
У К Р А Ї Н С Ь К А  А С О Ц І А Ц І Я  О С Т Е О П О Р О З У

P R O B L E M S  O F  O S T E O L O G Y

Атестовано Вищою атестаційною  
комісією України: 
протокол № 1-05/7 від 09.06.1999
протокол № 1-05/1 від 26.01.2011

Свідоцтво про реєстрацію:
серія KB № 3021,
отримано 26.01.1998
Засновник Українська
асоціація остеопорозу

Адреса редакції:
ДУ «Інститут геронтології
ім. Д.Ф. Чоботарьова НАМН України»
вул. Вишгородська, 67
04114 Київ, Україна
тел./факс (044) 430 41 74
e-mail: problemosteo@ukr.net

Відповідальний
секретар редакції
Тетяна ОРЛИК
Редактор Ірина СИЗОНЕНКО
Редактор і перекладач
англійського тексту
Роксолана ПОВОРОЗНЮК
Макет і комп'ютерна
верстка С.Я. КОЖМАН

Підп. до друку 26 грудня 2014 р.
Ум. друк. арк. 6,8 (60x84/8)
Гарнітура Журнальна
Друк офсетний
Тираж 500 примірників
Надруковано в друкарні
ВПЦ «Експрес»

©  Українська асоціація 
остеопорозу, 2014

Том 17
№ 4, жовтень-грудень, 2014
Рекомендовано Вченою радою  
ДУ «Інститут геронтології  
ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМНУ»

Видається за наукового сприяння
Національної Академії медичних наук України,
ДУ «Інститут геронтології  
ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»,
Литовського фонду остеопорозу

Головний редактор  Владислав ПОВОРОЗНЮК

Редакційна колегія
В. АЛЯКНА (Вільнюс), В.Г. БЕБЕШКО (Київ), В.В. БЕЗРУКОВ (Київ), А.Т. БРУСКО 
(Київ), Г.М. БУТЕНКО (Київ), В.П. ВОЙТЕНКО (Київ), Г.В. ГАЙКО (Київ), 
Н.В. ГРИГОР’ЄВА (Київ), Л. ГРОППА (Кишинів), Н.В. ДЄДУХ (Харків), В.М. ЖДАН 
(Полтава), Е.Я. ЖОВІНСЬКИЙ (Київ), О.М. ІГНАТЬЄВ (Одеса), В.М. КОВАЛЕНКО 
(Київ), В.Г. КОВЕШНІКОВ (Луганськ), М.О. КОРЖ (Харків), О.В. КОРКУШКО 
(Київ), А.П. КРИСЬ-ПУГАЧ (Київ), В.М. ЛЕВЕНЕЦЬ (Київ), А.О. ЛОБЕНКО (Одеса),  
І.П. МАЗУР (Київ), В.І. МЕДВІДЬ (Київ), В.А. ОЛІЙНИК (Київ), Е.В. РУДЕНКО 
(Мінськ), Л.Г. РОЗЕНФЕЛЬД (Київ), В.П. СМЕТНІК (Москва), Т.Ф. ТАТАРЧУК 
(Київ), М.Д. ТРОНЬКО (Київ), М.М. УГРИН (Львів), О.П. ШАРМАЗАНОВА (Харків), 
G. HOLZER (Austria), H. RESCH (Austria)

Редакційна рада
В.Я. БЕРЕЗОВСЬКИЙ (Київ), С.І. СМІЯН (Тернопіль), О.І. ВЕРБА (Ізмаїл), І.Б. ВОВК 
(Київ), Л.І. ВОРОБЙОВА (Київ), Л.В. ГЛУШКО (Івано-Франківськ), О.З. ГНАТЕЙКО 
(Львів), І.Ю. ГОЛОВАЧ (Київ), О.Є. ЛОСКУТОВ (Дніпропетровськ), В.І. ЛУЗІН 
(Луганськ), О.М. МАГОМЕДОВ (Київ), О.В. ОРЛОВА (Київ), В.А. ПОПОВ (Київ), 
О.Г. РЕЗНІКОВ (Київ), Г.М. ТЄРЄХОВА (Київ), Л.П. ТКАЧЕНКО (Львів), В.О. ФІЩЕНКО 
(Вінниця), М.І. ХВИСЮК (Харків), Л.О. ХОМЕНКО (Київ)

Цитується Index Copernicus™
www.osteoporos.com.ua

ISSN 2307-7905 (print)



2 «Проблеми остеології»

CONTENTSЗМІСТ

Поворознюк В.В., Доценко В.Ф., Муц В.Я., Балацька Н.І., 
Синєок Л.Л., Гавалко Ю.В., Гавриш А.В., Бортнічук О.В. 
Ефективність фортифікованого хліба в корекції дефіциту 
вітаміна D у жінок у постменопаузальному періоді

3 Povoroznyuk V.V., Dotsenko V.F., Muts V.Y., Balatska N.I., Synyeok 
L.L., Havalko Yu.V., Havrysh A.V., Bortnichuk O.V. Efficacy of 
fortified bread in vitamin D postmenopausal women

Лекції та огляди Lectures and reviews
Пузанова О.Г., Грузєва Т.С. Інформаційне забезпечення 

доказової охорони здоров’я (частина ІІ)
9 Puzanovа О.G., Hruzyeva T.S. Information support of evidence 

based health care (part II)
Кенц А.С., Никулина С.Ю., Капустина Е.В., Мордовский В.С. 

Особенности генетической предрасположенности к остео-
порозу

21 Kents A.S., Nikulina S.Yu., Kapustina E.V., Mordovsky V.S. Features 
genetic predisposition to osteoporosis

Кузь У.В. Особливості ультраструктурних змін 
мікроциркуляторного русла легень при політравмі в динаміці

25 Kuz U.V. Features ultrastructural changes microvasculature lungs 
polytrauma in dynamic

Оригінальні дослідження Original research
Дзерович Н.І. Зв’язок між знежиреною масою тіла та вмістом 

білку в раціоні харчування в жінок у постменопаузальному 
періоді: дані літератури та результати власних досліджень

30 Dzerovych N.I. The link between fat-free weight and protein content 
in the diet in postmenopausal women: literature data and results 
of own research

Григор’єва Н.В., Крочак С.П. Вивчення впливу ожиріння на 
клінічний перебіг первинного гонартрозу в жінок старших 
вікових груп

37 Grygorieva N.V., Krochak S.P. Study of influence of obesity on the 
clinical course of primary knee osteoarthritis in women of old-
er age groups

Орлик Т.В. Вертебральний больовий синдром: зв’язок з рентген-
морфометричними показниками

44 Orlyk T.V. Association of morphometric indices with vertebral pain 
syndrome

Волошин М.А., Федотченко А.В. Особливості формування кап-
сули суглоба після антенатальної дії антигену

48 Voloshyn M.A., Fedotchenko A.V. Peculiarities of joint capsule for-
mation under the antenatal antigen influence

Від науки до практики From science to practice
Хіміон Л.В., Бур’янов О.А., Смоліна Л.О., Данилюк С.В., Ящен-

ко О.Б., Гаврилюк Г.О. Збагачена тромбоцитами плазма в 
лікуванні ревматичних захворювань у загально-лікарській 
практиці

57 Hіmіon L.V., Buryanov O.A., Smolіna L.O., Danyluk S.V., Yaschenko 
O.B., Gavrilyuk G.O. Platelet-enriched plasma in the treatment 
of rheumatic diseases in general medical practice

Мисліборська Я.В. Нейрофіброматоз І типу. Клінічні проблеми 
в практиці ортопеда

64 Mysliborska Y.V. Neurofibromatosis I. Clinical problems in practice 
of the orthopaedist

Короткі повідомлення 70 Brief news



Том 17, № 4, 2014 3

Поворознюк В.В., Доценко В.Ф., Муц В.Я. та співавт. «ЕфЕктивність фортифікованого хліба в корЕкції дЕфіциту вітаміна D ...»

Вступ
Дефіцит вітаміна D (ДВD) – це клінічний 

синдром, зумовлений низьким рівнем 25(OH) ві-
таміна D (25(ОН)D) у сироватці крові (нижче 20 
нг/мл). Недостатність вітаміна D (НВD) діагнос-
тують при показнику 25(OH)D у сироватці крові 
21-29 нг/мл. Вміст 25(ОН)D вище 30 та нижче 50 
нг/мл вважається оптимальним [1]. 

Згідно з оцінками, зробленими в США, Кана-
ді та Європі, 20-100% літніх людей, які прожи-
вають самостійно, мають гіповітаміноз вітаміна 
D [1, 2]. У 18% жінок, які приймають остеотроп-
ні препарати, діагностують ДВD [3]. В Україні 
частота ДВD серед дорослого населення скла-
дає 81,8%, а в людей літнього та старечого віку – 
83,5 та 87,3% відповідно [4, 5].

Безліч досліджень показали, що дефіцит та 
недостатність вітаміна D мають не тільки нега-
тивний вплив на опорно-руховий апарат, але є 
чинником ризику розвитку низки гострих і хро-
нічних захворювань, у тому числі інфекційних, 
аутоімунних, серцево-судинних, цукрового діа-
бету 1 та 2 типу, декількох видів раку, нейроког-
нітивних розладів і психічних захворювань [6, 
7].

Тому на сьогодні продовжується пошук ефек-
тивних методів боротьби з ДВD. У 2013 р. гру-
пою експертів із проблеми ДВD було розробле-

но та затверджено перші методичні рекомендації 
для країн Центральної Європи, де були обґрун-
товані терапевтичні та профілактичні дози пре-
паратів вітаміна D [8]. Але, крім лікарських засо-
бів, у світі використовують інші шляхи боротьби 
із ДВD, зокрема, фортифікацію.

Фортифікація – це насичення продуктів од-
ним або більше нутрієнтами які, як правило, міс-
тяться в ньому, з метою запобігання або для ко-
рекції їх дефіциту. Найчастіше фортифікують 
вітаміном D молочні продукти (молоко, сир, йо-
гурт), апельсиновий сік, маргарин, готові снідан-
ки зі злакових. 

Фортифікований хліб також може слугувати 
хорошим джерелом вітаміна D у зв’язку з його 
загальним споживанням. Проведене досліджен-
ня Mocanu V. et al. показало, що щоденне вжи-
вання фортифікованого хліба (добова доза віта-
міна D – 125 мкг) протягом 12 місяців у людей 
літнього віку веде до достовірного підвищення 
рівня 25(ОН)D у сироватці крові від 28,5±10,8 
до 125,6±38,8 нмоль/л та вірогідного збільшен-
ня МЩКТ на рівні поперекового відділу хреб-
та та проксимального відділу стегнової кістки 
(p<0,001) [9]. 

У плацебо-контрольованому спостереженні 
Natri A.M. та співав. досліджували ефективність 
фортифікованого житнього та пшеничного хліба 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРТИФІКОВАНОГО ХЛІБА  
В КОРЕКЦІЇ ДЕФІЦИТУ ВІТАМІНА D У ЖІНОК  

У ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ
Поворознюк В.В.1, Доценко В.Ф.2, Муц В.Я.1, Балацька Н.І.1, Синєок Л.Л.1,  

Гавалко Ю.В.1, Гавриш А.В.2, Бортнічук О.В.2

1 ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», 
2 Національний університет харчових технологій, Київ

Резюме. Дефіцит вітаміна D (ДВD) – дуже поширений синдром, який асоціюється з розвитком багатьох захворювань, але 
знаходиться поза увагою громадськості та навіть лікарів, при цьому він відносно легко коригується, зокрема шляхом 
застосування фортифікованих продуктів.          
 Проводилось два дослідження із залученням постменопаузальних жінок: пілотне (22 особи віком 50-80 рр.) та 
порівняльне (30 осіб віком 45-80 рр.). Визначався загальний рівень 25(ОН)D у сироватці крові, а також рівні іПТГ, 
кальцію, фосфору, лужної фосфатази, показників ліпідограми за загальноприйнятими методиками. Усі учасники до-
слідження отримували 277 г хліба (добова норма) з додаванням 25 мкг вітаміна D, або без нього (контрольна група).  
Рівень вітаміна D у добовому раціоні контрольної групи склав 0,61 [0,31; 0,83] мкг/д при належ-
ній кількості – 2,5 мкг, відповідно, оптимальний рівень вітаміна D у сироватці крові діагностував-
ся лише у 13,3% жінок. Вживання фортифікованого хліба сприяло достовірному підвищенню рів-
ня 25(ОН)D (p<0,001) та іонізованого кальцію (р=0,03) в сироватці крові. На тлі вживання фортифіковано-
го хліба приріст рівня 25(ОН)D у сироватці крові склав 41,2% у пацієнтів із ДВD та 15,6% у пацієнтів із НВD.  
Продукт має хороші смакові якості, достовірно підвищує рівень 25(ОН)D у сироватці крові та  не викликає побіч-
них явищ.

Ключові слова: дефіцит вітаміна D, фортифікація, жінки, постменопаузальний період.
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(добова доза 10 мкг вітаміна D3) [10]. Через три 
тижні в добровольців спостерігалося збільшен-
ня рівня 25(ОН)D у сироватці крові на 59-65%, 
а в контрольній групі відзначалося його знижен-
ня на 1,2%. 

Значна розповсюдженність ДВD серед насе-
лення України обумовила створення продуктів, 
збагачених вітаміном D. Завдяки тісній співпра-
ці ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьо-
ва НАМН України» з Національним університе-
том харчових технологій було створено робочу 
групу, в яку увійшли проф., д.мед.н. Повороз-
нюк В.В., проф., д.т.н. Доценко В.Ф., д.мед.н. Ба-
лацька Н.І., к.мед.н. Синєок Л.Л., доцент, к.т.н. 
Гавриш А.В., доцент, к.т.н. Цирульнікова В.В., 
к.мед.н. Гавалко Ю.В, Бортнічук О.В., Мусієнко 
А.С., Муц В.Я., якою розроблено склад першого 
в Україні фортифікованого хліба (патент на вина-
хід «Спосіб виробництва хлібобулочних виробів 
профілактичного призначення» №u201410457). 
Вибір продукту був обумовлений його широ-
ким споживанням. Окрім звичайних компонен-
тів, до складу фортифікованого хліба були вклю-
чені молочний продукт, лецитин, рослинна олія, 
пшеничні висівки та вітамін D. За технологі-
єю даний хліб збагачений холекальциферолом у 
дозі 25 мкг на 277 г продукту, тобто у добовому 
об’ємі хліба міститься 25 мкг вітаміна D.

З метою дослідження ефективності фортифі-
кованого хліба було проведено два клінічних ви-
пробування у відділі клінічної фізіології та па-
тології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут 
геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН Украї-
ни». Перше дослідження було пілотним та мало 
на меті виявити, чи впливає споживання форти-
фікованого хліба на рівень 25(ОН)D у сироват-
ці крові, а також дослідити смакові якості цьо-
го продукту та виявити можливі побічні явища, 
пов’язані з його споживанням. Друге досліджен-
ня було порівняльним у двох групах обстежених: 
контрольній та основній. Обидва дослідження 
тривали по 3 тижні (21 день). 

Матеріали та методи дослідження
У перше дослідження було включено 22 жін-

ки в постменопаузальному періоді від 50 до 
80 рр. (середній вік 68,56±7,88 роки). Дослі-
дження проводили від 4 по 25 листопада 2013 
року. У друге дослідження було включено 30 жі-
нок постменопаузального періоду віком від 45 до 
80 рр. (середній вік 62,94±9,11 роки). Досліджен-
ня проводили від 3 по 24 березня 2014 року.

Критеріями виключення були: наявність зло-
якісних захворювань, ендокринних розладів, які 
могли б впливали на кальцієвий обмін або потре-
бували б спеціальної терапії (цукровий діабет, гі-
потиреоз), прийом глюкокортикоїдів, протису-
домних медикаментів та препаратів, які містять 
вітамін D. 

До початку та після завершення досліджен-
ня визначали рівень загального та іонізовано-
го кальцію, фосфору, лужної фосфатази, показ-
ників ліпідограми за загальноприйнятими мето-
диками. Рівень вітаміна D оцінювали за вмістом 
25(ОН)D total (тест система оцінює загальний 
показник рівня 25(ОН)D2 та 25(ОН)D3). Рів-
ні 25(ОН)D та інтактного паратгормона (іПТГ) 
у сироватці крові досліджували за допомогою 
електрохемілюмінісцентного методу на аналіза-
торі Eleсsys 2010 (Roche Diagnostics, Німеччина) 
за допомогою тест-систем cobas. Рівень кальцій-
урії оцінювали за показником кальцій/креатині-
нового коефіцієнта.

Статистичний аналіз виконували за допомо-
гою пакету програм «Statistika 8.0» © Stat Soft, 
Inc. 1984-2007. Залежно від характеру розподілу 
даних обирався спосіб узагальнення і репрезен-
тації. При нормальному розподілі згідно крите-
ря Ліліфорса дані виводили у вигляді середньо-
го значення та стандартного відхилення (М±SD), 
а при ненормальному розподілі – у вигляді ме-
діани (Ме) та міжквартильного розподілу ([LQ-
UQ]). Перевірку гіпотези щодо рівності серед-
ніх значень двох груп перемінних виконували за-
лежно від характеру розподілу даних. Критерій 
Ст’юдента (t) використовували при нормальному 
розподілі, при ненормальному розподілі – тест 
Уілкоксона-Манна-Уітні. Для попарного порів-
няння протягом дослідження використовували 
критерій Т Уілкоксона для залежних вибірок. 

Результати дослідження та обговорення
Згідно результатів першого обстеження в 

трьох жінок (13,6%) реєструвався оптимальний 
рівень вітаміна D, у 10 (45,5%) – НВD та в 9 осіб 
(40,9%) – ДВD. Вторинний гіперпаратиреоз діа-
гностовано в 2 (9,1%) пацієнток.

