загалом 11 (31,4% у переліку). Канадськими 
експертами створено 6 баз ДМ (17,1%): №№16-
17, 22-23, 31, 33; австралійськими – інформацій-
ні ресурси №№24, 26, 27 (8,6% у переліку). 

Бази даних NHS Evidence (№21) і TRIP (№34) 
заявлені в переліку як «метапортали». Як видно 
з таблиці 6, саме для спеціалістів первинної лан-
ки призначений ресурс Essential Evidence Plus 
(№13). Вивчення змісту довело корисність у цьо-
му аспекті комп’ютерної бази TRIP (№34), адже 
докази з питань первинної допомоги в ній відо-
кремлено. 

Узагальнення доказів ефективності «управ-
лінських, фінансових і виконавчих розробок сис-
тем охорони здоров’я» містить ресурс Health 
Systems Evidence (№17).

Важлива наявність у списку мультилінгваль-
них баз, створених на основі співпраці груп екс-
пертів. Такими є Epistemonicos (№12), PDQ-
Evidence for Informed Health Policymaking (№25) 
і TRIP (№34). Їхня частка складає 8,6%.

Рис. 3. Піраміда доказів 
Haynes B. (2010)
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таблиця 5. приклад узагальнень доказів типу «синопси» – категорії ефектів лікувальних втручань, що 
прийняті в журналі «Clinical evidence» 

Категорія впливу Пояснення
Корисний Ефективність втручання чітко доведена результатами РКД, а очікувана шкода є мен-

шою, ніж користь
Імовірно корисний Докази ефективності втручання є менш очевидними, ніж у категорії «корисний»
Між корисністю 
та шкідливістю

Клініцистам і пацієнтам варто зважувати шанси отримання користі й шкоди – з ура-
хуванням індивідуальних обставин і пріоритетів 

Ефективність невідома Брак доказів або їхньої якості 
Незначна імовірність корисності Недостатня ефективність втручання доведена гірше, ніж для категорії «імовірно не-

ефективний чи шкідливий»
Імовірно неефективний чи шкід-
ливий

Неефективність або шкідливість втручання є чітко доведеною

таблиця 6. Комп’ютерні бази доказів (Кохрейнівське співробітництво, 2013)
№ Назва Коментар

1 База даних AHRQ Містить узагальнення доказів, у тому числі настанови. 
Доступ вільний

2 База оглядів ARIF (Aggressive 
Research Intelligence Facility) 

Розробка Бірмінгемського університету (Велика Британія), що містить система-
тичні огляди. Доступ вільний

3 Best Health Розробка центру доказів BMJ (англ. BMJ Evidence Centre), призначена для па-
цієнтів. Доступ платний

4 Best Practice Розробка BMJ Evidence Centre для практичних лікарів («інструмент клінічного 
оцінювання»). Доступ платний

5 Clinical Evidence Розробка BMJ Evidence Centre для спеціалістів охорони здоров’я. Містить уза-
гальнення доказів. Доступ платний

6 Clinical Knowledge Summaries Ресурс британської Національної служби здоров’я (англ. NHS Evidence). Міс-
тить узагальнення доказів і для пацієнтів, і для медиків. Доступ вільний

7 DARE (Database of Abstracts of 
Reviews of Effects)

База британського центру розробки й поширення оглядів CRD. Містить такі 
узагальнення доказів, як «синопси» та «синтези». Доступ вільний

8 Cochrane Library Бібліотека Кохрейнівського Співробітництва, основним продуктом якого є сис-
тематичні огляди. Є платні та безкоштовні доступи 

9 DynaMed
Розробка EBSCO – інформаційної служби США та Канади, яка опрацьовує дані 
375 веб-сайтів ДМ. Містить узагальнення доказів, призначена для спеціалістів 
охорони здоров’я. Доступ платний

10 EBM Guidelines Збірка узагальнень доказів – аналізів рішень, виданих в online-бібліотеці Wiley 
(США). Призначена для медиків. Доступ платний 

11 Effective Older People Care (beta)
Розробка Кохрейнівського Співробітництва Cochrane Health Сare for Older 
Peoples Field, що містить докази з ведення та реабілітації літніх пацієнтів. До-
ступ вільний, необхідна реєстрація

12 Epistemonicos

«Мультилінгвальна, колаборативна та доступна база доказів для охорони 
здоров’я», створена в університеті Pontificia Universidad Católica de Chile. На-
дає можливість швидкого пошуку систематичних оглядів іспансь кою, англійсь-
кою, французькою, італійською, німецькою, голландською,  португальською, 
арабською, китайською. Доступ вільний

13 Essential Evidence Plus
«Міцний ресурс, що об’єднує зміст, інструменти, калькулятори та нагадування 
для спеціалістів первинної ланки охорони здоров’я», створений Wiley (США). 
Доступ платний

14 Evidence Updates (попередня на-
зва BMJ Updates)

База даних, створена BMJ Evidence Centre. Надає можливість швидкого пошуку 
систематичних оглядів. Доступ вільний, необхідна реєстрація

15 Harrison’s Practice Розробка McGraw-Hill для мобільних приладів: містить відповіді на запитання 
з діагностики та лікування 

16 Healthevidence (або health-
evidence.ca)

Онлайн-реєстр систематичних оглядів ефективності в охороні здоров’я та втру-
чань зі зміцнення здоров’я. Створений в університеті МакМастер; є франко- та 
англомовна версії. Доступ вільний, необхідна реєстрація
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Закінчення табл. 6

№ Назва Коментар

17 Health Systems Evidence

Створений в університеті МакМастер. Містить узагальнення доказів ефек-
тивності «управлінських, фінансових і виконавчих розробок систем охорони 
здоров’я» та «стратегії впровадження, що можуть підтримати зміни» в цих сис-
темах. Доступ вільний

18 HEED (Health Economic 
Evaluation Database)

Створено компанією Wiley (США). Містить дані економічних аналізів медика-
ментозних та інших втручань. Вільний доступ для учасників Кохрейнівського 
Співробітництва 

19 JAMAevidence Розробка компанії McGraw-Hill для спеціалістів охорони здоров’я. Містить уза-
гальнення доказів та інструменти прийняття рішень. Доступ платний

20 National Guidelines 
Clearinghouse

База Департамента охорони здоров’я США.
Містить клінічні настанови. Доступ вільний

21 NHS Evidence Ресурс NICE, заявлений як «метапортал пошуку доказів, настанов і даних уря-
дової політики» для спеціалістів охорони здоров’я. Доступ вільний

22 Nursing+
Ресурс створений в університеті МакМастер. Містить найкращі докази з пи-
тань сестринської практики, є можливість швидкого пошуку. Доступ вільний, 
необхідна реєстрація

23 OBESITY+ Розробка університету МакМастер. Містить докази (насамперед систематичні 
огляди) із проблем ожиріння. Доступ вільний, необхідна реєстрація

24
OTseeker (Occupational Therapy 
Systematic Evaluation of 
Evidence)

Ресурс містить систематичні огляди та РКД.
Доступ вільний

25 PDQ-Evidence for Informed 
Health Policymaking

Розробка групи, до якої входять учасники проекту Epistemonicos, експерти 
Норвезького центру знань для охорони здоров’я та кохрейнівської групи ефек-
тивної практики та організації медичної допомоги EPOC (Cochrane Effective 
Practice and Organisation of Care). Містить систематичні огляди із проблем охо-
рони здоров’я. Доступ вільний

26 PEDro (Physiotherapy Evidence 
Database) 

Мультилінгвальний ресурс австралійського Центру доказової фізіотерапії 
CEBP та Американської асоціації фізіотерапії APTA – для спеціалістів охоро-
ни здоров’я. Містить клінічні дослідження, систематичні огляди й настанови. 
Доступ вільний

27 Physiotherapy Choices
Розробка австралійського Центру доказової фізіотерапії CEBP для пацієнтів. 
Містить клінічні дослідження, систематичні огляди й настанови. Доступ віль-
ний

28 PIER (Physicians’ Informaton and 
Education Resource)

Доступний лише для членів Американської колегії лікарів ACP. Містить уза-
гальнення доказів, надає можливість швидкого пошуку

29 PubMed Clinical Queries Забезпечує можливість пошуку доказів у MEDLINE. Доступ вільний

30
QIPP 
(Quality, Innovation, Productivity 
and Prevention)

Містить відібрані в базі даних NHS Evidence «якісні та продуктивні» описи ви-
падків і узагальнення доказів з певної тематики. Призначений для медиків. До-
ступ вільний

31 Rehab+
Ресурс створено в університеті МакМастер. 
Містить систематичні огляди із проблем реабілітації, надає можливість швид-
кого пошуку. Доступ вільний, необхідна реєстрація

32 Special Collections from the 
Cochrane Library

Тематичні збірки доказів, відібрані Wiley у Кохрейнівській бібліотеці (напри-
клад, із проблем паління, раку молочної залози тощо). Доступ вільний 

33 TI (Therapeutic Initiative) База даних, заявлена як «доказова фармакотерапія від University of British 
Columbia». Призначена для спеціалістів охорони здоров’я. Доступ вільний

34 TRIP Database «Інструмент метапошуку для клініцистів».
Призначений для спеціалістів охорони здоров’я. Доступ вільний

35 UpToDate Розробка видавництва Wolters Kluwer Health, що містить узагальнення доказів і 
призначена для працівників охорони здоров’я. Доступ вільний

Примітка. У грудні 2013 року до списку включено безкоштовний ресурс Evidence Aid – розробку Кохрейнівського Спів-
робітництва, присвячену рішенням, що необхідно приймати «до, під час і після» лих і гуманітарних катастроф.
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Більшість ресурсів ДМ, схвалених Кохрейнівсь-
ким Співробітництвом, містить саме вторин-
ні докази. Загалом таких 23, що складає 65,7% 
у списку. У таблиці 6 це – ресурси №№1-2, 6-10, 
14,16, 18-21, 23-28, 30-31, 34-35. База HEED 
(№18) присвячена економічним аналізам, ще 
одна (EBM Guidelines, №10) – аналізам рішень, і 
їх частки в загальній структурі схвалених ресур-
сів становлять по 2,9%. Майже у третині випад-
ків (31,4%) описи баз даних містять уточнення 
про наявність систематичних оглядів: це ресур-
си №№2, 7-8, 14, 16, 23-26, 31, 34 (загалом їх 11). 
В описах 6 баз (17,1%) наголошено на наявності 
настанов (№№1, 20-21, 26-27, 34).

Доступ до більшості схвалених баз є безко-
штовним. Платними є 6 ресурсів (17,1% у перелі-
ку): Best Health (№3), Best Practice (№4), Clinical 
Evidence (№5), DynaMed (№9), EBM Guidelines 
(№10), Essential Evidence Plus (№13). 

До списку увійшли 3 «розробки для пацієн-
тів» (8,6% у загальній структурі): Best Health 
(№3), Physiotherapy Choices (№27) і Clinical 
Knowledge Summaries (№6, призначений також 
для медиків). Крім того, на веб-сайті Кохрей-
нівського Співробітництва відокремлено «ре-
сурси для пацієнтів, що надають доступ до уза-
гальнень доказів, допомогу у прийнятті рішень 
тощо»: в лютому 2013 року до них віднесли 23 
комп’ютерні бази ДМ (табл. 7).

література
1. Власов В.В. Введение в доказательную медицину / М.: 

Медиа Сфера, 2001. – 392 с.
2. Гринхальх Т. Основы доказательной медицины / пер. с 

англ. под ред. Денисова И.Н., Сайткулова К.И., 3-е изд. – 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 288 с.

3. Уваренко А.Р., Ледощук Б.О., Яворівський О.П., Мар-
чук Н.В. Методичні основи наукового супроводження пе-
ребудовчих процесів вітчизняної охорони здоров’я // Ма-
теріали V з’їзду спеціалістів з соціальної медицини та ор-
ганізаторів охорони здоров’я України, Київ, 11-12 жовтня 
2012 / Східноєвр. журн. громадського здоров’я (спец. ви-
пуск). – С. 115-116.

4. Москаленко В.Ф., Булах І.Є., Пузанова О.Г. Методологія 
доказової медицини: [підручник] / К.: ВСВ «Медицина», 
2014. – 200 с.

5. Панченко О.А., Полулях Ю.Е., Антонов В.Г. Медицина и 
Интернет (1-е изд.) / Донецк: СПД Дмитренко, 2008. – 
524 с.

6. Реєстр медико-технологічних документів. / Електронний 
ресурс. – URL: www.dec.gov.ua/mtd/reestr.html (дата звер-
нення: 27.10.2014).

7. Скакун М.П. Основи доказової медицини / Тернопіль: Ук-
рмедкнига, 2005. – 244 с.

8. Antman E.M., Lau J., Kuperlinck B. et al. A comparison of 
results of meta-analyses of randomized controlled trials and 
recommendations of clinical experts // JAMA. – 1992. – 
268. – P. 240-248.

9. Ely J.W., Osheroff J.A., Ebell M.A. et al. Analysis of questions 
asked by family doctors regarding patient care // BMJ. – 
1999. – 319. – P. 358-361.

10. A review of the Collaboration’s performance 2010/2011 / 
Cochrane Collaboration. – Електронний ресурс. – URL: 
annual-report.cochrane.org/ content/our-plans (дата звер-
нення: 22.06.2014).

11. Bastian H., Glasziou P., Chalmers I. Seventy-five trials 
and eleven systematic reviews a day: how will we ever 
keep up? // PLoS Med. – 2010. – 7 (9): e1000326. – Елек-
тронний ресурс. – URL: www.plosmedicine.org/article/
info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1000326 (дата 
звернення: 24.06.2014).

12. Borgerson K. Evidence-based alternative medicine? // 
Perspect. Biol. Med. – 2005. – 48 (4). – P. 502-515.

13. Centre for reviews and dissemination of University of York: 
[сайт] / Електронний ресурс. – URL: www.york.ac.uk/inst/
crd (дата звернення: 22.06.2014).

14. Chalmers I., Glasciou P. Avoidable waste in the production 
and reporting of research evidence // Lancet. – 2009. – 374, 
Iss. 9683. – P. 86-89.

таблиця 7. Комп’ютерні бази узагальнень доказів для пацієнтів (Кохрейнівське співробітництво, 2013) 

№ Назва бази даних № Назва бази даних
1 Bandolier 13 NHS Choices
2 Behind the Headlines 14 Patient Decision Aids
3 Childbirth Connection 15 P.E.A.R.L.S.
4 Cochrane Consumer Network 16 Physiotherapy Choices
5 The Cochrane Collaboration* 17 PubMed Health
6 Best Health 18 sense about science
7 Health Behavior News Service: Translating Evidence 

into News
19 Special Collections from the Cochrane Library

8 HealthNewsReview.org 20 Testing Treatments
9 healthtalkonline.org 21 ThinkWell
10 Informed Health Online 22 UK Prostate Link
11 The Lundberg Institute 23 YourHealthNet
12 Making Sense of MS Research

П р и м і т к а. * – у грудні 2013 року ресурс виключено зі списку.



Том 17, № 3, 2014 21

Лекції та огЛяди

15. Ramsey P.G., Carline J.D., Inui T.S. et al. Changes over time 
in the knowledge base of practicing internists // JAMA. – 
1991. – 266. – Р. 1103-1107.

16. Chen Y., Yang K. Avoidable waste in the production and 
reporting of research evidence // Lancet. – 2009. – 374, Iss. 
9692. – P. 786.

17. Clinical evidence concise. The international source of the 
best available evidence for effective health care / ed. D. 
Tovey // BMJ Publishing Group. – Suffolk: William Clowes, 
2005. – Issue 14. – 652 p.

18. de Angelis C., Drazen J.M., Frizelle F.A. et al. Clinical trial 
registration: a statement from the International Committee of 

Medical Journal Editors // Ann. Int. Med. – 2004. – 141. – P. 
477-478.

19. Mathieu S., Boutron S., Moher D. et al. Comparison of 
Registered and Published Primary Outcomes in Randomized 
Controlled Trials // JAMA. – 2009. – 302 (9). – P. 977-984.

20. Kulier R., Gülmezoglu A.M., Zamora J. et al. Effectiveness of 
a Clinically Integrated e-Learning Course in Evidence-Based 
Medicine for Reproductive Health Training. A Randomized 
Trial // JAMA. – 2012. – 308 (21). – P. 2218-2225.

Повний список літератури знаходиться в редакції

inforMation support of evidenCe Based health Care (part i)
Puzanovа О.G., Hruzyeva T.S.

National O.O. Bohomolets medical university, Kyiv

Summary. The article deals with the role of information component of evidence based health care. The main approaches 
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information sources’ systematization and their revealed classifications.
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Введение
История открытия и исследования свойств 

витамина D (VD) связаны с изучением этиоло-
гии, патогенеза рахита, а в последствии и других 
заболеваний скелета, а также с поиском лечеб-
но-профилактических средств для предупреж-
дения и лечения патологии костной ткани. Крат-
кое клиническое описание рахита было сдела-
но Daniel Whistler еще в 1645 году, а несколько 
позже (в 1650 году) более полную и детальную 
картину данного заболевания представил Francis 
Glisson [6]. Понадобилось более 250 лет, пре-
жде чем была расшифрована этиология рахита. 
Лишь в начале ХХ века благодаря исследовани-
ям таких ученых как Mellanby Е., McCollum E.V., 
Huldshinsky K., Chick H., Park E.A., Steenbock H., 
Hess A.F., Rosenheim O. и ряда других исследо-
вателей был открыт витамин D и определена его 
решающая роль в патогенезе рахита [38]. При-
знанием научных заслуг ученых, значимости от-
крытия и итогом проведенных исследований ста-
ла Нобелевская премия, которой был удостоен 
немецкий ученый Windaus A. в 1928 году за из-
учение стеринов, химической структуры и мета-
болизма VD. 

Практическое использование результатов на-
учных исследований обеспечило решение про-
блемы рахита. Назначение солнечных инсоля-
ций, перорального применения богатого VD ры-
бьего жира, а в дальнейшем и использование ви-
тамина в виде добавок и соответствующих пре-
паратов позволило наладить массовую профи-

лактику рахита и достичь контроля над данным 
заболеванием, минимизировать его проявления.

Дальнейшие научные исследования, направ-
ленные на изучение биологической роли VD, 
ознаменовались открытием сложных механиз-
мов его метаболизма. Были выявлены десятки 
его метаболитов, в том числе и наиболее актив-
ная его форма 1,25-дигидровитамин D, который 
был идентифицирован как истинный стероид-
ный гормон, стимулирующий абсорбцию каль-
ция в тонком кишечнике [15, 19]. Как поступа-
ющий с пищей, так и синтезируемый в коже под 
воздействием ультрафиолета, VD приобретает 
биологическую активность гормона только пос-
ле ряда превращений [35]. В печени при учас-
тии фермента 25-гидроксилазы митохондрий 
(CYP27A1) и микросом (CYP2R1) VD преобра-
зуется в прогормональную его форму 25-гидрок-
сивитамин D – 25(ОН)D. В клетках проксималь-
ных отделов канальцев коры почек в результа-
те реакции, катализируемой митохондриальным 
ферментом 1-альфа-гидроксилазой (CYP27B1), 
из 25-гидроксивитамина D образуется активная 
гормональная форма VD – 1,25-дигидровитамин 
D3 (1,25(OH)2D). 

Важным открытием стало то, что в цирку-
ляции метаболиты VD находятся в комплексе с 
витаминсвязывающим белком (DBP) и, в мень-
шей степени, с альбумином, от уровней которых 
в конечном итоге зависит синтез 1,25(OH)2D и 
его биологическая активность. Кроме того, было 
установлено, что эффекты VD реализуются че-
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рез соответствующие рецепторы – рецепторы 
витамина D (VDR).

Благодаря проведенным исследованиям мы 
получили достаточно четкое и глубокое понима-
ние роли VD в обмене кальция и фосфора, сти-
муляция абсорбции которых в тонком кишечни-
ке данным витамином опосредованно влияет на 
процессы костеобразования. Кроме того, были 
вскрыты механизмы непосредственного благо-
приятного воздействия VD на метаболизм кост-
ной ткани через присутствующие в остеобластах 
и остеокластах VDR, а также было доказано, что 
остеобласты обладают способностью к автоном-
ному производству 1,25(OH)2D. 

Таким образом, результаты многочисленных 
исследований, проведенных с момента открытия 
VD, подчеркивают его ключевую роль в регу-
ляции обмена кальция и фосфора, обеспечении 
здорового метаболизма костной ткани. К насто-
ящему времени не остается сомнений в том, что 
дефицит данного витамина является важнейшим 
фактором патогенеза таких заболеваний костной 
системы как рахит и остеопороз. В связи с этим 
VD (1,25(OH)2D) справедливо именуется каль-
цийтропным гормоном, а назначение его препа-
ратов широко используется в медицинской прак-
тике для профилактики и лечения соответствую-
щей костной патологии.

Наряду с вышеизложенным, необходимо под-
черкнуть, что биологическая роль VD не ограни-
чивается только лишь регуляцией костного ме-
таболизма. Научные исследования последних 
двух десятилетий существенно расширили наши 
представления о роли VD в организме человека. 
Первой и важной предпосылкой для суждения 
о широком внескелетном спектре эффектов ви-
тамина явилось то, что VDR были обнаружены 
практически во всех тканях человека. Экспрес-
сия VDR почти всеми ядросодержащими клет-
ками свидетельствует о важной роли VD в раз-
личных физиологических процессах. В настоя-
щее время считается, что VD через свои рецепто-
ры участвует в регуляции до 10% всех генов че-
ловека. Кроме того, было установлено, что фер-
мент 1-альфа-гидроксилаза, который обеспечи-
вает синтез 1,25(OH)2D, присутствует не толь-
ко в почечных канальцах, кишечнике, костной и 
хрящевой тканях, но также в клетках кожи, нерв-
ной системы, плаценты, яичек, селезенки, лим-
фатических узлов, скелетных мышц, легких, пе-
чени, моноцитах, макрофагах, стволовых клет-
ках [21]. Это свидетельствует о наличии других, 

помимо почек, источников гормональных форм 
VD и о потребностях в витамине не только кле-
ток кишечника и скелета, но и других тканей и 
органов человека. 

Роль витамина D в патогенезе онкологи-
ческих заболеваний

На рис. 1 представлены основные внескелет-
ные эффекты VD, доказанные многочисленными 
научными исследованиями. Для VD была обна-
ружена способность влиять на генном и на мо-
лекулярном уровне на синтез ряда факторов (ци-
клин-зависимая киназа, инсулиноподобный фак-
тор роста 1, трансформирующий фактор роста β, 
ядерный фактор kB, антиапоптотический белок 
Bcl-2, проапоптотический белок Вах и др.), кото-
рые участвуют в пролиферации и дифференци-
ровке различных клеток и в регуляции их апоп-
тоза [35].

Нарушение регуляции витамином экспрес-
сии вышеуказанных факторов увеличивает веро-
ятность злокачественного роста. Так, Grant W.B. 
и соавт. [13], проведя анализ научных данных, 
продемонстрировали сильную обратную корре-
ляцию степени ультрафиолетового облучения и 
образования VD с заболеваемостью различными 
видами рака (мочевого пузыря, простаты, молоч-
ной железы, шейки матки, толстого кишечника, 
эндометрия, пищевода, желудка, легких, яични-
ков, поджелудочной железы, почек и др.). Резуль-
таты рандомизированного, плацебо-контролируе-
мого исследования, проведенного среди женщин 
постменопаузального возраста (n=1179), показа-
ли, что комплексное назначение VD и кальция 
приводило к достоверному снижению количе-
ства случаев различных форм рака в течение 4-х 
лет наблюдения [18]. При этом установлено, что 
низкий сывороточный уровень 25(OH)D являет-
ся сильным предиктором риска не только разви-
тия рака, но и смертности от него [26].

Витамин D и сердечно-сосудистые заболе-
вания

Накопленные к настоящему времени данные 
свидетельствуют о важных эффектах VD (рис. 2) 
на функционирование сердечно-сосудистой си-
стемы [36]. VDR присутствуют в клетках эндо-
телия, гладких мышц сосудов и кардиомиоцитах, 
благодаря чему VD оказывает непосредственное 
воздействие на происходящие в них фермента-
тивные процессы [27]. Кроме того, установлено 
опосредованное влияние витамина на сердечно-
сосудистую систему, в том числе благодаря мощ-
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ному ингибирующему действию на секрецию ре-
нина [20] и способности снижать синтез провос-
палительных цитокинов. Доказано, что низкая 
концентрация 25(OH)D является независимым 
фактором риска развития таких сердечно-сосу-
дистых нарушений, как ишемическая болезнь 
сердца, инфаркт миокарда, сердечная недоста-
точность, инсульт, гипертензия, а также смерт-
ности от них. Следует отметить, что связь между 
дефицитом VD и сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями установлена и для женщин в постмено-
паузальном периоде [24]. Причем одним из меха-
низмов влияния витамина на функцию сердечно-
сосудистой системы является его участие в син-
тезе эстрадиола, роль которого в регуляции мио-
кардиоцитов и эндотелиальных клеток осущест-
вляется через присутствующие в них эстрогено-
вые рецепторы [9].

Витамина D и сахарный диабет
Многочисленные исследования подтвержда-

ют также роль витамина D в патогенезе сахарно-
го диабета [34, 37]. Установлено, что пациенты с 
сахарным диабетом I и II типов характеризуют-
ся более высокой степенью гиповитаминоза VD. 
Обсуждается роль в патогенезе сахарного диабета 
вызванных дефицитом VD изменений кальциево-
го гомеостаза и иммунных нарушений. Вместе с 
тем, появляется все больше доказательств проти-
водиабетических свойств VD благодаря его пря-
мому воздействию на бета-клетки. Через присут-
ствующие VDR в бета-клетках поджелудочной 
железы VD стимулирует секрецию инсулина, а 
также увеличивает чувствительность к инсули-
ну, в том числе повышая экспрессию инсулино-
вых рецепторов. 

Рис. 1. Основные внескелетные эффекты витамина D
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Необходимо отметить, что исследования по-
следних лет демонстрируют обратную корреля-
цию уровней 25(ОН)D и развитием не только 
сердечно-сосудистых расстройств и диабета, но 
и метаболического синдрома, включающего ги-
пертонию, ожирение, инсулиновую резистент-
ность и толерантность к глюкозе [2]. Причем 
связь между низкими показателями VD и риском 
развития метаболического синдрома отмечена и 
в детском возрасте [10].

Таким образом, к настоящему времени полу-
чены доказательства неблагоприятного влияния 
гиповитаминоза VD на функцию различных ор-
ганов и систем организма. Наряду с позитивным 
его воздействием на процессы ремоделирования 
костной ткани VD также участвует в регуляции 
середечно-сосудистой системы. Дефицит VD яв-
ляется одним из компонентов патогенеза сахар-
ного диабета и онкологических заболеваний. Не-
обходимо отметить, что эффекты VD реализуют-
ся как прямым воздействием на клетки вышеука-
занных органов и тканей, так и опосредованно. 
Конечно же, определенную долю косвенных эф-
фектов VD осуществляет через регуляцию обме-
на кальция и фосфора. Однако, необходимо от-
метить, что участие VD в патогенезе широкого 
спектра заболеваний человека опосредовано и 
через его влияние на иммунную систему. 

иммунорегуляторное значение витами-
на D

Предпосылкой для изучения регулирующих 
свойств VD на иммунный ответ явилось обна-
ружение в начале 80-х годов прошлого столетия 
VDR в моноцитах крови и активированных Т и В 
лимфоцитах [28]. Кроме того, было показано, что 
в макрофагах имеется фермент CYP27B1, благо-
даря которому вышеуказанные клетки обладают 
способностью автономного синтеза 1,25(OH)2D 
из 25(OH)D [1]. Это послужило основанием для 
изучения роли VD в функционировании иммун-
ной системы человека. В итоге за прошедшие 
30 лет накоплено огромное количество фактов, 
подтверждающих важное значение VD для им-
мунного ответа. Причем, эффекты VD в отноше-
нии иммунной системы многогранны и сложны, 
а действие его распространяется на механизмы 
как врожденного, так и приобретенного имму-
нитета. Согласно современным представлениям 
VD оказывает влияние на моноциты/макрофаги, 
дендритные клетки, Т- и В-лимфоциты, что про-
является регуляцией их пролиферации, созрева-
ния, активности, секреции ими различных фак-
торов, в том числе цитокинов (рис.3).

Подтверждением значимости VD в иммун-
ной регуляции являются результаты многочис-
ленных экспериментальных исследований, кли-
нических и эпидемиологических наблюдений, 
которые демонстрируют связь между низкими 

Рис. 2. Механизмы развития сердечно-сосудистой патологии при дефиците витамина D (1,25(OH)2D)
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уровнями VD и повышенной восприимчивостью 
к различным инфекциям, а также с аутоиммун-
ной и аллергической патологией [3, 7, 11, 17, 22, 
23, 30, 31].