Також до початку дослідження було оціне-
но стан фактичного харчування обстежених за 
допомогою анкетно-вагового методу за методи-
кою триденного обстеження. При аналізі добо-
вого вмісту нутрієнтів у фактичному харчуванні 
серед обстеженої групи нами було виявлено зна-
чний дефіцит вітаміна D. Рівень вітаміна D у до-
бовому раціоні склав 0,61 [0,31; 0,83] мкг/д при 
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належній кількості – 2,5 мкг, а рівень споживан-
ня кальцію серед обстежених був у межах 542,14 
[484,95; 256,25] мг/д. 

Усі учасники дослідження отримували 277 г 
фортифікованого хліба, що відповідає необхід-
ній добовій нормі споживання хліба. 

Із 22 включених у дослідження жінок, до за-
ключного аналізу увійшли результати обстежен-
ня 20 осіб (90,9%), оскільки, одна пацієнтка вибу-
ла на другому тижні спостереження (відряджен-
ня в інше місто), інша – завершила дослідження 
повністю, але у зв’язку з гемолізом сироватки 
оцінити вплив фортифікованого продукту на рі-
вень 25(ОН)D у сироватці крові було неможли-
во. Повторно відвідати центр пацієнтка відмови-
лася. 

Результати обстеження внесено в таблицю 1, 
згідно якої видно, що вживання фортифікованого 
хліба сприяло достовірному підвищенню рівня 
25(ОН)D у сироватці крові (p<0,001). У обстеже-
них не спостерігалося підвищення рівня іонізо-
ваного й загального кальцію та зниження вмісту 
іПТГ у сироватці крові. 

При детальному аналізі впливу фортифікова-
ного хліба на показник 25(ОН)D у сироватці кро-
ві залежно від вихідного його рівня (рис. 1) було 
виявлено, що в пацієнтів із ДВD вміст 25(ОН)
D у сироватці крові збільшився від 16,34 [12,72; 
17,36] до 16,79 [15,27; 21,86] нг/мл (р<0,001). У 
обстежених із НВD рівень 25(ОН)D у сироват-
ці крові підвищився від 24,90 [24,23; 25,87] до 
27,49 [26,14; 29,01] нг/мл (p<0,05). У жінок із 
оптимальним рівнем вітаміна D вміст 25(ОН)D 
у сироватці крові достовірно не змінився (до по-

чатку дослідження склав 33,00 [32,06; 38,08], а 
по його завершенню – 36,39 [35,02; 37,76] нг/мл). 

У групі із ДВD також не спостерігалося до-
стовірного підвищення рівня іонізованого та за-
гального кальцію, що вказує на безпеку прийому 
фортифікованого хліба (277 г на добу). 

Під час спостереження не було виявлено жод-
них побічних явищ.

При оцінці смакових властивостей апліканти 
зазначали, що хліб мав приємний смак та аромат, 
був м’яким та пухким за консистенцією, трива-
ло зберігав свою свіжість, не викликав розладів з 
боку шлунково-кишкового тракту. 

Таким чином, пілотне дослідження ефектив-
ності фортифікованого хліба (277 г якого містить 
25 мкг холекальциферолу) встановило, що про-
дукт має хороші смакові якості, достовірно під-
вищує рівень 25(ОН)D у сироватці крові та не 
викликає побічних явищ.

Другим етапом дослідження було порівняння 
ефективності фортифікованого хліба з плацебо. 

Усіх жінок, які погодилися брали участь у 
спостереженні та підписали інформовану згоду 
на дослідження, було розділено на дві групи. В 
основну групу було включено 20 осіб, які вжива-
ли фортифікований хліб (277 г якого мав 25 мкг 
холекальциферолу), а в контрольну – 10 пацієн-
ток, які отримували плацебо (277 г хліба випе-
ченого за такою ж технологією, проте без додат-
кового введення холекальциферолу). Антропо-
метричні показники внесено в таблицю 2, згідно 
даних якої видно, що обстежені достовірно не 
відрізнялися ні за віком, ні за антропометрични-
ми показниками. 

Таблиця 1. Біохімічні показники обстежених до та після завершення вживання фортифікованого хліба, 
Ме [LQ; UQ]

Показник Початок Завершення дослідження

Загальний кальцій, ммоль/л 2,35 [2,32; 2,39] 2,31 [2,28; 2,36]
Фосфор, ммоль/л 1,23 [1,17; 1,28] 1,21 [1,26; 1,31]
Тригліцериди, ммоль/л 1,26 [0,74; 1,59] 1,01 [0,81; 1,55]
Холестерин, ммоль/л 5,97 [5,00; 6,86] 6,03 [4,92; 6,90]
ЛПВЩ, ммоль/л 1,32 [1,19; 1,58] 1,37 [1,32; 1,54]
ЛПНЩ, ммоль/л 3,87 [3,02; 4,99] 4,25 [3,10; 5,18]
ЛПДНЩ, ммоль/л 0,57 [0,33; 0,72] 0,49 [0,37; 0,76]
Коефіцієнт атерогенності 3,22 [2,27; 4,73] 3,25 [2,24; 4,36]
Лужна фосфатаза, од/л 87,71 [69,07; 97,68] 83,18 [73,59; 92,78]
Кальцій іонізований, ммоль/л 1,23 [1,19; 1,26] 1,26 [1,23; 1,29]
25(ОН)D, нг/мл 24,05 [16,73; 25,87] 24,44 [19,30; 28,56]***
іПТГ, пг/мл 43,12 [31,78; 59,53] 44,17 [30,40; 61,07]
П р и м і т к а . *** – достовірні відмінності досліджуваного показника порівняно з початковим (p<0,001). 
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Таблиця 2. Характеристика обстежених жінок, 
M±SD

Показник
Групи спостереження

основна, n=20 контрольна, n=10

Вік, роки 60,9±8,97 68,12±7,70
Маса тіла, кг 75,45±13,62 78,11±10,94
Зріст, м 1,61±0,06 1,60±0,03
ІМТ, кг/м2 29,21±5,42 30,64±4,89
П р и м і т к а . ІМТ – індекс маси тіла.

Згідно результатів первинного обстеження в 
40% жінок основної групи  було зареєстровано 
ДВD, 50% мали НВD, а в 10% рівень 25(ОН)D 
у сироватці крові знаходився в межах норми. У 
контрольній групі 10% жінок мали оптимальний 
рівень вітаміну D, а 90% – його дефіцит. Вто-
ринний гіперпаратиреоз діагностували лише в 2 
(10%) пацієнток основної групи. 

Результати динаміки показників на тлі вжи-
вання досліджуваного продукту внесено в та-
блицю 3, згідно якої видно, що вживання фор-
тифікованого хліба сприяло достовірному підви-
щенню рівня 25(ОН)D (p<0,001), іПТГ (р=0,03) 
та іонізованого кальцію (р=0,03) в сироватці кро-

ві. Слід відзначити, що хоча вживання фортифі-
кованого хліба сприяло вірогідному підвищенню 
рівня іонізованого кальцію, проте останній не 
досягав верхньої межі норми. Також не збільши-
лася кількість пацієнтів із вторинним гіперпара-
тиреозом. На тлі вживання фортифікованого хлі-
ба рівень кальційурії достовірно не змінився, по-
казник в усіх обстежених знаходився в діапазоні 
норми.

Було проведено аналіз динаміки рівня 25(ОН)D 
в сироватці крові в обстежених залежно від сту-
пеня ДВD (рис. 2).

У жінок основної групи, які мали ДВD, після 
завершення вживання фортифікованого хліба се-
редній рівень 25(ОН)D у сироватці крові підви-
щився на 41,2% (від 14,20±2,60 до 20,05±2,74 нг/
мл, (p<0,001). В обстежених із НВD вміст 25(ОН)
D у сироватці крові достовірно зріст на 15,6% 
(від 22,50±1,6 до 26,03±1,90 нг/мл (р<0,01), а в 
пацієнтів з оптимальним рівнем вітаміна D вжи-
вання фортифікованого хлібу не вплинуло на по-
казник 25(ОН)D у сироватці крові (36,99±9,55 на 
початку дослідження та 38,78±10,60 нг/мл че-
рез 21 день вживання продукту). У контрольній 

A    B

 C 
Рис. 1. Динаміка рівня 25(ОН)D у сироватці крові в жінок, які вживали фортифікований хліб, залежно від статусу 

вітаміну D (А – група пацієнтів із ДВD, В – група із НВД, С – жінки з оптимальним рівнем вітаміну D).
П р и м і т к а . Результати представлено у вигляді Ме [LQ; UQ].
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Таблиця 3. Біохімічні показники обстежених до початку та після завершення вживання  
фортифікованого хліба

Показник

Основна група Контрольна група

Початок досліджен-
ня

Завершення дослі-
дження p Початок досліджен-

ня
Завершення дослі-

дження p

Загальний кальцій, 
ммоль/л 2,37 [2,30; 2,40] 2,37 [2,30; 2,44] - 2,38 [2,35; 2,42] 2,37 [2,32; 2,42] -

Фосфор, ммоль/л 1,19 [1,08; 1,28] 1,19 [1,15; 1,26] - 1,28 [1,20; 1,35] 1,21 [1,13; 1,24] -
Тригліцериди, ммоль/л 1,07 [0,85; 1,63] 1,11 [0,81; 1,36] - 1,80 [1,1,0; 2,21] 1,52 [0,99; 2,22] -
Холестерин, ммоль/л 6,04 [5,43; 7,41] 5,96 [5,56; 6,60] 0,008 6,00 [5,78; 6,66] 5,51 [4,60; 6,89] -
ЛПВЩ, ммоль/л 1,30 [1,12; 1,54] 1,30 [1,16; 1,58] - 1,44 [1,23; 1,61] 1,37 [0,98; 1,84] -
ЛПНЩ, ммоль/л 4,32 [3,51; 5,11] 4,02 [3,34; 4,50] 0,008 4,10 [3,24; 4,14] 3,63 [2,93; 3,93] -
ЛПДНЩ, ммоль/л 0,48 [0,38; 0,73] 0,50 [0,36; 0,61] - 0,81 [0,50; 0,99] 0,69 [0,45; 1,00] -
Коефіцієнт атероген-
ності 3,40 [2,79; 4,99] 3,67 [2,46; 4,34] - 3,63 [2,41; 4,45] 3,52 [2,72; 4,22] -

Лужна фосфатаза, од/л 74,17 [68,20; 81,57] 71,82 [68,66; 83,70] - 76,87 [69,67; 89,22] 72,69 [65,23; 79,26] -
Кальцій іонізований,  
нмоль/л 1,22 [1,21; 1,27] 1,25 [1,20; 1,29] 0,03 1,23 [1,21; 1,26] 1,25 [1,22; 1,27] -

25(ОН)D, нг/мл 21,51 [15,68; 23,58] 26,09 [20,62; 26,79] 0,00001 14,55 [12,70; 15,83] 15,84 [12,21; 17,53] -
іПТГ, пг/мл 40,46 [34,28; 47,76] 48,25 [36,07; 60,91] 0,03 35,20 [33,20; 44,81] 41,51 [30,78; 50,26] -
Кальцій/креатиніно-
вий коефіцієнт 0,13 [0,07; 0,15] 0,13 [0,09; 0,20] - 0,13 [0,06; 0,17] 0,13 [0,07; 0,19] -

А
    

В
  

С
   

D
 

Рис. 2. Динаміка рівня 25(ОН)D у сироватці крові в обстежених основної та контрольної групи на тлі вживання 
фортифікованого хліба/плацебо залежно від статусу вітаміна D (А – група пацієнтів із ДВD, В – група із НВД, С – 

жінки з оптимальним рівнем вітаміну D, D – обстежені контрольної групи із ДВD).
П р и м і т к а . Результати представлено у вигляді середнього та стандартного відхилення.
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групі жінок із ДВD також не спостерігалося до-
стовірного зростання рівня 25(ОН)D у сироват-
ці крові (17,12±8,08 та 17,44±8,33 нг/мл, відпо-
відно). 

Під час другого етапу дослідження всі паці-
єнти завершили спостереження та не відзначили 
жодного побічного явища. 

Висновки
Створений вперше в Україні фортифікований 

хліб (277 г якого містить 25 мкг холекальцифе-
ролу) має хороші смакові якості, не викликає по-
бічних явищ, його вживання сприяє достовірно-
му підвищенню рівня 25(ОН)D у сироватці крові 
пацієнтів із дефіцитом та недостатністю вітамі-
ну D. Вживання фортифікованого продукту об-
стеженими з оптимальним рівнем вітаміну D не 
призводить до достовірного підвищення рівня 
25(ОН)D, загального та іонізованого кальцію в 
сироватці крові та не викликає посилення каль-
ційурії. 

Література
1. Lips P. Vitamin D deficiency and secondary 

hyperparathyroidism in the elderly: consequences for bone 
loss and fractures and therapeutic implications // Endocr. 
Rev. – 2001. – 22 (4). – P. 477-501.

2. Larsen E.R., Mosekilde L., Foldspang A. Vitamin D and 
calcium supplementation prevents osteoporotic fractures 
in elderly community dwelling residents: a pragmatic 
population-based 3-year intervention study // J. Bone. Miner. 
Res. – 2004. – 19 (3). – P. 370-378.

3. Holick M.F. The vitamin D epidemic and its health 
consequences // The Journal of Nutrition. – 2005. – 135 (11). 
– Р. 2739-2748.

4. Поворознюк В.В., Балацька Н.І., Климовицький Ф.В. та 
співавт. Рівень 25 (ОН) вітаміну D у дорослого населен-
ня різних регіонів України // Проблеми остеології. – 2011. 
–14 (4). – С. 3-8.

5. Балацька Н.І. Дефіцит та недостатність вітаміну D у на-
селення України та їх вплив на структурно-функціональ-
ний стан  кісткової тканини: автореферат дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук: 14.01.21 – травматологія та 
ортопедія / Донецьк, 2013. – 40 с.

6. Pludowski P., Holick M.F., Pilz S. et al. Vitamin D effects 
on musculoskeletal health, immunity, autoimmunity, 
cardiovascular disease, cancer, fertility, pregnancy, dementia 
and mortality // Autoimmun. Rev. – 2013. – http://dx.doi.
org/10.1016/j.autrev.2013.02.004.

7. Поворознюк В.В., Мазур І.П., Новошицький В.Є. Вітамін 
D та захворювання парадонта // Боль. Суставы. Позво-
ночник. – 2013. – 11 (3). – С. 33-37.

8.  Pludovski P., Karczmarewicz E., Bayer M. et al. Методичні 
рекомендації з лікування та профілактики дефіциту віта-
міна D у населення країн Центральної Європи: рекомен-
довані дози препаратів вітаміна D для здорової популяції 
та груп ризику // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. – 
11 (3). – С. 7-12.

9. Mocanu V., Stitt P.A., Costan A.R. et al. Long-term effects 
of giving nursing home residents bread fortified with 125 μg 
[5000 IU] vitamin D3 per daily serving // Am. J. Clin. Nutr. – 
2009. – 89 (4). – P. 1132-1137.

10. Natri A.M., Salo P., Vikstedt T. et al. Bread fortified with 
cholecalciferol increases the serum 25-hydroxyvitamin D 
concentration in women as effectively as a cholecalciferol 
supplement // J. Nutr. – 2006. –136. – P. 123-127.

EFFICACY OF FORTIFIED BREAD IN VITAMIN D POSTMENOPAUSAL WOMEN
Povoroznyuk V.V.1, Dotsenko V.F.2, Muts V.Y.1, Balatska N.I.1, Synyeok L.L.1,  

Havalko Yu.V.1, Havrysh A.V.2, Bortnichuk O.V.2

1 State Enterprise «Institute of Gerontology of D.F. Chebotariov of NAMN Ukraine», 
2 National University of Food Technology, Kyiv

Summary. Vitamin D deficiency (VDD) is a very widespread syndrome associated with the development of multiple diseases; 
at the same time it is oftentimes neglected by the society and even healthcare professionals, yet is relatively easy to correct by 
administration of fortified products. 

Two separate studies involving postmenopausal women have been conducted: one pilot study (22 subjects aged 50-80 
years old) and one comparison study (30 subjects 45-80 years old). We established the total 25(ОН)D level in serum, as well as 
parathyroid hormone, calcium, phosphor, alkaline phosphatase, and lipids levels according to the commonly utilized methods. All 
subjects received 277 g of bread (daily amount) with or without fortification by 25 mcg of vitamin D. 

Vitamin D daily intake in control group was 0.61 [0.31; 0.83] mcg (norm – 2.5 mcg); thus optimal vitamin D levels in blood 
serum were registered in 13.3% of women only. Intake of fortified bread has facilitated a significant increase in 25(ОН)D levels 
(p<0.001), as well as ionized calcium increase (р=0.03) in blood serum; this change has reached 41.2% in patients with VDD and 
15.6% in patients with vitamin D insufficiency. 

The product has adequate taste, triggers significant 25(ОН)D level increase in serum and is not associated with adverse events 
development. 

Key words: vitamin D deficiency, fortification, postmenopausal women.
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Систематичні огляди як інформаційні ресур-
си доказової охорони здоров’я

Посилення уваги до систематичних оглядів 
як джерел доказів відображено у Доповіді ВООЗ 
2008 «Первинна медико-санітарна допомога: ак-
туальніше, ніж будь-коли» [55], на веб-сайтах ме-
табаз доказової медицини (ДМ) [22, 52], у 5-му 
виданні найвідомішої монографії із клінічної епі-
деміології «Clinical Epidemiology: The Essentials» 
(2012) [20], у настановах Американсь кої колегії 
лікарів ACP «How to report statistics in medicine» 
(2006) [33] та в низці досліджень [3-7, 10, 15-17, 
21, 25, 27-28, 38, 41, 45-46, 49, 54, 57-58, 60]. 

Користувачами систематичних оглядів є: 
1) працівники охорони здоров’я, які потребу-

ють швидких обґрунтованих відповідей на кон-
кретні запитання чи беруть участь у досліджен-
нях; 

2) розробники настанов і аналізів рішень; 
3) експерти, які забезпечують науковий су-

провід клінічних досліджень [28]. 
Систематичний огляд (англ. systematic 

review) – це науково-аналітичне дослідження 
оприлюднених джерел доказів, що присвячені 
певному питанню. Основні запропоновані протя-
гом останніх 25 років визначення систематично-
го огляду належать Mulrow С. (1987) [41], Cook 
et al. D. (1997) [15], АСР (2006) [33, 34]; у них 
наголошено на мінімізації зміщень, що дозво-
ляє збільшити точність висновків. У словнику 
«JAMA» (2012) запропоновано визначати систе-
матичний огляд не лише як джерело доказів і до-

кументів, а й як процес обробки інформації: 1) це 
— «об’єднання доказів, отриманих у досліджен-
нях, що включає їх критичне оцінювання, при-
свячене певному клінічному питанню та здійсне-
не за допомогою методів, спрямованих на змен-
шення імовірності систематичних помилок»;  
2) це — «ідентифікація, відбирання, оцінювання 
й узагальнення первинних досліджень з певного 
клінічного питання, що здійснюють за допомо-
гою методів, спрямованих на зменшення імовір-
ності систематичних помилок» [32]. Останнє по-
ложення підтримано низкою науковців [51, 57]. 

1997 року Cook D. et al. запропонували роз-
різняти «якісні» й «кількісні» систематичні огля-
ди. До перших вони віднесли узагальнення пер-
винних досліджень, що не зазнали статистичної 
обробки; другі — узагальнення даних принаймні 
2-х первинних досліджень — визначили як «ме-
та-аналізи». Для об’єднання якісних і кількісних 
оглядів автори використали термін «overview». 
Саме Cook D. et al. уперше вказали на особли-
ве місце систематичних оглядів серед вторинних 
доказів (адже саме вони зазвичай є основою на-
станов, аналізів рішень тощо) та порівняли сис-
тематичні огляди з несистематичними [15]. 

Несистематичним (англ. non-systematic 
review), або розповідним (англ. narrative review), 
літературним, рідше — журналістським, назива-
ють огляд джерел науково-медичної інформації, 
що не відповідає критеріям систематичного [2, 
10, 15, 33, 55]. Згідно ACP (2006), саме розроб-
ка на основі «точної, суворої, прозорої методоло-
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The Cochrane Library usage data, 2009 [52].
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гії» відрізняє систематичні огляди від традицій-
них описових, етапи створення яких повністю 
визначають автори [33, 34]. Британський профе-
сор Greenhalgh Т. (2009) вважає основною озна-
кою систематичного огляду надання відповіді на 
конкретне питання [2]. 

Чітка структура є характерною ознакою сис-
тематичних оглядів; кожен із них містить роз-
діли: мета, матеріали, методи, тощо. До їхніх 
назв зазвичай входять компоненти сформульо-
ваних за принципом PI(Е)CO запитань, на які 
надані відповіді. Прикладами є кохрейнівські 
огляди «Втручання, спрямовані на профілакти-
ку падінь у літніх осіб, які мешкають у пансіо-
натах» (Gillespie L., 2010), «Фізичні вправи для 
покращення рівноваги в пацієнтів літнього віку» 
(Howe T. et al., 2011) та інші [3, 7]. Варіанти ви-
сновків систематичного огляду щодо дієвості 
втручання є такими: 

1) втручання є ефективним, його треба засто-
совувати; 

2) втручання неефективне, застосовувати 
його не слід; 

3) втручання шкідливе, його слід заборонити; 
4) користь чи шкода втручання не доведені, 

відповідні дослідження необхідно продовжити.
За даними Greenhalgh Т. (2009), Bastian H. et 

al. (2010), і тепер переважають розповідні огля-
ди науково-медичної літератури, а розробку та 
впровадження систематичних слід пришвидши-
ти [2, 10]. Переваги останніх, що зумовлюють 
поширення їх використання в охороні здоров’я, 
висвітлено в монографії Greenhalgh Т. «Основи 
доказової медицини». Вони полягають у наступ-
ному: 

1) точності та надійності висновків (особливо 
за здійснення мета-аналізу); 

2) вільному доступі до спеціальної інформа-
ції найвищої якості; 

3) пришвидшенні впроваджень у практику 
втручань із доведеною ефективністю та безпе-
кою; 

4) можливості формального порівняння ре-
зультатів різних досліджень — для визначення 
узагальнюваності та стабільності (однорідності) 
результатів; 

5) можливості встановлення причин гетеро-
генності досліджень і розвитку нових наукових 
гіпотез [2, 62].

2010 року вийшла стаття «75 досліджень та 11 
систематичних оглядів протягом дня: як нам не 
відставати?» експертів з ДМ Bastian H. (Німеч-

чина), Glasziou P. (Австралія), Chalmers I. (Вели-
ка Британія). Автори встановили 14 перших сис-
тематичних оглядів, створених протягом 1974-
1985 рр. Усі вони були присвячені оцінці ефектів 
втручань — післяопераційного опромінення на 
ранніх стадіях раку грудної залози, хірургії дуо-
денальних виразок, психотерапії, вживання ас-
корбінової кислоти при застуді та аспірину після 
перенесеного інфаркту міокарда, рутинного при-
значення вагітним вітамінів і препаратів заліза, 
профілактики передчасних пологів, фетального 
моніторингу, втручань при біполярному розла-
ді, антибіотико профілактики в проктології, ру-
тинного призначення β-адреноблокаторів після 
серцевого нападу, під час і після перенесеного 
інфаркту міокарда, стрептокінази при гострому 
інфаркті міокарда, лікування «м’якої» гіпертен-
зії, тощо. Bastian H. et al. вказали, що з почат-
ку 1970-х, коли протягом дня оприлюднювали 
дані 14 рандомізованих контрольованих дослі-
джень (РКД), інтенсивність публікацій зросла 
до 75 РКД та 11 систематичних оглядів. Автори 
наголосили, що в наявних оглядах «проаналізо-
вано дуже малу частку здійснених досліджень». 
Вони закликали зменшити кількість досліджень, 
«що не є необхідними», та визнати пріоритет 
створення систематичних оглядів − «в інтере-
сах пацієнтів, клініцистів і менеджерів охорони 
здоров’я» [10].

Як зазначено у І частині цієї статті, в наяв-
них класифікаціях систематичні огляди нале-
жать до вторинних досліджень, або вторинних 
(джерел) доказів (Greenhalgh Т., 2009), синте-
зів доказів (Haynes B., 2010), верхівок пірамід 
доказів (Clover J. et al., 2006) і «корисних до-
казів» (Glasciou P., Del Mar C., 2003). Трети-
на комп’ютерних баз ДМ зі схвалених Кохрей-
нівським Співробітництвом (2013) містить саме 
систематичні огляди. 

Методологічні засади та інформаційні ресур-
си створення систематичних оглядів

Систематичні огляди є важливим інформа-
ційним ресурсом насамперед для науковців. На 
їх основі розробляють інші вторинні докази ви-
сокої якості, в тому числі міжнародні настанови 
− найопрацьованіше знаряддя впровадження до-
казового підходу. Аналіз літератури свідчить про 
постійне удосконалення методології створення 
систематичних оглядів, що базується на пошуку 
всіх доступних джерел інформації, причому ро-
боту з комп’ютерними базами ДМ прийнято до-
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повнювати ручним пошуком у друкованих ви-
даннях, насамперед рецензованих. 

Greenhalgh Т. et al. (1998, 2005) описали спе-
цифіку інформаційного забезпечення розроб-
ки систематичних оглядів «комплексних емпі-
ричних доказів» з питань інноваційних техно-
логій і менеджменту в охороні здоров’я [24, 25]. 
Shamliyan T. et al. (2012) відзначено поширеність 
такого недоліку розробки систематичних оглядів 
з питань епідеміології хронічних неінфекційних 
захворювань як відсутність оцінки якості першо-
джерел [49]. В останні роки зросла увага до відо-
браження в систематичних оглядах досягнення 
рівності в охороні здоров’я (Welch V. et al., 2012, 
2013; Petticrew M. et al., 2014) [27, 30, 45, 59].

У 3-му виданні згаданої вище монографії 
Greenhalgh Т. з основ ДМ (2009) наведено ал-
горитм створення систематичного огляду на 
основі РКД: «вкажіть цілі огляду РКД і визначте 
критерії включення → знайдіть випробування, 
що відповідають цим критеріям → вивчіть харак-
теристики й оцініть методологічну якість кожно-
го відібраного випробування → на основі крите-
ріїв включення поясніть, чому Ви виключили те 
чи інше випробування із систематичного огля-
ду → зберіть якнайбільше даних, по можливості 
звернувшись до дослідників, які здійснювали ви-
пробування → проаналізуйте включені РКД з ви-
користанням статистичного синтезу даних (ме-
та-аналізу), якщо це можливо → по можливос-
ті порівняйте альтернативні аналізи → складіть 
критичне узагальнення систематичного огляду із 
зазначенням цілей, матеріалів, методів і резуль-
татів» [2, 60]. Однак необхідно наголосити, що 
критерієм відбору першоджерел для систематич-
ного огляду є не рандомізований розподіл учас-
ників, а тематика (присвяченість певному запи-
танню) та висока якість досліджень, тому поряд 
із РКД зазвичай відбирають релевантні первин-
ні дослідження інших типів (когортні, «випадок-
контроль»), а також вторинні (систематичні огля-
ди, мета-аналізи тощо) [19, 29, 49].

При розробці систематичних оглядів принци-
пово важливими визнано: 

1) використання точних і відтворюваних ме-
тодів пошуку, відбір, оцінювання та синтез до-
казів; 

2) включення досліджень високого методоло-
гічного рівня, матеріали й методи яких відпові-
дають певним критеріям; 

3) неможливість відхилення релевантних до-
сліджень через гетерогенність їх результатів [2, 
10, 39, 60].

«Вагу» окремого дослідження в система-
тичному огляді визначають його методологіч-
на якість, точність і зовнішня валідність. Мето-
дологічна якість є «мірою, в якій дизайн дослі-
дження запобігає зміщення»; точність − «мірою 
імовірності випадкових помилок», що зазвичай 
відображує довірчий інтервал (ДІ) результату; 
зовнішня валідність – «мірою узагальнюваності 
результатів», тобто можливості їх використання 
в конкретній популяції [2, 68].

Ознакою сьогодення є увага до доказів, у 
т.ч. вторинних, які видані не лише англійською, 
а іспанською, китайською тощо [3, 7, 10, 52]. 
Greenhalgh Т. (2009) навела перелік інформацій-
них ресурсів для систематичних оглядів, до яко-
го ввійшли MEDLINE, CENTRAL та «інші ме-
дичні й парамедичні бази даних, іншомовна та 
«сіра» література (тези, доповіді, нерецензовані 
медичні журнали, дані фармацевтичної промис-
ловості), посилання, вказані в першоджерелах, і 
«посилання на посилання», інші видані джере-
ла, відомі спеціалістам, та так звані «сірі» дані з 
неоприлюднених досліджень (тобто пошук через 
особисті контакти)» [2, 65].

Вивчення оглядів, створених робочими гру-
пами Кохрейнівського Співробітництва, дово-
дить використання ними MEDLINE/PubMed, 
CENTRAL, численних інших комп’ютерних баз, 
національних і регіональних баз ДМ − китай-
ської, латиноамериканської (LILACs), індійсь-
ких (IndMed, MedInd). Інші британські та ка-
надські центри ДМ пропонують власні переліки 
першоджерел для розробки систематичних огля-
дів [19, 29].

За даними Royle P., Milne R. (2003), первинні 
дослідження для створення кохрейнівських огля-
дів зазвичай відбирають у 4-х комп’ютерних ба-
зах ДМ − CENTRAL (що містить 79% таких дже-
рел оглядів), MEDLINE (69%), Embase (65%) та 
Science and Social Sciences Citation Indexes (61%). 
Решта 26 комп’ютерних баз, на які посилаються 
експерти Кохрейнівського Співробітництва, міс-
тять лише 2,4% досліджень-джерел оглядів [47].

2005 року Greenhalgh T. et al. оприлюдни-
ли «унікальний аналіз», метою якого був опис 
стратегій пошуку джерел систематичних оглядів 
«комплексних і гетерогенних доказів» [25]. Вони 
наголосили, що первинні (або «емпіричні») до-
слідження найвищого методологічного рівня для 
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створення систематичних оглядів з питань діє-
вості лікувальних втручань зазвичай знаходять 
в основних комп’ютерних базах ДМ, проте для 
розробки систематичних оглядів комплексних і 
гетерогенних доказів (наприклад таких, що сто-
суються менеджменту в охороні здоров’я, «інно-
вацій у наданні послуг») «формальні пошукові 
стратегії, визначені в протоколах, можуть вияви-
тися неефективними». Greenhalgh T. et al. припус-
тили доцільність використання «неформальних» 
підходів і пошукових стратегій, у тому числі звер-
нення до колег (англ. «asking around»). Загалом 6 
дослідників переглянули понад 6000 резюме й 
назв у комп’ютерних базах ДМ і відібрали з них 
1004 повнотекстових книг та статей для подаль-
шого критичного оцінювання «на предмет якості 
та релевантності». Для заключного перегляду ві-
дібрали 495 джерел (з них 213 «емпіричних до-
сліджень», 21 систематичний чи «квазісистема-
тичний» огляд); 13 «традиційних» стратегій по-
шуку порівняли з «існуючими концептуальними 
підходами до узагальнення емпіричних доказів». 
Після «широкого пошуку в бібліотеках і книгар-
нях, здійсненого для «відчуття» пошукового се-
редовища», Greenhalgh T. et al. використали 3 по-
шукові стратегії, які наведено у табл. 1.

У роботі Greenhalgh T. et al. довели, що згід-
но протоколів відбирають не більше 30% першо-
джерел систематичних оглядів і показали прак-
тичну важливість пошукових стратегій, які тра-
диційно вважають менш ефективними.     

Найпродуктивнішою виявилася стратегія 
«snowballing», що дозволила знайти 51% дже-
рел оглядів; при цьому дослідники відзначили 
неможливість встановити час, витрачений на по-

шук 1 джерела, оскільки його поєднували із кри-
тичним оцінюванням. «Витягування» тривало 
протягом дня та відкрило багато першоджерел, 
у тому числі 5 систематичних оглядів, не знайде-
них за допомогою інших методів, і 12% усіх «ем-
піричних» досліджень. За методикою «citation 
tracking» знаходили 1 джерело за 15 хв. 

23% з 495 першоджерел відібрали на основі 
персональних знань і порад колег. Подібною ви-
явилася результативність електронного пошуку 
з використанням відомих спеціалістам методик; 
він тривав 2 тижні, й на знаходження 1 джерела 
витрачали близько 40 хв. За допомогою ручного 
пошуку в журналах, що тривав місяць, знайшли 
лише 24 статті; такий пошук тривав 4 тижні, й 
на знаходження 1 джерела витрачали в середньо-
му 9 год. 

Обговорюючи результати, Greenhalgh T. et al. 
вказали, що «незалежно від кількості опрацьо-
ваних баз даних ДМ, пошук джерел для систе-
матичних оглядів комплексних доказів не може 
обмежуватися стратегіями, заявленими в прото-
колах». Вони вказали на можливу більшу про-
дуктивність ручного пошуку в бібліотеках, опи-
тувань колег, переглядів посилань у списках лі-
тератури та відзначили, що «citation tracking є 
важливим методом пошуку систематичних огля-
дів, виданих у нерецензованих журналах» [25].

Узагальнення кількісних доказів
«Оптимальною складовою» систематично-

го огляду [10], «кількісним систематичним огля-
дом» [15], «статистичним оглядом» [33, 55] на-
зивають мета-аналіз (англ. meta-analysis) – осо-
бливу форму статистичного аналізу, в якому 

Таблиця 1. Стратегії пошуку статей-джерел систематичних оглядів,  
використані Greenhalgh T. et al. (2005) [25]

№ Назва стратегії Опис стратегії

1 «Protocol driven» Була заявлена на початку дослідження. Передбачала поєднання електронного й ручно-
го пошуку статей. Ручний здійснювали в 32 журналах із 13 медичних дисциплін, елек-
тронний в 15 комп’ютерних базах ДМ − за визначеними термінами, текстами, наявни-
ми у вільному доступі, та іменами авторів статей.

2 «Snowballing» Була описана після завершення дослідження. Полягала в поступовому «витягуванні» 
статей з посилань на них. Використовуючи методику «reference tracking», дослідни-
ки «вивчали списки літератури, представлені в повних текстах статей, і вирішували, 
чи продовжувати їх опрацювання». Методика «citation tracking» полягала у викорис-
танні спеціальних комп’ютерних ресурсів (а саме Science Citation Index, Social Science 
Citation Index, Art and Humanities Citation Index), за допомогою яких витягували клю-
чові документи, видані більш ніж за 3 роки до того, та ідентифікували в основних нау-
ково-медичних журналах статті, на які послідовно посилалися в подальшому.

3 «Personal knowledge» «Наявні в нас знання та ресурси. Наші персональні контакти та академічні мережі. 
Прозорі відкриття (на кшталт знаходження релевантних статей під час пошуку ін-
ших)».
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об’єднують результати декількох релевантних 
досліджень, оцінюючи певний узгоджений ре-
зультат [33, 55]. Уперше мета-аналіз здійснив 
Pearson K. (1904) [28]. У сучасних класифікаціях 
його розглядають і як самостійне вторинне дже-
рело доказів [2]. 

Мета-аналізи поділяють на кумулятивні і про-
спективні. Перші дозволяють побудувати куму-
лятивну криву накопичення оцінок за отриман-
ня нових даних, другі є спробами розробити ме-
та-аналізи досліджень, які лише планують. За 
Гринхальх Т. (2009), на практиці частіше засто-
совують проспективно-ретроспективні мета-
аналізи, в яких об’єднують опубліковані й нові 
одержані результати [2, 72]. Використовують та-
кож мета-аналіз даних окремих пацієнтів (англ. 
meta-analysis of individual patient data, MAIPD), 
мета-регресійний аналіз (англ. meta-regression 
analysis) тощо [33, 76-78].