Рис. 3. Основные эффекты витамина D на различные 
клетки иммунной системы (адаптировано по Scolletta 
S. и соавт., 2013 [33]). Примечание: VDR – рецептор ви-
тамина D, CYP27B1 – 1-альфа-гидроксилаза, ИЛ – ин-
терлейкин, ГКС – главный комплекс гистосовместимос-
ти, CD – кластер дифференцировки, ИНФ – интерфе-
рон, CYP27A1 – 25-гидроксилаза, «+» – стимулирующий 
эффект витамина D, «-» – ингибирующий эффект вита-

мина D.

Другие внескелетные эффекты витами-
на D

Изучение влияния VD на скелетную мускула-
туру показало положительную связь между его 
уровнем и мышечной силой, физической рабо-
тоспособностью. Анализ многочисленных науч-
ных данных демонстрирует, что назначение пре-
паратов VD ежедневно в дозе 700-1000 МЕ су-
щественно (на 19,0-23,0%) снижает риск паде-
ний и, как следствие, переломов [5].

Кроме вышеизложенных внескелетных эф-
фектов VD следует учитывать и то, что его ме-
таболиты способны влиять на экспрессию и/или 
секрецию большого количества факторов, в том 
числе продуцируемых костными клетками [4]. 
К их числу можно отнести фактор  роста фибро-
бластов 23 (FGF23), белок Klotho, паратирео-
идный гормон, инсулиноподобный фактор 
 роста-1 (IGF-I), его рецептор и связывающие бел-

ки, трансформирующий фактор роста β (TGF-β), 
фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), рецеп-
торы эндотелина, которые участвуют как в кост-
ном ремоделировании, так и в физиологических 
процессах в других тканях организма человека.

Так, установлено, что кальцитриол обладает 
способностью усиливать синтез остеоцитами и 
остеобластами FGF23, а также образование в по-
чечных канальцах белка Klotho [16]. В присут-
ствии Klotho в качестве корецептора FGF23 уг-
нетает синтез NAPI-2a и NAPI-2с, что приводит 
к повышению почечной экскреции фосфатов и 
снижению их уровней в сыворотке крови. Таким 
образом, через систему FGF23-Klotho VD осу-
ществляет регуляцию фосфорного обмена, зна-
чение которого выходит далеко за пределы мета-
болизма костной ткани. Это объясняется тем, что 
фосфаты широко используются организмом в 
различных физиологических процессах и, играя 
важную роль в формировании костей, они так-
же участвуют в клеточной сигнализации, энерге-
тическом обмене, синтезе нуклеиновых кислот и 
поддержании кислотно-щелочного баланса [29].

Помимо прямой регуляции гена FGF23, VD 
способен стимулировать функцию гена Klotho, 
который также имеет VDREs. Продукт данного 
гена, белок Klotho, является протеином, который 
экспрессируется преимущественно в дисталь-
ных канальцах почек и является обязательным 
кофактором при стимуляции рецепторов FGF23. 
В опытах на мышах показано, что дефицит бел-
ка Klotho, так же как и FGF23, сопровождается 
существенными нарушениями минерального об-
мена и вызывает синдром, напоминающий пре-
ждевременное старение у человека [16]. В связи 
с этим ген Klotho справедливо именуется «геном 
долголетия» [14], а VD через прямую регуляцию 
вышеуказанного гена может опосредованно вли-
ять на процессы старения.

Заключение
Таким образом, полученные к настоящему 

времени результаты многочисленных научных 
исследований свидетельствуют о многогран-
ном, системном действии VD на различные ор-
ганы и системы организма человека. Вследствие 
этого, состояние дефицита или недостаточнос-
ти вышеуказанного витамина приобретает зна-
чимость предиктора развития широкого спектра 
патологических состояний. Более того, исходя из 
вышеизложенного, логично было бы предполо-
жить, что гиповитаминоз VD, в конечном итоге, 
должен способствовать снижению длительности 
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жизни человека. Необходимо отметить, что к на-
стоящему времени эта гипотеза получила опре-
деленные подтверждения. Так Ginde A.A. и со-
авт. [12] при анализе результатов обследования 
3408 участников в возрасте 65 лет и старше уста-
новили, что уровни в сыворотке 25(OH)D имели 
независимую, обратную ассоциацию с показате-
лями общей смертности и смертности от сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Аналогичные ре-
зультаты были получены Dobnig H. и соавт. [8] 
и Pilz S. и соавт. [25] при обследовании соот-
ветственно 3258 и 614 пожилых женщин и муж-
чин. Более дифференцированную информацию 
дали Schöttker В. и соавт. [32], которые провели 
обследование более 15 тыс. жителей Германии 
в возрасте 50-74 лет. Они показали, что низкие 
уровни витамина D (значения 25(OH)D менее 30 
нмоль/л) ассоциированы с увеличением показа-
телей не только общей смертности и смертно-
сти от сердечно-сосудистой патологии, но также 
и летальностью от онкопатологии и заболеваний 
органов дыхания.
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Резюме. Результати численних досліджень, проведе-
них з моменту відкриття вітаміну D (VD), підкреслюють 
його ключову роль у регуляції обміну кальцію й фосфо-
ру, забезпеченні здорового метаболізму кісткової ткани-
ни. Дослідження позаскелетних ефектів VD дозволило 
виявити його здатність впливати на генному й молеку-
лярному рівні на синтез ряду факторів, які беруть участь 
у проліферації та диференціюванні різних клітин і в 
регуляції їх апоптозу. Накопичені до теперішнього часу 
дані свідчать про важливі ефекти VD на функціонування 
серцево-судинної системи. Численні дослідження 
підтверджують також роль вітаміну D у патогенезі цу-
крового діабету й розвитку метаболічного синдрому, що 
включає гіпертонію, ожиріння, інсулінову резистентність 
і толерантність до глюкози. За минулі 3 десятиліття нако-
пичено величезну кількість фактів, що свідчать про важ-
ливе значення VD для імунної відповіді. 

Ключові слова: вітамін D, позаскелетні ефекти, 
онкологічні захворювання, серцево-судинна патологія, 
цукровий діабет, імунна відповідь, смертність. 

Main extraskeletal effeCts  
of vitaMin d

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

Institute of Gerontology named after D.F. 
Chebotarev of National Academy of Medical 

Sciences of Ukraine, Kyiv 
Donetsk National Medical University named 

after M. Gorky, Donetsk

Summary. Results of the numerous researches that 
were conducted from the moment of vitamin D (VD) 
discovery emphasize its key role in a regulation of calcium 
and phosphorus exchange, providing a bone tissue healthy 
metabolism. Research of VD extraskeletal effects allowed to 
find its ability to influence on a gene and molecular scale 
synthesis of a numerous factors, that participate in various 
cells proliferation, differentiation and in their apoptosis 
regulation. Сumulated by now dates testify to VD important 
effects on cardiovascular system functioning. Numerous 
researches confirm also a vitamin D role in a diabetes mellitus, 
metabolic syndrome including a hypertension, an obesity, 
insulin resistance and glucose tolerance pathogenesis. For 
last 3 decades the huge number of the facts confirming VD 
importance for the immune response is saved up. 

Keywords: vitamin D, extraskeletal effects, cancer, 
cardiovascular disease, diabetes, immune response, mortality.
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Актуальность темы
Анкилозирующий спондилит (АС) – хрони-

ческое системное заболевание, характеризующе-
еся воспалительным поражением позвоночни-
ка, околопозвоночных тканей и крестцово-под-
вздошных сочленений с анкилозированием меж-
позвоночных суставов и развитием кальцифика-
ции спинальных связок [1]. Распространенность 
заболевания в разных регионах мира варьирует 
от 0,1 до 1,8%, в России составляет 0,1%. АС от-
носится к непрерывно прогрессирующим инва-
лидизирующим ревматическим болезням, имею-
щим полиморфное клиническое течение, в связи 
с чем диагноз устанавливается в среднем через 
7-10 лет от возникновения первых симптомов. 
Учитывая этот факт, не удивительно, что в по-
следние годы резко возрос интерес к ранней диа-
гностике АС. С целью изучения его патогенети-
ческих особенностей в настоящее время актив-
но проводятся молекулярно-генетические, им-
муногенетические, популяционно-генетические, 
близнецовые и генеалогические методы иссле-
дования.

Безусловным шагом в понимании механиз-
мов генетической предрасположенности явилось 
установление ассоциации между развитием АС 
и антигеном главного комплекса гистосовмес-
тимости HLA-B27 [2,73]. Данный ген локализу-
ется на 6p21.3 хромосоме. Его основной функ-
цией является привязка антигенных пептидов 
на клеточной поверхности для представления 
цитотоксическим Т-лимфоцитам. Подтвержде-
на роль гена в патогенезе АС в популяциях Ру-
мынии [65], среди арабских [60] и мароккан-
ских пациентов [6], населения Туниса [46]. Вы-
явлена роль ряда полиморфизмов гена B*2704, 
B*2705 в популяциях г. Ухань (Китай) [52], на-
селения Венгрии [62]. По данным исследовани-

ям Института клинической иммунологии Ново-
сибирска среди тувинцев определено преобла-
дание полиморфизма HLA-B2704, а среди рус-
ских – HLA-B2705 и HLA-B2702, что характер-
но для европеоидных популяций [69].

Гаплотип (HLA-DPA1 и HLA-DPB1) нахо-
дится на 6p21.3 хромосоме, относится к груп-
пе главного комплекса гистосовместимости [29, 
30]. Роль полиморфизма rs422544 данного гапло-
типа подтверждена в патогенезе АС [21, 22]. Вы-
деляют HLA-B60 и HLA-DQA1, которые так-
же играют роль в возникновении АС. HLA-B60, 
класс IB, локализуется на хромосоме 6p21.3. Мо-
лекулы класса I играют центральную роль в им-
мунной системе, представляя пептиды, получен-
ные из просвета эндоплазматической сети. Они 
представлены почти во всех клетках [27]. Соче-
тание HLA-B60 и HLA-B27 вызывает очень вы-
сокий риск развития АС [80]. HLA-DQA1 (глав-
ный комплекс гистосовместимости, класс II, DQ 
альфа-1) находится на хромосоме 6p21.3 и игра-
ет центральную роль в регуляции иммунной сис-
темы, представляя пептиды, полученные из вне-
клеточных белков. Молекулы класса II выраже-
ны в антиген-представляющих клетках (АРС: 
В-лимфоциты, дендритные клетки, макрофа-
ги) [31]. Установлено, что может играть важную 
роль в повышении восприимчивости к АС среди 
китайцев [83].

Важную роль в патогенезе АС играет ген 
ERAP1, находящийся на 5q15 хромосоме [10]. Ген 
ERAP1 (также известный как ERAAP и ARTS1) 
представляет необходимую информацию эндо-
плазматической сети для создания белка амино-
пептидаз. Аминопептидаза расщепляет некото-
рые белки-рецепторы цитокинов на поверхно-
сти клеток, снижает их способность передавать 
химические сигналы в клетку, которые влияют 
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на процесс воспаления [25]. Подтверждена роль 
ряда полиморфизмов в патогенезе АС: rs27044, 
rs26653, rs2287987, rs27037, rs27434, rs10865331, 
rs17482078, rs10050860, rs30187 и rs2287987, а 
также гаплотипов rs17482078/10050860/2287987 
и rs30187, rs469876, rs13167972, rs27434 в по-
пуляциях русских [89], испанцев [73], китайцев 
[20, 50], иранцев [58], турков [17], корейцев [8] 
и в семейном варианте наследовании АС [80]. 
Подтверждена ассоциация Erap 1 c HLA-B27 и с 
его полиморфизмами HLA – B*27:02 и B*27:04 
[15, 88].

Следует представить еще ряд генов, которые в 
той или иной степени могут играть роль в патоге-
незе АС: ген ACE (ангиотензин I-превращающий 
фермент) [4], ATA1 – локализуется на 12q13.11 
хромосоме, осуществляет транспорт глутами-
на, участвует в детоксикации аммиака и про-
изводстве мочевины [71], карбоангидраза 1 
(CA1), локализующийся на 8q21.2 хромосоме 
[12], CARD9, находящийся на 9q34.3 хромосоме 
[10, 63], PD-1 (регулирующий апоптоз, 1) [62], 
CTLA4, локализующиеся на 2q33 хромосоме [7, 
19, 32], LRP5 (рецепторы, связанные с белком 
липопротеидов низкой плотности 5) локализу-
ется на хромосоме 11q13.4 [32, 54]. PTPN22 ло-
кализуется на 1p13.2 хромосоме, с его мутацией 
связывают развитие аутоиммунных нарушений, 
вызывающих следующие заболевания: сахарный 
диабет I типа, ревматоидный артрит, системную 
красную волчанку и болезнь Грейвса [66]. 

В изучении АС отводится большая роль ин-
терлейкинам (IL). IL-23 (IL-23A) [38], 23-рецеп-
тор интерлейкина (IL-23R), находится на хро-
мосоме 1p31.3. Белок, кодируемый этим геном, 
является субъединицей рецептора IL-23A/IL-23 
[39]. Выявлена роль ряда полиморфизмов в АС 
rs11209026, rs11465804, rs7517847 [24, 49, 13]. 
Полиморфизм rs11209026 влияет на тяжесть за-
болевания [44], rs17375018 – ассоциирован у па-
циентов HLA-B27-положительных [23]. Данный 
ген подтвержден у европейцев и азиатов, в част-
ности у китайцев и французов. Авторы Chen C., 
Zhang X., Li J., Wang Y. не выявили ассоциацию 
полиморфизма IL-23R среди населения восточ-
ной Азии [13].

Интерлейкин-1 (IL-1, IL-1A) находится на 
2q14 хромосоме. Белок, кодируемый этим геном, 
представляет собой плейотропный цитокин, уча-
ствующий в различных иммунных реакциях, 
воспалительных процессах и гемопоэзе. Проду-
цируется моноцитами и макрофагами в ответ на 

повреждение клеток, и таким образом индуциру-
ет апоптоз [35]. Ученые подтвердили его роль в 
патогенезе АС среди китайцев [26].

Рецептор интерлейкина-1 (IL-1R) находится 
на 2q12 хромосоме. Важный посредник участву-
ет во многих цитокин-индуцированных иммун-
ных и воспалительных реакциях [36]. Выявле-
на роль ряда полиморфизмов rs2234650, rs30735, 
rs31017и rs315952 в патогенезе АС среди иранс-
ких пациентов [57].

Антагонист рецептора интерлейкина-1(IL-
1RN) находится на 2q14.2 хромосоме. Данный 
белок подавляет деятельность α-интерлейкина-1 
и β-интерлейкина-1 [37]. Полиморфизм rs30735 
может выступать фактором риска развития АС 
среди кавказцев, азиатов, а rs31595 – только в 
Азии [43]. 

Интерлейкин-10 (IL-10) находится на 
1q31-q32 хромосоме. Белок, кодируемый этим 
геном, – цитокин, продуцируемый моноцита-
ми лимфоцитами. Этот цитокин имеет плейо-
тропные эффекты в иммунорегуляции воспале-
ния путем снижения экспрессии Th1 цитокинов, 
главного комплекса гистосовместимости (МНС) 
класса II AGS и костимуляторных молекул на ма-
крофагах. Также повышает выживание В-клеток, 
пролиферацию и производство антител [33]. До-
казана роль в патогенезе среди китайских паци-
ентов [56].

Интерлейкин-12B (IL-12B) находится на 
5q31.1-q33.1 хромосоме. Этот ген кодирует подъ-
единицу интерлeйкина-12, важной ролью это-
го цитокина является поддержка достаточного 
числа память/исполнительного элемента клетки 
Th1, для долгосрочной внутриклеточной защи-
ты от патогенных микроорганизмов [34]. Обна-
ружена ассоциация полиморфизма A1188C с за-
болеванием АС [70].

В результате недавних исследований ученые 
выделяют еще одну большую группу генов, во-
влеченных в патогенез АС. Эта группа цитоки-
нов, внеклеточных белков, участвующих в им-
мунных ответах и гибели онкоклеток – фактор 
некроза опухоли. Одним из представителей яв-
ляется TNF (фактор некроза опухоли), находя-
щийся на 6p21.3 хромосоме. Ген кодирует мно-
гофункциональные провоспалительные цитоки-
ны, секретируемые макрофагами. Ген участву-
ет в регуляции пролиферации клеток, дифферен-
цировки, апоптоза, липидного обмена, и коагу-
ляции [76]. Выявлена роль полиморфизма -308, 
а -238.2 только у пациентов без HLA-B27 и так-
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же подтвержден у корейских пациентов [15, 41, 
82]. Причастность гена так же подтверждает-
ся эффективностью применения антицитокино-
вых препаратов из группы биологических аген-
тов: инфликсимаба – химерных моноклональных 
антител к ФНО-α. Первые признаки улучшения 
у большинства пациентов отмечались на следу-
ющий день после первой инфузии. Улучшения 
происходило в клинических показателях, таких 
как боль в целом, ночная боль, общая слабость, 
общая оценка пациентом самочувствия. Снижа-
лись также лабораторные показатели активности 
воспалительного процесса. Повторные введения 
инфликсимаба позволяли пациентам отказаться 
от применения НПВП. Также у пациентов отме-
чалось снижение индекса BASDAI более чем на 
50%, причем эффект более выражен, если лече-
ние начато на ранней стадии болезни [3].

Следующим геном является ген LTA (лимфо-
токсин-альфа) локализуется на 6p21.3 хромосо-
ме. Кодируемый белок, член семейства факторов 
некроза опухолей, является цитокином, проду-
цируемым лимфоцитами. Этот белок также яв-
ляется посредником большого множества вос-
палительных, иммуностимулирующих и проти-
вовирусных ответов, участвует в формировании 
вторичных лимфоидных органов во время разви-
тия и играет важную роль в апоптозе [55]. Дан-
ный ген может влиять на восприимчивость к АС, 
и возможно полиморфизм rs909253 связан с АС 
у населения Нинся (Китай) [14].

Также выделяют TNFR1 (суперсемейство ре-
цептора фактора некроза опухоли, член 1А), на-
ходится на 12p13.2 хромосоме. Белок, кодируе-
мый этим геном, является членом суперсемей-
ства TNF-рецептора. Белок является одним из 
основных рецепторов для фактора некроза опу-
холи-альфа [77]. Выявлена ассоциация с поли-
морфизмом -383 A/C с АС и подтверждена в по-
пуляциях мексиканцев и кавказцев Великобрита-
нии [18, 45]. 

Ген RANKL или TNFSF11 (фактор некроза 
опухоли (лиганд) суперсемейство, элемент 11) 
находится на 13q14 хромосоме. Данный ген ко-
дирует ФНО, который является лигандом для 
остеопротегерина и функционирует как ключе-
вой фактор для остеокластов при дифференциа-
ции и активации. А также участвует в регуляции 
Т-клеток зависит от иммунного ответа. Актива-
ция Т-клеток индуцирует экспрессию этого гена 
и приводит к увеличению остеокластогенеза и 
потере костной массы [79]. Выявлена ассоциа-

ция полиморфизма rs2277438 гена RANKL у ки-
тайцев [68].

Ряд исследователей выделяют единичные 
гены, которые играют роль в развитии АС. Гены 
KIF21B локализуются на 1q32.1 хромосоме. Ген 
кодирует кинезины. Кинезины являются АТФ-
зависимыми микротрубочками на основе мотор-
ных белков, которые вовлечены во внутрикле-
точный транспорт мембранных органелл [47]. 
Выяснена роль ряда полиморфизмов rs502658 и 
rs10494829 в развитии АС у китайцев [53]. Также 
MBL2, локализующийся на 10q11.2 хромосоме, 
кодирует растворимый маннозы лектин или ман-
нозы-связывающий белок, содержащийся в сы-
воротке крови. Белок принадлежит к семейству 
коллектин и является важным элементом в сис-
теме регуляции врожденного иммунитета. Бе-
лок распознает маннозу и N-ацетилглюкозамин 
на многих микроорганизмах, и способен активи-
ровать классический путь комплемента [59]. Он 
выявлен у корейских пациентов [40].

Ген ORAI1 находится на 12q24.31 хромо-
соме. Белок, кодируемый этим геном, являет-
ся мембраной-субъединицей кальциевого кана-
ла, который активируется стромальной молеку-
лой взаимодействия 1 (STIM1) датчика кальция, 
когда депо кальция уменьшается. Этот канал яв-
ляется основным способом для притока каль-
ция в Т-клетки [61]. Подтверждена роль генети-
ческих полиморфизмов гена ORAI1, гаплотип 
rs12313273/rs7135617, в восприимчивости к за-
болеванию АС среди пациентов, положительных 
по гену HLA-B27 в тайванском населении [85]. 

Группа генов TLR4 и TLR5 кодирует члены 
Толл-подобных рецепторов (TLR) семьи, играю-
щий фундаментальную роль в формировании па-
тогенного и активации врожденного иммунно-
го ответа. Эти рецепторы распознают различные 
патоген-ассоциированные молекулярные моде-
ли. Активация этого рецептора мобилизует ядер-
ный фактор NF-kB, который, в свою очередь, ак-
тивирует множество воспалительных связанных 
генов-мишеней, отвечающих за формирование 
иммунного ответа на грамм (–) бактерии [75, 76]. 
Участвует в патогенезе АС [5].

Выводы
Таким образом, несмотря на множественные 

исследования генов предрасположенности к АС, 
вопрос об их участии в развитии этого заболева-
ния до конца не ясен и требует дальнейшего из-
учения. Несомненно, информация о первичных 
генетических дефектах, лежащих в основе АС, 
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будет способствовать лучшему пониманию эти-
опатогенеза, а также разработке новых эффек-
тивных методов ранней диагностики и терапии.
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Summary. This article presents the literature review of the evidence on the genetic determinism of ankylosing spondylitis, the 
definition of the specified pathology, the consideration of the genes that influence the development of ankylosing spondylitis and 
their polymorphisms.
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Вступ
Висока поширеність карієсу серед дитячо-

го населення обумовлює актуальність вивчення 
стоматологічного здоров’я дітей, оцінки впливу 
на нього регіональних чинників та можливого 
взаємозв’язку між ними. Зростанню стоматоло-
гічної захворюваності сприяє погіршення еколо-
гічної ситуації, зниження рівня загально-сома-
тичного здоров’я в дітей унаслідок посилення 
негативного впливу на організм несприятливих 
чинників довкілля [1, 2].

Стоматологічне здоров’я є складовою загаль-
но-соматичного здоров’я. Загальний стан ор-
ганізму з порушенням обміну речовин у період 
розвитку, формування й дозрівання зубів суттє-
во впливає на склад та структуру тканин зуба й 
може ослабити їх резистентність до карієсу. У 
розвитку карієсу провідна роль належить міс-
цевим факторам, проте системні процеси здій-
снюють значний вплив, що призводить до глибо-
ких змін внутрішнього середовища організму й 
структурного ураження тканин зуба. 

Однією із причин виникнення карієсу є зни-
ження мінеральної щільності кісткової тканини. 
Так, активний каріозний процес, велика кількість 
пломб, передчасне або запізніле прорізування зу-
бів, захворювання пародонта, відсутність блиску 
емалі зубів свідчать про порушення формування 
кісткової тканини в дітей. 

На формування скелета людини впливають 
чинники як екзогенного, так і ендогенного ха-
рактеру. Слід зазначити, що формування та стан 
кісткової тканини не лише визначає гармонійний 
фізичний розвиток дитини, але й здоров’я в ці-
лому [3, 4]. Для вивчення структурно-функціо-
нального стану кісткової тканини широко вико-
ристовується ультразвукова денситометрія. Взає-
модія між ультразвуковими хвилями й кістковою 
тканиною призводить до зміни швидкості поши-
рення ультразвуку та зниження потужності його 
проведення, що дає можливість оцінити стан 
губчастої кісткової тканини [5, 6].

З метою вивчення світових тенденцій захво-
рюваності на карієс та інші стоматологічні захво-
рювання в штаб-квартирі ВООЗ у 1969 році був 
створений Глобальний Банк даних стоматоло-
гічного здоров’я, куди подаються дані епідеміо-
логічних досліджень, проведених у різних краї-
нах світу. У 2012 році ВООЗ повідомила, що 60-
90% дітей шкільного віку в усьому світі мають 
карієс [7]. Проблема високого рівня захворюва-
ності на карієс у дітей шкільного віку залишаєть-
ся актуальною й в Україні. Так, за даними [8, 9] 
поширеність карієсу зубів у дітей віком 6-14 ро-
ків складає 98%. Високому рівню стоматологіч-
ної захворюваності сприяють погіршення еколо-
гічної ситуації та загально-соматичного здоров’я 
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Резюме. У статті представлено результати власних досліджень із вивчення поширеності, інтенсивності карієсу та струк-
турно-функціонального стану кісткової тканини серед дитячого населення залежно від віку та регіону проживання. 
Проведено стоматологічне обстеження 1106 дітей віком від 11 до 17 років, що проживають у регіонах промислового 
забруднення та дефіциту фтору. Виявлено, що проживання в різних регіонах впливає на показники поширеності та 
інтенсивності карієсу, які з віком зростають, причому вищій поширеності відповідає вища інтенсивність карієсу. У 
дітей фтор-дефіцитного регіону спостерігались вищі показники карієсу та мінеральної щільності кісткової тканини 
порівняно із промислово забрудненим регіоном. У дітей з найвищою інтенсивністю карієсу виявлено нижчі значен-
ня мінеральної щільності кісткової тканини порівняно із середніми даними.

Ключові слова: поширеність та інтенсивність карієсу, НІК-індекс, структурно-функціональний стан кісткової тканини, 
діти, несприятливі екологічні фактори
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дітей, які постійно проживають на екологічно-
несприятливих територіях України.

Згідно результатів досліджень ВООЗ, причи-
ною високої поширеності карієсу є порушення 
гігієнічного догляду за порожниною рота. Також 
вагомий вплив на неї мають хронічна загально-
соматична патологія та дія несприятливих еко-
логічних чинників. Високу чутливість до антро-
погенного забруднення оточуючого середовища 
мають діти внаслідок своїх вікових особливос-
тей [10].

Надмірна концентрація об’єктів промислово-
го та сільськогосподарського призначення зумо-
вила катастрофічне забруднення повітря, води, 
ґрунтів значної частини України. Близько 80% 
загального обсягу викидів припадає на Доне-
цько-Придніпровський промисловий регіон, зо-
крема на міста Маріуполь, Донецьк, Запоріжжя, 
Луганськ, Кривий Ріг, Дніпропетровськ. Суттєве 
антропогенне забруднення свідчить про високий 
рівень дезадаптаційних процесів, що відобража-
ється на резистентності твердих тканин зуба до 
впливу карієсогенних факторів [11, 12, 13].

Також стан зубів залежить від впливу еколо-
гічних та геохімічних факторів довкілля. Одним 
з етіологічних і патогенетичних чинників виник-
нення карієсу є дефіцит деяких мікроелементів в 
оточуючому середовищі. Існують додаткові фак-
тори, на тлі яких посилюється вплив головних, 
наприклад, екологічно обумовлений природний 
дефіцит фтору в поєднанні з нераціональним 
харчуванням, несприятливими умовами праці 
та побуту є однією із причин карієсу, оскільки 
емаль зубів, що формуються в умовах недостат-
ності фторидів, має меншу твердість, нестійка до 
дії кислот і має високу карієс сприйнятливість. 
Крім того, фтор істотно впливає на формування 
та функціонування кісткової тканини, забезпечує 
її міцність, оскільки його іони входять у криста-
лічну решітку фторапатиту кісток та підвищу-
ють активність остеобластів.

Питна вода є основним джерелом фторидів, 
оптимальна концентрація яких складає 0,7-1,1 
мг/л, високий ризик розвитку карієсу зубів ви-

никає при їх вмісті менше 0,5 мг/л. На території 
Закарпаття питна вода містить низьку кількість 
фторидів: від лише слідів або повної відсутності 
до 0,5 мг/л [14, 15].

Низька концентрація фтору у воді обумовлює 
зниження ультразвукових показників мінераль-
ної щільності кісткової тканини, що пояснюєть-
ся зміною її кристалічної структури [16].

Метою нашої роботи було вивчення пошире-
ності та інтенсивності карієсу зубів, структурно-
функціонального стану кісткової системи в дітей 
залежно від віку й регіону проживання.

Методи дослідження
Для вивчення поширеності та інтенсивності 

карієсу нами було проведено комплексне кліні-
ко-епідеміологічне обстеження дітей, що прожи-
вають у регіонах промислового забруднення та 
дефіциту фтору. Результати отримано при вико-
нанні міжнаціонального епідеміологічного до-
слідження «Вивчення структурно-функціональ-
ного стану опорно-рухового апарату у населен-
ня, що проживає у екологічно-несприятливих 
регіонах», що проводилось в Україні, Білорусі та 
Молдові (керівник – проф. Поворознюк В.В.).

Нами обстежено 1106 дітей віком від 11 до 17 
років (527 хлопців та 579 дівчат), що прожива-
ють у семи населених пунктах України, розта-
шованих у різних екологічних зонах. Проведено 
стоматологічне обстеження 417 дітей (182 хлоп-
ця та 235 дівчат), що мешкають у регіонах про-
мислового забруднення (м. Запоріжжя, м. Маріу-
поль та м. Оленівка, Донецької обл.) – І група, а 
також 689 дітей (345 хлопців та 344 дівчини), що 
мешкають у фтор-дефіцитних районах Закарпат-
ської області (м. Виноградів, смт. Великий Бич-
ків, с. Кобилецька Поляна та смт. Дубове) – ІІ 
група. Серед обстежених виділено наступні віко-
ві групи: 10-11, 12-14 та 15-17 рр. [17].

Результати обстеження вносились у реєстра-
ційні карти, розроблені на основі карти ВООЗ 
для оцінки стоматологічного статусу [18], за да-
ними яких визначали поширеність (відсоток 
осіб, що мають каріозні, пломбовані та видале-
ні зуби) та інтенсивність карієсу (середнє чис-

таблиця 1. розподіл дітей за віком та місцем проживання

Вік, роки
І група ІІ група Всього

абс. % абс. % абс. %

10-11 70 6,3 203 18,4 328 24,7
12-14 200 18,1 282 25,5 567 43,6
15-17 147 13,3 204 18,4 411 31,7
разом 417 37,7 689 62,3 1106 100
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ло уражених карієсом зубів на одного обстеже-
ного). У 10-11-річних дітей (молодший шкіль-
ний вік) проводилось визначення індексу КПВ і 
КПВ+кп, у 12-14-річних (середній шкільний вік) 
та 15-17-річних (старший шкільний вік) врахо-
вувалось ураження лише постійних зубів – ви-
значався індекс КПВ. Для більш точної інформа-
ції про середнє значення інтенсивності карієсу 
проводилось визначення найвищої інтенсивнос-
ті карієсу (НІК-індексу), що являє собою серед-
ню його інтенсивність серед третини усіх обсте-
жених, у яких зареєстровано найвище його зна-
чення [19, 20].

Усім пацієнтам проводилось визначення по-
казників структурно-функціонального стану 
кісткової тканини (СФСКТ) на рівні п’яткової 
кістки за допомогою ультразвукового кісткового 
денситометра «Sahara» (Hologic):

– швидкість поширення ультразвуку через 
кістку (ШПУ, м/с), яка залежить від її щільнос-
ті та еластичності;

– широкосмугове ослаблення ультразвуку 
(ШОУ, дБ/МГц), що відображає не лише щіль-
ність кістки, а й кількість, розміри та просторову 
орієнтацію трабекул;

– індекс міцності (ІМ,%), який відображає 
стан губчастої кісткової тканини обстежува-
ного відносно категорії дорослих людей у віці 
20 років та вираховується за такою формулою: 
ІМ=0,41(ШПУ)+0,41(ШОУ)–571;

– екстрапольована мінеральна щільність 
кісткової тканини (еМЩКТ, г/см2), яка вира-
ховується за формулою: еМЩКТ=0,002592* 
*(ШПУ+ШОУ)–3,687.

Статистичну обробку даних проводили за до-
помогою комп’ютерного пакета прикладних про-
грам Microsoft Excel 2010 (Microsoft Corporation) 
та Statistiсa 10 (Stat Soft, Inc., США). Вивчення 
характеру розподілу в кожній вибірці проводили 
за допомогою критерію Шапіро-Уїлка. Отримані 
результати підтвердили характер розподілу, який 
відрізняється від нормального. Дані у тексті та 
таблицях відображають Ме [Q25; Q75], де Ме – 

медіана, Q25, Q75 – квартильний розмах. Поши-
реність карієсу описували у вигляді Р (95% ДІ), 
де Р – частка осіб (у відсотках), які мають ура-
жені карієсом зуби, а 95% ДІ – довірчий інтер-
вал при 95% рівні довірчої ймовірності цієї част-
ки у осіб генеральної сукупності (метод Вальда 
з корекцією за Агресті-Коуллом). Дві незалеж-
ні групи порівнювали за критерієм Манна-Уітні 
(U), три – за допомогою методу Крускала-Уоллі-
са (Н). Критичний рівень значущості р при пере-
вірці статистичних гіпотез приймали у випадках 
р<0,05 [21, 22, 23].

Результати та обговорення
Серед усіх обстежених дітей виявлено високу 

поширеність карієсу 94,5% (95% ДІ: 94,0-95,7), 
а інтенсивність карієсу склала 6,0 [4,0; 9,0]. У І 
групі поширеність карієсу становила 88% (95% 
ДІ: 84,5; 90,8), а інтенсивність – 4,0 [2,0; 6,0], у ІІ 
– 98,4% (95% ДІ: 97,1-99,1) та 8,0 [5,0; 11,0] від-
повідно.

Спостерігалось збільшення показників карі-
єсу зі зростанням віку як у дітей, що прожива-
ють у регіонах промислового забруднення, так і 
у фтор-дефіцитних районах Закарпатської облас-
ті. Так, поширеність карієсу становила: серед ді-
тей І групи у віці 10-11 рр. 88,6% (95% ДІ: 78,8-
94,3), у 12-14 рр. – 86,5% (95% ДІ: 81,0-90,6), у 
15-17 рр. – 89,8% (95% ДІ: 83,8-93,8); у обсте-
жених ІІ групи: у 10-11 рр. – 97% (95% ДІ: 93,6-
98,8), у 12-14 рр. – 98,6% (95% ДІ: 96,3-99,6), у 
15-17 рр. – 99,5% (95% ДІ: 97,0-100,2).

Спостерігалось статистично значуще зрос-
тання інтенсивності карієсу зі збільшенням віку 
(табл. 2). При аналізі гендерних особливостей ін-
тенсивності карієсу вищі показники визначались 
у хлопців І групи та дівчат ІІ середнього та стар-
шого шкільного віку, однак статистично значу-
щої різниці не виявлено, за винятком 12-14-ти 
річних дівчат ІІ групи (U=8247,5; р=0,03).

Для виділення осіб, що мають найвищі зна-
чення інтенсивності карієсу, було проведено ви-
значення індексу НІК, який склав 7,0 [6,0; 8,0] 

Таблиця 2. Інтенсивність карієсу зубів в обстежених дітей залежно від регіону проживання, віку та статі,  
Ме [Q25; Q75]

Групи Стать
Інтенсивність карієсу

Н p
10-11 рр. 12-14 рр. 15-17 рр.

І
Дівчата 4,0 [2,0; 4,0] 4,0 [2,0; 5,0] 5,0 [3,0; 7,0] 13,76 0,001
Хлопці 4,0 [1,0; 6,0] 4,0 [2,0; 6,0] 5,0 [3,0; 7,0] 9,33 0,009

ІІ
Дівчата 5,0 [4,0; 8,0] 8,0 [5,0; 10,0] 10,0 [8,0; 13,0] 66,15 <0,001
Хлопці 6,0 [4,0; 9,0] 7,0 [5,0 9,0] 10,0 [8,0; 12,0] 46,89 <0,001
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у І групі та був статистично значуще нижчим 
(U=2431,5; p<0,001) порівняно з обстеженими ІІ 
групи, де становив 12,0 [10,0; 14,0]. При порів-
нянні значень КПВ та НІК виявлено статистично 
значущі відмінності між вище згаданими показ-
никами (табл. 3).

Аналіз даних СФСКТ дітей залежно від ре-
гіону проживання виявив, що дані денситоме-
трії в дівчат І групи здебільшого були вищими 
порівняно із ІІ групою, а у хлопців – нижчими 
(табл. 3), проте достовірної різниці не виявле-
но (p>0,05), за винятком показника ШОУ, який 
у 12-14-их дівчат (U=5983,0; р=0,05) та хлопців 
(U=5665,5; р=0,02) І групи був статистично зна-
чуще нижчим порівняно із обстеженими ІІ гру-
пи. Ультразвукові характеристики СФСКТ пред-
ставлено у таблиці 4.

При оцінці гендерних особливостей стану 
кісткової тканини в дітей, що проживають у різ-
них екологічних зонах, виявлено, що окремі його 
параметри статистично значуще відрізняють-
ся. Так, у дітей І групи, віком 10-11 років, дані 
денситометрії вищі у хлопців: значення ШОУ 
(U=299,5; р=0,001), еМЩКТ (U=394,0; р=0,04). 
Подібна тенденція спостерігалась серед обсте-
жених ІІ групи: більшими у хлопців були показ-
ники ШПУ (U=3856,0; р=0,02), ШОУ (U=3292,0; 
р<0,001) та ІМ (U=3579,0; р=0,003).

У дітей середнього та старшого шкільно-
го віку вищі показники ультразвукової денсито-
метрії спостерігались у дівчат. Серед обстеже-
них 12-14-ти річного віку в І групі виявлено ста-
тистично значущі відмінності показників ШПУ 
(U=3624,0; р<0,001), ШОУ (U=3857,0; р<0,01) та 

Таблиця 3. Середні значення інтенсивності карієсу (ІК) та НІК-індексу в обстежених дітей, Ме [Q25; Q75]

Групи
10-11 рр. 12-14 рр. 15-17 рр.

ІК НІК ІК НІК ІК НІК

І
4,0 [1,0; 5,0] 6,0 [6,0; 8,0] 4,0 [2,0; 5,0] 6,0 [6,0; 7,5] 5,0 [3,0; 7,0] 8,0 [7,0; 9,0]

U=220,5 p<0,001 U=2048,0 p<0,001 U=1058,0 p<0,001

ІІ
6,0 [4,0; 8,0] 9,5 [9,0; 11,0] 7,0 [5,0; 10,0] 11,0 [10,0; 13,0] 10,0 [8,0; 13,0] 14,0 [13,0; 16,0]

U=1922,0 p<0,001 U=5000,0 p<0,001 U=2664,5 p<0,001

таблиця 4. структурно-функціональний стан кісткової тканини в обстежених дітей залежно від регіону 
проживання, віку та статі ме [Q25; Q75]

Групи Вік, роки Стать ШПУ, м/с ШОУ, дБ/МГц ІМ,% еМЩКТ, г/см2

І

10-11
Дівчата 1563,3

[1549,4; 1577,9]
54,5

[49,5; 60,8]**
91,3

[86,1; 98,4]
0,489

[0,458; 0,545]*

Хлопці 1568,5
[1558,0; 1580,8]

59,6
[55,5; 70,0]

96,0
[90,4; 103,6]

0,536
[0,483; 0,608]

12-14
Дівчата 1560,6

[1546,5; 1577,7]***
59,1

[52,7; 71,0]#,**
93,3

[84,3; 103,2]**
0,520

[0,458; 0,583]

Хлопці 1550,5
[1536,5; 1564,4]

55,2
[48,2; 63,2]#

87,7
[79,9; 94,8]

0,510
[0,461; 0,561]

15-17
Дівчата 1555,0

[1541,6; 1570,0]*
59,7

[52,2; 70,0]*
92,4

[81,6; 102,1]*
0,509

[0,463; 0,575]

Хлопці 1554,5
[1543,3; 1572,1]

62,7
[52,7; 74,2]

93,0
[83,7; 101,7]

0,478
[0,441; 0,547]

ІІ

10-11
Дівчата 1556,3

[1541,6; 1570,3]
56,7

[51,4; 62,6]**
89,5

[83,7; 98,2]
0,491

[0,440; 0,532]*

Хлопці 1561,3
[1548,3; 1582,3]

64,0
[54,9; 71,1]

96,7
(88,0; 106,2]

0,502
(0,449; 0,569]

12-14
Дівчата 1559,6

[1543,0; 1573,1]**
63,8

[57,2; 72,8]***
94,3

(85,3; 102,3]***
0,509

[0,453; 0,578]

Хлопці 1550,0
[1540,2; 1564,0]

58,7
[52,5; 66,1]

88,8
(83,0; 96,7]

0,516
[0,460; 0,567]

15-17
Дівчата 1556

[1542,5; 1580,6]
65,8

[57,6; 74,6] **
94,0

(85,7; 108,9]
0,523

[0,462; 0,602]

Хлопці 1554,5
[1543,3; 1572,1]

62,7
[52,7; 74,2]

93,0
(83,7; 101,7]

0,478
[0,441; 0,547]

Примітки: # – р<0,05 у порівнянні з аналогічною за регіоном групою; * – р<0,05, ** – р<0,01, *** – р<0,001 у порівнян-
ні з аналогічною за статтю групою.
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ІМ (U=3656,0; р<0,01), у ІІ – ШПУ (U=7872,0; 
р=0,005), ШОУ (U=7273,0; р<0,001) та ІМ 
(U=7531,0; р<0,001). У 15-17-ти річних дівчат І 
групи встановлено статистично значуще вище 
значення показника ШПУ (U=2047,5; р=0,04), у 
ІІ – ШОУ (U=3792,0; р=0,003). У хлопців І групи 
були вищими значення ШОУ (U=2042,5; р=0,04) 
та ІМ (U=1981,5; р=0,02).

При аналізі даних СФСКТ у дітей з найви-
щою інтенсивністю карієсу спостерігались пе-
реважно нижчі значення мінеральної щільності 
кісткової тканини порівняно із середніми дани-
ми, проте статистично значущої різниці не вста-
новлено (табл. 4, 5).

Виявлено, що показники ШОУ в осіб з найви-
щою інтенсивністю карієсу зубів були статистич-
но значуще вищі у хлопців І групи, віком 10-11 
років (U=26,0; р=0,05). Також у І групі спостері-
гались вищі показники ШПУ, ШОУ та ІМ у ді-
вчат 12-14 років, порівняно із хлопцями. Значен-
ня ШПУ у дівчат склали 1560,4 [1547,9; 1581,2], 
а у хлопців – 1546,3 [1527,8; 1560,4], (U=316,5; 
р=0,01); ШОУ – 62,1 [53,2; 71,5] проти 52,7 [42,3; 
63,7], (U=327,5; р=0,01) та ІМ – 92,8 [88,8; 104,8] 

і 100,8 [92,2; 109,1], (U= 310,0; р=0,007) відпо-
відно. 

Серед дітей ІІ групи відмінності виявлено 
лише в дітей 12-14-ти років при аналізі значень 
ШОУ та ІМ. Величина ШОУ була вищою в ді-
вчат і становила 63,6 (57,2; 72,8), тоді як у хлоп-
ців – 57,7 [52,4; 64,2], (U=806,5; р=0,006). Та-
кож статистично значуще вищими в дівчат були 
значення ІМ – 93,0 [87,8; 99,9] проти 88,6 [83,3; 
95,0], у хлопців (U=894,0; р=0,03).

Низька мінеральна щільність кісткової ткани-
ни реєструвалась у 5,5% (95% ДІ: 3,2-9,3) дівчат 
і 10,4% (95% ДІ: 6,7-15,8) хлопців І групи, а та-
кож у 3,5% (95% ДІ: 1,9-6,1) дівчат і 6,1% (95% 
ДІ: 4,0-9,2) хлопців ІІ групи. При аналізі ІМ у ді-
тей з найвищою інтенсивністю карієсу знижен-
ня міцності кісткової тканини виявлено в 5,8% 
(95% ДІ: 1,9-14,4) дівчат і 14,5% (95% ДІ: 7,6-
25,6) хлопців І групи та у 3,9% (95% ДІ: 1,4-9,1) 
дівчат і 4,7% (95% ДІ: 1,7-10,8) хлопців ІІ групи. 
Слід зазначити, що нижчі показники мінеральної 
щільності кісткової тканини серед дітей з най-
вищою інтенсивністю карієсу спостерігались у І 
групі, за винятком осіб віком 10-11 років, проте 

таблиця 5. структурно-функціональний стан кісткової тканини в дітей з найвищою інтенсивністю  
карієсу залежно від регіону проживання, віку та статі, ме [Q25; Q75]

Група Вік, роки Стать ШПУ, м/с ШОУ, дБ/МГц ІМ,% еМЩКТ, г/см2

І

10-11
Дівчата 1571,4

[1556,8; 1586,8]
53,1

[48,3; 61,0]*
92,8

[88,8; 104,8]
0,534

[0,480; 0,652]

Хлопці 1579,1
[1564,2; 1588,8]

59,1
[54,9; 70,0]

100,8
[92,2; 109,1]

0,546
[0,483; 0,608]

12-14
Дівчата 1560,4

[1547,9; 1581,2]**
62,1

[53,2; 71,5]**
94,7

[83,0; 104,2]**
0,520

[0,463; 0,588]

Хлопці 1546,3
[1527,8; 1560,4]

52,7
[42,3; 63,7]

84,1
[73,8; 92,2]

0,540
[0,494; 0,607]

15-17
Дівчата 1560,7

[1549,3; 1570,9]
68,4

[61,1; 73,0]
97,0

[90,6; 102,1]
0,525

[0,451; 0,585]

Хлопці 1554,5
[1543,8; 1565,7]

64,6
[55,9; 75,6]

93,0
[85,2; 101,0]

0,480
[0,413; 0,564]

ІІ

10-11
Дівчата 1558,6

[1539,7; 1579,0]
57,7

[53,4; 64,1]
92,5

(84,6; 100,8)
0,491

(0,428; 0,559]

Хлопці 1567,5
[1554,3; 1579,4]

59,3
[50,1; 69,4]

94,5
(88,7; 104,2)

0,489
(0,441; 0,547]

12-14
Дівчата 1558,7

[1543,1; 1567,2]
63,6

[57,2; 72,8]**
93,0

[87,8; 99,9]*
0,509

[0,442; 0,580]

Хлопці 1551,1
[1543,4; 1560,9]

57,7
[52,4; 64,2]

88,6
[83,3; 95,0]

0,524
[0,481; 0,619]

15-17
Дівчата 1560,3

[1541,5; 1583,9]
67,0

[58,0; 74,8]
95,4

[85,8; 109,3]
0,523

[0,450; 0,607]

Хлопці 1555,0
[1538,8; 1572,3]

64,8
[52,3; 72,6]

91,7
[78,5; 103,8]

0,534
[0,469; 0,620]

Примітки: * – р<0,05, ** – р<0,01 у порівнянні з аналогічною за статтю групою.
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статистично значущих відмінностей значень ІМ 
не встановлено (р>0,05).

Висновки
1. Високий рівень ураження карієсом харак-

терний як для фтор-дефіцитного, так і для про-
мислово забрудненого регіонів.

2. Виявлено статистично достовірне зростан-
ня показників поширеності та інтенсивності ка-
рієсу зубів із віком, причому вищій поширеності 
карієсу відповідає вища інтенсивність.

3. НІК-індекс дозволяє частково вирішити 
проблему нерівномірного розподілу інтенсив-
ності карієсу, привертаючи увагу до осіб з най-
більшим значенням КПВ.

4. Виявлено, що ультразвукові  показники 
кісткової тканини здебільшого вищі в дітей 
фтор-дефіцитного регіону порівняно із промис-
лово забрудненим.

5. У дітей з найвищою інтенсивністю карієсу 
спостерігались переважно нижчі значення міне-
ральної щільності кісткової тканини порівняно із 
середніми даними.

6. Зниження міцності кісткової тканини спо-
стерігалось у 5,5% дівчат і 10,4% хлопців І гру-
пи, а також у 3,5% дівчат і 6,1% хлопців ІІ групи.

7. Серед дітей з найвищою інтенсивністю ка-
рієсу зниження міцності кісткової тканини вияв-
лено в 5,8% дівчат і 14,5% хлопців І групи та у 
3,9% дівчат і 4,7 хлопців ІІ групи.
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струКтурно-фунКциональное со-
стояние Костной тКани у детей с 

различной интенсивностью Карие-
са зубов, проживающих в эКологи-
чесКи неблагоприятных регионах

Задорожная И.В.1, Поворознюк В.В.2

1 ГВУЗ «Ивано-Франковский национальный 
медицинский университет», 

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

Украинский научно-медицинский центр 
проблем остеопороза, Киев

Целью нашей работы было изучение распространен-
ности и интенсивности кариеса зубов, структурно-функ-
ционального состояния костной системы у детей в зави-
симости от возраста и региона проживания.

Материалы и методы исследования. Нами обследова-
но 1106 детей в возрасте от 11 до 17 лет: 417 детей, прожи-
вающих в регионе промышленного загрязнения – I груп-
па, а также 689 детей, проживающих во фтор-дефицитном 
регионе – II группа. Среди обследованных выделено сле-
дующие возрастные группы: 10-11, 12-14 и 15-17 лет.

Определяли распространенность, интенсивность ка-
риеса и высокую интенсивность кариеса (НИК-индекс). 
Всем пациентам проводили оценку структурно-функцио-
нального состояния костной ткани (СФСКТ) на уров-
не пяточной кости с помощью ультразвукового костного 
денситометра «Sahara» (Hologic).

Результаты и обсуждение. У всех обследованных 
детей выявлена высокая распространенность кариеса зу-
бов 94,5%, а интенсивность кариеса составила 6,0 [4,0; 
9,0]. В I группе распространенность кариеса составила 
88%, а интенсивность – 4,0 [2,0; 6,0], во II – 98,4% и 8,0 
[5,0; 11,0] соответственно.

При анализе данных СФСКТ у детей с высокой ин-
тенсивностью кариеса низкая минеральная плотность 
костной ткани регистрировалась у 5,5% девушек и 10,4% 
юношей I группы, а также у 3,5% девушек и 6,1% юно-
шей II группы. При анализе ИП у детей с высокой интен-
сивностью кариеса зубов снижение прочности костной 
ткани обнаружено у 5,8% девушек и 14,5 ребят I группы 
и у 3,9% девушек и 4,7% юношей II группы.

Выводы. Высокий уровень поражения кариесом ха-
рактерен как для фтор-дефицитного, так и для промыш-
ленно загрязненных регионов. Выявлено статистически 
значимый рост показателей распространенности и ин-
тенсивности кариеса зубов с увеличением возраста, при-
чем большей распространенности кариеса соответствует 
большая интенсивность.

Выявлено, что ультразвуковые показатели костной 
ткани в основном выше у детей фтор-дефицитного регио-
на по сравнению с промышленно загрязненным, у детей 
с высокой интенсивностью кариеса наблюдались преи-
мущественно низкие значения минеральной плотности 
костной ткани по сравнению со средними  данными.

Ключевые слова: распространенность и интенсив-
ность кариеса, НИК-индекс, структурно-функциональ-
ное состояние костной ткани, дети, неблагоприятные 
экологические факторы.
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The aim – study the prevalence and intensity of caries, 
structural and functional condition of bone tissue in children, 
depending on their age and residence region.

Methods. It was examined 1106 children 11-17 years 
old: 417 – living in industrial polluted area – I group, 689 – 
living in fluorine deficiency region – II group. We allocated 
the following age groups: 10-11, 12-14 and 15-17 years.

It was determined caries prevalence, intensity and 
«Significant Caries Index». Bone quality was determined 
using quantitative ultrasound densitometry and included the 
following parameters: Speed of Sound (SOS), Broadband 
Ultrasound Attenuation (BUA), and Stiffness Index (SI), and 
Bone Mineral Density Index (BMD).

Results. It were found high prevalence of dental caries 
among all examined children – in industrially polluted 
regions it was 88%, and in children living in fluoride-
deficient area 98,4%, caries intensity – 4,0 [2,0; 6,0], and 8,0 
[5,0; 11,0] respectively.

Analysis of bone quality showed that the rate of BUA 
was statistically significant lower in 12-14 year-olds children 
from I group compared to II: in girls – 59,1 [52,7; 71,0] 
against 63,8 [57,2; 72,8] (p=0,05), in boys – 55,2 [48,2; 63,2] 
and 58,7 [52,5; 66,1] (p=0,02) respectively. In children with 
the highest caries intensity low bone mineral density was 
registered in 5.5% of girls and 10.4% of boys and 3.5% of 
girls from I group, and 6.1% of boys in II group; decrease of 
Stiffness Index was found in 5.8% of girls and 14.5 boys in I 
group and in 3.9% of girls and 4.7% of boys from II.

Conclusions. The high level of caries is typical for not 
just for fluorine-deficient, but also for industrial polluted 
region. It was determinates statistically significant increase 
of caries prevalence and intensity with increasing age, and 
highest prevalence caries corresponds to higher intensity.

Found that bone ultrasound parameters were higher in 
children, living in fluorine-deficient region compared to 
industrial polluted; in adolescent with the highest caries 
intensity were observed mainly lower values of bone mineral 
density compared with average data.

Key words: caries prevalence and intensity, significant 
caries index, structural-functional bone condition, children, 
ecological hostilities.
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Вступ
Скелетна м’язова тканина є ключовим ком-

понентом тілобудови людини, високо коре-
лює з фізичною активністю та загальним ста-
ном здоров’я. У тілі людини 75% загальної маси 
представлено кістковою, м’язовою та жировою 
тканинами [1, 2]. За даними літератури пік на-
копичення маси скелетних м’язів сягає максиму-
му у 40-річному віці, після якого поступово зни-
жується. Середня втрата м’язової маси у людини 
становить 1% на рік після 50 років [9]. 

Уперше зміни м’язової тканини з віком були 
описані Гіппократом, проте тільки у 1989 році 
Rozenberg I. для описання втрати маси скелет-
них м’язів з віком запропонував використовува-
ти термін «саркопенія» (грецький термін «sarx» – 
тіло, плоть + «penia» – зниження). 

У 2009 році під егідою Європейського това-
риства геріатричної медицини (European Union 
Geriatric Medicine Society (EUGMS)) створе-
на Робоча група по вивченню саркопенії у лю-
дей літнього віку (European Working Group on 
Sarcopenia in Older People (EWGSOP)) та опублі-
ковано консенсус з діагностики саркопенії. Згід-
но консенсусу, саркопенія – це синдром, який ха-
рактеризується прогресивним і генералізованим 
зниженням скелетної м’язової маси та її сили з 

ризиком розвитку таких ускладнень, як пору-
шення рухливості, зниження якості життя і смер-
ті [4, 6].

Поширеність саркопенії значно варіює (5-
70%) залежно від віку, статі, етнічної приналеж-
ності, критеріїв та методів діагностики [11]. Од-
ним із обов’язкових критеріїв діагностики сар-
копенії є оцінка скелетної м’язової маси. На 
сьогоднішній день для її визначення використо-
вують широкий спектр діагностичних методів, 
серед яких комп’ютерна томографія (КТ), маг-
нітна резонансна томографія (МРТ) та двохфо-
тонна рентгенівська абсорбціометрія (ДРА). КТ 
і МРТ є «золотим» стандартом у діагностиці фі-
зіологічних і патологічних станів м’яких тка-
нин, і часто використовуються у клінічних дослі-
дженнях. У рутинній практиці визначення жиро-
вої тканини за допомогою КТ і МРТ обмежене 
у зв’язку з високою вартістю обстеження та під-
вищеним рівнем іонізуючого випромінювання. 
У даному випадку ДРА виступає альтернативою 
для визначення жирової і знежиреної маси, як 
у клінічних дослідженнях, так і в практиці. Ді-
агностичною «похибкою» використання ДРА у 
визначенні саркопенії є неможливість поділу під-
шкірної і вісцеральної жирової тканини, а також 
те, що до складу знежиреної тканини входять і 
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 Мета дослідження – визначити нормативні значення показника знежиреної маси, особливості розподілу та кри-
терії оцінки її втрати у практично здорових українських жінок різного віку.      
 Матеріали та методи. Обстежено 311 практично здорових жінок віком 20-87 років. Оцінку стану знежиреної 
та жирової маси, мінеральної щільності кісткової тканини проводили з використанням двохенергетичної рентгенів-
ської абсорбціометрії (Prodigy, GEHC Lunar, Madison, WI, USA). Розрахунок крайньої точки зниженої знежиреної 
маси визначали за кількома критеріями: за методикою Baumgartner R. (1989) (ІАЗМ <5,5 кг/м2); за значенням показ-
ника ІАЗМ нижче 20 перцентилей; за відхиленням середнього значення показника ІАЗМ на 2 стандартних відхилення 
порівняно з відповідним показником в українських жінок віком 20-39 років.      
 Результати. Максимальні показники апендикулярної знежиреної маси виявлені в українських жінок у віці 40-
59 років. Частота зниженої знежиреної маси в жінок віком 65 років і старше склала 1,7-16%. Встановлено вірогідний 
кореляційний зв’язок між показниками апендикулярної знежиреної та жирової маси всього тіла, МЩКТ на рівні по-
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паренхіматозні органи. Знежирена маса кінцівок 
найбільш точно збігається з їх м’язовою масою. 
Тому у клінічних дослідженнях з саркопенії вра-
ховують не тільки загальний показник знежире-
ної маси, а й виділяють суму показників знежи-
реної маси верхніх і нижніх кінцівок – «апенди-
кулярна» маса скелетної м’язової тканини [3, 5, 
8, 12]. Для оцінки втрати знежиреної маси з ві-
ком використовують індекс апендикулярної зне-
жиреної маси (ІАЗМ) [10].