ACP (2006) віддала мета-аналізам РКД топ-
позицію в «ієрархії доказів, у якій дослідження 
різних типів (починаючи з описів випадків) роз-
міщено з урахуванням «чутливості до зміщень» 
[70]. Експерти вказали на залежність якості й 
систематичного огляду, й мета-аналізу від якос-
ті здійснення й наведення результатів їх першо-
джерел, якими «зазвичай, але не завжди, є опри-
люднені дослідження та потрапляння останніх 
до уваги авторів» [56].

Використання даних мета-аналізу при ство-
ренні систематичного огляду збільшує надій-
ність останнього як джерела доказів. Greenhalgh 
Т. (1998, 2009) назвала такий огляд «вичерпною 
узагальнюючою відповіддю на конкретне запи-
тання» та запропонувала розпочинати плану-
вання будь-якого наукового або клінічного до-
слідження саме з пошуку чи самостійного вико-
нання мета-аналізу «всіх наявних релевантних 
досліджень» [2, 24, 72]. 

Послідовність створення мета-аналізу є та-
кою: 

1) для оцінки результатів первинних дослі-
джень обирають певний («найважливіший») ви-
хід; 

2) в усіх першоджерелах аналізують критерії 
виключення та включення, розміри вибірок, ви-
хідні характеристики учасників, частоти їх «ви-
падіння» та «кінцеві точки»; 

3) порівнюють використані в дослідженнях 
методи й одержані результати. 

На думку Greenhalgh Т., результати мета-ана-
лізу високої якості (що зазвичай представляють у 

вигляді таблиць або «деревоподібних» графіків − 
блобограм) є зрозумілішими для лікарів, ніж само-
стійне оцінювання ними першоджерел [2, 68-69]. 

На блобограмах одне під іншим наводять ре-
зультати досліджень, які позначають абревіату-
рами їх назв. Відповідні горизонтальні лінії ві-
дображують відносний ризик (ВР) події протя-
гом певного періоду часу в пацієнтів основної 
та контрольної груп. Позначка посередині кож-
ної лінії означає «точкову» оцінку різниці між 
групами, а довжина лінії відповідає 95% ДІ. Лі-
нія по центру рисунку (тобто «лінія відсутності 
ефекту») відповідає ВР події 1,0. Якщо її не пе-
рекриває жодна горизонтальна лінія, то йдеться 
про 95%-ймовірність відмінності між групами. 
Якщо горизонтальна лінія пересікає вертикаль-
ну, це означає або відсутність достовірних від-
мінностей між групами, або недостатній розмір 
вибірки для визначення істинного результату. 
Ромб, розташований під усіма горизонтальними 
лініями, відображує узагальнений результат ВР 
події за даними всіх досліджень – з новим, ма-
леньким ДІ. Якщо він перекриває «лінію відсут-
ності ефекту», то впливу на результат втручання 
чи фактора, що вивчали, немає [68-81]. 

Для відповіді на запитання «чи існує між ре-
зультатами досліджень відмінність більша, ніж 
та, що може бути пояснена випадковістю» в ме-
та-аналізі оцінюють їхню гомогенність. Для цьо-
го оцінюють або блобограму (результати є гете-
рогенними, якщо лінії досліджень не перекрива-
ються), або критерій χ2 (результати гетерогенні, 
якщо значення χ2 суттєво перевищує кількість 
включених досліджень). Інтерпретація результа-
тів мета-аналізу полягає в поясненні причин ге-
терогенності результатів досліджень з певного 
питання [74-77]. 

Прикладом гетерогенних доказів є логотип 
Кохрейнівського Співробітництва − блобограма 
мета-аналізу 7 досліджень, у яких вивчали вплив 
нетривалого використання глюкокортикоїдів на 
виживаність новонароджених у разі передчасних 
пологів [52]. 

Неоднорідність першоджерел ускладнює уза-
гальнення результатів досліджень у система-
тичних оглядах і мета-аналізах, що висвітлено 
в статті Mulrow С. et al. «Узагальнення неодно-
рідних доказів у систематичних оглядах» (1997). 
Такими чинниками є неоднорідність популяцій і 
впливів факторів, що вивчають, а також неодно-
рідність втручань, контрольних груп, критері-
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їв оцінок виходів, структури й методологічного 
рівня досліджень [42].

Зусилля з удосконалення методології ство-
рення систематичних оглядів і мета-аналізів 
спрямовані як на вирішення проблеми узагаль-
нення доказів (неоднорідних, безпосередніх і 
опосередкованих), що стають їх основою [2, 16, 
42, 60], так і на отримання кількісних і якісних 
даних [50]. 

Mulrow С. et al. (1997) відзначили відсутність 
оптимального методу аналізу об’єднаних в огля-
ді даних: «Жоден метод не дозволяє уникнути 
невизначеності, в усіх випадках необхідні ре-
тельно зважені рішення». Вони розділили докази 
на прямі й опосередковані: перші «безпосеред-
ньо пов’язують вплив чинника, діагностичного 
методу чи лікувального втручання з розвитком 
істинного клінічного результату» — життєво 
важливої події; другі є ланками ланцюга доказів, 
необхідного для встановлення зв’язку істинної 
клінічної події із впливом фактора чи втручан-
ня. Автори наголосили на необхідності розробки 
аналітичних схем («доказових моделей») для уза-
гальнення непрямих доказів, які в медицині пе-
реважають. У зазначених моделях складну про-
блему розділяють на складові та встановлюють 
можливі зв’язки між ними [42].

Mulrow С. et al. дійшли висновку про багато-
факторну природу й позитивні наслідки гетеро-
генності доказів, які «дозволяють оцінити узго-
дженість результатів досліджень різних типів та 
можливість їх використання в різних групах па-
цієнтів і в різних умовах (тобто збільшує уза-
гальнюваність даних). Крім того, повнішим стає 
уявлення про практичну значимість, переваги й 
недоліки різних варіантів діагностичних і ліку-
вальних методик». 

Автори відзначили постійне удосконалення 
способів узагальнення та інтерпретації неодно-
рідних даних, для чого використовують «якісні 
(суб’єктивні) й кількісні (об’єктивні) методи». 
До перших належать: 1) представлення резуль-
татів з кожного вузького питання за допомогою 
таблиць, створення відповідних систематичних 
оглядів або мета-аналізів; 2) узагальнення да-
них на основі обмеженого числа значимих пара-
метрів; 3) використання непрямих доказів за від-
сутності чи недостатній якості прямих. Вказано, 
що за використання таких таблиць дослідники 
ризикують «переоцінювати певні результати, ви-
користовувати статистичну … замість клінічної 
значимість події, не враховувати істинну вели-

чину ефекту та міру невизначеності його оцін-
ки, змішувати опосередковані критерії оцінки з 
істинними клінічними виходами, й у результаті 
підміняти важливі із клінічної точки зору події 
загальними міркуваннями». Прикладом узагаль-
нення даних на основі обмеженого числа важли-
вих параметрів є принципи розробки настанов 
Американської робочої групи із профілактики 
USPSTF — урахування соціальної значимості за-
хворювань, можливостей практичного застосу-
вання окремих превентивних методів і наявних 
доказів їх ефективності, підтвердженої за допо-
могою аналізу достовірності тощо. Mulrow С. et 
al. писали: «Відсутність доказів, що підтверджу-
ють ефект, не означає, що він насправді відсут-
ній. Більш того, численні опосередковані докази 
на користь альтернативних методів діагностики 
чи лікування можуть мати переваги над єдиним 
переконливим прямим доказом на користь втру-
чання, що вивчають». 

Характеризуючи численні кількісні методи 
аналізу та моделі, що використовують для уза-
гальнення результатів досліджень у систематич-
них оглядах («дерева рішень», моделі перехід-
них станів, диференційні рівняння, методи сто-
хастичного моделювання, порівняння діапазонів 
ДІ тощо), Mulrow С. et al. вказали на їх обмежен-
ня, необхідність залучення спеціалістів зі ста-
тистики та використання засобів обчислюваль-
ної техніки та комп’ютерних програм, які зазви-
чай залишаються незрозумілими для клініцистів. 

Способами досягнення більш гомогенних ре-
зультатів досліджень визначено: звуження крите-
ріїв включення; створення мета-аналізів, у яких 
розглядають дані по кожному пацієнту, отримані 
від дослідників; розробка стандартизованих кри-
теріїв оцінки результатів і використання методів 
визначення стандартизованої величини ефекту 
або зваженої різності середніх [33, 42, 53-79]. 

За виявлення неоднорідних даних і для ви-
значення залежності результатів систематично-
го огляду від способу його проведення зазвичай 
здійснюють аналіз чутливості, що дозволяє ви-
значити чинники, від яких залежить узагальнена 
оцінка ефекту, та передбачає вивчення запитань 
типу «що, якби» («якби були виключені неопуб-
ліковані дослідження», «якби якість досліджень 
оцінювали інакше», «якби були включені чи ви-
ключені роботи нижчого методологічного рівня» 
тощо) [2, 34, 66-67]. Загалом удосконалення якіс-
них і кількісних методів узагальнення неодно-
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рідних даних у систематичних оглядах залиша-
ється актуальною науковою задачею. 

Критичну оцінку систематичних оглядів і 
мета-аналізів від 2009 року здійснюють з ви-
користанням формату PRISMA (англ. Preferred 
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses), створеного на основі перегляду кон-
сенсусу QUORОM (1999 р., англ. Quality of 
Reporting of Meta-analyses). Для оцінювання 
якості некохрейнівських оглядів відповідають 
на наступні запитання: 1) Чи відповідає огляд на 
важливе клінічне питання? 2) Чи провели всео-
сяжний пошук у відповідних комп’ютерних ба-
зах ДМ та чи доповнили його ручним пошуком 
в інших джерелах інформації, в тому числі неан-
гломовних? 3) Чи оцінили методологічну якість 
досліджень та чи визначили їх «вагу» в огляді з 
урахуванням цього? 4) Чи провели аналіз чутли-
вості? 5) Чи розглядали отримані кількісні дані 
в контексті інших аспектів даної проблеми, а та-
кож їх значимість з точки зору здорового глузду? 
[2, 62-68]. Кохрейнівські огляди критичному оці-
нюванню не підлягають. 

Пошук систематичних оглядів у комп’ютерних 
базах ДМ

На думку Гринхальх Т. (2009), пошук систе-
матичних оглядів повинен бути 1-м етапом кож-
ного наукового дослідження [59-72]. Push-метод 
передбачає знаходження їх при систематичному 
опрацюванні спеціальної літератури, у т.ч. ре-
цензованих журналів, pull-метод — «витягуван-
ня» з численних комп’ютерних баз ДМ. Чинни-
ком, що й стимулює, й ускладнює пошук, є по-
стійне пришвидшення видання нових доказів, у 
т.ч. систематичних оглядів. 

Варто відзначити активне опанування мето-
дик розробки, пошуку та впровадження систе-
матичних оглядів на Сході. Китайські експерти 
створюють огляди з питань комплементарної й 
альтернативної медицини, репродуктивних тех-
нологій, безпеки лікарських засобів тощо. Че-
рез 10 років після визнання Китаєм методології 
ДМ (тобто 2005) заявлено про створення в країні 
понад 200 кохрейнівських оглядів. Китай нале-
жить до 10 країн, чий внесок до Кохрейнівського 
Співробітництва в 2004-2008 рр. виявився най-
більшим. Використання західними науковцями 
потужної китайської національної бази доказів 
обмежує мовний чинник. 2008 року цей ресурс 
містив більше 10 тис. досліджень, з яких 1,5-2 
тис. щороку включали до реєстру CENTRAL. 
Швидкість збільшення кількості розробників 

систематичних оглядів у Китаї вдесятеро пере-
вищує таку в Кохрейнівському Співробітництві 
[35].

В Україні попри поширення використання ін-
формаційних продуктів ДМ та визнання вітчиз-
няними експертами пріоритету та перспектив 
цієї форми науково-інформаційної діяльності 
звернення до систематичних оглядів пропагують 
менш наполегливо, ніж використання міжнарод-
них настанов або даних первинних досліджень. 

У світі визнають надзвичайне розмаїття тем 
наявних систематичних оглядів і важливість по-
шуку таких, що присвячені менеджменту в охо-
роні здоров’я та первинній медико-санітарній 
допомозі (ПМСД), адже більшість розробок сто-
сується клінічної медицини й вторинної профі-
лактики [4, 10, 58].

Аналіз літератури засвідчує увагу до розроб-
ки алгоритмів пошуку систематичних оглядів в 
Інтернет-ресурсах ДМ, необхідності доповнення 
його ручним пошуком у рецензованих журналах 
і критичного оцінювання знайдених некохрей-
нівських оглядів за загальноприйнятими стан-
дартами [2, 10, 23, 28]. 

Як відомо, до «корисних ресурсів доказів», 
які містять саме, або переважно, систематич-
ні огляди, Glasziou P., Del Mar C. (2003) відне-
сли Кохрейнівську бібліотеку, веб-сайт Кохрей-
нівського Співробітництва, комп’ютерні бази 
Best BETs та TRIP [23]. 2013 року Кохрейнів-
ське Співробітництво схвалило 11 електронних 
ресурсів ДМ, опис яких містить посилання на 
систематичні огляди. Це — Кохрейнівська бі-
бліотека, DARE, EvidenceUpdates, TRIP, а також 
ARIF, Healthevidence, OTseeker, PDQ-Evidence 
for Informed Health Policymaking, OBESITY+, 
Rehab+ та PEDro [52]. 

Для пошуку систематичних оглядів час-
то звертаються до ресурсу MEDLINE, доступ 
до якого через сервер PubMed (секція «Clinical 
Queries») є безкоштовним і технічно простим [2, 
23]. Проте, Chen Y. et al. (2009) встановлено, що 
MEDLINE забезпечує вільний доступ лише до 
25% наявних систематичних оглядів і до 18% ме-
та-аналізів [12].

Еталонною метабазою систематичних огля-
дів є кохрейнівська CDSR [53-54], у якій їх на-
водять у повнотекстовому форматі (всі раніше 
створені, переглянуті та оновлені) або у форма-
ті протоколів (англ. рrotocols for reviews currently 
being prepared). Інтенсивність створення кох-
рейнівських оглядів і звернення до них невпин-
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но зростає, й їх розміщення не обмежено базою 
CDSR. На веб-сайті Кохрейнівського Співробіт-
ництва відокремлюють 50 найрейтинговіших 
оглядів − «топ-50» (англ. «Top 50 Reviews»), що 
дає можливість встановити теми, що були найці-
кавішими протягом останніх 24 годин, 7 днів, 30 
днів і 3-х міс. [52].

Труднощі, з якими стикаються при пошу-
ку систематичних оглядів у низці популярних 
комп’ютерних баз ДМ, описала німецький екс-
перт Healy G. (2007) [28]. Чинниками, що усклад-
нюють пошук, вона визначила: 1) різну доступ-
ність джерел; 2) недостатню ознайомленість і 
переважне звернення до одних і тих самих ре-
сурсів; 3) брак пошукових навичок (у т.ч. з фор-
мулювання структурованих запитань, викорис-
тання операторів ТА, АБО тощо); 4) незнання 
форматів представлення систематичних оглядів; 
5) неврахування  часових витрат і мети пошуку 
(адже вибір ресурсу й тип пошуку суттєво зале-
жать від обмежень у часі та причин, що спонука-
ли до нього).

Використання багатьох електронних ресур-
сів ДМ нерідко обмежує висока вартість досту-
пу до них. Доступ до Кохрейнівської бібліотеки 
[53] як «ключового ресурсу» ДМ є вільним «для 
резидентів багатьох країн, у т.ч. Канади, Вели-
кої Британії, Ірландії, скандинавських країн, Но-
вої Зеландії, Австралії, Індії, Південної Африки, 
Польщі, Латинської Америки й країн із низьким 
рівнем доходів» (en.wikipedia.org/Cochrane_
Library). Доступ до резюме кохрейніських огля-
дів є безкоштовним скрізь. 

Особливостям представлення та пошуку сис-
тематичних оглядів у комп’ютерних базах ДМ 
присвячено низку робіт. Так, Healy G. описала 
здійснення «швидкого» (протягом 2-х хв.), «при-

швидшеного» (за 20 хв.) і «розширеного» (за 2 
год.) пошуку − з використанням пошукових тер-
мінів, якими є компоненти структурованих за 
принципом PI(Е)CO запитань [28]. Відповідні 
характеристики електронних ресурсів ДМ наве-
дені в табл. 2 та 3. 

За Healy G., «для надання обґрунтованої від-
повіді зацікавленому пацієнту» доцільно прово-
дити швидкий пошук систематичних оглядів за 
допомогою комп’ютерного ресурсу bmjupdates 
[26], створеного видавничою групою BMJ 
спільно з інформаційно-дослідницьким відді-
лом (Health Information Research Unit) McMaster 
University. Ця база даних забезпечувала меди-
ків найкращими доказами, у т.ч. кохрейнівськи-
ми оглядами. Статті до неї відбирали з понад 110 
провідних медичних журналів, використовую-
чи спеціальні фільтри якості та опрацьовуючи 
протягом року понад 50 тис. робіт. Релевантни-
ми визнавали 5-6% з опрацьованих статей, тоб-
то близько 3 тис. протягом року. Знаючи галузь і 
категорію пошуку, у bmjupdates можна було здій-
снювати й розширений пошук. На сьогодні назву 
змінено на EvidenceUpdates [18], ресурс є безко-
штовним, і Кохрейнівське Співробітництво схва-
лює його використання для швидкого пошуку 
систематичних оглядів [52]. 

Для пришвидшеного пошуку систематич-
них оглядів Healy G. пропонувала використання 
комп’ютерних баз TRIP та MEDLINE / PubMed. 
Надзвичайно ретельний (тобто розширений) по-
шук оглядів є необхідним при створенні якіс-
них настанов, і на це витрачають до 2-х год. з 
кожного запитання. Такий пошук здійснюють у 
комп’ютерних базах ДМ, що наведено в табл. 3.