Європейська робоча група з саркопенії у лю-
дей літнього віку пропонує використовувати 
крайню точку для визначення зниженої маси ске-
летних м’язів два стандартних відхилення (SD) 
нижче середнього показника у практично здоро-
вих молодих людей. Альтернативно крайню точ-
ку для зниженої маси скелетних м’язів визнача-
ють при значенні ІАЗМ нижче 20 перцентилей. 
Проте, на сьогодні існують протиріччя щодо ді-
агностичних критеріїв оцінки втрати знежире-
ної маси з віком. У більшості досліджень авто-
ри використовують крайні точки ІАЗМ, визначе-
ні у Rosetta study, залежно від статі: для чоловіків 
<7,26 кг/м2, для жінок – <5,5 кг/м2 (Baumgart-
ner R., 1989). Інші дослідники розробляють край-
ні точки зниженої знежиреної маси для «влас-
ної» молодої популяції віком від 18 до 40 років 
[9]. Тому безумовно важливим є визначення ре-
ферентних показників знежиреної маси, особли-
востей розподілу та визначення критеріїв для 
оцінки її втрати у людей різного віку та статі.

Мета дослідження – визначити норматив-
ні значення показника знежиреної маси, осо-
бливості розподілу та критерії оцінки її втрати 
у практично здорових українських жінок різно-
го віку.

Матеріали та методи
Обстежено 311 практично здорових жінок ві-

ком 20-87 років (середній вік – 57,6±0,9 років; се-
редній зріст – 1,62±0,004 м; середня маса тіла – 

63,5±0,5 кг; середній індекс маси тіла – 24,2±0,2 
кг/м2), які залежно від віку були розділені на гру-
пи: 20-29 рр. (n=25), 30-39 рр. (n=27), 40-49 рр. 
(n=22), 50-59 рр. (n=62), 60-69 рр. (n=91), 70-79 
рр. (n=59), 80-87 рр. (n=15). 

Стан знежиреної та жирової маси, мінераль-
ної щільності кісткової тканини (МЩКТ) оціню-
вали за допомогою ДРА (Prodigy, GEHC Lunar, 
Madison, WI, USA). Для оцінки знежиреної маси 
використовували ІАЗМ, який розраховується за 
формулою 1: 

ІАЗМ=маса скелетних м’язів верхніх 
   та нижніх кінцівок (кг)/зріст (м2) (1)

Розрахунок крайньої точки зниженої знежи-
реної маси визначали за кількома критеріями: 
за методикою Baumgartner R. (1989) (ІАЗМ <5,5 
кг/м2) [6]; за значенням показника ІАЗМ ниж-
че 20 перцентилей; за відхиленням середнього 
значення показника ІАЗМ на 2 стандартних від-
хилення порівняно з відповідним показником в 
українських жінок віком 20-39 років [9].

Статистичний аналіз проводили з викорис-
танням програми «Statistica 6.0». Використову-
вали кореляційний, регресійний і однофактор-
ний дисперсійний аналіз ANOVA. Результати 
представлені у вигляді M±SD.

Результати
Демографічні та антропометричні характе-

ристики обстежених жінок представлені у та-
блиці 1.

Встановлено достовірне зниження апендику-
лярної знежиреної маси з віком: 20-29 рр. – 16,5±0,4 
кг, 30-39 рр. – 16,4±0,3 кг, 40-49 рр. – 17,0±0,5 кг, 
50-59 рр. – 16,9±0,3 кг, 60-69 рр. – 16,5±0,2 кг, 70-
79 рр. – 15,8±0,3 кг, 80-87 рр. – 15,3±0,3 кг (F=2,7; 
р=0,01) (рис. 1). 

Крім того, не виявлено вірогідних відмін-
ностей знежиреної маси всього тіла: 20-29 рр. 
– 37540,7±790,2 г, 30-39 рр. – 37826,2±631,6 г, 
40-49 рр. – 38693,2±811,2 г, 50-59 рр. – 

таблиця 1. демографічні та антропометричні характеристики обстежених жінок залежно від віку

Група, роки n Середній вік, роки Зріст, м Маса, кг Індекс маси тіла, кг/м2

20-29 27 24,67±0,38 1,67±0,01 56,78±1,63 20,35±0,47
30-39 28 34,93±0,56 1,66±0,01 60,64±1,41 22,01±0,45
40-49 27 44,59±0,55 1,64±0,01 62,33±1,67 23,25±0,55
50-59 62 54,40±0,33 1,63±0,01 66,76±1,22 25,01±0,40
60-69 91 64,16±0,30 1,61±0,01 64,88±0,83 24,98±0,29
70-79 60 73,88±0,33 1,58±0,01 62,48±1,13 25,05±0,39
80-87 16 82,00±0,48 1,58±0,02 65,81±2,67 26,21±0,64
20-87 301 57,25±0,91 1,62±0,01 63,53±0,51 24,24±0,18
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39327,5±572,7 г, 60-69 рр. – 39056,7±359,4 г, 
70-79 рр. – 38224,6±481,1 г, 80-87 рр. – 
38330,8±217,5 г (F=1,2; р=0,3) (рис. 2). 

Рис. 2. Знежирена маса всього тіла у жінок різного 
віку

Отримані результати можна пояснити вірогід-
ним підвищенням показників знежиреної маси в 
ділянці тулуба у старших вікових групах обстеже-
них жінок: 20-29 рр. – 17963,0±385,6 г, 30-39 рр. 
– 18320,6±331,5 г, 40-49 рр. – 18883,5±421,5 г, 
50-59 рр. – 19462,6±296,6 г, 60-69 рр. – 
19614,3±196,7 г, 70-79 рр. – 19541,6±244,6 г, 80-
87 рр. – 20121,8±117,9 г (F=4,3; р=0,0004) (рис. 3). 

Рис. 3. Знежирена маса в ділянці тулуба у жінок різ-
ного віку

 
А

 
Б

Рис. 4. Кореляційні зв’язки між показниками апенди-
кулярної знежиреної маси та мінеральної щільності 
кісткової тканини на рівні поперекового відділу хреб-
та (А) та шийки стегнової кістки (Б), жирової маси 

всього тіла (В).
П р и м і т к а. Рівняння лінійної регресії: А – апендикуляр-
на знежирена маса, кг=14,511+1,9507*МЩКТ (L1-L4), г/
см2; r=0,19; t=2,92; p=0,004; Б – апендикулярна знежире-
на маса, кг=13,252 + 3,868*МЩКТ на рівні шийки стег-
нової кістки, г/см2; r=0,27; t=4,24; p=0,00003; В – апен-
дикулярна знежирена маса, кг=14,942+0,00007*Жирова 
маса всього тіла, г; r=0,23; t=3,64; p=0,0003.

Рис. 1. Апендикулярна знежирена маса у жінок різ-
ного віку
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Встановлено вірогідний кореляційний зв’язок 
між показниками апендикулярної знежиреної 
маси та МЩКТ на рівні поперекового відділу 
хребта, шийки стегнової кістки та жирової маси 
всього тіла (рис.4, описано рівняннями лінійної 
регресії).

При використанні крайньої точки, запропо-
нованої Baumgartner R., 1989 (ІАЗМ <5,5 кг/м2) 
частота зниженої знежиреної маси в українських 
жінок у віці 65 років і старше склала 12%, кри-
терію «при значенні ІАЗМ нижче 20 перценти-
лей» – 16% (ІАЗМ<5,7 кг/м2), критерію «знижен-
ня середнього значення ІАЗМ знежиреної маси 
на 2 стандартних відхилення в українських жі-
нок 20-39 років» (ІАЗМ<4,8 кг/м2) – 1,7%. Таким 
чином, при використанні вище зазначених кри-
теріїв крайньої нижньої точки в оцінці знежире-
ної маси частота її варіює від 1,7 до 16%. Отри-
мані результати підтверджуються протиріччями 
в літературі [6, 8, 9], тому на сьогодні вкрай важ-
ливим є розробка універсальних діагностичних 
критеріїв саркопенії. 

Висновок. Максимальні показники апен-
дикулярної знежиреної маси виявлені в україн-
ських жінок у віці 40-59 років. Частота зниженої 
знежиреної маси в жінок віком 65 років і стар-
ше склала 1,7-16%. Встановлено вірогідний ко-
реляційний зв’язок між показниками апендику-
лярної знежиреної маси та жирової маси всього 
тіла, МЩКТ на рівні поперекового відділу хреб-
та, шийки стегнової кістки.
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features of lean Mass in WoMen  
of different aGe

Dzerovych N.I.

SI «D.F. Chebotarev Institute of gerontology NAMS Ukraine»

Summary. Skeletal muscle mass is one of the important component of body composition which highly correlate with physical 
activity and health body state. Muscle mass peaks by fourth decade and then decreases at the rate of 1% after the age of 50 years. 
Prevalence of sarcopenia varies widely (5-70%) according to age, sex, ethnicity and the criteria and methods used for its definition. 
The aim of this study was to evaluate the normative data of lean mass in Ukrainian normal healthy women, its distribution and cut 
off low skeletal mass index for Ukrainian healthy women of different age. Materials and methods. 301 women aged 20-87 years 
were examined. The lean and fat masses, bone mineral density (BMD) were measured by the DXA method (Prodigy, GEHC Lunar, 
Madison, WI, USA). Low muscle mass was based on the following definitions: European guidelines (ASMI <5.5 kg/m2), less than 
20% of sex-specific normal population and two standard deviations below the mean of Ukrainian young adult females (20-39 yrs). 
Results. Maximal parameters of lean mass among Ukrainian women is achieved in the 40-59 years old. The frequency of low lean 
mass in women aged 65 years and older was 1.7-16%. Appendicular skeletal mass was positively correlated with total fat mass and 
BMD at lumbar spine and femoral neck.

Key words: lean mass, age, women.
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Актуальність
На сьогоднішній день, у зв’язку із розвитком 

соціально-демографічних процесів, як-то урба-
нізація, широка механізація виробництва та сіль-
ського господарства, зменшення та вузьке спря-
мування застосування важкої фізичної праці, пе-
рерозподіл у сімейному статусі населення, все 
більше уваги приділяється соціальним детермі-
нантам розвитку захворювань органів та систем, 
зокрема патології опорно-рухового апарату, що 
супроводжується вертебральним больовим син-
дромом (ВБС) [3, 9]. 

Близько 20 років тому в наукових досліджен-
нях були зроблені висновки щодо комплексно-
го впливу на перебіг вертебрального больового 
синдрому психологічних та соціальних факторів 
на рівні з особливостями професійної діяльності 
[11]. Проте тільки в останні роки цим тверджен-
ням почали приділяти велику увагу. На сьогод-
нішній день в якості засобу для більш повного 
розуміння, оцінки та управління хронічним бо-
лем в спині запропоноване застосування біопси-
хосоціальних моделей [5, 12]. Ці моделі спира-
ються на широке розуміння біологічних і пси-
хосоціальних впливів на виникнення і перебіг 
больового синдрому та, пов’язаних з ним, не-
працездатності та інвалідності. Такий підхід не 

відкидає пошук значимої патології, а зміщує ак-
цент у бік інших компонент проблеми [6]. Навіть 
при тому, що болі в спині можуть бути фізичною 
або біологічною проблемою, пацієнти з болями 
в спині і лікарі, які працюють з ними, часто роз-
глядають фізичний симптом через серію психо-
логічних і соціальних фільтрів [12]. 

Соціальна модель розвитку ВБС пояснює за-
хворюваність та інвалідність як наслідок недос-
татніх соціальних та економічних умов. На від-
міну від цього, біомедична модель фокусується 
і припускає прямий зв’язок між болем, захворю-
ванням і фізичною патологією. Біопсихосоціаль-
ний підхід є компромісом між суто біомедичною 
і суто соціальною моделями захворюваності та 
інвалідності і відображає концепцію, що інвалід-
ність, пов’язану з хронічним ВБС, слід розгляда-
ти як проблему, що виникла в результаті взаємо-
дії між фізичними/біологічними (наприклад, вік, 
стать, фізичне навантаження), психологічними 
(тобто самопізнання і поведінка) і соціальними 
чинниками (тобто, соціальні та культурні кон-
тексти) [4, 7]. Принцип біопсихосоціальної кон-
цепції покладений в основу Міжнародної класи-
фікації Всесвітньої організації охорони здоров’я 
функціонування, обмеження життєдіяльності та 
здоров’я (МКХ) [3, 9, 13]. 
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місце мешКання яК соціальна детермінанта ризиКу 
розвитКу вертебрального больового синдрому в 

жіноК у постменопаузальному періоді
Поворознюк В.В., Орлик Т.В., Григор’єва Н.В., М’ясніков В.П., Мельник В.М.

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

Резюме. З метою вивчення ролі місця мешкання (місто, село), як соціальної детермінанти ризику розвитку больового син-
дрому в спині та порушення життєдіяльності, пов’язаного із ним, аналізували результати опитування 148 жінок у 
постменопаузальному періоді віком 50-69 рр.         
 За результатами вивчення частоти та вираженості болю в спині на момент опитування, а також періодичного 
болю протягом останніх 6 місяців та епізодів болю тривалістю понад 2-а тижні, встановлено, що дані показники у 
жінок 50-69 рр. залежно від місця мешкання вірогідно не відрізняються, а мешкання у місті/селі вірогідно не змінює 
ризик розвитку болю. Проте, у мешканок села порівняно з містянками достовірно менший ризик порушення відно-
син з іншими людьми (ВШ=0,2; ДI 95%: 0,07-0,85; р=0,03) та працездатності у професійній діяльності (ВШ=0,20; 
ДI 95%: 0,07-0,55; р=0,002). Мешканки міста достовірно частіше зверталися за медичною допомогою через біль у 
спині: містянки у 58,3% випадках, селянки – у 36,4% (χ2=3,95, p=0,04).     
 За результатами рангового кореляційного аналізу встановлено достовірні зв’язки (р<0,05) між місцем мешкан-
ня та частотою порушення стану здоров’я, пов’язаного з болем у спині, порушенням психологічного стану та на-
строю, загальної активності, відносин з іншими людьми, щоденної непрацездатності у професійній діяльності, по-
рушенням здатності пересуватися та частотою звернення за медичною допомогою з приводу болю в спині.

Ключові слова: біль в спині, жінки, постменопаузальний період, місце мешкання, соціальні детермінанти, ризик, частота.
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Оригінальні дослідження

За оцінками Канадського співтовариства охо-
рони здоров’я у 2009-2010 рр. 20,2% дорослих 
канадців мали проблеми з хребтом тривалістю 
протягом 6 місяців і більше. Серед осіб з болем 
у спині переважали жителі сільських або відда-
лених місцевостей, корінні канадці, колишні або 
нинішні курці, особи з надмірною масою тіла та 
такі, що мають інші хронічні захворювання, чи 
обмеження в повсякденній діяльності, більш ви-
сокий рівень стресу та поганий рівень психічно-
го здоров’я. Визнано, що у мешканців сільської 
місцевості частота розвитку больового синдрому 
у спині більша порівняно із мешканцями міста 
через особливості повсякденної активності, зо-
крема переважання важкої фізичної праці серед 
жителів села. Одинокі або ніколи не одружені, 
особи інших національностей мали меншу час-
тоту болю в спині [2]. 

Проте, дослідження таких соціально-демо-
графічних детермінант, як місце мешкання, сі-
мейний статус, спосіб життя та інш., як факторів 
ризику ВБС вимагають застосування особливих 
соціально-медичних та соціально-демографіч-
них підходів, як-то опитування певних верств на-
селення із використанням спеціально розробле-
них цільових опитувальників [10].

Метою дослідження стало вивчення ролі 
місця мешкання (місто, село), як соціальної де-
термінанти, ризику розвитку больового син-
дрому в спині та порушення життєдіяльності, 
пов’язаного із ним, у жінок у постменопаузаль-
ному періоді.

Об’єкт та методи
У дослідженні аналізували результати опи-

тування за спеціально розробленими в Україн-
ському науково-медичному центрі проблем ос-
теопорозу анкетами, 148 жінок у постменопау-
зальному періоді віком 50-69 рр. До аналізу не 
включали анкети осіб із наявністю супутньої па-
тології або інших станів, що могли б вплинути на 
наявність та вираженість больового синдрому, у 
тому числі будь-які суб- та декомпенсовані ста-
ни, ревматичні захворювання, цукровий діабет І 
типу, тривалий прийом препаратів, які могли б 
вплинути на стан кісткової тканини, перебіг ВБС 
та якість життя, високоенергетичні травми та пе-
реломи, у тому числі будь-які переломи тіл хреб-
ців, важка фізична праця, нездатність до самооб-
слуговування та інш. 

При складанні анкети та проведенні опиту-
вання враховувалися рекомендації з організації 
збирання медико-соціологічної інформації [1]. 

Щоб уникнути систематичної помилки відбору, 
анкетування проводилося поза медичних орга-
нізацій (переважно анкетування «випадкових» 
осіб). Таким чином, дотримувалися умови одна-
кової можливості потрапляння у вибірку як здо-
рових, так і хворих людей. Респондентки давали 
відповіді на всі запитання анкети, окрім тих, які 
їх на даний момент не стосувалися, наприклад, 
непрацюючі не відповідали на запитання про 
вплив болю у спині на професійну діяльність.

Вивчали наявність болю на момент опитуван-
ня у грудному та поперековому відділах, періо-
дичних болів у спині протягом останніх 6 місяців 
та епізодів болю тривалістю більше 2-х тижнів. 

За 10-бальною шкалою визначали вплив болю 
на повсякденну активність та працездатність, на-
стрій, відносини з іншими людьми, здатність пе-
ресуватися, брати участь у суспільних та сімей-
них справах за останні 6 місяців (0 балів – «не 
вплинув», 10 балів – «через біль діяльність не-
можлива»). 

Оцінювали загальний стан здоров’я на мо-
мент опитування за дескрипторами: «добре», 
«задовільне» чи «погане». 

Фізичний стан, пов’язаний із болем у спині, 
оцінювали по 4-х бальній шкалі: 0 балів – «нор-
мальна активність»; 1 бал – «біль є, але загальний 
стан ближчий до нормального»; 2 бали – «біль-
шість часу проводите активно, але через біль 
вимушені лягати відпочивати протягом дня»; 3 
бали – «вимушені перебувати у ліжку більше по-
ловини дня», 4 бали – «не здатні себе обслугову-
вати, перебуваєте весь час у ліжку». 

Вплив больового синдрому на психологічний 
стан визначали методом вибору респондентами 
відповідного дескриптора, що найбільш точно 
характеризує стан: «погіршення настрою», «три-
вога», «депресія», «байдужість». 

Визначали приблизну кількість днів непра-
цездатності за останні 6 місяців, коли через біль 
у спині жінки не могли займатися щоденни-
ми справами (робота, домашні справи), а також 
кількість звернень до лікаря за медичною допо-
могою та госпіталізації з приводу больового син-
дрому у спині.

Дане дослідження мало ряд обмежень, а саме, 
з аналізу були виключені анкети осіб, які визна-
чали рівень свого щоденного навантаження як 
«помірна та/чи тяжка фізична праця», а також 
мали вік на момент опитування поза межами 
50-69 рр., що дало можливість вивчити особли-
вості ВБС та загального й психологічного стану, 
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пов’язаних із болем у спині, залежно від місця 
мешкання (місто та село).

Статистичний аналіз проводили з вико-
ристанням пакетів програм «Statistika 6.0» 
Copyright© StatSoft, Inc. 1984-2001, Serial number 
31415926535897. Частота показників вивчалася 
методом кростабуляції на основі таблиць спорід-
неності за критерієм χ2. Порівняння досліджува-
них змінних у двох незалежних групах проводи-
ли за допомогою тесту Манна-Уітні. Кореляційні 
зв’язки визначали за допомогою непараметрич-
ного рангового коефіцієнта Спірмена (R). Від-
нисний ризик (ВР) та відношення шансів (ВШ) 
обчислювали на основі таблиць кростабуляції за 
формулами: ВР=(а/А)/(с/В) та ВШ=(a*d)/(b*с). 
Для кожного з цих показників окремо визначався 
довірчий інтервал (ДІ 95%). Відмінності вважа-
лися достовірними при р≤0,05.

Результати дослідження. За результатами 
вивчення частоти ВБС на момент опитування (у 
грудному та поперековому відділах), а також пе-
ріодичного болю у спині протягом останніх 6 мі-
сяців та епізодів болю тривалістю понад 2-а тиж-
ні, встановлено, що дані показники у жінок 50-69 
рр. залежно від місця мешкання вірогідно не від-
різняються (табл. 1). 

На підставі визначення відносного ризику 
розвитку ВБС у жінок 50-69 рр. встановлено, що 
місце мешкання достовірно не впливає на ри-
зик розвитку болю у грудному (відносний ризик 
(ВР)=1,5; 95% ДI: 0,75–3,17; р=0,25) та попереко-

вому відділі (ВР=1,1; 95% ДI: 0,74–1,51; р=0,75), 
періодичного болю у спині за останні 6 міся-
ців (ВР=1,1; 95% ДI: 0,83–1,57; р=0,42), епізодів 
болю тривалістю понад 2-а тижні (ВР=1,1; 95% 
ДI: 0,75–1,66; р=0,58).

За результатами оцінки ВАШ, що дає можли-
вість об’єктивізувати рівень болю у грудному та 
поперековому відділах хребта також не виявле-
но достовірних відмінностей між показниками 
мешканок села та міста (табл. 2).

Враховуючи те, що ВБС окрім власне проя-
ву болю може впливати на життєдіяльність та 
повсякденну активність людини, на наступно-
му етапі були проаналізовані показники впливу 
болю на різні сфери життєдіяльності протягом 
останніх 6 місяців серед обстежених мешканок 
міста та села.

На підставі вивчення частоти порушення 
життєдіяльності, пов’язаного з ВБС, у жінок у 
постменопаузальному періоді 50-69 рр. залеж-
но від місця мешкання встановлено, що у меш-
канок міста достовірно частіше псувалися на-
стрій (p=0,05) та відносини з іншими людьми 
(p=0,02), порушувалась працездатність у про-
фесійній діяльності (p=0,001). А у жінок, що 
мешкають у сільській місцевості, достовірно 
частіше порушувалась здатність пересуватися 
(p=0,05) (табл. 3).

Вірогідне збільшення частоти порушення 
життєдіяльності у вигляді псування відносин з 
іншими людьми та настрою, а також працездат-

таблиця 1. абсолютні та відносні частоти вбс у жінок у постменопаузальному періоді залежно від місця 
мешкання,% (n / n)

Показники Село Місто χ2, р
Біль на момент опитування у грудному відділі 40,0% (44/110) 26,1% (6/23) χ2=1,57, p=0,21
Біль на момент опитування у поперековому відділі 64,6% (71/110) 60,1% (14/23) χ2=0,11, p=0,74
Періодичний біль за останні 6 міс. 74,3% (84/113) 65,2% (15/23) χ2=0,80, p=0,37
Епізоди болю тривалістю понад 2-а тижні 60,6% (66/109) 54,2% (13/24) χ2=0,33, p=0,56

таблиця 2. рівень болю у грудному та поперековому відділах хребта за ваш у жінок у постменопаузаль-
ному періоді залежно від місця мешкання, бали

Показники Село Місто р
Грудний відділ

Біль на момент опитування (ВАШ-1) 0,5 [0,0; 2,0] 0,5 [0,0; 2,0] 0,39
Середній рівень болю (ВАШ-2) 0,0 [0,0; 2,0] 0,0 [0,0; 1,0] 0,50
Мінімальний рівень болю (ВАШ-3) 0,0 [0,0; 1,0] 0,0 [0,0; 0,5] 0,48
Максимальний рівень болю (ВАШ-4) 1,0 [0,0; 2,0] 0,5 [0,0; 3,0] 0,40

Поперековий відділ
Біль на момент опитування (ВАШ-1) 2,0 [0,0; 4,0] 3,0 [0,0; 4,0] 0,91
Середній рівень болю (ВАШ-2) 2,0 [0,0; 5,0] 3,0 [0,0; 4,0] 0,67
Мінімальний рівень болю (ВАШ-3) 1,0 [0,0; 3,0] 0,5 [0,0; 3,0] 0,61
Максимальний рівень болю (ВАШ-4) 2,0 [0,0; 5,0] 2,0 [0,0; 5,0] 0,61

П р и м і т к и: 1. ВАШ – візуально-аналогова шкала; 2. Результати представлені у вигляді Me [LQ; UQ].
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ності у професійній сфері підтверджувалися ві-
рогідно більшою вираженістю даних порушень 
у мешканок міста порівняно із мешканками села 
(табл. 4).

Незважаючи на те, що порушення здатності 
пересуватися серед жінок села зустрічалося час-
тіше, ніж серед мешканок міста, вірогідних від-
мінностей за вираженістю даного порушення не 
виявлено (р=0,08).

На підставі визначення показників відношен-
ня шансів (ВШ) для категорій порушення жит-
тєдіяльності встановлено, що у мешканок села 
порівняно з містянками достовірно менший 
ризик порушення відносин з іншими людьми 
(ВШ=0,2; ДI 95%: 0,07-0,85; р=0,03) та працез-
датності у професійній діяльності (ВШ=0,20; ДI 
95%: 0,07-0,55; р=0,002). Однак, ймовірність ри-
зику розвитку порушень повсякденної активнос-
ті (ВШ=0,68; ДI 95%: 0,21-2,20; р=0,51), настрою 
(ВШ=0,35; ДI 95%: 0,10-1,25; р=0,11), порушен-
ня працездатності у домашніх справах (ВШ=1,8; 
ДI 95%: 0,71-4,67; р=0,21) та здатності пере-
суватися (ВШ=2,4; ДI 95%: 0,96-6,19; р=0,06), 
пов’язаних із болем у спині, достовірно не змі-
нювалась залежно від місця мешкання.

Крім того, опитані жінки давали відповіді на 
запитання з приводу стану їх здоров’я, як взага-
лі, так й пов’язаного з болем у спині. Так, загаль-
ний стан здоров’я оцінювали за дескрипторами: 
«добре», «задовільне» чи «погане». Більша час-

тина опитаних селянок та містянок відзначили 
стан свого здоров’я як «задовільне». Показники 
залежно від місця проживання достовірно не від-
різнялись (табл. 5).

Слід відзначити, що жодна з містянок не ви-
значила загальний стан свого здоров’я як «до-
брий».

Частота щоденної непрацездатності (немож-
ливості виконувати домашні та робочі справи) 
через біль у спині серед мешканок села та міс-
та була майже однакова (відповідно 48,5% та 
50,1%). Проте жінки, які мешкають у місті до-
стовірно частіше відзначали свій стан як «біль-
шість часу проводить активно, але через біль 
вимушена лягати відпочивати протягом дня» 
(р=0,02) (табл. 6).

Крім того, мешканки міста достовірно час-
тіше зверталися за медичною допомогою через 
біль у спині: містянки у 58,3% випадках, селян-
ки – у 36,4% (χ2=3,95, p=0,04).

За результатами рангового кореляційного ана-
лізу встановлено достовірні кореляційні зв’язки 
(р<0,05) між місцем мешкання та частотою по-
рушення стану здоров’я, пов’язаного з болем у 
спині (R=0,38), порушенням психологічного ста-
ну (R=0,26) та настрою (R=0,51), загальної ак-
тивності (R=0,25), відносин з іншими людьми 
(R=0,62), щоденної непрацездатності у профе-
сійній діяльності (R=0,67), порушенням здатнос-
ті пересуватися (R=0,42) та частотою звернення 

таблиця 3. абсолютні та відносні частоти порушення життєдіяльності та соціальної активності в жінок у 
постменопаузальному періоді залежно від місця мешкання,% (n / n)

Показники Село Місто χ2, р
Повсякденна активність 74,3% (75/101) 80,9% (17/21) χ2=0,42, p=0,52
Відносини з іншими людьми 57,1% (60/105) 85,0% (17/20) χ2=5,51, p=0,02
Працездатність у домашніх справах 66,7% (74/111) 52,4% (11/21) χ2=1,57, p=0,21
Працездатність у професійній діяльності 34,4% (33/96) 72,7% (16/22) χ2=10,84, p=0,001
Настрій 67,3% (72/107) 86,4% (19/22) χ2=3,68, p=0,05
Здатність пересуватися 62,7% (69/110) 40,9% (9/22) χ2=3,61, p=0,05
П р и м і т к а. Вірогідні відмінності виділені жирним курсивом, р<0,05.