Алгоритми пошуку в 3-х зазначених ресурсах 
ДМ описано Healy G. на прикладі пошуку доказів 

Таблиця 2. Комп’ютерні бази доказів, запропоновані Healy G. (2007)  
для швидкого та пришвидшеного пошуку систематичних оглядів [28]

База  даних Легкість доступу Легкість пошуку огляду Достовірність знайденої інформації

Швидкий пошук

bmjupdates* Вільний Дуже легко. 
Можна визначити тип джерел доказів

Висока: містить лише систематичні огляди, 
що відповідають певним критеріям якості 

Пришвидшений пошук

TRIP Вільний скрізь 
у світі

Дуже легко. 
Можна визначити тип джерел доказів

Висока. Включено лише систематичні огля-
ди, що знайдено в оцінених  джерелах

PubMed 
(секція «Clinical 
Queries») 

Вільний скрізь 
у світі

Достатньо легко.
Систематичні огляди легко відокре-
мити в разі пошуку через «Clinical 
Queries»

Не всі статті, знайдені через «Clinical 
Queries», є систематичними оглядами й під-
лягають критичному оцінюванню

П р и м і т к а . * Назву змінено на Evidence Updates.
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дієвості акупунктури при безсонні в дорослих, і 
ми наводили їх раніше [4-6, 35-37]. Пошукови-
ми термінами визначено: Patients – adults with 
insomnia; Intervention – acupuncture; Comparison 
– none; Outcome – good sleep. У MEDLINE 
G. Healy радить скористатися секцією «Clinical 
Queries», обрати у ній «Find systematic review» 
і ввести пошукові терміни, «що знайдені в базі 
TRIP (insomnia OR sleep disorder OR agripnia OR 
hyposomnia OR wakefulness OR imsomnia) AND 
(acupuncture OR needle therapy)». Після цього 
«з’являться декілька робіт, у т.ч. систематичні 
огляди». Розглядати знайдену статтю як система-
тичний огляд дозволять зазначення цього в назві 
чи виявлення в резюме факту опрацювання при-
наймні 2-х першоджерел [28].

Вказуючи на важкість розширеного пошу-
ку оглядів у базах AMED, BNI, CINAHL та 
EMBASE, Healy G. відзначила наявність у них 
інформації різної якості й наголосила на необхід-
ності використання пошукових фільтрів. Останні 
розглядають як «передтестову пошукову страте-
гію, що враховує й пошукові терміни, й специфі-
ку дизайну досліджень», що дозволяє пришвид-
шити пошук у базах доказів саме таких, що від-
повідають типу клінічних запитань.

Комп’ютерні бази ДМ як джерело система-
тичних оглядів

Описи Кохрейнівської бібліотеки та її скла-
дової CDSR як основних метабаз систематичних 
оглядів, присвячених дієвості втручань, наведе-
но в І частині цієї статті [53-54]. У MEDLINE/
PubMed здійснювати пошук систематичних 

оглядів, крім відбирання їх у секції «Clinical 
Queries», можна за алгоритмом, наведеним на 
«PubMed Quick Start». Надзвичайно великий об-
сяг цього ресурсу й різна якість статей усклад-
нює його використання [40, 48]. Загальноприй-
нятим є алгоритм, за яким пошук систематичних 
оглядів починають у MEDLINE, а не в CDSR, 
якщо питання стосується етіології, чинників ри-
зику, прогнозу, діагнозу чи явищ [2, 4]. 

У EvidenceUpdates первинне рецензуван-
ня статей здійснює штат дослідників (англ. 
Information Scientists), потім принаймні 3 ви-
знані експерти-практичні лікарі систематизу-
ють відібрані роботи за клінічними категорія-
ми. Передбачено визначення 3-х систематичних 
оглядів, рейтинг яких був найвищим протягом 
останніх 30 днів. EvidenceUpdates забезпечує 
доступ до оприлюднених доказів з питань еті-
ології, діагнозу, прогнозу, лікування та еконо-
мічних аспектів медичних проблем. Він не міс-
тить результатів усіх досліджень, але викорис-
товує чіткі критерії визначення валідності робіт, 
що заслуговують на увагу клініцистів. Розроб-
никами EvidenceUpdates вказано на важливість 
розуміння користувачами обмеження ролі дока-
зів, унікальності клінічних випадків і можливос-
ті розходження думок експертів з питань, що ви-
вчають [18]. Схвалено оцінювання читачами ре-
левантності й новизни доказів в online-режимі з 
використанням знаряддя MORE (англ. McMaster 
Online Rating of Evidence) [37]. Отже, особливос-
тями EvidenceUpdates як електронного ресурсу 
ДМ є представлення нових систематичних огля-

Таблиця 3. Комп’ютерні бази доказів, запропоновані Healy G. (2007)  
для розширеного пошуку систематичних оглядів [28]

Бази даних Легкість доступу Легкість пошуку огляду Достовірність знайденої інформації

EMBASE та 
інші спеціаль-
ні бази даних 
(AMED, BNI, 
CINAHL тощо)

Необхідно підписатися 
та перевірити можли-

вість доступу

Важко. Зазначені бази даних міс-
тять різні джерела інформації. Для 
знаходження систематичних огля-
дів необхідно використовувати  ме-
тодологічні пошукові фільтри

Недостатньо висока. 
Не кожна робота, знайдена навіть за до-
помогою методологічних пошукових 
фільтрів, є систематичним оглядом. Зна-
йдені систематичні огляди підлягають 
критичному оцінюванню

LILACs,
IndMed Вільний скрізь у світі

Не дуже легко. Необхідно вико-
ристовувати пошукові терміни, що 
відповідають назвам оглядів

Недостатньо висока. Не кожна робота, 
знайдена за допомогою пошукових тер-
мінів, є систематичним оглядом. Знайде-
ні огляди підлягають оцінюванню

Тези конферен-
цій 

Визначають організато-
ри конференцій та за-

гальні правила доступу 
до веб-сайтів  

Категорії доказів можуть бути на-
ведені або для відокремлення сис-
тематичних оглядів слід викорис-
товувати пошукові терміни 

Залишається необхідним критичне оці-
нювання знайдених систематичних огля-
дів, що ускладнює  відсутність повнотек-
стових документів

Google Вільний скрізь у світі
Не дуже легко. Слід використову-
вати пошукові терміни, що відпо-
відають назвам оглядів

Необхідно усвідомлювати небезпеку не-
якісної інформації 
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дів (у т.ч. кохрейнівських) і забезпечення досту-
пу до найкращих доказів з питань ПМСД, вну-
трішньої медицини та її розділів. 

Створений 1997 року електронний ресурс 
TRIP (англ. Turning Research Into Practice) [56] є 
доступною та зручною мультилінгвальною мета-
базою доказів, у т.ч. з питань ПМСД, про що ми 
писали раніше [4-6, 36-39, 99].

За необхідності ретельного, розширеного по-
шуку систематичних оглядів, що виникає на-
самперед у процесі розробки інших вторинних 
джерел доказів, Healy G. схвалено звернення до 
електронних ресурсів, що наведені в табл. 3 [28]. 
Так, база даних Embase присвячена переважно 
клінічній фармакології й фармакотерапії. Вона 
містить понад 24 млн. статей, відібраних із 7,6 
тис. рецензованих журналів, які видають з 1947 
року. Embase містить усі роботи, що ввійшли до 
MEDLINE, та близько 5 млн. не включених до 
нього. Особливу увагу приділено дослідженням 
(у т.ч. систематичним оглядам), що присвячені 
безпеці лікарських засобів, фармакоекономіці та 
правовим аспектам клінічних випробувань і ла-
бораторних досліджень [8]. 

Корисним для роботи з якісною біомедичною 
інформацією, але незручним для пошуку систе-
матичних оглядів [2, 41] вважають комп’ютерний 
ресурс Current Contents / Clinical Medicine, який 
оновлюють щотижня. 

Унікальну бібліографічну базу із «Суміжних 
і комплементарних розділів медицини» AMED 
(англ. Allied and Complemental Medicine) роз-
роблено 1985 року інформаційною службою 
Британської бібліотеки Health Care Information 
Service. AMED містить статті з 597 журналів, 
які розділено за 3-ма напрямами — парамедичні 
спеціальності, комплементарна медицина та па-
ліативна допомога [2, 9, 41, 43].

Доказовій практиці середнього медично-
го персоналу присвячені комп’ютерні бази BNI 
та CINAHL, доступ до яких є платним [2, 14, 41, 
43]. У BNI (від англ. British Nursing Index) йдеть-
ся про роботу медичних сестер і акушерів, вона 
містить статті з понад 200 спеціальних англо-
мовних журналів, виданих з 1985 року. CINAHL 
є спеціальною базою ДМ для медичних сестер і 
парамедиків. Вона не містить методологічних по-
шукових фільтрів. У CINAHL індексують всі ан-
гломовні статті, а також публікації Американ-
ської асоціації медичних сестер (англ. American 
Nurses Association) і Національної ліги медсестер 
(англ. National League for Nursing). На веб-сайті 

CINAHL Plus Full Text [13] висвітлено повні текс-
ти 770 документів і 275 книг, присвячених догля-
ду за хворими, просвітницькій роботі та соціаль-
ній адаптації пацієнтів; проіндексовано понад 5 
млн. спеціальних журналів і, починаючи з 1937 
року, опрацьовано 3,2 млн. статей. Наведено по-
над 130 повнотекстових документів з доказової 
сестринської допомоги й близько 360 статей з пи-
тань методології ДМ. Вторинні докази, в т. ч. сис-
тематичні огляди, знаходять на головній сторінці 
веб-сайту в розділі «Document Types». 

Технології в охороні здоров’я є тематикою 
таких інформаційних ресурсів ДМ, як HTA та 
Ovid HealthSTAR. Базу даних HTA (англ. Health 
Technology Assessment) Кохрейнівське Співро-
бітництво розробляє разом із розташованим у 
Швеції секретаріатом INAHTA. До неї включа-
ють дослідження, присвячені оцінці дієвості тех-
нологій в охороні здоров’я, і завершені, і такі, 
що тривають. Резюме оглядів зазвичай є розпо-
відними, а не аналітичними, й не містять критич-
ної оцінки статей. Доступ до HTA можливий з го-
ловних сторінок веб-сайтів CRD, NICE та Кох-
рейнівського Співробітництва [11, 43, 52]. Ovid 
HealthSTAR [44] створено 2000 року на основі 
даних MEDLINE. Він присвячений менеджмен-
ту в охороні здоров’я та оцінкам якості медичних 
технологій, забезпечує доступ до журналів, книг 
і технічних доповідей, виданих протягом 1975-
2002 рр.

Увагу експертів з ДМ привертає низка на-
ціональних і регіональних комп’ютерних баз 
ДМ. Так, вільним є доступ до LILACS (Literatura 
Latino Americana em Ciências da Saúde; англ. 
Latin American and Caribbean Health Sciences 
Literature) — збірки доказів, одержаних у медич-
них закладах Латинської Америки та Карибсько-
го регіону [36]. Він містить статті з понад 600 
журналів, видається  іспанською, англійською 
та португальською. Зміст LILACS (у т.ч. система-
тичні огляди) не відтворює жодна інша база ДМ. 

Метою створення комп’ютерного ресурсу 
IndMed [31] було індексування 77 рецензованих 
медичних журналів, виданих в Індії, починаючи 
з 1985 року. У рамках проекту «Національні бази 
даних індійських медичних журналів» розробле-
но також портал medIND, що містить повні тек-
сти статей, оприлюднених в Індії та індексова-
них в IndMed чи PubMed. 

Систематичні огляди, знайдені в LILACS, 
IndMed або подібних національних і регіональ-
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них інформаційних ресурсах ДМ, підлягають 
критичному оцінюванню. 

Варто відзначити, що основу змісту зазначе-
них комп’ютерних баз ДМ складають статті, ви-
дані в науково-медичних журналах — рецензова-
них і нерецензованих, друкованих і електронних. 
Провідну роль останніх в інформаційному забез-
печенні працівників охорони здоров’я визначав 
Власов В.В. (2001) [1]. Пізніше Greenhalgh Т. et 
al. (2005) підтвердили важливість ручного пошу-
ку доказів у друкованих виданнях і вказали на 
високу частоту використання пошукової стра-
тегії «перехід за посиланнями» навіть експерта-
ми, які розробляли систематичні огляди [25]. По-
при наявність опрацьованих методик пошуку в 
спеціальних електронних ресурсах ДМ, однією 
з найпопулярніших пошукових систем медич-
ної інформації в Інтернеті залишається Google 
(Healy G., 2007) [28]. 

Веб-сайт Кохрейнівського Співробітництва 
до грудня 2013 року належав до схваленого цією 
організацією переліку «комп’ютерних баз уза-
гальнень доказів для пацієнтів» [52]. Проведе-
ний нами аналіз структури, змісту й динаміки 
звернень до 300 кохрейнівських оглядів, які про-
тягом 6 3-місячних періодів 2011-2013 рр. вхо-
дили на сайті www.cochrane.org до «топ-50», до-
зволив дійти висновку про увагу користувачів до 
найякіснішої науково-медичної інформації, у т.ч. 
з первинної профілактики. У найрейтинговіших 
оглядах відобразився весь спектр превентивних 
технологій (організаційних, інформаційних, фар-
макологічних, скринінгових тощо), а також тех-
нології комплементарної та альтернативної ме-
дицини, концепція факторів ризику та програм-
ний підхід до профілактики в охороні здоров’я. 
Значну частку оглядів завантажували іспанською 
(10-32%) та французькою (2-24%) мовами.

Протягом 6 періодів дослідження до «топ-
50» постійно входили 7 робіт, присвячених пер-
винній профілактиці, а саме: «Вакцини для про-
філактики грипу в здорових дорослих» (2010), 
«Статини для первинної профілактики ССЗ» 
(2011), «Вітамін C для профілактики і лікування 
застуди» (2010), «Журавлина для профілактики 
інфекцій сечового тракту» (2009), «Цинк при за-
студі» (2011), «Втручання, спрямовані на профі-
лактику падінь у літніх пацієнтів, які мешкають 
у спільнотах» (2010) та «Скринінг на рак груд-
ної залози з використанням маммографії» (2011). 
Можна припустити зростання уваги як медиків, 
так і споживачів медичних послуг до еталонних 

епідеміологічних доказів, якими є кохрейнівські 
огляди [3, 6, 7].
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INFORMATION SUPPORT OF EVIDENCE BASED HEALTH CARE: PART II
Puzanovа О.G., Hruzyeva T.S.

National O.O. Bohomolets medical university, Kyiv

Summary. The article is devoted to enforcement of systematic reviews’ role as information sources of evidence based health 
care (EBHC). Their definitions are considered, as well as the methodological and information bases of their development, search 
and critical appraisal too. The methods of systematic reviews’ electronic search are described, highlighting both differential use of 
EBHC-computer databases and importance of additional search strategies. 

Кey words: evidence based health care (EBHC), information support (systematic reviews, meta-analyses, computer databases, 
development, systematization, search, appraisal).
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ 
К ОСТЕОПОРОЗУ

Кенц А.С., Никулина С.Ю., Капустина Е.В., Мордовский В.С.

ГУ «Красноярский государственный медицинский университет  
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого», Красноярск, РФ

Резюме. В данной статье представлен обзор литературных данных, свидетельствующих о генетической детерминирован-
ности остеопороза, дано определение указанной патологии, рассмотрены гены, влияющие на развитие остеопороза 
и их полиморфизмы. 

Ключевые слова: остеопороз, генетика, ген, генетический полиморфизм.

Остеопороз — системное метаболичес-
кое заболевание скелета, характеризующееся 
повышенной склонностью к малотравматичным 
переломам костей вследствие сниженной кост-
ной массы и нарушения качества костной ткани 
[1].

Остеопороз представляет собой глобальную 
проблему здравоохранения. Около 8900000 пе-
реломов в год происходит по причине остеопо-
роза, т.е. каждые 3 секунды случается один пере-
лом [2]. Примерно 200 млн женщин во всем мире 
болеют остеопорозом — десятая часть женщин в 
возрасте 60 лет, одна пятая часть женщин в воз-
расте 70 лет, две пятых женщин в возрасте 80 и 
две трети женщин в возрасте 90 лет [3]. Ученые 
прогнозируют рост заболеваемости среди муж-
чин к 2050 году на 310% и на 240% у женщин 
[4]. Смертность среди пациентов резко возраста-
ет после перелома шейки бедра, за первые 6 ме-
сяцев в 2 раза [5]. Согласно статистике, в ЕС за 
2010 год ушло из жизни примерно 43000 боль-
ных и было затрачено примерно 37 млрд € на 
фармакологическое лечение [6].

Остеопороз у женщин в большинстве слу-
чаев развивается в постменопаузе. Безуслов-
ным шагом в понимании механизмов генетиче-
ской предрасположенности явилось установле-
ние ассоциации остеопороза с геном COL1A1, 
который кодирует про-ALPHA1 цепочки, отве-
чающие за формирование коллагена, входяще-
го в состав большинства видов соединительной 
ткани. Полиморфизм гена COL1A1 Sp1 может 
быть использован как маркер наличия заболева-
ния в мексиканской популяции [7]. Также было 
выявлено, что ген повышает риск возникновения 
остеопороза у турецких женщин в постменопа-
узе [8]. Гаплотипы rs1107946 и rs1800012 были 
подтверждены у северо-западных индийских 

женщин [9]. Также в изучении остеопороза от-
водится большая роль интерлейкинам (ИЛ). Вы-
явлена целая группа ИЛ, которая в определенной 
мере может спровоцировать остеопороз. 