таблиця 4. рівень порушення життєдіяльності та соціальної активності в жінок у постменопаузальному 
періоді залежно від місця мешкання, бали

Показники Село Місто р
Повсякденна активність 2,0 [0,0; 5,0] 3,0 [2,0; 5,0] 0,12
Відносини з іншими людьми 1,0 [0,0; 3,0] 3,5 [2,0; 5,0] 0,002
Працездатність у домашніх справах 2,0 [0,0; 4,0] 1,0 [0,0; 3,0] 0,25
Працездатність у професійній діяльності 0,0 [0,0; 1,0] 2,0 [0,0; 3,0] 0,001
Настрій 2,0 [0,0; 4,0] 3,0 [2,0; 4,0] 0,04
Здатність пересуватися 1,0 [0,0; 3,0] 0,0 [0,0; 2,0] 0,08

П р и м і т к и: 1. Вірогідні відмінності виділені жирним курсивом, р<0,05; 2. Результати представлені у вигляді Me [LQ; 
UQ].
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за медичною допомогою з приводу болю в спині 
(R=0,43) (рис. 1).

Таким чином, місце мешкання (місто/село) 
жінок 50-69 рр. у постменопаузальному періо ді 
не має безпосереднього впливу на частоту та ви-
раженість ВБС. Так як у даний блок досліджен-
ня не включалися особи з тяжкою фізичною пра-
цею, з одного боку, та, з іншого, враховуючи 
відсутність достовірних відмінностей та коре-
ляційних зв’язків частоти та рівня болю залеж-
но від місця мешкання, опосередковано можна 
стверджувати, що на прояви ВБС впливають не 
місце мешкання, а інші фактори (наприклад, рі-
вень фізичного навантаження, можливість роби-
ти перерви у діяльності для відпочинку) [8]. 

Проте, у жінок, які мешкають у місті досто-
вірно частіше зустрічаються порушення психо-
логічного стану як-то настрою, відносин з ін-
шими людьми та працездатності у професійній 
діяльності, що підтверджується достовірними 
кореляційними зв’язками. У містянок достовірно 
частіше порушується й загальний стан здоров’я, 
пов’язаний з болем у спині, з приводу якого вони 
частіше звертаються за медичною допомогою.

Отримані факти можна пояснити тим, що се-
лянки частіше зайняті господарськими справа-
ми, які вимагають регулярного та безперервно-

го їх виконання, що не дає можливості жінкам 
приділяти достатньо уваги порушенням стану 
здоров’я, якщо ці порушення не є вираженими 
та суттєво не впливають на повсякденну актив-
ність.

Висновок
Місце мешкання, як соціальна детермінанта 

розвитку вертебрального больового синдрому, 
не має безпосереднього впливу на перебіг ВБС 
у жінок 50-69 рр. у постменопаузальному пері-
оді. Проте сприяє порушенню життєдіяльності, 
пов’язаного з болем у спині, зокрема, психоло-
гічного стану, загальної активності, працездат-
ності, а також обумовлює частоту звернень за ме-
дичною допомогою та госпіталізацій.
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место жительства КаК социальная 
детерминанта рисКа развития вер-
тебрального болевого синдрома у 
женщин в постменопаузальном 

периоде
Поворознюк В.В., Орлик Т.В., Григорьева Н.В., 

Мясников В.П., Мельник В.Н.

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

Украинский научно-медицинский центр 
проблем остеопороза, Киев

Резюме. С целью изучения роли места жительства 
(город, село), как социальной детерминанты риска раз-
вития болевого синдрома в спине и нарушения жизнеде-
ятельности, связанного с ним, анализировали результа-
ты опроса 148 женщин в постменопаузальном периоде в 
возрасте 50-69 лет.

По результатам изучения частоты и выраженности 
боли в спине на момент опроса, а также периодической 
боли в течение последних 6 месяцев и эпизодов боли про-
должительностью более двух недель, установлено, что 
данные показатели у женщин 50-69 лет в зависимости от 
места жительства достоверно не отличаются, а прожива-
ние в городе / селе достоверно не изменяет риск разви-
тия боли. Однако, у жительниц села по сравнению с го-
рожанками достоверно меньший риск нарушения отно-
шений с другими людьми (ОШ=0,2; ДИ 95%: 0,07-0,85; 
р=0,03) и работоспособности в профессиональной дея-
тельности (ОШ=0 , 20; ДИ 95%: 0,07-0,55; р=0,002). Жи-
тельницы города достоверно чаще обращались за меди-
цинской помощью из-за боли в спине: горожанки в 58,3% 
случаев, жительницы села – в 36,4% (χ2=3,95, p=0,04).

По результатам рангового корреляционного анализа 
установлено достоверные связи (р <0,05) между местом 
жительства и частотой нарушения состояния здоровья, 
связанного с болью в спине, психологического состояния 
и настроения, общей активности, отношений с другими 
людьми, ежедневной нетрудоспособности в профессио-
нальной деятельности, способности передвигаться и ча-
стотой обращения за медицинской помощью по поводу 
боли в спине.

Ключевые слова: боль в спине, женщины, постмено-
паузальный период, место жительства, социальные де-
терминанты, риск, частота.

plaCe residenCe hoW soCial 
deterMinants slash developMent 

verteBral pain sYndroMe in WoMen 
in the postMenopausal period

Povoroznyuk V.V., Orlyk T.V., Grygorieva N.V., 
Myasnikov V.P., Melnik V.M.

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

Ukrainian scientific Medical Center of 
osteoporosis, Kyiv

Summary. In order to study the role of place of residence 
(town, village), as a social determinant of the risk of back 
pain and a violation of life associated with it, analyzed the 
results of a survey of 148 postmenopausal women aged 50-
69 years.

According to the results of studying the frequency and 
severity of back pain at the time of the survey, as well as 
periodic pain in the last 6 months and episodes of pain lasting 
more than two weeks, it was found that these indicators in 
women 50-69 years depending on the place of residence 
was not significantly different, and town/ village did not 
significantly alter the risk of pain. However, residents of the 
village compared to townswoman significantly lower risk 
of breach of relations with other people (OR=0.2; 95% CI: 
0,07-0,85; p=0.03) and performance in professional activities 
(OR=0, 20; 95% CI: 0,07-0,55; p=0.002). Townswoman of 
significantly more likely to seek medical help because of 
back pain: townswoman in 58.3% of cases, a peasant - in 
36,4% (χ2=3,95, p=0,04).

According to the results of rank correlation analysis 
revealed significant connection (p<0.05) between the 
residence and the frequency of violations of health conditions 
associated with back pain, disorders of psychological state 
and mood, general activity, relationships with others, daily 
disability in professional activities, impaired ability to move 
and frequency of seeking medical help for back pain.

Key words: back pain, women, postmenopausal women, 
place of residence, social determinants, relative risk.
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Вступ
Фіброзна дисплазія (ФД) як вада розвит-

ку кісток скелета, вперше описана Lichtestein 
(1938), який запропонував виділити дане захво-
рювання в окрему нозологічну одиницю [8]. За 
більш ніж півсторічну історію досліджень та не-
стабільність терміну, на теперішній час дана на-
зва залишається загально визнаною в усьому сві-
ті, незважаючи на невідповідність цього термі-
ну морфологічним змінам, які спостерігаються в 
осередках ураження кісток скелета [1].

За МКХ 10, фіброзна дисплазія відносить-
ся до остеохондродисплазій (Q78.1), а саме до 
розділу вроджених аномалій (вад розвитку) 
кістково-м’язової системи (Q65-79). Захворю-
вання має вроджений, неспадковий характер.

Генетичні та молекулярні дослідження остан-
ніх років дозволили встановити деякі етіопато-
генетичні ланки розвитку фіброзної дисплазії. 
Так достеменно відомо, що причиною виникнен-
ня даного захворювання є мутації в гені GNAS 
локалізованого в 20 хромосомі [6]. Мутації, які 
призводять до заміни аргініну чи глутаміну в 
альфа-субодиниці білка GS (мембранного білка 
клітин, який є універсальним посередником при 
передачі гормональних сигналів від рецепторів 
клітинної мембрани до ефекторних білків), при-
зводять до порушення ГТФазної активності цьо-
го білка й, як наслідок, до постійної стимуляції 

аденілат-циклази (навіть за відсутності ліганду) 
та збільшення рівня синтезу цАМФ у клітині, що 
у свою чергу запускає механізм автономної про-
ліферації (ділення) клітин – носіїв GNAS мута-
ції [9]. Збільшена проліферація мутованих осте-
огенних клітин в осередках ФД пояснює прогре-
суючий характер захворювання.

Фіброзна дисплізія може вражати тільки одну 
кістку (монооссальна форма) або декілька кісток 
скелета (поліоссальна форма); за розповсюджен-
ням у кістці може бути осередковою чи дифуз-
ною [1]. Поєднання фіброзної дисплазії кісток 
скелета з ендокринопатією та гіперпігментацією 
шкіри виділено в окремий синдром, який визна-
чений у літературі як синдром Олбрайта [7].

Рентгенологічна картина захворювання за-
лежить від ступеня мінералізації осередка ФД, 
який може мати вигляд як кистовидного утво-
рення з гомогенною структурою у вигляді «ма-
тового скла», так і множинних кістозних утво-
рень різної форми та розмірів, які розташову-
ються інтрамедулярно та інтракортикально, іноді 
збільшуючи в об’ємі кістку [3]. Змінена струк-
тура кістки в осередках ФД, яка залишається на 
все життя, призводить до втрати її біомеханіч-
них властивостей, є причиною патологічних пе-
реломів та деформацій, частота виникнення яких 
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Резюме. У роботі представлені результати досліджень структурно-функціонального стану кісткової тканини у хворих з 
фіброзною дисплазією шляхом вивчення денситометричних показників (15 пацієнтів) та маркерів кісткового обмі-
ну (12 пацієнтів) у віці від 9 до 29 років. Встановлено наявність змін у структурі кісткової тканини в 33,4% хворих. 
Зміни показників кісткового обміну виявлені в 91,6% хворих, а ступінь виявлених змін залежав від форми захворю-
вання. При поліосальній формі фіброзної дисплазії відзначено підвищення показників кісткоутворення (P1NP), кіст-
кової резорбції (β-СТх) та ремоделювання (остеокальцин) у порівнянні з моноосальною формою фіброзної диспла-
зії. Показники кісткоутворення були значно збільшені при поліосальній формі захворювання. Показники остеоре-
зорбції були також підвищені, але однаковою мірою як при моноосальній, так і при поліосальній формі захворюван-
ня. Виявлені порушення в структурно-функціональному стані кісткової тканини в пацієнтів з фіброзною дисплазією 
відображають системну відповідь організму на локальні зміни біохімічних процесів в осередках фіброзної дисплазії, 
які пов’язані з підвищеною проліферацією клітин остеобластичної лінії носіїв GNAS мутації та «бажанням» орга-
нізму позбутися патологічної фіброзної тканини в кістці й замінити її на нормальну кісткову тканину. Дані процеси 
призводять до підвищення циклу ремоделювання, показники якого значною мірою були підвищенні у хворих з біль-
шою кількістю осередків диспластичної «кісткової» тканини (поліосальна форма).

Ключові слова: фіброзна дисплазія, кісткова тканина, двохфотонна рентгенівська абсорбціометрія, маркери кісткового ме-
таболізму.
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складає 30-85% [1, 2], що зумовлює клінічну кар-
тину та значно ускладнює перебіг захворювання.

На підставі патоморфологічної картини, а 
саме волокнистої (колагенової) матриці з без-
ладно орієнтованими примітивними кістковими 
балочками, кількість та зрілість яких може бути 
різною [3], остаточно встановлюється діагноз фі-
брозної дисплазії. У літературних джерелах зу-
стрічаються досить яскраві описи патоморфоло-
гічного зображення при даному захворюванні: 
кістка у вигляді «китайських ієрогліфів», «абет-
кового супу», «шкіри шарпея» [2, 6]. 

Таким чином, все вище викладене свідчить 
про значний прогрес у розумінні етіопатогене-
тичної суті захворювання, вивченні рентгеноло-
гічної та патоморфологічної картини, створенні 
практичної класифікації, яка дозволяє диферен-
ційовано підійти до вибору методики лікування. 

Проте нез’ясованими залишаються питан-
ня, щодо наявності порушень загального мета-
болізму та змін у кістковій тканині з точки зору 
системної відповіді організму при даному роз-
ладі ембріогенезу. Аналізуючи літературні дані, 
ми не знайшли відповіді на запитання: чи будуть 
виявлені зміни залежати від тяжкості ураження 
скелета? Чи є необхідність медикаментозної ко-
рекції виявлених порушень у даного континген-
та хворих? Це спонукало нас до більш ретельно-
го вивчення даного захворювання з позицій до-
слідження структурно-функціонального стану 
кісткової тканини та можливої їх корекції.

Відомо, що структурно-функціональний стан 
кісткової тканини включає в себе показники, що 
несуть відображення механічних та біохімічних 
властивостей кістки, а також її динамічні харак-
теристики. Найбільш доступними та інформа-
тивними для вивчення структурно-функціональ-
ного стану кісткової тканини вважаються денси-
тометричний та біохімічний методи дослідження 
[5].

Мета – дослідити структурно-функціональ-
ний стан кісткової тканини у хворих з різними 
формами фіброзної дисплазії методом рентгенів-
ської денситометрії та вивчення маркерів кістко-
вого обміну.

Матеріали та методи
Під нашим спостереженням у ДУ «ІТО НА-

МНУ» із 2009 по 2014 рік перебували 15 пацієн-
тів з фіброзною дисплазією (8 хворих чоловічої 
статі, 7 – жіночої статі). Вік хворих становив від 
9 до 29 років. Хворі розподілені за віком на 3 гру-
пи (9-15 рр. – 1 хворий; 16-20 рр. – 9 хворих; 21-

28 рр. – 5 хворих). Розподіл хворих за формами 
ураження: 9 хворих із моноосальною формою, 6 
– із поліосальною формою фіброзної дисплазії. 

Дослідження мінеральної щільності кісткової 
тканини (МЩКТ) проводилось шляхом вивчен-
ня рентгенденситометричних показників за да-
ними двохенергетичної рентгенівської абсорб-
ціометрії на апаратi DXA компанії GE Medikal 
System, LUNAR. У хворих до 20 років визначав-
ся Z-критерій поперекового відділу хребта (від-
хилення МЩКТ пацієнта від середньо статис-
тичної норми для здорових дітей цього віку та 
статі). У хворих старше 20 років із ФД визнача-
ли Т-критерій проксимального відділу хребта та 
проксимальних відділів стегнових кісток (відхи-
лення індивідуального показника МЩКТ від пі-
кової кісткової маси у осіб відповідної статі).

Маркери кісткового обміну досліджені в 12 
хворих (7 хворих чоловічої статі, 5 – жіночої). 
Вік хворих становив від 9 до 29 років. З моно-
осальною формою захворювання – 6 хворих; з 
поліосальною формою – 6 хворих. Досліджен-
ня проводили методом імуноферментного ана-
лізу на аналізаторі Elecsys фірми Roche (Roche 
Diagnostics, Німеччина) в умовах лабораторії 
клінічної фізіології та патології опорно-рухового 
апарату ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Че-
ботарьова НАМН України» за допомогою тест-
систем Cobas. 

Кістковий метаболізм вивчався шляхом до-
слідження маркерів кісткоутворення (total 
P1NP), остеорезорбції (b-CrossLaps (β-CTx)) та 
циклу ремоделювання (остеокальцин). Також до-
сліджували рівень 25 (ОН) вітаміну D (вітамін 
D загальний), як маркера гормональної ланки ре-
моделювання кісткової тканини, та рівень парат-
гормону сироватки крові. 

Результати та обговорення
Дослідження МЩКТ поперекового відді-

лу хребта та проксимального відділу стегнової 
кістки (рекомендації International Osteoporosis 
Foundation) є «золотим» стандартом при рент-
генденситометрії (DEXA) у дорослих пацієнтів. 
Величина відхилення Т-критерію дозволяє кіль-
кісно відрізнити варіант норми (<(-1,0) SD), ос-
теопенію (від (-1,0) SD до (-2,5) SD) та остеопо-
роз (≤(-2,5) SD). У дітей та підлітків МЩКТ слід 
оцінювати за показниками Z-критерію попереко-
вого відділу хребта та усього скелета (без ура-
хування показників МЩКТ кісток черепа). Згід-
но з останніми дослідженнями Міжнародно-
го товариства із клінічної денситометрії (ISCD), 
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рентгенденситометрія проксимальних відділів 
стегнових кісток у дітей малоінформативна (на 
противагу дослідженням МЩКТ у дорослих па-
цієнтів) у зв’язку зі значною варіабельністю по-
казників даної ділянки скелета та низькою від-
творюваністю результатів досліджуваних зон [4].

При аналізі денситометричних показників 
(Z-критерій або Т-критерій залежно від віку па-
цієнта) коливання були в межах референтних 
значень у 10 хворих (66,6%). У 4 хворих (26,6%) 
виявлено зниження Т-критерію від (-1,3) до 
(-1,7) SD (у 2-х хворих з моноосальною формою, 
у 2-х – із поліосальною формою). У 1 хворого 
(6,7%) із поліосальною формою ФД та масивни-
ми ураженнями кісток нижніх кінцівок виявлено 
зниження Т-критерію до (-2,6) SD.

На сьогоднішній день найбільш чутливими 
та специфічними маркерами, значення та зміни 
яких дозволяють отримати безпосередню уяву 
про стан метаболізму кісткової тканини та про-
цеси її ремоделювання, вважають: пропетиди 
проколагену I типу – total P1NP (маркер кістко-
утворення), b-CrossLaps (β-CTx) (маркер остео-
резорбції), остеокальцин (маркер швидкості ре-
моделювання), рівень яких вивчався у хворих 
з ФД. Для комплексної оцінки обміну кісткової 
тканини слід досліджувати рівень 25 (ОН) віта-
міну D (вітамін D загальний) як маркера гормо-
нальної ланки ремоделювання кісткової тканини 
та рівень паратгормону сироватки крові. 

Дослідження маркерів кісткового обміну до-
вели наявність у 11 хворих (91,6%) порушень 
процесів кісткоутворення, остеорезорбції та 
швидкості ремоделювання кісткової тканини. 
Встановлено, що підвищення інтенсивності кіст-

кового обміну залежало від форми захворюван-
ня. У хворих з поліосальною формою ФД спо-
стерігалося значне збільшення показників кіст-
коутворення (P1NP) від 210,7 ng/ml до 883,9 ng/
ml, в середньому вони відповідали 499,4 ng/ml, 
що перевищувало норму в 1,8 та 15,2 рази відпо-
відно. При моноосальній формі показники P1NP 
також були збільшені в межах від 61,8 ng/ml до 
87,25 ng/ml (у середньому 71,5 ng/ml) у 1,5 рази 
(рис. 1).

Показники остеорезорбції (β-CTx) у хворих із 
ФД також були збільшені при поліосальній фор-
мі – від 0,62 ng/ml до 1,64 ng/ml (у середньому 
1,04 ng/ml), що перевищувало норму від 1,1 до 
1,9 разів відповідно; при моноосальній формі – 
показники остеорезорбції були в межах від 0,46 
ng/ml до 0,85 ng/ml (в середньому 0,67 ng/ml), що 
було вище норми в 1,4 рази (рис. 2).

Показники швидкості ремоделювання (остео-
кальцин) були значно збільшеними в усіх хво-
рих з поліосальною формою ФД – від 36,04 ng/
ml до132,5 ng/ml (в середньому 124,01 ng/ml), що 
було вище норми від 1,1 до 4,2 разів. При моно-
осальній формі показники остеокальцину були в 
межах нормальних референтних значень (рис. 3).

У 10 хворих (83,3%) відзначене зниження 
показника 25 (ОН) вітаміну D; з них у 3 хворих 
(30%) – дефіцит вітаміну D; у 7 хворих (70%) – 
недостатність вітаміну D (рис. 4). Показники па-
ратгормону (інтактного) не виходили за межі нор-
мальних референтних значень в усіх випадках.

Наші дослідження вказують на наявність по-
рушення метаболізму кісткової тканини у 91,6% 
хворих з фіброзною дисплазією, ступінь якої за-
лежав від форми ураження. Значне підвищення 

Рис. 1. Рівень P1NP у сироватці крові з різними фор-
мами фіброзної дисплазії.

Примітки: МФФД – моноосальна форма ФД; ПФФД – по-
ліосальна форма ФД. 

Рис. 2. Рівень β-CTx у сироватці крові з різними фор-
мами фіброзної дисплазії.

Примітки: МФФД – моноосальна форма ФД; ПФФД – по-
ліосальна форма ФД. 
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інтенсивності кісткового обміну спостерігалось 
у хворих з поліосальною формою ФД, при якій 
показники кісткоуворення значно переважали 
показники остеорезорбції (від 1,8 до 15,2 разів). 
У хворих з моноосальною формою ФД було не-
значне підвищення показників як кісткоутворен-
ня, так і остеорезорбції (до 1,4-1,5 разів). Швид-
кість кісткового обміну була значно вища у хво-
рих з поліосальною формою захворювання (до 
4,2 разів), проте була незмінна у хворих з моно-
осальною формою. Зниження показників віт. D 
відзначене у 83,3% хворих (з них у 1/3 хворих до 
рівня дефіциту).

Виявлені зміни кісткового обміну у хворих 
на фіброзну дисплазію у вигляді посилення про-
цесів кісткоутворення та остеорезорбції були 
в рази більше при поліосальній, ніж при моно-
осальній формі, що на нашу думку відображає 
системну відповідь організму на локальні зміни 
біохімічних процесів в осередках ФД (збільшена 
проліферація клітин остеобластичної лінії носі-
їв GNAS мутації) та «бажання» організму позба-
витися від патологічної й замінити її на нормаль-
ну кісткову тканину. Зрозуміло, що дані проце-
си призводять до прискорення ремоделювання, 
швидкість якого значно більша у хворих з біль-
шою кількістю патологічних осередків дисплас-
тичної «кісткової» тканини (поліосальна форма 
ФД).

Таким чином, на сьогоднішній день фіброзну 
дисплазію як при моноосальній, так і при поліо-
сальній формі можна охарактеризувати змінами 
СФСКТ, про що свідчать зміни денситометрич-
них показників T-критерію в 33,4% та показни-
ків маркерів кісткового обміну в 91,6% хворих. 

Все вище викладене спонукає нас до більш 
поглибленого вивчення СФСКТ у хворих на ФД 
та збільшення масиву спостережень з метою 
можливої медикаментозної корекції виявлених 
порушень.

Висновки
Показники структурно-функціонального ста-

ну кісткової тканини об’єктивно відображають 
стан кісткового обміну у хворих на ФД і вказу-
ють на наявність змін при обох формах ФД. 

За даними рентгенівської денситометрії вияв-
лені незначні порушення мінеральної щільнос-
ті кісткової тканини у хворих з моноосальною й 
більш виражені – з поліосальною формою ФД.

За даними дослідження маркерів кісткового 
обміну (P1NP, β-СТх, остеокальцин) при моно-
осальній формі захворювання спостерігалися мі-
німальні порушення кісткового обміну.

При поліосальній формі відзначено значне 
підвищення показників кісткового обміну (кіст-
коутворення та кісткової резорбції) в 91,6% хво-
рих, що вказує на системність ураження кістко-
вої тканини.
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Рис. 3. Рівень остеокальцину в сироватці крові у хво-
рих з різними формами фіброзної дисплазії.

Примітки: МФФД – моноосальна форма ФД; ПФФД – по-
ліосальна форма ФД.

Рис. 4. Рівень 25 (ОН) вітаміну D (вітамін D загаль-
ний) у сироватці крові з різними формами фіброзної 

дисплазії.
Примітки: МФФД – моноосальна форма ФД; ПФФД – по-
ліосальна форма ФД.



54 «Проблеми остеології»

Гук Ю.М., Кінча-Поліщук Т.А., Олійник Ю.В., Зима А.М. «Структурно-функціональний Стан кіСткової тканини у хворих ...»

ями міжнародного товариства з клінічної денситометрії 
– ISCD) // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2012. – 5, №1 
– С. 55-56.

5. Ригз Б.Л., Мелтон Л.Дж. Остеопороз. Этиология, диаг-
ностика, лечение / Спб.: ЗАО «БИНОМ». – 2000. – С. 75-
77, 85-109.

6. DiCaprio M.R., Enneking W.F. Fibrous dysplasia. Patho-
physiology, evaluation, and treatment // J Bone Joint Surg 
Am. – 2005. – 87. – Р. 1848-1864.

7. Dumitrescu C.E., Collins M.T. McCune-Albright synd rome // 
Orphanet Journal of Rare Diseases. – 2008. – 3 (12). – doi: 
10.1186/1750-1172-3-12.

8. Lichtestein L. Poliostotic fibrous dysplasia // Arch Surg. – 
1938. – 36. – Р. 874-879.

9. Lietman S.A., Schwindinger W.F., Levine M.A. Genetic and 
molecular aspects of McCune-Albright syndrome // Pediatr. 
Endocrinol. Rev. – 2007. – 4 (4). – Р. 380-385.

струКтурно-фунКциональное со-
стояние Костной тКани у больных 

с фиброзной дисплазией
Гук Ю.Н., Кинча-Полищук Т.А.,  

Олейник Ю.В., Зима А.Н.

ГУ «Институт травматологии и 
ортопедии НАМНУ», Киев

Резюме. В работе представлены результаты исследо-
ваний структурно-функционального состояния костной 
ткани у больных с фиброзной дисплазией путем опреде-
ления денситометрических показателей (15 пациентов) и 
маркеров костного обмена (12 пациентов) в возрасте от 9 
до 29 лет. Наличие изменений в костной структуре выяв-
лено у 33,4% пациентов. Изменения показателей костно-
го метаболизма выявлено у 91,6% пациентов, а степень 
нарушений зависела от формы заболевания. При полиос-
сальной форме отмечено повышение показателей косте-
образования (P1NP), костной резорбции (β-СТх) и цик-
ла ремоделирования (остеокальцин) по сравнению с мо-
нооссальной формой фиброзной дисплазии. Показатели 
костеобразования при полиоссальной форме значитель-
но превышали показатели при монооссальной форме. 
Показатели остеорезорбции также были повышены, но 
в одинаковой мере при обеих формах заболевания. Выяв-
ленные изменения в структурно-функциональном состо-
янии костной ткани у пациентов с фиброзной дисплази-
ей отображают системный ответ организма на локальные 
изменения биохимических процессов в очагах фиброз-
ной дисплазии, связанных с повышенной пролифера-
цией клеток остеобластической линии носителей GNAS 
мутации и «желанием» организма заменить патологиче-
скую фиброзную ткань в кости на костную. Данные про-
цессы приводят к усилению цикла ремоделирования, по-
казатели которого в большей степени были повышены у 
пациентов с большим количеством очагов диспластиче-
ской «костной» ткани (полиоссальная форма).

Ключевые слова: фиброзная дисплазия, костная 
ткань, двухфотонная рентгеновская абсорбциометрия, 
маркеры костного ремодифицирования.

struCtural-funCtional Bone state 
in fiBrous dYsplasia

Guk Y.M., Kincha-Polishchuk T.А., Oliynyk Y.V., 
Zima A.М.

Institute of traumatology and orthopedics NAMS 
of Ukraine, Kyiv

Summary. Structural-functional bone state was studied 
in fibrous dysplasia patients by the densitometric al data and 
markers of bone metabolism (15 and 12 patients respectively, 
9-29 years). Bone structure changes were found in 33.4% 
of patients. Changes in bone metabolism were detected in 
91.6% of patients, and the degree of impairment depended 
on the form of a disease. Bone formation (P1NP), resorbtion 
(β-СТх) and remodeling cycle (osteocalcin) indexes 
were shown to be increased in the polyostotic form of the 
disease in comparison to monоostotic form. Bone formation 
indicators were significantly higher in the polyostotic form 
of the fibrous dysplasia than in monostotic. Osteoresorbtion 
indicators were also elevated, but equally in both forms of 
the disease. Detected structural-functional bone tissue state 
changes in patients with fibrous dysplasia reflect a systemic 
response of the organism to local biochemical changes 
in the fibrous dysplasia lesions. Biochemical changes are 
associated with increased cell proliferation of the osteoblastic 
GNAS mutation carrier cell line and abnormal fibrous tissue 
replacement with the normal bone. These processes lead to the 
increase of the bone remodeling, it’s indexes were elevated 
in patients with a larger number of dysplastic «bone» tissue 
lesions (polyostotic form).

Key words: fibrous dysplasia, bone tіssue, dual-energy 
X-ray absorbtiometry, markers of bone metabolism.
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Вступ
Широкий вибір та активне впровадження су-

часних технологій інтрамедулярного блокуючо-
го накісткового остеосинтезу (LISS, MIPO, LCP) 
у лікування хворих з переломами кісток гоміл-
ки дозволяє досягти стабільної фіксації відлам-
ків і раннього навантаження травмованої кінців-
ки. Але запобігти порушенням репаративної ре-
генерації (сповільнення консолідації, утворення 
хибних суглобів), зламу конструкцій або нагно-
єнню м’яких тканин та остеомієліту все ж не вда-
ється у 4-34% випадків [2, 4, 5, 13], що суттєво 
подовжує терміни непрацездатності і реабіліта-
ції. Відповідно зростає вартість лікування та ін-
валідизація хворих.

Остеосинтез за допомогою зовнішніх кон-
струкцій не втрачає актуальності та має низку 
переваг у лікуванні хворих з переломами кіс-
ток кінцівок. Ефективність методу черезкістко-
вого остеосинтезу (ЧО) зумовлюють малотрав-
матичність (неінвазивність), позаосередковість, 
можливість проведення закритої репозиції, на-
дійні фіксаційні можливості [1, 12]. При відкри-
тих, вогнепальних, фрагментарних переломах 

ЧО має суттєві переваги серед інших видів ос-
теосинтезу та може розглядатись як метод вибо-
ру [9, 14]. Проте, незавжди апарати зовнішньої 
фіксації (АЗФ) спроможні забезпечити надійну 
та стабільну фіксацію відламків, як обов’язкову 
умову проведення раннього відновного функціо-
нального лікування [11].

Тому, необхідним є пошук нових та удоскона-
лення існуючих конструкцій АЗФ й самої техно-
логії ЧО. На наш погляд урахування індивідуаль-
них особливостей ушкоджень дозволить покращи-
ти анатомо-функціональні результати лікування. 

Мета роботи: провести порівняльний ана-
ліз ефективності лікування хворих з переломами 
кісток гомілки з використанням АЗФ з різними 
типами опор.

Матеріал і методи
У травматологічному відділенні Івано-Фран-

ківської міської клінічної лікарні №1 на лікуван-
ні знаходились 50 хворих з переломами кісток 
гомілки, яким провели оперативне лікування ме-
тодом ЧО. Клінічні спостереження за хворими 
тривали протягом 2008-2015 рр. Під час амбула-
торного лікування хворим виконували рентгено-

ВІД НАУКи ДО ПРАКТиКи

УДК 616.71-001; 616.718.5/6-001.5-089.2

порівняльна оцінКа ефеКтивності ліКування  
хворих з переломами КістоК гомілКи  

з виКористанням апаратів зовнішньої фіКсації  
з різними типами опор
Сулима В.С.1, Гуцуляк В.І.1, Шібель І.В.2

1 Івано-Франківський національний медичний університет, 
2 Міська клінічна лікарня №1, Івано-Франківськ

Резюме. У дослідженні наведений порівняльний аналіз ефективності лікування 50 хворих з переломами кісток гомілки 
методом черезкісткового остеосинтезу. Основну (І групу) склали 30 хворих, яким проводили остеосинтез за допомо-
гою універсального апарата (комбінованого типу) з можливістю адаптації форми опор до анатомічної конфігурації 
сегмента (гомілки). До ІІ (контрольної) групи увійшло 20 хворих, яким проводили остеосинтез апаратом циркуляр-
ного типу з комплекту деталей Г.А. Ілізарова.         
 Середня тривалість фіксації у хворих основної групи становила 146,2 дні, що порівняно з ІІ групою менше на 
33,3% (219,2 дні). У 13,3% хворих основної групи консолідація була сповільнена, що на 27,7% менше, ніж у контроль-
ній групі (40%). Хороші результати (за системою оцінки Любошица-Матиса-Шварцберга) отримали у 86,7% хворих 
І групи, що на 20% більше, ніж у контрольній (66,7%). Задовільні результати отримали у 13,3%, що, відповідно, на 
13,4% менше ніж у  контрольній (26,7%). Незадовільні результати у хворих І (основної) групи були відсутні, тоді як у 
ІІ (контрольній) групі вони склали 6,6%.          
 Завдяки адаптації форми опор до анатомічної конфігурації сегмента в оригінальному апараті є можливість ран-
нього навантаження травмованої кінцівки, що дозволяє оптимізувати терміни консолідації та покращити анатомо-
функціональні результати лікування хворих з переломами кісток гомілки.

Ключові слова: апарат зовнішньої фіксації, черезкістковий остеосинтез, перелом кісток гомілки. 
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логічні дослідження один раз на місяць до зняття 
АЗФ. Упродовж першого року після проведення 
операції хворих оглядали один раз на три місяці 
та через 2-3 роки після операції.

Серед усіх хворих з переломами кісток гоміл-
ки було 32 (64%) чоловіка та 18 (36%) жінок. Вік 
хворих коливався від 18 до 79 років і в середньому 
становив 51±6,9 років. Більшість (35 (70%)) хво-
рих отримали травму у побуті, 4 (8%) – під час 
шляхово-транспортних пригод, 9 (18%) – унаслі-
док падіння з висоти і 2 (4%) – за інших причин.

Усі хворі були поділені на дві групи. Осно-
вну групу (І) склали 30 хворих з переломами кіс-
ток гомілки, остеосинтез яким виконали за допо-
могою оригінального АЗФ комбінованого типу з 
можливістю адаптації форми опор до анатоміч-
ної конфігурації сегмента [7]. Серед них було 18 
осіб чоловічої статі та 12 – жіночої. До ІІ групи 
увійшли 20 хворих з переломами кісток гомілки, 
остеосинтез яким проводили АЗФ з комплекту 
деталей апарата Г.А. Ілізарова з циркулярним ти-
пом опор. Серед них було 14 осіб чоловічої ста-
ті та 6 – жіночої.

У 33 (66%) хворих переломи локалізувались у 
діафізарному, а у 17 (34%) – у дистальному від-
ділах гомілки. Для характеристики переломів та 
полегшення статистичної обробки результатів 
лікування використовували класифікацію АО/
ASIF [8], згідно якої визначали тип та складність 
перелому (табл. 1, 2).

У 30 (60%) хворих були закриті, у 20 (40%) 
– відкриті переломи, де абсолютним показом до 
лікування був ЧО (табл. 3).

таблиця 3. розподіл хворих у групах за характе-
ром перелому, абс. (%)

Характер перелому І група (n=30) ІІ група (n=20)
Закритий 18 (60) 12 (60)
Відкритий 12 (40) 8 (40)
Загалом 30 (100) 20 (100)

Для характеристики відкритих переломів ви-
користовували загальноприйняту класифікацію 
за Gustilo-Anderson [3, 10]. Переломи IІ типу за 
цією класифікацією були діагностовані у 7, III А 
типу – у 9, III В типу – у 4 випадках (табл. 4).

таблиця 4. розподіл хворих у групах за типом від-
критого перелому за r.Gustilo і J.anderson,  

абс. (%)

Тип відкритого перелому І група (n=30) ІІ група (n=30)
II 4 (33,3) 3 (37,5)
III А 5 (41,7) 4 (50)
III В 3 (25) 1 (12,5)
Загалом 12 (100) 8 (100)

Підбір хворих за особливостями переломів у 
хворих в обох групах був практично тотожнім, 
що дало можливість провести об’єктивне порів-
няння результатів. Оцінку результатів лікування 
хворих с переломами кісток гомілки проводили 
за загальноприйнятими критеріями: термінами 
госпіталізації та фіксації в АЗФ. Функціональні 
результати визначали за методикою Любошица-
Маттиса-Шварцберга у модифікації В.І. Шевцо-
ва [6]. 

Результати та їх обговорення
Середня тривалість перебування у стаціона-

рі хворих І групи (основної) становила 17 ліжко-
днів, що на 15% менше, ніж у ІІ (контрольній) 
групі, середня тривалість перебування яких скла-
дала 20 ліжко-днів (табл. 5). 

таблиця 5. розподіл хворих з переломами кісток 
гомілки за середньою тривалістю лікування, дні

Групи хворих Стаціонарне лікування Фіксація в АЗФ
І 17 146,2
ІІ 20 219,2

Адекватно виконаний стабільній остеосинтез 
дозволив вчасно розпочати післяопераційну реа-
білітацію шляхом ходьби за допомогою милиць 
чи ходунків (трапеції). Хворим І (основної) гру-

таблиця 1. розподіл хворих i групи за типом перелому кісток гомілки, абс. (%)

Сегмент в/гомілкової кістки
Тип перелому

Загалом
А1 А2 А3 В1 В2 С1 С2

Діафізарний 5 (16,7) 4 (13,3) - 3 (10,0) 1 (3,3) 5 (16,7) 1 (3,3) 19 (63,3)
Дистальний - 1 (3,3) 2 (6,7) - - 2 (6,7) 6 (20) 11 (36,7)

таблиця 2. розподіл хворих ii групи за типом перелому кісток гомілки, абс. (%)

Сегмент в/гомілкової кістки
Тип перелому

Загалом
А1 А2 А3 В1 В2 С1 С2

Діафізарний 4 (20) 1 (5) - 5 (25) 2 (10) 1 (5) 1 (5) 14 (70)
Дистальний - 1 (5) - - 1 (5) 1 (5) 3 (15) 6 (30)
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пи з другого дня після операції дозволяли ходьбу 
за допомогою милиць з навантаженням на трав-
мовану кінцівку до відчуття дискомфорту (болю-
чість, відчуття натягу тканин біля черезкісткових 
елементів). Далі, впродовж першого місяця після 
операції, навантаження поступово збільшували 
до 100% (від маси тіла). Хворим ІІ групи дозво-
ляли ходьбу за допомогою милиць з дозованим 
незначним навантаженням (до 15-20% від маси 
тіла) травмованої кінцівки, поступово збільшу-
ючи до 50% – через 1-1,5 міс. та до 100% – че-
рез 2-2,5 міс. після операції. Контроль дозовано-
го навантаження на кінцівку здійснювався за до-
помогою підлогової ваги. 

Така оптимізація поступового збільшення на-
вантаження позитивно вплинула на тривалість 
фіксації в АЗФ (табл. 5). Так, у хворих І групи 
середня тривалість становила 146,2 дні, що від-
повідно менше на 33,3%, ніж у хворих ІІ гру-
пи (219,2 дні). Це, перш за все, було пов’язано 
з оптимізацією жорсткості фіксації фрагментів в 
оригінальному АЗФ, що забезпечило можливість 
раннього навантаження оперованої кінцівки та 
сприяло позитивній динаміці відновлення опор-
ної функції кінцівки й скороченню термінів ліку-
вання і реабілітації хворих. 

Найбільша частка (86,7%) хворих з нормаль-
ним (до 1,5 середнього терміну) терміном кон-
солідації спостерігалась у І групі, що на 26,7% 
більше, ніж у ІІ групі (60%). Також у хворих І 
групи у 13,3% випадків відзначено сповільнен-
ня консолідації, що, відповідно, на 27,7% менше, 
ніж у ІІ групі (40%). Окрім того, серед хворих з 
порушенням репаративного остеогенезу, частка 
хворих з більш ніж подвійним терміном консолі-
дації склала у ІІ групі 20%, тоді як у І групі дані 
випадки були відсутні. 

Клінічний приклад
Хворий С., 60 років, (МКСХ №6250) посту-

пив з діагнозом: закритий багатовідламковий 
внутрішньосуглобовий перелом дистального ме-
таепіфізу правої великогомілкової та нижньої 
третини малогомілкової кісток зі зміщенням від-
ламків (рис. 1 А). З анамнезу: травма побутова, 
унаслідок падіння з висоти 5 м. Хворому прове-
дено монтування системи скелетного витягу за 
п’яткову кістку (рис. 1 Б), а за 2 дні виконали ос-
теосинтез кісток правої гомілки за допомогою 
оригінального АЗФ (рис. 2, 3).

Наступного дня після операції хворого акти-
візували та дозволили ходьбу за допомогою ми-
лиць з дозованим навантаженням травмованої 
кінцівки (рис. 3). 

Через 1 місяць після остеосинтезу хворому 
дозволили повне навантаження травмованої кін-
цівки. Частковий демонтаж АЗФ (підсистеми з 
переднього відділу стопи) віконали через 2 мі-
сяці після операції. Позитивні клінічні (рис. 4) 
та рентгенологічні (рис. 5) ознаки зрощення пе-
реломів обох кісток гомілки дозволили виконати 
демонтаж АЗФ через 6,1 міс. (182 дні).

Анатомо-функціональні результати лікування 
хворих з переломами кісток гомілки за системою 
оцінки Любошиц-Маттис-Шварцберг наведені у 
таблиці 6. 

таблиця 6. результати лікування хворих за любо-
шиц-маттис-шварцберг, абс. (%)

Групи 
Результат лікування, (n=50)

Добрий Задовільний Незадо-
вільний

І (основна) 26 (86,7) 
р<0,001

4 (13,3) 
р<0,001

-

ІІ (контрольна) 12 (66,7) 5(26,7) 3(6,6)

У І (основній) групі дослідження серед клі-
нічних результатів лікування (за Любошиц-Ма-

А                      Б  
Рис. 1. Рентгенограми хворого С. (МКСХ №6250): А - при поступленні; б - під час скелетного витягу.
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тис-Шварцберг) хороші результати отримали у 
86,7% хворих, що на 20% більше (р<0,001) по-
рівняно з ІІ (контрольною). Задовільних резуль-
татів в основній групі було 13,3%, що на 13,4% 
менше, ніж у ІІ групі (26,7%). Кількість незадо-
вільних результатів у ІІ групі склала 6,6%, тоді 
як в основній групі вони були відсутні.

Кількість ускладнень, що спостерігались у до-
сліджуваних групах, була незначною. Окрім спо-
вільнення консолідації найбільшу частку склали 
нагноєння та контрактури суміжних суглобів. У 
хворих І (основної) групи гнійні ускладнення, як 
і посттравматичні контрактури спостерігались у 
6,7% випадків, що відповідно на 18,3% та 13,3% 
менше за показники контрольної групи (відпо-
відно 25% та 20%).

А                                  Б 
Рис. 2. Рентгенограми хворого С. (МКСХ №6250): 

А - під час операції остеосинтезу кісток гомілки в АЗФ; б - через 2 міс. після операції.

 
Рис. 3. Хворий С., травмована кінцівка (МКСХ 

№6250).

  
Рис. 4. Хворий С. (МКСХ №6250) через 6,1 міс. (182 дн.) після операції під час проведення клінічної проби (демон-

товано з’єднувальні елементи між середніми опорами АЗФ).
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Висновки
Результати, що отримані при проведенні по-

рівняльної оцінки ефективності лікування хво-
рих з переломами кісток гомілки з використан-
ням АЗФ різних типів конструкцій свідчать про 
переваги використання апаратів комбінованого 
типу, що уможливлює проведення розробки ру-
хів у суміжних суглобах. 

При проведенні передопераційного плануван-
ня ЧО у хворих з переломами кісток гомілки слід 
особливу увагу приділяти вибору відповідних 
конструкцій для забезпечення жорсткості фікса-
ції фрагментів. Цю вимогу вдається реалізувати 
запропонованим оригінальним апаратом для ЧО 
з можливістю адаптації форми опор до анатоміч-
ної конфігурації сегмента. Апарат уможливлює 
раннє навантаження травмованої кінцівки, що, 
відповідно, дозволяє оптимізувати терміни кон-
солідації, мінімізувати кількість ускладнень та 
уникнути незадовільних результатів лікування.
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А                         Б 
Рис. 5. Рентгенограми хворого С. (МКСХ №6250): 

А - через 6,1 міс. після операції (182 дн.); б - після демонтажу АЗФ.



60 «Проблеми остеології»

Сулима В.С., Гуцуляк В.І., Шібель І.В. «Порівняльна оцінка ефективності лікування хворих з Переломами кісток ...»

CoMparative analYsis of the 
effiCaCY of treatinG patients With 

tiBia fraCtures, usinG external 
fixation deviCes With various tYpes 

of supports
Sulyma V.S.1, Hutsulyak V.І.1, Shibel І.V.2

1 Ivano-Frankivsk National Medical University,  
2 Ivano-Frankivsk City Clinical Hospital №1

Introduction. The transosseous osteosynthesis, applied 
in cases of open, gunshot, fragmentary fractures, has 
significant advantages over other types of osteosynthesis and 
can be considered a method of choice. However, not always 
external fixation devices (EFD) can ensure reliable and stable 
fixation of fragments as an indispensable condition for early 
restorative functional treatment.

In this regard, it is necessary to seek new and improve the 
existing designs of EFD, the very technology of transosseous 
osteosynthesis. In our opinion, the individual features of 
injuries, taken into account, will definitely help to raise the 
anatomical-functional results of treatment to a higher level. 

Objective of research. Comparative analysis of the 
efficacy of treating patients with tibia fractures, using 
external fixation devices with different types of supports.

Material and methods. Fifty patients with tibia 
fractures, surgically treated by the method of transosseous 
osteosynthesis, were observed at the Traumatology 
Department of the Ivano-Frankivsk City Clinical Hospital 
№1. The clinical observations over such patients lasted from 
2008 to 2015. 

The quantity of patients with tibia fractures included 32 
(64%) men and 18 (36%) women. The age of the injured 
ranged from 18 to 79 years old and was 51±6,9 on an average.

The main group (group І) consisted of 30 patients with 
tibia fractures, who were treated by osteosynthesis with 
the help of the original combined type of EFD, capable of 
adapting the shape of supports to the anatomical configuration 
of a segment. Group ІІ included 20 patients with tibia 
fractures, who were performed osteosynthesis using EFD, 
constructed from H.A. Ilizarov’s kit of parts with a circular 
type of supports.

All types of fractures were characterized by classification 
АО/ASIF, according to which fractures of 33 (66%) patients 
were located in diaphysial, while those of 17 (34%) patients 
– in distal parts of tibia.

Thirty patients (i.e. 60%) were diagnosed with closed 
fractures, twenty patients (40%) – with open ones. Open 
fractures were characterized by generally accepted Gustilo-
Anderson classification. According to it, fractures of type IІ 
were observed in 7 cases, type III-А – in 9 cases, type III-В 
– in 4 cases.

Starting from the second day after surgery, patients of 
group І (main group) were allowed to walk on crutches and 

load their injured limb, until they felt discomfort (painfulness, 
feeling of tissue tension close to transosseous elements). 
Then, within the first month after surgery, this load was 
gradually raised up to 100% (of body mass). Patients from 
group ІІ were allowed to walk on crutches with a dosed low 
loading (15-20% of body mass) of injured limb, gradually 
increasing it up to 50% in 1-1,5 months and up to 100% in 
2-2,5 months after surgery.

Results and their discussion. The average period of 
EFD fixation was 146,2 days in patients from group І, which 
is correspondingly 33,3% less, than in group ІІ (219,2 days). 
First of all, it was connected with optimization of fragment 
fixation rigidness in the original EFD, enabling to load the 
operated limb at the early stage. In turn, it contributed to 
more positive dynamics of restoring the supporting function 
of a limb and shorter terms of patients’ treatment and 
rehabilitation.

Group І demonstrated 13,3% of patients with delayed 
consolidation, which is correspondingly 27,7% less, than in 
group ІІ (40%). Besides, the proportion of patients, having a 
more than double period of consolidation, was 20% in group 
II among the injured with impaired reparative osteogenesis, 
whereas group І had none of such cases. 

Group І (main group) demonstrated good clinical results 
of treatment in 86,7% of patients by Lyuboshitz-Mathis-
Schwarzberg, which is 20% more (р<0,001), if compared 
to group ІІ (control group). The main group had 13,3% 
satisfactory results, which is 13,4% less, than in group ІІ 
(26,7%). The number of unsatisfactory results was 6,6% in 
group II, whereas there was none in the main group. 

The complications, observed in the groups under 
survey, were few in number. In addition to consolidation 
delay, suppurations and contractures of adjacent joints were 
most frequent. Purulent complications and post-traumatic 
contractures were observed in 6,7% of cases in group І (main 
group), which is correspondingly 18,3% and 13,3% less, than 
in the control group (accordingly 25% and 20%).

Conclusions. The results, obtained from the comparative 
analysis of the efficacy of treating patients with tibia fractures, 
using EFD of various designs, indicate the advantages 
of applying the combined devices that enable to develop 
movements in adjacent joints. 

When planning the transosseous osteosynthesis in 
patients with tibia fractures before surgery, special attention 
should be paid to selection of appropriate designs to provide 
stiffness of fragments fixation. This demand can be put into 
practice by the suggested original device for transosseous 
osteosynthesis, which is capable of adapting the shape of 
supports to the anatomical configuration of a segment. 
This device makes it possible to load an injured limb at the 
early stage, which, accordingly, lets optimize the terms of 
consolidation, minimize the number of complications and 
avoid unsatisfactory results of treatment.
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Вступ
Дефіцит вітаміну D (ДВD) в людей старших 

вікових груп призводить до м’язової слабкос-
ті, при цьому погіршується рівновага тіла і під-
вищується ризик падінь та переломів [6, 9, 36]. 
Тривалий дефіцит вітаміну D викликає остеома-
ляцію, яка супроводжується локалізованими або 
генералізованими болями в кістках і м’язах [37], 
розвитком слабкості проксимальних м’язів верх-
ніх та нижніх кінцівок і порушеннями ходи [5].

Пацієнти із остеомаляцією та остеопорозом 
(ОП) мають достовірно вищий ризик виникнен-
ня переломів тіл хребців, стегнової кістки, дис-
тального відділу кісток передпліччя та прокси-
мального відділу плечової кістки [7], і мають 
значно гірший прогноз [17] порівняно з особа-
ми із нормальною МЩКТ, які мають такі ж пе-
реломи. 

Останнім часом збільшується кількість ро-
біт, які вказують на важливість досягнення опти-
мального статусу вітаміну D для підвищен-
ня показників МЩКТ та покращення кістково-
м’язової функції у людей старших вікових груп. 
Так, у дослідженні [27] було показано, що для 
досягнення оптимальної м’язової сили необхід-
но досягнути рівня 25(OH)D у сироватці крові не 
нижче за 20 нг/мл (50 нмоль/л). Ці ж дослідники 
виявили, що сила абдуктора стегна та розгиначів 
коліна достовірно вища у групі із високим рів-
нем вітаміну D порівняно із групою з незадовіль-
ним статусом вітаміну D. У іншому дослідженні 
було виявлено, що дефіцит вітаміну D супрово-
джується зниженням м’язової сили та підвище-
ним ризиком падіння [35]. Таким чином, вва-

жається, що додаткове застосування вітаміну D 
може знижувати ризик виникнення остеопоро-
тичних переломів завдяки позитивному ефекту 
на кістково-м’язову систему [27].

По мірі того, як з’являються нові медикамен-
тозні засоби, спрямовані на лікування остеопо-
розу, прийняття рішення про застосування тера-
пії стає все складнішим [7], проте призначення 
препаратів кальцію та вітаміну D (завдяки змі-
нам у харчуванні або шляхом додавання медика-
ментозних засобів) залишається базовою терапі-
єю остеопорозу [31].

У зв’язку з тим, що частота дефіциту вітамі-
ну D та остеоартрозу (ОА) збільшується з віком 
[10], а гіповітаміноз D прискорює прогресію ОА 
[18] та погіршує післяопераційний прогноз при 
ендопротезуванні суглобів [28], для більш ефек-
тивного комплексного лікування ОА необхідно 
враховувати рівень вітаміну D у сироватці кро-
ві та проводити корекцію останнього при необ-
хідності. 

Згідно з нещодавніми європейськими реко-
мендаціями [22] щодо діагнозу та лікування ос-
теопорозу у жінок у постменопаузальному пе-
ріоді (жінки складають до 80% пацієнтів із ос-
теопорозом [12]), для розробки ефективного 
алгоритму лікування таких хворих у кожному 
випадку слід враховувати місцеві особливості. 
Разом з тим, досі не розроблений алгоритм діаг-
ностики, профілактики та корекції ДВD у паці-
єнтів із ОП та ОА.

З огляду на це, а також на те, що на терито-
рії України вивчення методів корекції дефіциту 
та недостатності вітаміну D (НВD) у пацієнтів 
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старших вікових груп із первинним системним 
остеопорозом та остеоартрозом досі не викону-
вались, проведення даного дослідження стало 
нагальною необхідністю. 

Мета дослідження – на основі показників 
рівня вітаміну D та структурно-функціонального 
стану кістково-м’язової системи у жінок у пост-
менопаузальному періоді з системним остео-
порозом та остеоартрозом до та після лікуван-
ня препаратами вітаміну D та кальцію розробити 
підхід до попередження, діагностики та корекції 
дефіциту вітаміну D у даної категорії пацієнтів, 
як невід’ємну частину комплексної терапії сис-
темного остеопорозу та остеоартрозу. 

Матеріали і методи
У дослідженні брали участь 70 жінок віком 

50-90 років (середній вік – 65,6±8,4 роки, серед-
ній ІМТ – 26,93±4,57 кг/м2), які знаходилися на 
лікуванні у відділі клінічної фізіології та патоло-
гії опорно-рухового апарату ДУ «Інститут герон-
тології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», 
або обстежувалися в Українському науково-ме-
дичному центрі проблем остеопорозу. Переду-
мовою участі у дослідженні була підписана ін-
формована згода. У всіх учасників дослідження 
був діагностований первинний системний остео-
пороз або остеоартроз колінних суглобів. 

Усіх пацієнтів було розділено на дві групи: 
основну, до якої увійшли 50 жінок, (середній 
вік – 65,1±8,8 років, середній ІМТ – 27,22±4,51 
кг/м2), які приймали цільову терапію вітаміном 
D, та контрольну, в яку було включено 20 осіб 
(середній вік – 64,5±11,1 років, середній ІМТ – 
26,68±4,95 кг/м2), які не отримували препаратів 
вітаміну D.

Критеріями виключення були: наявність зло-
якісних захворювань, ендокринних недуг, які б 
впливали на кальцієвий обмін або потребували 
б спеціальної терапії (цукровий діабет, гіпоти-
реоз), прийом глюкокортикоїдів, протисудомних 
препаратів та будь-яких лікарських засобів, до 
складу яких входить вітамін D.

Індивідуальна цільова терапія, розроблена 
для цієї групи пацієнтів, складалась з двох ета-
пів: терапії насичення (з індивідуальним розра-
хунком її тривалості) та підтримуючої терапії 
(прийом препаратів впродовж тривалого часу). 

Тривалість терапії насичення підраховува-
лась за формулою 1:

 n=(100 – РВD) х МТ/100 (1) 

де n – тривалість курсу терапії насичення, дні; 
РВD – рівень 25(ОН)D у сироватці крові, нг/мл; 
МТ – маса тіла, кг.

Діагноз ДВD та НВD встановлювали згід-
но останньої класифікації, прийнятої Міжнарод-
ним інститутом медицини та Комітетом ендокри-
нологів зі створення настанов із клінічної прак-
тики [19]. Дефіцит вітаміну D діагностували при 
рівні 25(ОН)D у сироватці крові, нижчому за 50 
нмоль/л. При цьому тяжкий дефіцит вітаміну D 
реєстрували при рівні 25(ОН)D, нижчому за 25 
нмоль/л. Недостатність вітаміну D діагностували 
при рівні 50-75 нмоль/л. Нарешті, особи із рівнем 
25(ОН)D, вищим за 75 нмоль/л, вважались таки-
ми, що мають оптимальний рівень вітаміну D.

Враховуючи те, що у пацієнтів із захворю-
ваннями кістково-м’язової системи у фактично-
му харчуванні [1] спостерігається не тільки де-
фіцит вітаміну D, але й кальцію, у схему цільової 
терапії для осіб із остеоартрозом були включе-
ні комбіновані препарати кальцію (1000 мг каль-
цію та 800 МО вітаміну D) та додатково 1000 МО 
вітаміну D. Хворим із остеопорозом  призначали 
лише вітамін D у дозі 2000 МО на добу. Курс 
спостереження по завершенню лікування тривав 
три місяці. 

Для отримання даних використовували елек-
трохемілюмінесцентний метод (визначення рів-
ня 25(ОН)D у сироватці крові), біохімічний ана-
ліз крові з визначенням активності АлАТ, АсАТ, 
рівня креатиніну, сечовини, кальцію, фосфору 
в сироватці крові, математичні методи для ста-
тистичної обробки отриманих результатів (па-
кет програм «Statistika 8.0» © StatSoft, Inc. 1984-
2007).

Результати 
Через три місяці запропонованої схеми ліку-

вання в основній групі спостерігалося достовір-
не підвищення рівня 25(OH)D у сироватці кро-
ві (p<0,001), яке сягало цільового рівня (30-50 
нг/мл згідно методичних рекомендацій для кра-
їн Центральної Європи) (табл. 1). У контрольній 
групі показник вітаміну D вірогідно не змінився.