Поскольку интерлейкин-1 (ИЛ-1) участвует 
в образовании костной массы и скелетных рас-
стройств, было предположено, что полиморфиз-
мы гена ИЛ-1 связаны с патогенезом остеопо-
роза в постменопаузе. В ходе исследования сре-
ди тайваньских женщин, подтвердили причаст-
ность полиморфизма ИЛ-1β-511 C/T к патогене-
зу остеопороза у женщин в постменопаузе. Этот 
полиморфизм является независимым фактором 
риска развития остеопороза [10]. Исследователи 
из Польши выявили ассоциацию полиморфизма 
ИЛ-6-174 G/C с постменопаузальным остеопо-
розом [11]. Интерлейкин-6 (ИЛ-6) действует как 
провоспалительный, так и противовоспалитель-
ный цитокин. В организме человека он кодиру-
ется геном ИЛ-6. Роль ИЛ-6 в качестве противо-
воспалительного цитокина опосредована через 
его ингибирующее действие на TNF-α и ИЛ-1 и 
активацию ИЛ-1 и ИЛ-10. Результаты настояще-
го исследования подтвердили ассоциацию поли-
морфизма ИЛ-6-174 G/C с остеопорозом у жен-
щин в постменопаузе [27]. Toll-подобный рецеп-
тор 4 представляет собой белок, который у чело-
века кодируется геном TLR-4 [1, 2]. Он обнару-
живает липополисахариды грамотрицательных 
бактерий и, таким образом, важную роль в акти-
вации иммунной системы. TLR-4 также был на-
значен в качестве CD284 (кластер дифференциа-
ции 284). Молекулярная масса TLR-4 составля-
ет примерно 95 кДа. Результаты нашего исследо-
вания свидетельствуют о важной роли мутации 
8993 T-аллеля 8993 C>TTLR-4 полиморфизма в 
этиологии остеопороза у женщин в постменопа-
узе. Тем не менее, это наблюдение требует даль-
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нейшего изучения с большим размером выбор-
ки [28].

Некоторая выделенная часть генов участву-
ет в восприимчивости организма к остеопорозу. 
Ген WNK кодирует один из генов группы WNK 
серин-треонин протеинкиназы (локализация 17 
хромосома, NC-000017.11 (42780614.42797066)), 
является частью комплекса плотного контакта в 
клетках почек, а также регулирует баланс меж-
ду реабсорбцией NaCl и  секрецей K+. Кина-
за регулирует деятельность нескольких типов 
ионных каналов, co-transporters и теплообмен-
ников, участвующих в движении электролита в 
эпителиальных клетках. Исследователь из Наци-
онального медицинского института доктор Хор-
хе Р. выявил, что ген WNK влияет на реабсорб-
цию кальция в почках, тем самым способствует 
развитию остеопороза среди португальской по-
пуляции [14].

Ген лептин (LEP) локализуется на хромосо-
ме 7q31.3, в организме человека кодирует белок, 
который секретируется белыми адипоцитами и 
играет важную роль в регулировании массы тела. 
Этот белок, действующий через рецептор леп-
тин, функционирует как часть сигнального пути, 
который может ингибировать потребление пищи 
и/или регулировать расход энергии для поддер-
жания постоянства жировой массы. Этот белок 
также имеет несколько эндокринных функций и 
участвует в регуляции иммунных, воспалитель-
ных реакций и кроветворении, ангиогенезе и за-
живлении ран. Ген, кодирующий рецептор леп-
тин (LEPR), участвует в регуляции метаболиз-
ма жиров, а также в гемопоэзе, необходим для 
нормального лимфопоэза. Полиморфизмы генов 
LEP и LEPR могут быть ассоциированы с повы-
шенным риском остеопороза через повышение 
уровня воспалительных цитокинов [15].

Также отмечают роль гена HSD11B, который 
локализуется на хромосоме 1q32-q41. Белок, ко-
дируемый этим геном, является микросомаль-
ным ферментом, который катализирует превра-
щение гормона стресса кортизола в неактивный 
метаболит кортизона. Кроме того, кодируемый 
белок может катализировать обратную реакцию, 
т.е. превращение кортизона в кортизол. Мутация 
в данном гене может повлиять на уровень корти-
зола и ухудшает течение остеопороза [16].

Ген LRP5 (рецепторы, связанные с белком ли-
попротеидов низкой плотности 5) локализуется 
на хромосоме 11q13.4 и кодирует трансмембран-
ные рецепторы липопротеидов низкой плотно-

сти, которые связывают лиганды в процессе ре-
цептор-эндоцитоза. Выявлена ассоциация с остео-
порозом и может быть использована для выявле-
ния риска развития остеопороза среди мексикан-
ских женщин [17]. Ген MCP-1 участвует в хемо-
таксисе, привлекает моноциты, Т-клетки памя-
ти и дендритные клетки к местам воспаления, 
вызванном либо повреждением ткани, либо ин-
фекцией. Полиморфизм данных генов повышает 
риск развития остеопороза или остеопении [29].

Одним из таковых является ген аполипопро-
теина Е (АроЕ), который является классом апо-
липопротеина в составе хиломикронов и средних 
липопротеинов (IDLs), что имеет важное значе-
ние для нормального катаболизма богатых три-
глицеридами липопротеинов. В периферичес-
ких тканях АроЕ прежде всего вырабатывается 
печенью и макрофагами и выступает посредни-
ком обмена холестерина в изоформ-зависимый 
образ. В центральной нервной системе АроЕ в 
основном производится из астроцитов, и перено-
сит холестерин в нейронах через АроЕ рецепто-
ры, которые являются основой плотности липо-
протеина гена рецептора низкой семьи. Настоя-
щее исследование обнажило восприимчивость 
гаплотипа CGTC к гену АроЕ, что связано с ми-
неральной плотностью ткани и риском остеопе-
нии и остеопороза в постменопаузе у женщин 
Индии [18].

По результатам исследований нет явной свя-
зи HLA-B*3501 и остеопороза, скорее всего, дан-
ный ген является важным фактором риска разви-
тия остеопороза у женщин в постменопаузе. По-
скольку разные группы населения имеют разные 
HLA полиморфизмы, дальнейшее исследование 
взаимосвязи различных генов HLA и остеопоро-
за с большим размером выборки по-прежнему 
необходимы в будущем [19]. 

Ученые обнаружили связь возникновения 
остеопороза и уровня остеопротегерина (ОПГ), 
также известного как ингибирующий остео-
кластогенез фактор (OCIF) или фактор некро-
за опухоли рецептора суперсемейства пользо-
вателя 11B (TNFRSF11B), представляющий со-
бой белок, который у человека кодируется геном 
TNFRSF11B. 

Исследования показали, что G аллель 
ОПГA163G полиморфизма может увеличить 
риск возникновения остеопороза, в то время 
как C аллель G1181C полиморфизма могут за-
щищать людей от остеопороза. Оба эти эффек-
ты наблюдались у женщин в постменопаузе [20]. 
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Также была выделена аллель g.27676A>C в гене 
ОПГ, влияющая на МПКТ позвоночника и риск 
развития остеопороза у китайских женщин в 
постменопаузе [21]. Полиморфизм генов T869C 
и гена TGF-β1 влияет на снижение уровней сы-
вороточного TGF-β1 и влияет на восприимчи-
вость к остеопении, остеопорозу у тайских жен-
щин [22].

Переносчик серотонина (SERT или 5-НТТ) 
является одним из видов моноаминов транспор-
тербелка, который транспортирует серотонин из 
синаптической щели в пресинаптические нейро-
ны. Насколько известно, некоторые исследова-
ния сообщают о связи между 5HTTVNTR и осте-
опорозом, предполагая, что полиморфизмы дан-
ного переносчика могут способствовать иденти-
фикации лиц с высоким риском развития осте-
опороза [23]. COL1A1 кодирует основной типа 
коллагена — фибриллярный, который можно 
найти в большинстве соединительной ткани, в 
том числе и в хряще. В популяционном исследо-
вании выявили, что COL1A1Sp1 полиморфизм 
может способствовать развитию остеопороза в 
сочетании с факторами риска остеопороза сре-
ди турецких женщин в постменопаузе [24]. Так-
же считают, что гаплотип-1997G/T (rs1107946) и 
+1245G/T (rs1800012, SP1) COL1A1 гена связан 
с более высоким риском развития остеопороза у 
женщин в постменопаузе у Северо-Западных ин-
дийских женщин [25]. Выявлена ассоциация Sp1 
полиморфизма с низкой МПКТ и ОП у мексикан-
ского населения, что используется в качестве ге-
нетического маркера для ОП в нашей популяции 
[26].

Клиницисты также выделяют глюкокортико-
стероидный остеопороз, который в свою очередь 
также подкреплен генетической основой. Ряд ис-
следователей выделяет ген метилен тетрагидро-
фолатредуктазы (MTHFR), кодирующий внутри-
клеточный фермент, играющий ключевую роль в 
метаболизме фолата и метионина. Располагает-
ся на 1 хромосоме, и GSTM1 ген, кодирующий 
глутатион S-трансферазу, который принадлежит 
к классу mu. Гены, кодирующие mu класс фер-
ментов, которые организованы в генном клас-
тере на хромосоме 1p13.3 и, как известно, вы-
сокополиморфны. Генетические вариации дан-
ного гена могут изменить восприимчивость че-
ловека к канцерогенам и токсинам, а также вли-
ять на токсичность и эффективность некоторых 
лекарств. Аллели генов MTHFR и GSTM1 мо-
гут модулировать риск развития индуцированно-

го глюкокортикоидами остеопороза у больных с 
бронхиальной астмой, что имеет большое значе-
ние для выявления индивидов с высоким рис ком 
развития остеопороза среди принимающих как 
системные, так и ингаляционные глюкокортико-
иды [12]. Гены DBP, DBP*11 являются маркера-
ми повышенного риска (OR=1,93; 95% ДИ: 1,06-
3,48), а аллель DBP*10 ― пониженного рис ка 
развития переломов (OR=0,59; 95% ДИ: 0,37-
0,94). Обнаружена тенденция снижения уровня 
минеральной плотности костной ткани шейки 
бедра и поясничных позвонков у женщин с гено-
типом DBP*10*8 полиморфного локуса (TAAA)
n гена DBP по сравнению с носителями геноти-
пов DBP*10*10 и DBP*10*11 [13].

Выводы
Таким образом, несмотря на множествен-

ные исследования генов предрасположенности 
к остеопорозу, вопрос об их участии в разви-
тии этого заболевания до конца не ясен и требу-
ет дальнейшего изучения. Несомненно, инфор-
мация о первичных генетических дефектах, ле-
жащих в основе остеопороза, будет способство-
вать лучшему пониманию этиопатогенеза, а так-
же разработке новых эффективных методов ран-
ней диагностики и терапии.
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Summary. This article presents the literature review of the evidence on the genetic determinism of osteoporosis the definition 
of the specified pathology, the consideration of the genes that influence the development of osteoporosis and their polymorphisms. 
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Актуальність
Множинна травма (політравма) є надзвичай-

но тяжким та поліморфним ушкодженням орга-
нізму, закономірним наслідком якої є розвиток 
травматичної хвороби. На сьогоднішній день 
спеціалісти схиляються не до статичної концеп-
ції травматичного шоку, а до динамічної концеп-
ції травматичної хвороби. Адже саме по собі ви-
ведення хворого із шоку ще не означає повного 
одужання, оскільки в 57,5% хворих розвивають-
ся тяжкі системні ускладнення, а 34,4% із них по-
мирають у віддалені терміни після травми [2, 3]. 
В її патогенезі важливе місце посідають первин-
ні ушкодження [5], пов’язані з безпосередньою 
дією механічної сили в місці ушкодження, та вто-
ринні ушкоджуючі фактори, до яких відносять 
гіпотензію, гіпоксію, анемію та інші розлади, що 
виникають у відповідь на первинну  травму. 

Серед основних причин смерті внаслідок по-
літравми переважають ураження ЦНС (21,6-
71,5%) та кровотечі (12,5-26,6%). Проте, смерт-
ність внаслідок септичних ускладнень та син-
дрому поліорганної недостатності (СПОН) 
залишається високою, відповідно 3,1-17,0% та 
1,6-9,0% [32]. Але простежується тенденція до 
зменшення смертності внаслідок крововтра-
ти. Смертність від інших причин залишається 
незмінною. Завдяки впровадженню за останні 
два десятиріччя сучасних заходів профілактики 
та лікування хворих з політравмою, показники 
смертності вдалось знизити від 40 до 18% [34]. 

Подальше зниження смертності автори вбачають 
у розробці сучасних методів запобігання виник-
ненню посттравматичного СПОН. 

Одним з найтяжчих проявів СПОН є гостре 
ушкодження легень (ГУЛ). Відомо, що прояви 
дихальної недостатності різного ступеня тяж-
кості виникають у 79,7% постраждалих з полі-
травмою [6], вони погано піддаються лікуван-
ню та призводять до інвалідизації хворого в 
 подальшому. 

Так, за результатами дослідження Erickson 
та співавт. [33] загальну смертність від гострого 
респіраторного дистрес синдрома (ГРДС) за пе-
ріод 1996-2004 рр. вдалось зменшити від 35 до 
26%, проте показники смертності від ГРДС вна-
слідок травми не змінились.

Нові дані щодо патогенезу гострого ушкод-
ження легень при політравмі 

Порушення процесів запалення, накопичен-
ня та надмірна активація лейкоцитів та тромбо-
цитів, коагулопатія з переважанням гіперкоагу-
ляції та порушення нормальних механізмів про-
никності аерогематичного бар’єра (АГБ) у сумі 
призводять до запуску механізму гострого ушко-
дження легень. Складний та багатогранний пато-
генез можна відобразити за допомогою наступ-
ної схеми (рис. 1). 

Варто детальніше зупинитись на різних ме-
ханізмах виникнення ГУЛ. Сучасні наукові до-
слідження виявили основні патогенетичні ме-

ОСОБЛИВОСТІ УЛЬТРАСТРУКТУРНИХ ЗМІН 
МІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ЛЕГЕНЬ ПРИ ПОЛІТРАВМІ  

В ДИНАМІЦІ
Кузь У.В.

Науковий керівник: д.мед.н, професор Сулима В.С.   
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Резюме. Множинна травма (політравма) все ще залишається тяжким ушкодженням з високим ризиком легеневих усклад-
нень, особливо ГУЛ (гострого ушкодження легень). Незважаючи на новітні стратегії профілактики та лікування, 
смертність від цього ускладнення залишається високою. У статті розглянуто основні ланки патогенезу гострого 
ушкодження легень, пов’язаного із множинною травмою згідно даних сучасної літератури. Навіть за відсутності 
прямого пошкодження легеневої тканини (посттравматичне ГУЛ) настають реактивні зміни респіраторного відділу 
легень, що пов’язані із запуском каскаду патологічних реакцій на множинну травму (активація прозапальних цито-
кінів, коагулопатія та нейтрофіл-індуковане пошкодження). Кожен механізм суттєво впливає на перебіг ГУЛ неза-
лежно від походження. Проте позалегенева форма має певні особливості, що потребують різних підходів щодо про-
філактики та лікування.

Ключові слова: гостре ушкодження легень, патогенетичні ланки, ультраструктурні зміни легень, множинна травма. 
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ханізми гострого ушкодження легень унаслідок 
ендотеліально-епітеліальної дисфункції, нейтро-
філ-індукованого порушення, активації проза-
пальних цитокінів, розладів гемодинаміки тощо 
[10, 17, 21, 26, 35, 37, 39, 40, 44]. 

Ендотеліально-епітеліальна дисфункція аеро-
гематичного бар’єру

АГБ утворений двома мембранами: ендоте-
лієм судин та альвеолярним епітелієм, функція 
яких забезпечує адекватний газообмін в організ-
мі. Як же відбувається пошкодження АГБ?

Відомо, що легеневий епітелій містить два 
типи клітин альвеолоцити І та ІІ типу. Альвеоло-
цити І типу складають 90% усіх клітин та забез-
печують захисну та газообмінну функцію, аль-
веолоцити ІІ типу (10%) відповідають за синтез 
сурфактанта, іонний транспорт, проліферацію та 
диференціацію клітин І типу. Втрата цілісності 
легеневого епітелію веде до наступних зрушень: 
оскільки проникність ендотеліальної мембрани 
легеневих капілярів у нормі більша за таку епіте-
ліальної мембрани, то відбувається пропотівання 
рідини в дихальний простір. Таким чином стан 
альвеолярного епітелію є важливим індикатором 
для прогнозування перебігу ГУЛ пов’язаного з 
набряком легень через збільшення проникності 
ендотелію, що призводить до наступних проце-
сів: 

– пошкодження альвеолоцитів ІІ типу веде до 
зменшення кількості сурфактанта та зменшення 
евакуації зайвої рідини й ателектазів легень;

– пошкодження епітеліальної мембрани при-
зводить до зменшення захисних функцій та при-
єднання бактеріальної інфекції й розвитку сеп-
сису [20, 28]. 

Завдяки численним елетронномікроскопіч-
ним дослідженням вдалось встановити загаль-
ні закономірності змін АГБ при ГРДС у динамі-
ці [1, 4, 44]. 

На першу добу в альвеолярному просторі ви-
дно форменні елементи крові (еритроцити, лім-
фоцити, тромбоцити), щодо структурних еле-
ментів легеневого епітелію, то навіть у такий 
ранній термін після пошкодження спостерігаєть-
ся дезорганізація альвеолоцитів І та ІІ типу по 
типу реактивного набряку. 

На третю добу настає проникнення в про-
світ судин не тільки еритроцитів, лімфоцитів та 
тромбоцитів, але й нейтрофілів, що свідчить про 
початок деструкції легеневої тканини. Базаль-
на мембрана нерівномірно потовщена, а епіте-
ліоцити деструктивно змінені: органели та ка-
нальці нечисленні, мітохондрії набряклі та гіпер-
трофовані, цитоплазматична мембрана утворює 
випинання в просвіт гемокапіляра, товщина її 
нерівномірна. Ендотеліоцити також мають схо-
жі пошкодження. Альвеолоцити ІІ типу значно 
змінені. Спостерігаються невеликі ядра з нерів-
ними контурами каріолеми. У каріоплазмі ба-
гато гетерохроматину, він утворює скупчення й 
розташований більше вздовж каріолеми. У ци-
топлазмі пластинчасті тільця включають значні 
електроннопрозорі ділянки, осміофільний роз-
шарований матеріал розташований по периферії 
та займає невелику площу. Нечисельні мітохон-
дрії гіпертрофовані, мають гомогенний матрикс, 
у якому кристи погано виявляються. Канальці 
гранулярної енодоплазматичної сітки (ГЕС) де-
формовані, нерівномірні, на поверхні їх мембран 
мало рибосом. Цистерни в диктиосомах комп-
лексу Гольджі поодинокі. На апікальній частині 
клітин плазмолеми розташовані малі мікровор-
синки, більша частина її оголена. Такий стан се-
креторних альвеолоцитів свідчить про їх низьку 
функціональну активність.

На 7 добу все ще спостерігають тяжкі змі-
ни АГБ. Частина альвеол має значно розшире-
ні просвіти кровоносних капілярів, у яких спо-
стерігаються тромбоцити, нейтрофіли й зміне-
ної форми еритроцити. Стінку таких альвеол 

Рис. 1. Морфофункціональні особливості змін рес-
піраторного відділу легень при посттравматичному 

гост рому ушкодженню легень.
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складають суттєво потовщені ділянки за раху-
нок набряку цитоплазми респіраторних альвео-
лоцитів та ендотеліоцитів, проте базальна мемб-
рана стоншена. Цитоплазматичні частини ендо-
теліальних клітин нерівномірної товщини. Ядра 
ендотеліоцитів невеликі, помірно осміофільні. 
Зона органел малої площі, а органели в ній по-
одинокі й пошкоджені. Респіраторні епітеліоци-
ти мають нерівномірно потовщені, електронно-
прозорі цитоплазматичні ділянки, іноді суттєво. 
Їх зовнішня мембрана утворює вип’ячування та 
інвагінації, піноцитозних пухирців, кавеол мало.

Ультраструктура альвеолоцитів ІІ типу в цей 
термін спостереження також значно змінена. 
Ядра зберігають округло овальну форму, про-
те наявні порушення каріолеми. Вогнищево роз-
ширюється перинуклеарний простір за рахунок 
відшарування зовнішньої ядерної мембрани. У 
каріолемі небагато ядерних пор. У цитоплазмі 
встановлена деструкція органел. Пластинчастих 
тілець небагато, окремі великі з електроннопро-
зорими ділянками, в них небагато периферійно 
розташованого осміофільного матеріалу. У мі-
тохондріях наявний осміофільний гомогенізова-
ний матрикс, у якому кристи не виявляються, або 
наявні їх фрагменти. Порушена структура орга-
нел, що забезпечують секреторну функцію. Не-
рівномірно розширені, частково фрагментовані 
канальця гранулярної ендоплазматичної сітки та 
цистерни комплексу Гольджі, окремі вакуолепо-
дібні. На апікальній ділянці плазмолеми мікро-
ворсинки поодинокі та фрагментовані. Такий 
стан аєрогематичного бар’єру, деструктивні змі-
ни компонентів його стінки свідчать про суттє-
ве погіршення газообміну в респіраторному від-
ділі легень.

Також доведено, що дані зміни спостеріга-
ються впродовж тривалого часу з моменту по-
шкодження аж до 14-25 дня. У просвіті альвеол 
все ще спостерігається наявність деструктивно 
змінених еритроцитів, тромбоцитів та нейтро-
філів. Ендотеліоцити та епітеліоцити мають де-
структивні зміни цитоплазматичної мембрани, 
але видно тенденцію до відновлення АГБ: ядра 
все ще невеликі, проте спостерігається наявність 
гетерохроматинових осмофільних грудок. 

Саме тому, що функція альвеолоцитів як І, так 
і ІІ типів відновлюється дуже повільно, постійно 
ведуться пошуки шляхів її стимуляції, зокрема 
інгібітором Rho-кінази [11]. Перспективи впли-
ву на даний механізм пошкодження також вбача-
ються у використанні мезенхімальних стовбуро-

вих клітин [25, 44], вивчається роль інтегринів 
у модуляції ендотеліальної проникності легень. 
В експериментальному дослідженні на мишах 
було показано, що блокування антитілами αvβ5 
запобігає збільшенню судинної проникності та 
наростанню набряку [18]. Дослідження in vitro 
на ізольованих ендотеліоцитах підтвердили екс-
периментальні дані [18]. Блокування інтегрину-
αvβ3 підсилює мембранопротекторні властивос-
ті ліпіду сфінгозин-1-фосфату при додаванні до 
оброблених тромбіном моношарів ендотеліоци-
тів [7]. 

Нейтрофіл-індуковане пошкодження респі-
раторного відділу легень

Достовірно вивчено вплив активації нейтро-
філів на виникнення ГРДС [39, 41, 43]. 

Найновіші дослідження, як на тваринах, так 
і клінічні, довели наступне. Збільшення про-
никності ендотелію судин мікроциркуляторно-
го русла легень призводить до утворення між-
клітинних проміжків [42] та міграції нейтрофі-
лів у просвіт альвеол [16, 23]. До того ж як при 
прямому пошкодженні легень, так і при непря-
мому механізмі виникнення ГРДС виникає акти-
вація та міграція нейтрофілів до легеневої тка-
нини [16]. До кінця не вирішеним залишається 
питання: нейтрофільна інфільтрація є результа-
том запалення чи його причиною, оскільки на-
віть у хворих з тяжкою нейтропенією може роз-
виватись ГРДС [41]. Щодо післятравматичного 
ГРДС, то доведено, що у його виникненні віді-
грають роль різні клітини білої крові: поліморф-
ноядерні нейтрофіли, лейкоцити, моноцити, ма-
крофаги, дендритні клітини та NK-лейкоцити, 
активація яких виникає як результат реакції 
імунної відповіді на травму [39, 40] та виділення 
прозапальних цитокінів, зокрема ІЛ-8. Хоча самі 
нейтрофіли можуть сприяти вивільненню медіа-
торів запалення: ТНФ-α, IЛ-8, ФАТ, комплемен-
ту C5a, що сприяє активації поліморфноядерних 
нейтрофілів (ПМЯН) та їх подальшій міграції до 
місця запалення. Також описаний механізм, коли 
немає прямого пошкодження легеневої тканини, 
але наявність геморагічного шоку або ішемічно 
реперфузійного пошкодження веде до активації 
рецептора CD11b/CD18 ПМЯН, завдяки якому 
вони зв’язуються з рецептором ICAM-1 ендоте-
ліальних клітин [8]. При подальшій дегрануля-
ції вивільняються прозапальні цитокіни (ТНФ-α 
та ІЛ-8), нейтральні протеази (еластаза та катеп-
син G), продукти перекисного окиснення ліпі-
дів (ПОЛ), вільні радикали та мієлопероксида-
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за, фактор NO, лейкотрієни та ФАТ, які спричи-
няють поглиблення запального процесу. Також 
велика увага приділяється імунним механізмам 
розвитку активації нейтрофілів, імуноефектор-
ним механізмам – формування в нейтрофілів по-
заклітинних захоплювачів з ниток хроматину та 
антимікробних факторів, які зазвичай захоплю-
ють патогени, але також можуть спричиняти ен-
дотеліальне пошкодження, а гістони, які виді-
ляються нейтрофілами можуть призводити до 
ушкодження альвеол [29].

Активація прозапальних цитокінів
Цитокіни – низькомолекулярні білки, що 

впливають на специфічні рецептори, розташова-
ні на клітинних мембранах. Найбільш значимі – 
фактор некрозу пухлини (ТНФ) та інтерлейкіни 
1, 6, 8, 10. Загальна особливість біологічної дії 
для всієї групи – це посилення адгезії та агрега-
ції лейкоцитів, а також гіперкатаболічні та гіпер-
динамічні ефекти. Саме цитокіни є медіаторами 
першого ряду, які самі здатні викликати каскади 
гуморальних реакцій. 

Прозапальні цитокіни відіграють одну з клю-
чових ролей в ініціації, посиленні та підтриманні 
запальної відповіді як системної, так і місцевої. 
Після травми настає гіперпродукція прозапаль-
них цитокінів (ТНФ-α, IЛ-1b, IЛ-6, IЛ-8) моно-
цитами та макрофагами як частина першої фази 
імунної відповіді. Також прозапальні цитокіни 
продукуються легеневим епітелієм [14, 27], зо-
крема альвеолоцитами ІІ типу. 

Сучасні фундаментальні дослідження спря-
мовані на пошук шляхів впливу на виділення 
прозапальних цитокінів чи способів їх інгібуван-
ня [36]. Проте при множинних пошкодженнях є 
свої особливості активації медіаторів запалення: 
будь-які хірургічні втручання ведуть до так зва-
ного другого удару (першим ударом є сама трав-
ма) [9, 15].

Розлади гемодинаміки
Коагулопатія при ГРДС виникає при пору-

шенні гемодинаміки легеневої тканини. Запуск 
патогенетичного механізму дизрегуляції згор-
тально-протизгортальної системи запускають 
тканинний фактор та фактор VII-a [24]. Акти-
вація цих факторів відбувається за рахунок сти-
муляції тромбоцитів прозапальними цитокінами 
[22]. У хворих із ГРДС у вмісті бронхоальвеоляр-
ного лаважу виявлено підвищені рівні продуктів 
вивільнення тромбіну та розчинного тканинного 
фактора VII-a та залежного від тканинного фак-
тора X [12]. Одночасно з активацією коагулянт-

ної системи відбувається дезактивація й вис-
наження антикоагулянтної системи. Одночасно 
зі зменшенням рівнів активованого протеїну С 
зменшується рівень розчинного тромбомодулі-
ну [43], що призводить до накопичення фібри-
ну в просвіті альвеол та формуванню гіалінових 
мембран [19].

Кожен механізм суттєво впливає на перебіг 
ГРДС, незалежно від походження. Проте роз-
межування ГРДС на легеневу та позалегеневу 
форми зумовлене гістологічними та біохімічни-
ми особливостями, які потребують різних підхо-
дів щодо профілактики та лікування [13, 31, 32, 
38].

Висновки
При множинній травмі, навіть у випадках від-

сутності прямого пошкодження легеневої тка-
нини, настають реактивні зміни респіраторного 
відділу легень, що пов’язано із запуском каска-
ду патологічних реакцій (активація прозапаль-
них цитокінів, коагулопатія та нейтрофіл-інду-
коване пошкодження). Особливу роль у запуску 
незворотних змін респіраторного відділу легень, 
які призводять до їх гострого ушкодження, віді-
грають порушення нормальних співвідношень у 
системі мікроциркуляції. Пік змін припадає на 
період між 1 та 3 добою від моменту травми, що 
відповідає гострому періоду травматичної хво-
роби (травматичному шоку). Отже даний період 
згідно даних літератури є найбільш несприятли-
вим для проведення будь-яких інвазивних мані-
пуляцій, особливо остеосинтезу. 
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FEATURES ULTRASTRUCTURAL CHANGES MICROVASCULATURE LUNGS POLYTRAUMA  
IN DYNAMIC

Kuz U.V.

Scientific adviser: prof. Sulyma V.S.

Summary. Multiple traumatic injuries (polytrauma) are the severe conditions with high risk of pulmonary complications, 
especially ALI (acute lung injury). Despite of new strategies of prevention and care, the mortality associated with this complication 
remains high. It is performed new literature review of the main pathological pathways of the acute lung injury associated with 
multiple trauma in the article. Even indirect multiple injury should case reactive insult of the lung tissue (posttraumatic ALI) 
consider with activation of the cascade of pathological reactions (cytokine storm, coagulopathy and neutrophil induced injury). 
Each pathway is crucial impacted on the ALI in spite of origin. However extrapulmonary type has some features that require 
another approaches to prevention and care. 

Key words: acute lung injury, pathological pathways, ultrastructure changes of lungs, multiple trauma.
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Актуальність
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 [2, 3]. 

Вперше зміни м’язової тканини з віком були 
описані Гіппократом, проте тільки в 1989 році 
Irwin Rozenberg для описання втрати маси ске-
летних м’язів з віком запропонував використо-
вувати 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 похилого віку (European Working Group on 
Sarcopenia in Older People (EWGSOP)) та опу-
блікований консенсус з діагностики саркопе-
нії. Згідно опублікованого консенсусу, саркопе-
нія – це синдром, який характеризується прогре-
сивним і генералізованим зниженням скелетної 
м’язової маси та її сили з ризиком розвитку та-
ких ускладнень, як порушення рухливості, зни-
ження якості життя і смерті [8].

Одним із обов’язкових критеріїв діагности-
ки саркопенії є оцінка скелетної м’язової маси. 
На сьогоднішній день у клінічній практиці для 
визначення м’язової маси використовують двох-
фотонну рентгенівську абсорбціометрію (ДРА). 
Діагностичною «похибкою» використання ДРА 
у визначенні саркопенії є неможливість поділу 
підшкірної і вісцеральної жирової тканини, а та-

ЗВ’ЯЗОК МІЖ ЗНЕЖИРЕНОЮ МАСОЮ ТІЛА  
ТА ВМІСТОМ БІЛКУ В РАЦІОНІ ХАРЧУВАННЯ В ЖІНОК  

У ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ: ДАНІ ЛІТЕРАТУРИ  
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дзерович Н.І.

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

Резюме. Скелетна м’язова тканина є ключовим компонентом тілобудови людини, високо корелює з фізичною активністю 
та загальним станом здоров’я. Існує багато причин, що призводять до втрати м’язової маси з віком. Останнім часом, 
велика увага науковців приділяється вивченню особливостей харчування та їх зв’язку з особливостями тілобудови 
людей похилого віку. Білок вважається основною живильною речовиною у раціоні харчування в літньому віці. Кіль-
кість спожитої їжі людьми в літньому віці зменшується приблизно на 25% за період від 40 до 70 років. Понад 50% 
літніх людей вживає менше 1,0 г високоякісного білка на 1 кг маси на день. «Вікова анорексія» розвивається внаслі-
док впливу вісцеральних, гормональних, неврологічних, фармакологічних та психосоціальних факторів.   
 Метою дослідження було вивчити показники апендикулярної знежиреної маси залежно від вмісту білка в ра-
ціоні харчування в українських жінок у постменопаузальному періоді. Обстежено 63 жінки віком 52-89 рр., які 
залежно від віку були розділені на групи: 52-59 рр. (n=9), 60-69 рр. (n=26), 70-79 рр. (n=21), 80-89 рр. (n=7). Для 
оцінки особливостей харчування жінок використовували метод триденної вибірки. Нутрієнтний склад розрахову-
вали з використанням таблиць хімічного складу та харчової цінності продуктів за допомогою комп’ютерної про-
грами, розробленої НТЦ «Віріа». Показники знежиреної маси оцінювали з використанням двохфотонної рентгенів-
ської абсорбціометрії (Рrodigy, GE). Для оцінки знежиреної маси використовували індекс апендикулярної знежире-
ної маси (ІАЗМ), який розраховували за формулою: ІАЗМ = знежирена маса верхніх і нижніх кінцівок (кг) / зріст (м2).  
 Встановлено, що з віком вміст білка у раціоні харчування жінок зменшується. Жінки віком 80-89 рр., які вжи-
вають менше 1,0 г білка на 1 кг маси тіла, становлять більше половини серед обстежених (57,1%), що вірогідно від-
різнялось від показника, встановленого у жінок вікової групи 52-59 рр. (22,2%). При проведенні квартильного ана-
лізу залежно від ІАЗМ обстежені жінки були розділені на 4 групи: Q1 – ІАЗМ = 5,20-5,84 кг/м2 (n=15), Q2 – ІАЗМ 
= 5,85-6,25 кг/м2 (n=17), Q3 – ІАЗМ = 6,26-6,56 кг/м2 (n=16), Q4 – ІАЗМ = 6,57-7,65 кг/м2 (n=15). Встановлено, що 
чим нижче вміст білків у раціоні харчування обстежених жінок, тим нижчими є показники апендикулярної знежи-
реної маси. При проведенні регресійного аналізу встановлений вірогідний зв’язок між вмістом білку, незамінних 
та замінних амінокислот та ІАЗМ.          
 Таким чином, необхідні подальші дослідження з метою розробки рекомендацій щодо корекції харчування осіб 
старших вікових груп.

Ключові слова: знежирена маса, білок, харчування, жінки.
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кож те, що до складу знежиреної тканини вхо-
дять і паренхіматозні органи. Знежирена маса 
кінцівок найбільш точно збігається з їх м’язовою 
масою. Тому в клінічних дослідженнях з сарко-
пенії враховують не тільки загальний показник 
знежиреної маси, а й виділяють суму показни-
ків знежиреної маси верхніх і нижніх кінцівок – 
«апендикулярна» маса скелетної м’язової ткани-
ни [5, 8, 7, 9]. 

Існує багато причин, що призводять до втра-
ти м’язової маси з віком. Останнім часом, велика 
увага науковців приділяється вивченню особли-
востей харчування та їх зв’язку з особливостями 
тілобудови людей похилого віку.

Відомо, що кількість спожитої їжі людьми в 
літньому віці зменшується приблизно на 25% за 
період від 40 до 70 років. «Вікова анорексія» роз-
вивається  внаслідок впливу вісцеральних, гор-
мональних, неврологічних, фармакологічних та 
психосоціальних факторів [1, 3, 4, 8, 11, 12]. 

Порівняно з людьми молодого віку літні люди 
їдять більш повільно, можуть мати проблеми з 
жуванням, меншою мірою відчувають голод 
та спрагу. Більш швидке насичення їжею у літ-
ніх людей спостерігається внаслідок порушен-
ня розслаблення дна шлунку, збільшення вики-
ду холецистокініну у відповідь на прийом жир-
ної їжі, збільшення рівня лептину, який частково 
може бути пов’язаний з наростанням з віком 
частки жирової тканини в загальній масі тіла та 
лептин-резистентністю [4, 12]. 

Не менш важливу роль у розвитку «вікової 
анорексії» відіграють психосоціальні чинники. 
У проведеному у Великобританії дослідженні 
«National Diet and Nutrition Survey» встановле-
но, що 14% осіб літнього віку, які проживають 
у домашніх умовах, і 21% – у домах престарілих 
страждають від недостатнього вживання нутрі-
єнтів. При цьому необхідно відзначити, що у па-
цієнтів, які перебувають на стаціонарному ліку-
ванні, зазначений показник сягає 72% [12]. 

Крім того, для людей літнього віку характер-
на менша фізична активність порівняно з особа-
ми інших вікових груп, що обумовлено зменшен-
ням синтезу механо-ростового фактору, актива-
цією синтезу м’язовою тканиною міостатину, 
зменшенням синтезу білку в м’язовій тканині та 
наявністю супутньої патології [3, 5, 8].