таблиця 1. динаміка середнього рівня 25(oh)d у 
сироватці крові через три місяці спостереження 
у пацієнтів основної та контрольної груп, M±sd 

Група n

Рівень 25(OH)D у сироватці 
крові, нг/мл

p
до лікування через три  

місяці
Основна 50 25,20±9,76 35,60±8,21 <0,001
Контрольна 20 23,01±7,28 22,60±8,20 0,34
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Від науки до практики

Була проаналізована ефективність запропо-
нованої схеми лікування залежно від чинників 
розвитку ДВD. 

З огляду на вікові відмінності статусу віта-
міну D, описані вище, хворі були розподілені на 
три групи: 50-59 рр., 60-69 рр. та 70 рр. і старші. 
Детальні результати аналізу наведені у таблиці 2. 

таблиця 2. динаміка середнього рівня 25(oh)d у 
сироватці крові через три місяці спостереження 

у пацієнтів основної та контрольної груп залежно 
від віку, M±sd

Вік, роки n

Рівень 25(OH)D у сироватці 
крові, нг/мл

p
до лікування через три  

місяці
50-59 12 24,99±9,64 35,22±10,84 0,01
60-69 18 28,61±9,86 38,80±6,89 0,001
70 р. і старші 18 20,91±8,36 32,78±6,86 0,001
Вся група 50 25,20±9,76 35,6±8,21 <0,001

Іншим чинником, який міг потенційно впли-
нути на статус вітаміну D та, відповідно, ефек-
тивність застосованої терапії, є індекс маси тіла 
(ІМТ). Відповідно, після розподілу пацієнтів на 
три групи згідно ІМТ були проаналізовані змі-
ни в середньому рівні 25(OH)D у сироватці кро-
ві після лікування. Результати дослідження наве-
дені в таблиці 3.

таблиця 3. динаміка середнього рівня 25(oh)d 
у сироватці крові після лікування у осіб основної 

групи залежно від імт, M±sd

ІМТ, кг/м2 n
Рівень 25(OH)D у сироватці  

крові, нг/мл p
до лікування через три місяці

нижче 25 16 27,54±8,73 37,13±8,07 0,01
25-28,99 17 26,41±9,37 38,91±6,23 <0,001
вище 29 17 21,81±10,66 30,99±8,40 0,01
Вся група 50 25,20±9,76 35,60±8,21 <0,001

Звертає на себе увагу те, що терапія вияви-
лась ефективною в усіх групах спостереження. У 
групі із ІМТ 25-28,99 кг/м2 цільова терапія при-
звела до збільшення рівня 25(ОН)D у сироват-
ці крові на 49%, у групі із ожирінням (ІМТ >29 
кг/м2) – на 42,1%, а із нормальною масою тіла – 
на 34,8% порівняно з базовим рівнем 25(OH)D. 
Слід зазначити, що тривалість терапії насичення 
була найдовшою у пацієнтів з ожирінням порів-
няно з обстеженими з нормальним ІМТ.

Для оцінки ефективності цільової терапії за-
лежно від вихідного рівня 25(ОН)D у сироват-
ці крові був проведений аналіз отриманих ре-
зультатів залежно від ступеня дефіциту вітамі-
ну D на момент первинного огляду. Так, у групі 
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Рис. 1. Динаміка рівня 25(ОН)D у сироватці крові на 
тлі лікування жінок залежно від вихідного рівня віта-
міну D у сироватці крові: А – група пацієнтів із ДВD, 
б – група із НВD, В – група з оптимальним рівнем ві-

таміну D.

із дефіцитом вітаміну D вихідний рівень 25(ОН)
D склав (13,42±3,91) нг/мл, а після завершення 
терапії – (30,68±6,43) нг/мл, тобто рівень вітамі-
ну D збільшився більше, ніж у два рази. У групі 
пацієнтів із НВD також спостерігалося достовір-
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не підвищення рівня 25(ОН)D у сироватці крові, 
який збільшився від (24,52±3,26) до (36,29±6,11) 
нг/мл (p<0,0001).

У групі обстежених з оптимальним рівнем 
вітаміну D застосування обраної схеми терапії 
не призводило до достовірного підвищення рів-
ня 25(ОН)D у сироватці крові: до початку спо-
стереження середній рівень 25(ОН)D у сироват-
ці крові склав (36,38±4,63) нг/мл, а через 3 міс 
застосування підтримуючої терапії показник мав 
тенденцію до підвищення та сягав (40,06±9,11) 
нг/мл (рис. 1). Для вивчення безпечності цільо-
вої терапії було вивчено її вплив на біохімічні 
показники крові. Через 3 місяці вживання ком-
бінованих препаратів кальцію та вітаміну D не 
виникало підвищення рівня загального та іонізо-
ваного кальцію (табл. 4). Кальцій/креатиніновий 
коефіцієнт знаходився у межах норми у всіх об-
стежених після завершення лікування. 

таблиця 4. динаміка біохімічних показників та 
рівня іптг в обстежених основної групи на тлі 

цільової терапії

Показник До лікування Після ліку-
вання р

Загальний кальцій, 
ммоль/л 2,35±0,09 2,39±0,09 –

Фосфор, ммоль/л 1,18±0,15 1,15±0,15 0,02
Лужна фосфатаза, 
од/л 60,81±23,69 71,00±16,24 0,04

Кальцій іонізований, 
нмоль/л 1,25±0,05 1,25±0,06 –

25(ОН)D, нг/мл 25,20±9,76 35,60±8,21 0,00001
іПТГ, пг/мл 40,02±10,79 36,69±11,39 0,03

Після проведеної цільової терапії спостеріга-
лося достовірне підвищення рівня лужної фос-
фатази та вірогідне зниження рівнів іПТГ й фос-
фору у сироватці крові. 

Обговорення
Визначення адекватної дози та тривалості те-

рапії препаратами вітаміну D та кальцію у па-
цієнтів із остеопорозом та остеоартрозом – не-
тривіальна задача. Зазвичай пацієнтам зі зниже-
ною МЩКТ рекомендований прийом препаратів 
кальцію (0,5-1,2 г на добу) та вітаміну D (400-
800 МО на добу) [33], а пацієнтам із остеопоро-
зом необхідні вищі дози цих нутрієнтів: як міні-
мум 1000 мг кальцію та 800 МО вітаміну D що-
доби [30]. Основною проблемою, яка виникає 
при прийомі цих препаратів, є ризик виникнен-
ня гіперкальціємії та гіперкальціурії. У зв’язку з 
цим у пацієнтів, які приймають препарати віта-
міну D та кальцію, необхідний моніторинг рівня 

кальцію в сироватці крові та, при можливості, в 
сечі [24]. У даному дослідженні всім пацієнтам 
проводилось визначення рівня кальцію та ряду 
інших біохімічних показників у крові, і запропо-
нована терапія виявилась безпечною для трива-
лого застосування. 

При дотриманні задовільного профілю безпе-
ки не менш важливим є і ефективність запропо-
нованого лікування. Відомо, що низькі дози ві-
таміну D (до 400 МО/добу) не проявляють тера-
певтичного ефекту у людей похилого віку [6]. У 
зв’язку з цим, у нашому дослідженні визнача-
лась ефективність добової дози 1800 МО (у паці-
єнтів із остеоартрозом) та 2000 МО (у пацієнтів 
із остеопорозом), і ці дозування виявились ефек-
тивними, особливо на тлі вираженого дефіциту 
вітаміну D. Рішення додати препарати кальцію в 
добовій дозі 1000 мг було здійснене на підставі 
літературних даних щодо того, що комбінована 
терапія (кальцій та вітамін D) у пацієнтів із ос-
теопорозом знижує ймовірність наступного пе-
релому на 25% ефективніше, ніж застосування 
лише вітаміну D (95% ДI: 0,58-0,96) [8], а достат-
ній прийом кальцію та вітаміну D сприяє збере-
женню МЩКТ, таким чином знижуючи ризик 
остеопорозу та перелому в подальшому [30, 34].

Важливість застосування кальцію та вітамі-
ну D як невід’ємної частини комплексної тера-
пії під час лікування остеопорозу досить часто 
недо оцінюється як пацієнтами (особливо у стар-
шому віці), так і лікарями [32]. Насправді, менше 
ніж 20% пацієнтів із остеопоротичними перело-
мами отримують ефективне лікування для уник-
нення цих переломів у майбутньому [15, 16, 17]. 

Так як споживання основних макроелемен-
тів, які впливають на кісткове ремоделювання (у 
першу чергу кальцію) в добовому раціоні жінок 
старших вікових груп [1] вірогідно нижче реко-
мендованого, додавання препаратів кальцію та 
вітаміну D в пацієнтів із остеопорозом та остео-
артрозом повинно бути частиною комплексної 
терапії таких осіб. 

Висновки
1. Запропонована схема цільової терапії для 

пацієнтів із первинним системним остеопорозом 
та остеоартрозом дозволяє достовірно підвищи-
ти рівень 25(ОН)D у сироватці крові та  сприяє 
підтримці його оптимального рівня впродовж 
тривалого періоду із дотриманням задовільного 
профілю безпеки. 

2. Цільова терапія є ефективною як у паці-
єнтів із ожирінням, так і в осіб із нормальними 
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показниками індексу маси тіла, має позитивний 
ефект у людей літнього віку. 

3. Запропонована схема корекції статусу ві-
таміну D є особливо ефективною у пацієнтів із 
тяжким дефіцитом вітаміну D, що стосується ве-
ликої кількості осіб старших вікових груп, які 
страждають на остеопороз та остеоартроз. 

4. Корекція вітамін-D-дефіцитних станів у 
пацієнтів із остеопорозом та остеоартрозом по-
винна бути одним із пріоритетів серед людей 
старших вікових груп, особливо якщо ці стани 
супроводжуються відповідною симптоматикою, 
так як це покращує структурно-функціональний 
стан кістково-м’язової системи та якість життя 
пацієнтів.
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индивидуальная целевая терапия 
дефицита и недостаточности ви-
тамина d у женщин в постмено-

паузальном периоде с первичным 
системным остеопорозом  

и остеоартрозом 
Муц В.Я.

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

Цель: на основании анализа показателей метабо-
лизма витамина D и статуса костно-мышечной системы 
у женщин в постменопаузальном периоде с системным 
остеопорозом и остеоартрозом на фоне лечения препара-
тами витамина D и кальция, разработать подход к профи-
лактике, диагностике и коррекции дефицита витамина D 
у данной категории пациентов, как неотъемлемой части 
комплексной терапии системного остеопороза и остеоар-
троза.

Материалы и методы: 70 женщин в возрасте 50-90 
лет с первичным системным остеопорозом или остео-
артрозом. Для коррекции статуса витамина D использо-
валась собственная формула расчета эффективной дозы 
кальциферола. 

Результаты: через три месяца терапии пациенты ос-
новной группы достигли целевого уровня 25(OH)D в сы-
воротке крови (p<0,001); достоверное улучшение стату-
са отмечалось во всех исследуемых возрастных группах. 
Длительность терапии была наибольшей у пациентов с 
повышенным индексом массы тела. Терапия была бо-
лее эффективной у лиц с тяжелым дефицитом витамина 
D. Предложенный метод коррекции статуса витамина D 
был безопасным. 

Выводы: разработанная схема целевой терапии по-
зволяет достоверно увеличить уровень 25(ОН)D в сы-
воротке крови и поддерживать его на протяжении дли-
тельного периода времени с удовлетворительным профи-
лем безопасности. Метод эффективный как у пациентов 
с нормальной, так и повышенной массой тела, и оказался 
особенно действенным у лиц с тяжелым дефицитом ви-
тамина D. Коррекция статуса витамина D должна быть 
включена в комплексную терапию пациентов с остеопо-
розом и остеоартрозом. 

Ключевые слова: остеопороз, остеоартроз, витамин 
D, дефицит, недостаточность, коррекция, лечение.

individual tarGeted therapY 
of vitaMin d defiCienCY and 

insuffiCienCY in postMenopausal 
WoMen With osteoporosis and 

osteoarthritis
Muts V.Ya.

ІS «Institute of gerontology named after 
Chebotaryov D.F. of NAMS of Ukraine», Kyiv 

The aim. Develop the approach to prophylaxis, 
diagnostics, and correction of vitamin D deficiency in 
patients with osteoporosis and osteoarthritis, based upon 
vitamin D metabolism parameters as well as on the status 
of bone and muscle system in postmenopausal women with 
osteoporosis and osteoarthritis prior to and after the treatment 
with vitamin D and calcium.

Methods. 70 in- and out-patient women aged 50-90 years 
were included into the study. All subjects had a pre-existing 
osteoarthritis or osteoporosis. Vitamin D and calcium were 
administered across extended periods of time (3+ months); 
an equation was developed to calculate the dose for every 
particular subject. 

Results. Patients in the main group reached optimal 
vitamin D status after 3 months of treatment (p<0.001); 
the increase was registered in all age groups which were 
investigated. Therapy duration was longest in patients with 
increased BMI. Subjects with severe vitamin D deficiency 
turned out to benefit the most from suggested therapy. The 
method of vitamin D status correction was proven to be safe 
enough. 

Conclusions. The suggested targeted therapy scheme 
allows for a relatively quick 25(ОН)D level correction in 
blood serum and makes it possible to sustain high levels 
across extended periods of time, with an acceptable safety 
profile. The method is effective in patients with normal BMI 
as well as in those with obesity. Patients with severe vitamin 
D deficiency benefited from the suggested therapy the most. 
The correction of vitamin D status should be considered as an 
integral part of management of the patients with osteoarthritis 
and osteoporosis. 

Keywords: osteoporosis, osteoarthritis, vitamin D, 
deficiency, insufficiency, correction, treatment. 
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Вступ
Дошкільний період фахівці всього світу ви-

знають періодом найбільш стрімкого розвитку 
дитини, первинного формування фізичних і пси-
хічних якостей, необхідних людині протягом 
усього наступного життя, який служить основою 
для набуття надалі будь-яких спеціальних знань 
і навичок, засвоєння різних видів діяльності [1, 
2, 3]. Однак, за останні роки в більшості регіонів 
України кількість здорових дітей зменшилася в 
3 рази й складає на сьогодні 20% від їх загальної 
кількості [4]. 

У дослідженнях, що проводяться протягом 
останніх років, науковці доводять важливу роль 
кальцію в забезпеченні нормальної життєдіяль-
ності дитини. Встановлено, що із забезпечен-
ням організму кальцієм пов’язані функціональ-
но-адаптаційні можливості дітей, особливо в 
критичні періоди розвитку. Дезадаптаційні проя-
ви розглядають як причину та одночасно ранню 
ознаку розвитку патології не лише на даному ета-
пі, а й у подальші вікові періоди [5]. Багатогран-
ність функцій кальцію та значна поширеність 
цього елементу у організмі пояснює той факт, що 
дія будь-якого чинника, який викликає порушен-
ня кальцієвого гомеостазу, призводить до глибо-
ких метаболічних розладів і захворювань [6]. 

Із наукових джерел відомо, що рівні іонізо-
ваного та зв’язаного кальцію у організмі врівно-
важені [7], тому вимірювання рівня іонізовано-
го кальцію дозволяє найбільш точно встановити 
зв’язок між появою певних патологічних ознак і 
порушенням обміну кальцію загалом [8].

Метою роботи стало визначення залежності 
фізичного розвитку й стану адаптаційно-резерв-
них можливостей організму дітей від рівня сиро-
ваткового кальцію.

Матеріали й методи
У дослідженні брали учать 93 дитини віком 

4,5-5 років, які вважались практично здорови-
ми й відвідували середні групи дошкільних на-
вчальних закладів різних мікрорайонів м. Терно-
поля. Всім дітям проводився аналіз антропоме-
тричних показників за центильними таблицями 
із встановленням рівня фізичного розвитку та 
розрахунком індексу маси тіла (ІМТ) за загаль-
ноприйнятою методикою. 

За згодою батьків дітям здійснювали аналіз 
крові з визначенням концентрації іонізованого 
кальцію в сироватці крові іон-селективним ме-
тодом на аналізаторі «EasyLyte Calcium Na/K/Ca/
pH Analyser» (Medica), рівня лужної фосфатази –
на апараті «РМ 2111, Солар-Україна». 

Рівень адаптаційних можливостей організ-
му дітей було діагностовано на основі розрахун-
ку інтегративного індексу функціональних змін 
(ІФЗ) за формулою [9, 10]: 

ІФЗ=0,011•ЧСС+0,014•САТ+0,008•ДАТ+
+0,014•В+0,009•М-0,009•L-0,27

де ІФЗ – індекс функціональних змін, у.о.;
ЧСС – частота серцевих скорочень, уд./хв; 
САТ – систолічний артеріальний тиск, мм рт.ст.; 
ДАТ – діастолічний артеріальний тиск, мм рт.ст.;
В – вік, роки;
М – маса тіла, кг;
L – зріст, см;
0,27 – сигмальне відхилення.

Усім дітям проводили обстеження серце-
во-судинної системи (ССС): вимірювання час-
тоти серцевих скорочень (ЧСС), артеріально-
го тиску (АТ) тричі з використанням для аналі-
зу середнього значення показників систолічного 
(САТ) та діастолічного (ДАТ) артеріального тис-
ку за методикою Короткова Н.С. на верхніх кін-

УДК: 612.017.2-008-053.4

роль Кальцію в забезпеченні адаптаційних 
можливостей дітей дошКільного віКу 

Лучишин Н.Ю.

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

Резюме. У статті представлені результати дослідження впливу забезпеченості кальцієм на рівень адаптаційних можли-
востей дитячого організму на початку першого півростового стрибка. Виявлено прямі кореляційні зв’язки між рів-
нем іонізованого кальцію сироватки крові та інтегративними показниками фізичного розвитку й адаптації серцево-
судинної системи. 

Ключові слова: іонізований кальцій, адаптаційні можливості, дошкільники. 
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цівках напівавтоматичним тонометром OMRON 
Compact (Японія) з використанням манжетки 
шириною 8 см.

За значенням ІФЗ до 1,89 у.о. констатували за-
довільний стан адаптації, від 1,90 до 2,14 у.о. – 
напруження адаптаційних можливостей, від 2,15 
до 2,41 у.о. – незадовільний рівень і більший за 
2,42 у.о. – зрив адаптаційних можливостей орга-
нізму дитини (Квашніна Л.В., Маковкіна Ю.А., 
2006). 

Статистичну обробку отриманих результатів 
здійснювали загальноприйнятими методами па-
раметричної й непараметричної статистики. Для 
кожної вибірки розраховували середню величи-
ну М і середню помилку m, отримані дані опра-
цьовували методом варіаційної статистики. Для 
порівняння середніх величин застосовували кри-
терій Ст’юдента (t). За достовірність результатів 
приймалась відмінність при p<0,05. Обчислен-
ня проводили з використанням пакету приклад-
них статистичних програм Microsoft Exel 2003, 
Statistica 6.0.

Результати дослідження та їх обговорення
Серед обстежених дітей були 56 (60,2%) хлоп-

чиків і 37 (39,8%) дівчаток. Антропометричні па-
раметри більшості з них відповідали нормаль-
ним віковим величинам (показники знаходились 
у межах 15-ї до 85-ї перцентилі) (табл. 1).

Серцево-судинна система розглядається як 
інтегральний показник адаптаційно-пристосу-
вальних реакцій людського організму. Численни-
ми дослідженнями доведено, що функціональні 
й резервні її можливості є підґрунтям для фор-
мування адекватних компенсаторних реакцій ор-
ганізму на впливи оточуючого середовища. Ре-
зультати аналізу функціональних показників 

серцево-судинної системи у стані спокою в дітей 
групи спостереження подані у таблиці 2. 

Комплексним показником, що відображає рі-
вень адаптаційних можливостей організму дити-
ни, є адаптаційний, побудований на основі регре-
сивних відношень частоти серцевих скорочень, 
систолічного та діастолічного артеріального тис-
ку, віку, маси тіла й зросту. Доведено, що всі ці 
показники відіграють істотну роль у становлен-
ні, закріпленні адаптаційної діяльності організ-
му, а рівні їх регресійних відношень можуть ха-
рактеризувати рівень адаптації в цілому. 

Серед обстежених 65 (69,9%) дітей мали за-
довільний рівень адаптаційних можливостей, 17 
(18,3%) – напружену й 11 (11,8%) – незадовільну 
адаптацію. За статтю особливих відмінностей не 
простежувалось: (1,86±0,21) мм рт. ст. у хлопчи-
ків та (1,96±0,17) мм рт. ст. у дівчаток (р>0,05).

Середній рівень іонізованого кальцію крові 
обстежених дітей становив (1,06±0,11) ммоль/л 
при нормальних показниках 1,05-1,3 ммоль/л. 

Аналізуючи частотні таблиці рівня Са2+, ви-
явили нормальний його рівень у 55 (59,1%) ді-
тей, знижений – у решти 38 (40,9%) дітей (рис 1). 

На сьогодні лужну фосфатазу вважають од-
ним із найпоширеніших маркерів кісткового 
утворення (Поворознюк В.В., 2009). Активність 
цього ферменту в дітей групи спостереження 
становила (235,4±79,9) МО/л.

Проведений кореляційний аналіз отриманих 
інтегративних показників фізичного розвитку 
дітей (ІМТ), адаптаційних можливостей серце-
во-судинної системи (ІФЗ) та рівня іонізованого 
кальцію (Са2+) виявив кореляційну залежність 
між рівнем іонізованого кальцію та фізичним 
розвитком (р<0,05) й значенням ІФЗ (р<0,05) 
(табл. 3).

таблиця 1. показники фізичного розвитку дітей

Показник
Значення

Хлопчики (n=56) Дівчатка (n=37)
min max Me σ min max Me σ

Маса тіла, кг 15,9 31,8 20,2 3,1 17,0 27,0 20,0 2,3
Ріст, см 105 129 116 5,3 107,0 127,0 114,0 4,4
ІМТ, кг/м2 14,3 21,6 12,5 1,6 12,8 18,5 15,3 1,3

таблиця 2. функціональні показники серцево-судинної системи дітей 

Показник
Значення

Хлопчики (n=56) Дівчатка (n=37)
min max Me σ min max Me σ

ЧСС, уд./хв 70,0 115,0 87,0 10,9 78,0 157,0 91,5 13,4
САТ, мм рт.ст. 90,0 131,0 105,0 8,3 87,0 131,0 103,5 8,1
ДАТ, мм рт.ст. 51,0 71,0 59,0 4,8 43,0 85,0 60,0 7,7
ІФЗ, у.о. 1,36 2,12 1,86 0,21 1,69 2,31 1,99 0,17
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Рис. 1. Діапазон рівня іонізованого кальцію в дітей до-
шкільного віку

таблиця 3. Кореляційні зв’язки між показниками

Показник Са2+ ІМТ ІФЗ
Са2+ – 0,41* 0,84*
ІМТ 0,41* – 0,42*
ІФЗ 0,84* 0,42* –

П р и м і т к а. * – достовірність кореляційного зв’язку, 
р<0,05.

Висновок
Враховуючи отримані результати, можна 

стверджувати, що стан кальцієвого гомеостазу 
(на прикладі концентрації іонізованого кальцію) 
в дітей дошкільного віку впливає на фізичний 
розвиток та формування механізмів фізіологіч-
ної адаптації їх організму, а субклінічна гіпо-

кальціємія може розглядатись як фактор ризику 
дезадаптації дитячого організму. 
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role of CalCiuM in the proMotinG of adaptive CapaCitY of presChoolers
Luchyshyn N.Yu.

I.Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University of The Ministry of Healthcare of Ukraine 

Summary. The article presents the results of own study of relationships between calcium concentration and adaptive capacity 
of preschool age children. Anthropometric measurements and functional parameters of cardio-vascular system were checked in 93 
healthy preschoolers. Significant correlation was determined between the level of ionized calcium and physical development (BMI) 
(r=0,41, p<0,05) and the adaptation value (r=0,84, p<0,05). Such results show that state of calcium homeostasis (for example, 
the concentration of ionized calcium) in preschool children influences physical development and formation of physiological 
adaptation mechanisms of the organism, and subclinical hypocalcemia can lead to child’s disadaptation.

Keywords: calcium, adaptive capacity, preschoolers.
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Вступ
Отримані на сьогодні результати численних 

наукових досліджень свідчать про багатогран-
ний вплив вітаміну D на різні органи й системи 
організму людини. Внаслідок цього дефіцит або 
недостатність вищезгаданого вітаміну набуває 
значущості предиктора розвитку широкого спек-
тра патологічних станів. Клінічні дослідження 
підтверджують, що вітамін D має важливе зна-
чення в модуляції імунних відповідей при різних 
запальних та автоімунних захворюваннях. Не-
щодавно на території України вивчення дефіци-
ту вітаміну D у дорослих уже проводилося, але 
в цих дослідженнях детально не аналізувалися 
показники залежно від проживання над рівнем 
моря. З огляду на вищезазначене ми вважали за 
необхідне проведення даного дослідження.

Мета роботи
Вивчити рівень вітаміну D в сироватці крові 

серед населення, що проживає в різних клімато-
географічних зонах Карпатського регіону.

Матеріал і методи
В одномоментному дослідженні обстежено 

169 осіб віком 20-75 років, які постійно прожи-
вають у різних клімато-географічних зонах Кар-
патського регіону: високогірний (n=38), серед-
ньогірний (n=44) і низькогірний (n=87). Дослід-
ження мали епідеміологічний характер, відбір 
пацієнтів здійснювався шляхом сліпої вибір-
ки. Особи з ендокринними, системними захво-
рюваннями та тяжкими соматичними порушен-
нями виключались із дослідження. Крім того, в 
дослідження не включали пацієнтів, які отриму-
вали препарати кальцію та вітаміну D упродовж 
останніх шести місяців.

Обстеження проводилися в літню пору року в 
трьох населених пунктах Карпатського регіону: 

– Коломия – місто обласного підпорядкуван-
ня Івано-Франківської області, розташоване біля 
підніжжя Карпатських гір на березі річки Прут, 

291 м над рівнем моря, населення 61429 осіб 
(низькогірний регіон);

– Косів – місто, районний центр, розташова-
ний на висоті 450 м над рівнем моря, населення 
8456 осіб (середньогірний регіон);

– Верховина – селище міського типу, район-
ний центр, розташований на берегах річки Чор-
ний Черемош, 688 м над рівнем моря, населення 
5177 осіб (високогірний регіон).

Переважну більшість обстежених становили 
жінки (75,7%), середній вік яких був 48,7±1,9 ро-
ків, чоловіків – 46,9±1,8 років (р>0,05). Демогра-
фічна та антропометрична характеристика об-
стежених залежно від регіону проживання пода-
на в таблиці 1.

Середній показник індексу маси тіла (ІМТ) 
обстежуваних становив 28,7±1,1 кг/м2 (чоловіки 
– 28,2±0,9 кг/м2 і жінки – 28,9±1,1 кг/м2; p>0,05). 

Усім обстежуваним особам було проведене 
одномоментне визначення рівня 25(OH)D у си-
роватці крові. Дефіцит вітаміну D діагностував-
ся при рівні 25(ОН)D, нижчому за 50 нмоль/л. 
При цьому тяжкий дефіцит вітаміну D реєстру-
вався при рівні 25(ОН)D нижчому за 25 нмоль/л. 
Недостатність вітаміну D діагностувалась при 
рівні 50-75 нмоль/л. Особи з рівнем 25(ОН)D, 
вищим за 75 нмоль/л, вважалися такими, що ма-
ють оптимальний рівень вітаміну D. 

Для визначення рівня 25(ОН)D у сироват-
ці крові використовувався електрохемілюмініс-
центний метод. Дослідження проводилось за до-
помогою апарата Elecsys 2010 (Roche Diagnostics, 
Німеччина) із використанням тест-систем Сobas. 

З метою статистичної оцінки результатів 
використовувався критерій Ст’юдента (меж-
ове значення 0,05), кореляційний аналіз згід-
но із критерієм Пірсона, дисперсійний аналіз. 
Результати подані у вигляді Me±SD. Викорис-
тане програмне забезпечення – пакет програм 
Statistiса 8.0© StatSoft, Inc. 1984-2007.
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Результати
Результати проведеного дослідження показа-

ли, що лише у 33 випадках (19,5%) вміст 25(ОН)
D у сироватці крові перебував у межах норми, а 
в інших випадках (80,5%) спостерігався дефіцит 
вітаміну D. При цьому тяжка форма дефіциту ві-
таміну D спостерігалася в 48 (28,4%) обстеже-
них.

При порівнянні показників 25(ОН)D у ре-
гіонах обстеження було встановлено, що рі-
вень 25(ОН)D був вірогідно вищим у мешкан-
ців низькогірної зони Карпатського регіону 
(27,14±1,26 нмоль/л) порівняно з даними серед-
ньогірної (21,37±1,34 нмоль/л) і високогірної зон 
(15,56±1,04 нмоль/л). Серед обстежених високо-
гірної зони рівень 25(ОН)D був достовірно ниж-
чим порівняно як із мешканцями низькогір’я, 
так і середньогір’я. Результати дослідження рів-

ня 25(ОН)D залежно від місця проживання над 
рівнем моря подані в табл. 2.

Висновки
Адекватне забезпечення вітаміном D встанов-

лено лише в 19,5% обстежених мешканців Кар-
патського регіону. Дефіцит вітаміну D відзнача-
ється в 135 (80,5%), при цьому його тяжка форма 
встановлена в 48 (28,4%) обстежених. Частота 
дефіциту вітаміну D залежить від місця прожи-
вання й зростає зі збільшенням висоти над рів-
нем моря.

Рівень 25(ОН)D вірогідно вищий у меш-
канців низькогірної зони Карпатського регіону 
(27,14±1,26 нмоль/л) порівняно з даними серед-
ньогірної (21,37±1,34 нмоль/л) і високогірної зон 
(15,56±1,04 нмоль/л). Серед обстежених високо-
гірної зони рівень 25(ОН)D був достовірно ниж-
чим порівняно як із мешканцями низькогір’я, так 
і середньогір’я. 

таблиця 1. демографічна та антропометрична характеристика обстежених
Регіони Карпат Середній вік, роки Маса тіла, кг Зріст, см ІМТ, кг/м2

Низькогірний 48,2±2,1 79,2±2,7 1,66±0,01 29,3±1,1
Середньогірний 45,9±1,9 78,5±2,6 1,67±0,01 27,2±0,9
Високогірний 52,7±2,1 74,9±2,4 1,64±0,01 26,6±1,1
П р и м і т к а. Достовірних відмінностей між показниками не виявлено (p>0,05).

таблиця 2. вміст 25(он)d в сироватці крові обстежених осіб залежно від регіону обстеження
Клімато-географічна зона 25(ОН)D, нмоль/л Частота дефіциту вітаміну D,% Частота тяжкого дефіциту вітаміну D,%

Високогірна, n=38 15,56±1,04* 84,3 36,8*
Середньогірна, n=44 21,37±1,34* 81,9 31,8*
Низькогірна, n=87 27,14±1,26 78,2 22,9
П р и м і т к а. * – достовірність відмінностей при р<0,05 у порівнянні з низькогірною зоною.
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Введение
Низкоэнергетические переломы – основ-

ной признак остеопороза, диагностика основа-
на на определение минеральной плотности кост-
ной ткани. Низкая минеральная плотность кост-
ной ткани (МПКТ) является значимым фактором 
риска остеопороза. Основным методом диагно-
стики МПКТ является рентгеновская денситоме-
трия. Рекомендуемыми локализациями исследо-
вания МПКТ являются, согласно официальным 
позициям ISCD (Международное общество кли-
нической денситометрии), L1-L4 поясничного 
отдела позвоночника и проксимальные отделы 
бедренных костей. 

Метод двухэнергетической рентгеновской аб-
сорбциометрии является «золотым» стандартом 
диагностики остеопороза и обладает рядом пре-
имуществ перед другими методами. Для мето-
да ДРА доступно большинство участков скеле-
та, исследование поясничного отдела позвоноч-
ника может выполняться как в переднезаднем, 
так и в латеральном направлениях. С помощью 
ДРА можно также оценивать МПКТ проксималь-
ных отделов бедренных костей, костей предпле-
чья и всего тела. Время сканирования на денси-
тометрах последнего поколения для оценки пе-
реднезадней проекции поясничного отдела по-
звоночника и проксимальных отделов бедрен-
ных костей в среднем составляет около 3 минут. 
Уровни лучевой нагрузки на оборудовании для 
ДРА являются предельно низкими для всех ти-
пов сканирования. Среднее значение эффектив-
ной дозы для исследования поясничного отдела 
позвоночника и проксимальных отделов бедрен-
ных костей составляет 0,11-0,16 мЗв [1, 2]. Наи-
более важным преимуществом метода ДРА явля-
ется значительное повышение точности. На ко-
личественное значение МПКТ и на закономерно-
сти его правильного изменения от L1 к L4 при 
исследовании поясничного отдела позвоночника 
могут влиять артефакты – деформации позвон-
ков, дистрофические и очаговые изменения по-
звонков, кальцификация аорты, сколиоз пояс-
ничного отдела с ротацией тел позвонков и дру-
гие [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. Наиболее важными 

в отношении анализа сканов при рентгеновской 
денситометрии представляются следующие фор-
мы поражений позвоночника: остеохондроз, де-
формирующий спондилез [12]. 

Остеохондроз – один из наиболее часто встре-
чающихся видов поражения двигательных сег-
ментов позвоночника, являющихся причиной 
спондилогенных заболеваний нервной систе-
мы. Дегенеративно-реактивные изменения в те-
лах позвонков проявляются в виде краевых кост-
ных разрастаний (остеофиты) и субхондрально-
го склероза.

Наличие остеофитов приводит к значитель-
ному увеличению МПКТ позвонков [13, 14]. Де-
формации позвонков поясничного отдела позво-
ночника на основании данных рентгенограмм 
были выявлены у 41,6% женщин старше 70 лет; 
дистрофические и очаговые изменения (процес-
сы, сопровождающиеся дополнительным па-
тологическим костеобразованием – фиксирую-
щий гиперостоз Форестье, остеохондроз пояс-
ничного отдела позвоночника, спондилоартроз) 
у 75,7% женщин старше 70 лет. Эффект завыше-
ния МЩКТ, который может проявляться в дис-
пропорциональном изменении МЩКТ от L1, ча-
сто становится причиной невозможности анали-
за скана или неверной интерпретации результа-
тов рентгеновской денситометрии. 

Структурных изменений и артефактов, с ко-
торыми можно столкнуться при денситометрии 
проксимальных отделов бедренных костей го-
раздо меньше, чем при исследовании пояснич-
ного отдела позвоночника [15, 16]. ДОА 3 ст. ха-
рактеризуется умеренным или слабо выражен-
ным субхондральным склерозом. Артрозные из-
менения могут вызывать истончение медиально-
го кортикального вещества и гипертрофию тра-
бекулярного – в шейке, что может увеличивать 
МЩКТ в регионах Femoral neck, Ward’s area. 
Остеофиты в проксимальном отделе бедренной 
кости встречаются редко по сравнению с пояс-
ничным отделом позвоночника. Они могут вли-
ять на МЩКТ, но это влияние крайне незначи-
тельное. Переломы проксимального отдела бе-
дренной кости металлические импланты снижа-

интерпретация результатов денситометрии  
у женщин старше 70 лет

Адаменко А.В.1, Василенко Е.А.1, Руденко Э.В.2

1 Белорусская медицинская академия последипломного образования, 
2 Минский городской центр профилактики остеопороза и болезней костно-мышечной 

системы, Минск, Республика Беларусь
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ют точность метода. Влияние артефактов (осте-
оартрит Rö стадия 3-4, врожденные вывих/под-
вывих тазобедренных суставов, асептический 
некроз головки бедренной кости) на значение 
МПКТ при исследовании проксимальных отде-
лов бедренных костей отмечалось значительно 
реже у 4,7% женщин.

Цель работы
Изучить факторы, влияющие на достовер-

ность анализа результатов и/или приводящих к 
невозможности проведения рентгеновской ден-
ситометрии у женщин старше 70 лет. 

Материалы и методы исследований
Методом рентгеновской денситометрии про-

ведено обследование группы пожилых женщин 
(n=214, средний возраст – 78,5±8,5 лет, ИМТ (ин-
декс массы тела, кг/м2) 43,14±15,6). Рентгеновс-
кая денситометрия проводилась на денситоме-
тре «Prodigy Advance», GE, США, 2008 года вы-
пуска. Исследовалась МПКТ поясничного отде-
ла позвоночника (оценка Bone Mineral Density 
(BMD) L1-L4, г/см2; Z-score L1-L4, SD; T-score 
L1-L4, Standard Deviation (SD)), проксимальных 
отделов бедренных костей (BMD Region Total, 
г/см2; Z-score Region Total, SD; T-score Region 
Total, SD). Рентгеновская нагрузка составляла 
0,11-0,16 м3 в суммарно в трех проекциях. Ста-
тистическая обработка проводилась программой 
Statistika 6,0.

Результаты исследований
Деформации позвонков поясничного отде-

ла позвоночника на основании данных рентге-
нограмм были выявлены у 89 (41,6%) женщин; 
дистрофические и очаговые изменения (процес-
сы, сопровождающиеся дополнительным пато-
логическим костеобразованием, – фиксирующий 
гиперостоз Форестье, остеохондроз пояснично-
го отдела позвоночника, спондилоартроз) у 162 
(75,7%) женщин. Наличие таких изменений при-
водит к значительному увеличению МПКТ и 
снижению достоверности анализа сканов. Вли-
яние артефактов (остеоартрит с Rö стадией 3-4, 
врожденные вывих/подвывих тазобедренных су-
ставов, асептический некроз головки бедрен-
ной кости) на значение МПКТ при исследовании 
проксимальных отделов бедренных костей отме-
чалось значительно реже у 10 (4,7%) женщин.

Заключение
Проведение денситометрии проксимальных 

отделов бедренных костей является более пред-
почтительным и достоверным для женщин стар-

ше 70 лет. Денситометрию поясничного отдела 
позвоночника рекомендуется дополнять рентге-
новской морфометрией или стандартной рент-
генографией поясничного отдела позвоночника 
с целью визуализации артефактов и повышения 
достоверности анализа.
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По данным ВОЗ, на сегодняшний день рас-
пространенность остеопороза находится на чет-
вертом месте после сердечно-сосудистых заболе-
ваний, онкопатологий и сахарного диабета [1, 2, 
11]. Современная трактовка говорит о распрос-
траненном системном заболевании скелета, ко-
торое характеризуется низкой костной массой в 
единице объёма и нарушениями микроархитек-
тоники костной ткани, что приводит к повышен-
ной ломкости костей и увеличению риска пере-
ломов [3, 4].

Уменьшение количества костной ткани при 
остеопорозе происходит вследствие дисбаланса 
процессов костного ремоделирования. При этом 
выделяют две главные характеристики костного 
обмена: 1) остеопороз с высоким костным обме-
ном, при котором высокая резорбция не компен-
сируется нормальным или повышенным процес-
сом костеобразования; 2) остеопороз с низким 
обменом, когда процесс резорбции находится на 
нормальном уровне, но имеется снижение про-
цесса костеобразования. При остеопорозе стра-
дает как кортикальная, так и трабекулярная кост-
ная ткань [5, 6]. 

Ранее было принято считать, что остеопо-
роз – это заболевание, характерное для женщин 
постклимактерического периода или для пожи-
лых людей, что обусловлено потерей костной 
массы [5, 10, 13]. Но в настоящее время доказа-
но, что истоки остеопороза лежат именно в дет-
ском возрасте, когда происходит интенсивное 
увеличение костной массы [8, 9, 14]. При изу-
чении заболевания описано более 20 различных 
симптомов, из которых основными являются из-
менения в строении скелета и легко развиваю-
щиеся переломы, часто небольшой рост; голу-
бые склеры; прогрессирующая деформация по-
звоночника, грудной клетки, черепа и длинных 
трубчатых костей; тугоухость по проводниково-
му типу; гиперэкстензия в суставах и их дефор-
мация; изменения со стороны сердца и крупных 
сосудов, носовые кровотечения и др. Нередко на-

блюдаются проявления остеопороза в челюстно-
лицевой области, такие как дисплазия и запозда-
лое прорезывание зубов, расщелина твердого и 
мягкого неба, расщелина верхней губы, опало-
видный дентин (dentinogenesis imperfecta), забо-
левания пародонта. В связи с этим в стоматоло-
гии уделяется большое внимание проблеме осте-
опороза, так как в практике детского стоматолога 
встречается целый ряд заболеваний (синдромов), 
которые характеризуются теми или иными нару-
шениями в костной ткани и, соответственно, в 
зубочелюстной системе ребенка, на фоне основ-
ного заболевания. 

Нашей задачей в данной статье является опи-
сание синдромов, при которых у детей наблю-
даются изменения в тканях пародонта на фоне 
остеопороза [11]. 

У детей с синдромом Дауна проявляются про-
грессирующие изменения со стороны тканей па-
родонта, которые встречаются в области фрон-
тальной группы зубов и в области первых моля-
ров. Это связано с аномалиями капилляров паро-
донта, изменением соединительной ткани, нару-
шением активности полиморфно-ядерных лей-
коцитов, моноцитов и уменьшением количества 
клеточных лимфоцитов. Высокая распростра-
ненность агрессивных форм пародонтита встре-
чается в раннем возрасте.

При синдроме Эбта-Леттерера-Сиве в поло-
сти рта наблюдаются проявления язвенно-некро-
тического гингивита, который вскоре сменяет ге-
нерализованный пародонтит.

При синдроме Гоше, наряду с общей симпто-
матикой, наблюдается поражение тканей паро-
донта в виде пролиферативных изменений в сли-
зистой оболочке десны, с последующим форми-
рованием пародонтальных карманов и развити-
ем патологической подвижности зубов. 

Генерализованный пародонтит при синдроме 
Хенда-Шюллера-Крисчена проявляется симпто-
матически язвенно–некротическим гингивитом, 
образованием заполненных грануляциями паро-

заболевания пародонта КаК проявление 
остеопороза в полости рта при различных 

синдромах
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донтальных карманов, патологической подвиж-
ностью зубов и оголением корней, обилием не-
минерализованных, реже – минерализованных 
зубных отложений. Гноетечение из пародонталь-
ных карманов, как правило, отсутствует.

Комплекс наследственных дермато-стомато-
логических аномалий характеризует синдром 
Папийона-Лефевра. Прорезывание временных 
зубов у детей с данным синдромом сопровожда-
ется развитием воспаления в слизистой оболочке 
десны, не поддающегося лечению. Дальнейшее 
прогрессирование процесса приводит к форми-
рованию пародонтальных карманов с обилием 
грануляционной ткани, гнойным отделяемым, а 
также возникновением патологической подвиж-
ности зубов. К 4-6 годам такие дети практически 
полностью утрачивают временные зубы. Анало-
гичные изменения в тканях пародонта наблюда-
ются также в период прорезывания постоянных 
зубов. Агрессивное течение генерализованно-
го пародонтита является причиной потери зубов 
уже в 14-15 летнем возрасте. 

Тяжелая форма генерализованного пародон-
тита с подвижностью зубов и обширной деструк-
цией пародонта наблюдается и у детей с синдро-
мом Элерса-Данлоса.

На фоне генерализованного остеопороза при 
синдроме Таратынова (эозинофильная грану-
лема) наблюдаются проявления в полости рта в 
виде язвенно-некротического гингивита и дру-
гих клинических признаков генерализованного 
пародонтита.

Комплекс наследственных стоматологичес-
ких аномалий при синдроме Флинна-Эйрда про-
является в виде изъязвлений и атрофии слизи-
стой оболочки полости рта, кариеса зубов.

При синдроме Иценко-Кушинга наблюдает-
ся генерализованный пародонтит тяжелой степе-
ни: выраженная атрофия десен, обнажение шеек 
зубов, корней; глубокие зубодесневые карманы, 
подвижность зубов.

Это лишь немногие синдромы, симптома-
ми которых являются заболевания пародонта на 
фоне остеопороза. Дальнейшее изучение данных 

синдромов и других заболеваний даст возмож-
ность врачам практического здравоохранения 
проследить взаимосвязь между соматической па-
тологией, изменениями в костной системе и сто-
матологическим статусом у детей. Для детско-
го стоматолога достаточно остро стоит пробле-
ма выбора адекватной комплексной терапии за-
болеваний пародонта при идиопатических син-
дромах на фоне остеопороза, проявляющихся в 
полости рта [16]. 
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Введение
Несовершенный остеогенез (НО) (болезнь 

Лобштейна-Вролика) – гетерогенная патология, 
связанная с мутациями генов COL1A1 и COL1A2, 
которая встречается с частотой 1-7,2:10000-
1:20000, характеризуется качественным либо ко-
личественным нарушением синтеза коллагена I 
типа, что сопровождается множественными пе-
реломами костей скелета и развитием прогресси-
рующих деформаций длинных костей конечно-
стей. Основной клинический признак НО, лом-
кость костей, обусловлена нарушением каче-
ства костной ткани («bone quality») и остеопени-
ей. Нарушение плотности костной ткани приво-
дит к снижению устойчивости костей скелета к 
нагрузкам, в результате чего у пациентов отме-
чаются болевой синдром, патологические пере-
ломы, ведущие к формированию и прогрессиро-
ванию деформаций костей конечностей, вплоть 
до полной невозможности вертикального стоя-
ния и ходьбы. В соответствии с современными 
представлениями, лечение пациентов с НО явля-
ется комплексным, направленным на улучшение 
плотности костной ткани (применение бисфос-
фонатов), профилактику переломов длинных ко-
стей (ортезирование) и хирургическое лечение 
деформаций длинных костей конечностей.

Цель
Изучить эффективность применения ин-

трамедуллярного телескопического фиксатора 
(ИТФ) оригинальной конструкции в лечении де-
формаций длинных костей у детей с НО.

Материалы и методы
В работе представлен анализ результатов 

комплексного лечения 10 пациентов с деформа-
циями длинных костей на фоне НО, проходив-
ших лечение в клинике детской ортопедии ГУ 
«ИППС им. проф. Н.И. Ситенко НАМН Украи-
ны» в период с 2005 года по сентябрь 2014 года, 
в возрасте от 3 лет 2 месяцев до 12 лет 9 меся-

цев. Лечение проводилось с применением интра-
медуллярных (ИМ) фиксаторов различной кон-
струкции. Пациенты были разделены на 2 груп-
пы, в зависимости от конструкции ИМ фикса-
тора. К I группе отнесены 5 пациентов - 50% (2 
мальчика и 3 девочки), оперированные с приме-
нением не «растущих» ИМ фиксаторов (Rush, 
ChM, стержни Битчука), ко второй группе – 5 
пациентов – 50% (2 мальчика и 3 девочки), опе-
рированные с применением ИТФ оригинальной 
конструкции.

Средний возраст в I группе составил 6 лет 4 
месяца (3 года 5 месяцев – 12 лет 8 месяцев), во 
II группе – 5 лет 4 месяца (3 года 2 месяца – 10 
лет 9 месяца). Период наблюдения пациентов I 
группы – 3 года 4 месяца (1 год 4 месяца – 6 лет 
9 месяцев), II группы – 2 года 6 месяцев (9 ме-
сяцев – 5 лет 4 месяца). Хирургическая коррек-
ция деформаций проведена на 22 сегментах ниж-
них конечностей, из них у пациентов I группы – 
8 (36,4%), II группы – 14 (63,7%). 

Результаты и их обсуждение
Первичная коррекция деформаций костей 

нижних конечностей достигнута на 20 сегментах 
(90,9%) - у 8 пациентов обеих групп (80%), из 
них у пациентов I группы – 6 сегментов (27,3%), 
II группы – 14 сегментов (72,7%). У 9 пациентов 
обеих групп (90%) отмечено улучшение опор-
но-кинематической функции. Также у всех па-
циентов II группы отмечен рост оперированных 
сегментов, при этом удлинение ИТФ состави-
ло 16 мм (2-33мм). Реоперация потребовалась в 
11 случаях – у всех пациентов I группы, из кото-
рых в 7 случаях (63,6%) – нестабильность ИМ-
фиксаторов, 1 (9,09%) – перелом конструкции, 
в 2 случаях (18,2%) – рецидив деформации сег-
ментов. Из II группы в повторном хирургическом 
вмешательстве нуждались 2 пациента, в связи с 
миграцией блокирующих спиц – 2 (14,2%).

применение интрамедуллярного 
телесКопичесКого фиКсаторора у детей  

с несовершенным остеогенезом, КаК метод выбора 
в КорреКции деформаций длинных Костей нижних 

Конечностей
Пашенко А.В., Хмызов С.А.

ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН 
Украины», клиника детской ортопедии, кафедра травматологии и ортопедии 

ХМАПО, Харьков
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Остеопороз, як системне захворювання ске-
лета, якому властиве зниження кісткової маси, 
виникає внаслідок порушень кісткового ремо-
делювання та суттєво погіршує структурно-
функціональний стан кісткової тканини з віком. 
Складність лікування хворих літнього віку з по-
рушеннями структури кісткової тканини зумов-
лена мультифакторним походженням, його по-
ширенням та несприятливими наслідками у т. ч. 
інвалідизацією. Чисельні дослідження засвідчу-
ють глибокі зміни та порушення регенераторних 
процесів кісткової тканини, що виникають у хво-
рих з віком. Тому, пошук методів оптимізації ос-
теогенезу в людей літнього віку є актуальним і 
необхідним.

Метою роботи є оцінити можливості мето-
ду аутоостеоплазмопластики (АОПП) у комплек-
сному лікуванні хворих літнього віку з перело-
мами проксимального відділу стегнової кістки.

Матеріали та методи. За період 2010-2013 
рр. у відділенні травматології та ортопедії Івано-
Франківської ОКЛ було прооперовано 168 хво-
рих (контрольна група) з переломами прокси-
мального відділу стегнової кістки. Серед них 
були 121 (72%) хворий жіночої статі, 47 (28%) – 
чоловічої. Середній вік хворих становив 74±4,3 
роки. У 7 хворих основної групи, окрім мета-
ло остеосинтезу (МОС) стабільними фіксато-
рами, використано методику локальної керова-
ної АОПП ділянки перелому. Середній вік хво-
рих становив 78±3,2 років. Жінок було – 6 (86%), 
чоловіків – 1(14%). Для остеосинтезу переломів 
проксимального відділу стегнової кістки відпо-
відно до показань використано: DHS пластина у 

4 хворих, 3 компресійні шурупи – 3 хворих. Для 
оцінки тяжкості переломів проксимального від-
ділу стегнової кістки використовувалася класи-
фікація переломів АО, за якою у хворих були пе-
реломи типу А1, А2, А3, В2. У передоперацій-
ному періоді хворим виконали денситометрію 
поперекового відділу хребта за допомогою апа-
рата Challenger Multisiti DEXA Scanner на базі 
рентгенологічного відділення ОКЛ для визна-
чення мінеральної щільності кісткової тканини 
та ступеня втрати кісткової маси. Оцінку резуль-
татів лікування провели шляхом визначення бо-
льового синдрому за шкалою ВАШ та відновлен-
ня функції кінцівки – за шкалою Харріса через 
12 місяців після оперативного лікування.

Результати та їх обговорення. За результата-
ми первинного денситометричного дослідження 
встановлено, що мінеральна щільність кісткової 
тканини відповідала віковій нормі в 11,9% хво-
рих, у 66,7% хворих мінеральна щільність відпо-
відала остеопенії та в 21,4% хворих був наявний 
остеопороз.

У контрольній групі при визначенні інтенсив-
ності болю відзначено, що виражений біль при 
фізичному навантаженні, який примушує хворо-
го користуватись милицями при ходьбі, виявили 
в 14% хворих. У 29% хворих біль був помірно-
вираженого характеру та в 57% хворих інтенсив-
ність болю при ходьбі – незначного ступеня. Оці-
нюючи функцію травмованої кінцівки, відзначи-
ли відмінний результат у 12% хворих, добрий 
– в 39%, задовільний – у 41% та незадовільний 
– у 8% хворих. У хворих основної групи, яким 
під час остеосинтезу виконано АОПП, результа-

лоКальна Керована аутоостеоплазмопластиКа, 
яК Компонент КомплеКсного ліКування хворих 

літнього віКу з переломами проКсимального 
відділу стегнової КістКи

Сулима В.С., Валовіна Ю.Д.

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Івано-Франківськ

Выводы
Применение ИТФ оригинальной конструкции 

как способа коррекции деформаций длинных ко-
стей нижних конечностей у детей с НО является 

эффективным и обоснованным. Ближайшие ре-
зультаты использования ИТФ являются положи-
тельными, однако, требуется дальнейшее изуче-
ние эффективности его применения.
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ти лікування дещо відрізнялися. У 5 (71%) хво-
рих при оцінці болю за шкалою ВАШ больовий 
синдром при фізичному навантаженні був незна-
чного ступеня, у 2 (29%) хворих – помірно-ви-
ражений больовий синдром. Хворих з вираже-
ним больовим синдромом в основній групі не 
було. Функція кінцівки основної групи віднови-
лася на відмінно у 3 (43%) хворих, у 3 (43%) хво-
рих функція кінцівки оцінена як добра, у 1 (14%) 
хворого функція кінцівки була задовільна. Неза-
довільного функціонального результату у хворих 
основної групи не було.

Висновок. Лікування хворих літнього віку 
з переломами проксимального відділу стегно-
вої кістки потребує оцінки структурно-функці-
онального стану кісткової тканини для вибору 
оптимального методу хірургічного лікування.

Поєднання МОС та локальної керованої 
АОПП дозволяє оптимізувати репаративну реге-
нерацію кісткової тканини травмованої ділянки 
та покращити результати лікування у хворих літ-
нього віку. 
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До редакційної теки журналу «Проблеми ос-
теології» приймаються клінічні, експериментальні 
та оглядові роботи, які висвітлюють питання епі-
деміології, етіології, патогенезу, діагностики, про-
філактики та лікування остеопорозу і його усклад-
нень, а також інших захворювань кістково-м’язової 
та суміжних з нею систем. Друкуються оригінальні 
статті, лекції, огляди літератури, короткі повідом-
лення, наукова хроніка (інформація про з’їзди та 
конференції).

До друку приймаються наукові матеріали, що 
відповідають вимогам до публікацій, укладених з 
урахуванням «Єдиних вимог до рукописів, поданих 
до біомедичних журналів», розроблених Міжна-
родним комітетом редакторів медичних журналів 
(International Committee of Medical Journal Editors 
(ICMJE), 2004).

Рукопис може бути написаний українською, ро-
сійською або англійською мовами і повинен супро-
воджуватися резюме та ключовими словами трьома 
мовами (українською, російською, англійською).

Обсяг статті оригінальних досліджень не по-
винен перевищувати 14-15 сторінок друковано-
го текс ту разом з таблицями, ілюстраціями, спис-
ком використаної літератури і резюме. Огляд може 
мати обсяг до 24 сторінок, короткі повідомлення – 
до 3 сторінок (2 ілюстрації, таблиці або рисунки).

Текст набирають в редакторі Microsoft Word 
гарнітурою Times New Roman 12 кеглів без табу-
ляторів, переноси в словах відсутні. Всі спеціальні 
знаки набираються за допомогою команд «вставка 
/ символ»). Інтервал між рядками – 1,5, поля з усіх 
боків по 2 см. Електронний варіант рукопису по-
дається без архівації, у форматі RTF, на будь-яких 
електронних носіях або надсилається електронною 
поштою на адресу редакції журналу (problemo-
steo@ukr.net). 

Оригінальні статті повинні бути викладені за 
такою схемою:

УДК:
НАЗВА РОбОТи

Прізвище І.П., Прізвище І.П. всіх авторів 
Установа, з якої надходить робота, Місто

Резюме. Основною мовою статті обсягом 800-
1000 знаків.

Ключові слова: 3-10 слів.

Вступ / Актуальність, де стисло поданий ана-
ліз останніх досліджень та публікацій з даної про-

науКово-медичний журнал «проблеми остеології»
Атестований ВАК України – протокол №1-05/7 від 09.06.1999
Переатестований ВАК України – протокол №1-05/1 від 26.01.2011
Включений до наукометричних баз даних Science Index (ISSN 2307-7905 print) та Index Copernicus™, 2013.

правила для авторів
блеми, висвітлено невирішені питання, яким при-
свячена стаття, та сформована актуальність дослі-
дження.

Мета дослідження
Матеріали та методи, використані в дослі-

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

Результати дослідження та їх обговорення 
(необхідно уникати повторення даних таблиць, 
розглядати лише найважливіші із встановлених 
фактів). Автори беруть на себе відповідальність за 
якість та вірогідність наведених даних. Усі величи-
ни мають бути наведені в одиницях СІ.

Висновки з даної роботи чи перспективи вив-
чення висвітленої проблеми.

Література - перелік використаної літератури 
містить цитовану літературу переважно за останні 
10 років наводиться згідно з порядком цитованих у 
тексті джерел (цифрами в квадратних дужках) і по-
дається в кінці статті. В оригінальних роботах ци-
тують не більше 15 праць, в оглядах – не більше 30.
Приклади оформлення літературних джерел:
1. Корж Н.А., Поворознюк В.В., Дедух Н.В., Зупанец 
И.А. Остеопороз: клиника, диагностика, профилак-
тика и лечение. – Х.: Золотые страницы, 2002. – 
468 с.
2. Hans D., Winzenrieth R. Estimation of bone 
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ротко) (Methods), загальні результати (Results), вис-
новки (Conclusions), ключові слова (Key words).
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