Таким чином, замикається «порочне коло», а 
саме зниження м’язової сили і фізичної актив-
ності в літньому віці може збільшити ризик по-
гіршення харчування, в той час як недостатнє 

харчування може сприяти подальшому знижен-
ню фізичної працездатності [12]. 

Білок вважається основною живильною речо-
виною у раціоні харчування в літньому віці. У 
процесі травлення білки під дією ферментів роз-
чиняються на амінокислоти, останні всмокту-
ються через стінки кишечника в кров та потра-
пляють у клітини організму, де під впливом ну-
клеїнових кислот із них синтезуються нові білки, 
необхідні даному організму [2]. 

У дослідженні Sayhoun N. зазначено, що по-
над 50% літніх людей вживає менше 1,0 г висо-
коякісного білка на 1 кг маси на день. За дани-
ми Kerstetter J. та співавт. у 32-41% жінок і 22-
38% чоловіків віком старше 50 років кількість 
білка у раціоні харчування складає 0,8 г/кг/день. 
Результати дослідження Roubenoff R., Hughes V. 
показали, що 30% осіб похилого віку вживають 
менше 0,8 г/кг/день білка, 15% – менше 0,6 г/кг/
день. Вживання білка менше 0,45 г/кг/день при-
зводить до прогресивної і швидкої втрати знежи-
реної (скелетної м’язової) маси та функціональ-
ного стану м’язової тканини [5, 10, 11, 13]. 

За рахунок метаболічних змін у людей літ-
нього віку продукція білку в м’язовій тканині 
є меншою порівняно з особами молодого віку 
при вживанні однакової кількості білку. Міні-
мальною кількістю білку, завдяки якій підтри-
мується м’язова маса є 1 г/кг/день. У досліджен-
ні Solerte S. встановлено, що додаткове призна-
чення пацієнтам з саркопенією білка в дозі 0,25 
г/кг/день викликало достовірне підвищення зне-
жиреної маси. При вживанні білка у кількості 1,6 
г/кг/день відмічена гіпертрофія м’язів у людей 
літнього віку. Попередні результати нещодавно 
опублікованого рандомізованого дослідження 
показали, що оптимальною кількістю високоя-
кісного білка є 25-30 г за один прийом їжі, так як 
більш високий вміст білка не викликає стимуля-
цію синтезу білка м’язової тканини [5, 8, 11, 13]. 

Згідно з рекомендаціями по харчуванню паці-
єнтів із саркопенією особам літнього віку реко-
мендується вживати білок у кількості 1,0-1,5 г/
кг/день [11]. 

Серед незамінних амінокислот найбільш по-
тужним анаболічним впливом на м’язову ткани-
ну володіє лейцин. Результати досліджень під-
тверджують ефективність сумішей, збагачених 
лейцином, у втраті м’язової маси. У досліджен-
ні Solerte та ін. 41 особа віком 66-84 рр. протягом 
18 місяців вживала 8 г незамінних амінокислот, 
що призвело до збільшення м’язової маси, змен-
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шення фактору некрозу пухлини-альфа, а також 
збільшення чутливості до інсуліну. Доведено, 
що синтез білку у м’язовій тканині зростає при 
вживанні незамінних амінокислот та одночас-
ного виконання фізичних вправ. У досліджен-
ні «Health, Aging, and Body Composition Study» 
встановлено, що особи, які вживають найвищу 
квантиль білку втрачають на 40% менше апенди-
кулярної знежиреної маси порівняно з особами, 
які вживають найменшу [11].

Таким чином, враховуючи вищезазначене 
важливими є вивчення особливостей харчування 
людей старших вікових груп та розробка подаль-
ших рекомендацій щодо їх корекції.

Мета дослідження – вивчити показники 
апендикулярної знежиреної маси залежно від 
вмісту білка в раціоні харчування в жінок у по-
стменопаузальному періоді.

Матеріали та методи дослідження
Обстежено 63 жінки віком 52-89 рр. (середній 

вік – 68,46±9,26 рр., середній зріст – 1,60±0,07 
м, середня маса тіла – 63,94±8,83 кг, середній ін-
декс маси тіла – 25,01±2,99 кг/м2), які залежно 
від віку були розділені на групи: 52-59 рр. (n=9), 
60-69 рр. (n=26), 70-70 рр. (n=21), 80-89 рр. 
(n=7). У дослідження не включали осіб з тяжкою 
соматичною, ендокринною патологією та осіб, 
які приймають препарати, що будь-яким чином 
впливають на стан м’язової системи та структур-
но-функціональний стан кісткової тканини. 

Для оцінки особливостей харчування жінок 
використовували метод триденної вибірки. Ну-
трієнтний склад розраховували з використанням 
таблиць хімічного складу та харчової цінності 
продуктів за допомогою комп’ютерної програ-
ми, розробленої НТЦ «Віріа». Показники знежи-
реної маси оцінювали з використанням двохфо-
тонної рентгенівської абсорбціометрії (Рrodigy, 
GE). Для оцінки знежиреної маси використо-
вували індекс апендикулярної знежиреної маси 
(ІАЗМ), який розраховували за формулою: ІАЗМ 
= знежирена маса верхніх і нижніх кінцівок (кг) 
/ зріст (м2). При проведенні квартильного аналі-
зу залежно від ІАЗМ обстежені жінки були роз-
ділені на 4 групи: Q1 – ІАЗМ=5,20-5,84 кг/м2 
(n=15), Q2 – ІАЗМ=5,85-6,25 кг/м2 (n=17), Q3 – 
ІАЗМ=6,26-6,56 кг/м2 (n=16), Q4 – ІАЗМ=6,57-
7,65 кг/м2 (n=15). 

Статистичний аналіз проводили з викорис-
танням програми «Statistica 6.0». Використову-
вали кореляційний, регресійний і однофактор-
ний дисперсійний аналіз ANOVA з поправкою 
Шеффе та тесту LSD.

Результати дослідження
Демографічні та антропометричні харак-

теристики обстежених жінок залежно від віку 
представлені у таблиці 1. Вірогідних відміннос-
тей за масою тіла та індексом маси тіла не було 
виявлено. 

Таблиця 1. Демографічні та антропометричні характеристики жінок у постменопаузальному періоді  
залежно від віку

Вікові групи, роки 52-59 60-69 70-79 80-89 52-89
F p

n 9 26 21 7 63

Вік, роки 54,89±2,15 63,69±2,68 74,76±2,39 84,71±2,98 68,46±9,26 252,81 <0,001
Зріст, м 1,62±0,06 1,61±0,06 1,60±0,08 1,53±0,06 1,60±0,07 3,55 0,02
Маса тіла, кг 63,56±9,07 64,12±7,21 65,43±10,34 59,29±9,48 63,94±8,83 0,85 0,47
ІМТ, кг/м2 24,35±3,44 24,61±2,57 25,66±3,33 25,39±3,02 25,01±2,99 0,65 0,58

Таблиця 2. Демографічні та антропометричні характеристики жінок у постменопаузальному періоді  
залежно від індексу апендикулярної знежиреної маси тіла

Групи жінок Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4
F p

n 15 17 16 15 63

Вік, роки 68,47±9,40 66,24±8,12 69,69±9,64 69,67±10,36 68,46±9,26 0,49 0,69
Зріст, м 1,59±0,08 1,61±0,06 1,61±0,06 1,57±0,08 1,60±0,07 1,04 0,38
Маса тіла, кг 60,07±8,56 64,06±8,30 67,00±7,97 64,40±9,91 63,94±8,83 1,67 0,18
ІМТ, кг/м2 23,67±3,32 24,63±2,82 25,81±2,66 25,92±2,86 25,01±2,99 2,04 0,12
П р и м і т к и : Q1 – ІАЗМ=5,20-5,84 кг/м2, Q2 – ІАЗМ=5,85-6,25 кг/м2, Q3 – ІАЗМ=6,26-6,56 кг/м2, Q4 – ІАЗМ=6,57-7,65 
кг/м2.
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Встановлено, що з віком вміст білка у раціо-
ні харчування жінок зменшується. Так, 57,1% жі-
нок вікової групи 80-89 рр. вживає менше 1,0 г 
білка на 1 кг маси тіла (рис. 1).

Рис. 1. Розподіл жінок залежно від вмісту білка (г/кг/
день) у раціоні харчування в жінок у постменопау-

зальному періоді залежно від віку.

Групи обстежених жінок залежно від квар-
тильного розподілу за ІАЗМ вірогідно не відріз-
нялись за віком та антропометричними характе-
ристиками (табл. 2).

За результатами квартильного аналізу вста-
новлено, що чим нижче вміст білків у раціо-
ні харчування обстежених жінок, тим нижчими 
є показники апендикулярної знежиреної маси 
(рис. 2). 

Рис. 2. Вміст білків у раціоні харчування у жінок пост-
менопаузального періоду залежно від індексу апенди-

кулярної знежиреної маси тіла.
П р и м і т к и : Q1 – ІАЗМ=5,20-5,84 кг/м2, Q2 – 
ІАЗМ=5,85-6,25 кг/м2, Q3 – ІАЗМ=6,26-6,56 кг/м2, Q4 – 
ІАЗМ=6,57-7,65 кг/м2.

При проведенні регресійного аналізу вста-
новлений вірогідний зв’язок між вмістом білку 
(тваринного та рослинного походження) та ін-
дексом апендикулярної знежиреної маси, який 
описано рівняннями лінійної регресії (рис. 3).

А 

Б 

В
Рис. 3. Регресійний зв’язок між вмістом загального 
білку, тваринного та рослинного походження в раці-
оні харчування та індексом апендикулярної знежире-
ної маси тіла в жінок у постменопаузальному періоді.
П р и м і т к и : А – загальний білок, r= -34,80+14,57*ІАЗМ, 
кг/м2; r=0,40; t=3,44; p=0,001; Б – білок тваринно-
го походження, г = -25,01+9,33*ІАЗМ, кг/м2; г=0,35; 
t=2,96; p=0,004; В – білок рослинного походження, г = 
-9,49+5,22*ІАЗМ, кг/м2; r=0,26; t=2,10; p=0,04.
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Нами також виявлено вірогідний регресійний 
зв’язок між вмістом незамінних й замінних амі-
нокислот та індексом апендикулярної знежире-
ної маси (рис. 4). 

А 

Б 
Рис. 4. Регресійний зв’язок між вмістом незамінних та 
замінних амінокислот в раціоні харчування та індек-
сом апендикулярної знежиреної маси тіла в жінок у 

постменопаузальному періоді.
П р и м і т к и : А – незамінні амінокислоти, г = -10,63+ 
+4,92*ІАЗМ, кг/м2; r=0,39; t=3,30; p=0,002; Б – замін-
ні амінокислоти, г = -14,89+6,31*ІАЗМ, кг/м2; r=0,35; 
t=2,91; p=0,005.

Описані рівняння лінійної регресії між вміс-
том різних видів амінокислот у раціоні харчуван-
ня в обстежених жінок та ІАЗМ:

1. Незамінні амінокислоти та ІАЗМ:
Валін, г = -1,44+0,69*ІАЗМ, кг/м2; r=0,39; 

t=3,29; p=0,002.
Ізолейцин, г = -1,41+0,63*ІАЗМ, кг/м2; r=0,39; 

t=3,32; p=0,002.
Лейцин, г = -2,10+1,04*ІАЗМ, кг/м2; r=0,38; 

t=3,19; p=0,002.

Лізин, г = -2,34+0,93*ІАЗМ, кг/м2; r=0,40; 
t=3,40; p=0,001.

Метіонін, г = -0,73+0,31*ІАЗМ, кг/м2; r=0,39; 
t=3,28; p=0,002.

Треонін, г = -1,27+0,56*ІАЗМ, кг/м2; r=0,40; 
t=3,42; p=0,001.

Триптофан, г = -0,20+0,16*ІАЗМ, кг/м2; 
r=0,32; t=2,63; p=0,01.

Фенілаланін, г = -1,14+0,60*ІАЗМ, кг/м2; 
r=0,36; t=3,05; p=0,003.

2. Умовно незамінні амінокислоти та ІАЗМ:
Цистеїн, г = -0,06+0,09*ІАЗМ, кг/м2; r=0,27; 

t=2,17; p=0,03.
Тирозин, г = -1,19+0,47*ІАЗМ, кг/м2; r=0,31; 

t=2,51; p=0,01.
3. Замінні амінокислоти та ІАЗМ:
Гістідін, г = -0,88+0,33*ІАЗМ, кг/м2; r=0,36; 

t=3,03; p=0,004.
Аргінін, г = -1,95+0,64*ІАЗМ, кг/м2; r=0,43; 

t=3,75; p=0,0004.
Аланін, г = -1,13+0,47*ІАЗМ, кг/м2; r=0,38; 

t=3,22; p=0,002.
Серін, г = -1,48+0,56*ІАЗМ, кг/м2; r=0,36; 

t=3,00; p=0,004.
Глютамінова кислота, г = -2,99+1,67*ІАЗМ, 

кг/м2; r=0,29; t=2,35; p=0,02.
Аспарагін, г = -2,43+0,89*ІАЗМ, кг/м2; r=0,42; 

t=3,61; p=0,0006.
Пролін, г = -1,31+0,68*ІАЗМ, кг/м2; r=0,26; 

t=2,10; p=0,04.
Гліцин, г = -1,35+0,47*ІАЗМ, кг/м2; r=0,41; 

t=3,54; p=0,0008.

Висновки
З віком вміст білка в раціоні харчування 

українських жінок зменшується. За результата-
ми квартильного аналізу встановлено, що чим 
нижче вміст білків у раціоні харчування обсте-
жених жінок, тим нижчими є показники апен-
дикулярної знежиреної маси. Отримані нами 
результати підтвердили дані літератури щодо ві-
рогідного зв’язку між вмістом білка, амінокис-
лот у раціоні харчування та знежиреною (скелет-
ною м’язовою) масою у людей старших вікових 
груп. Таким чином, необхідні подальші дослі-
дження з метою розробки рекомендацій щодо 
корекції харчування осіб старших вікових груп.
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СВЯЗЬ МЕЖДУ ОБЕЗЖИРЕННОЙ МАС-
СОЙ ТЕЛА И СОДЕРЖАНИЕМ БЕЛКА В РА-

ЦИОНЕ ПИТАНИЯ У ЖЕНЩИН В ПОСТ-
МЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ: ДАННЫЕ 
ЛИТЕРАТУРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕН-

НЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Дзерович Н.И.

Резюме. Скелетная мышечная ткань является ключе-
вым компонентом телостроения человека, высоко корре-
лирует с физической активностью и общим состоянием 
здоровья. Существует много причин, которые приводят 
к потере мышечной массы с возрастом. В последнее вре-
мя, большое внимание ученых уделяется изучению осо-
бенностей питания и их связи с особенностями телостро-
ения людей пожилого возраста. Белок считается основ-
ным питательным веществом в рационе питания в пожи-
лом возрасте. Количество потребляемой пищи людьми в 
пожилом возрасте уменьшается примерно на 25% за пе-
риод от 40 до 70 лет. Более 50% людей принимает менее 
1,0 г высококачественного белка на 1 кг массы в день. 
«Возрастная анорексия» развивается вследствие воздей-
ствия висцеральных, гормональных, неврологичес ких, 
фармакологических и психосоциальных факторов. Це-
лью исследования было изучить показатели аппенди-
кулярной обезжиренной массы в зависимости от содер-
жания белка в рационе питания у украинских женщин в 
постменопаузальном периоде. Обследовано 63 женщины 
в возрасте 52-89 лет, в зависимости от возраста были раз-
делены на группы: 52-59 лет (n=9), 60-69 лет (n=26), 70-
79 лет (n=21), 80 89 лет (n=7). Для оценки особеннос-
тей питания женщин использовали метод трехдневной 

выборки. Нутриентный состав рассчитывали с исполь-
зованием таблиц химического состава и пищевой цен-
ности продуктов с помощью компьютерной программы, 
разработанной НТЦ «Вириа». Показатели обезжиренной 
массы оценивали с использованием двухфотонной рент-
геновской абсорбциометрии (Рrodigy, GE). Для оценки 
обезжиренной массы использовали индекс аппендику-
лярной обезжиренной массы (ИАОМ), который рассчи-
тывали по формуле: ИАОМ = обезжиренная масса верх-
них и нижних конечностей (кг) / рост (м2). Установле-
но, что с возрастом содержание белка в рационе пита-
ния женщин уменьшается. Женщины в возрасте 80-89 
лет, которые употребляют менее 1,0 г белка на 1 кг мас-
сы тела, составляют более половины среди обследован-
ных (57,1%), что достоверно отличалось от показателя, 
установленного у женщин возрастной группы 52-59 лет 
(22,2%). При проведении квартильного анализа в зависи-
мости от ИАОМ обследованные женщины были разделе-
ны на 4 группы: Q1 – ИАОМ=5,20-5,84 кг/м2 (n=15), Q2 – 
ИАОМ=5,85-6,25 кг/м2 (n=17), Q3 – ИАОМ=6,26-6,56 кг/
м2 (n=16), Q4 – ИАОМ=6,57-7,65 кг/м2 (n=15). Установ-
лено, что чем ниже содержание белков в рационе пита-
ния у обследованных женщин, тем ниже являются пока-
затели аппендикулярной обезжиренной массы. При про-
ведении регрессионного анализа установлена достовер-
ная связь между содержанием белка, незаменимых и за-
менимых аминокислот и ИАОМ. Таким образом, необхо-
димы дальнейшие исследования с целью разработки ре-
комендаций по коррекции питания лиц старших возраст-
ных групп.

Ключевые слова: обезжиренная масса, белок, пита-
ние, женщины.
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THE LINK BETWEEN FAT-FREE WEIGHT 
AND PROTEIN CONTENT IN THE DIET ОN 

POSTMENOPAUSAL WOMEN: LITERATURE 
DATA AND RESULTS OF OWN RESEARCH

Dzerovych N.I.

Abstract. The skeletal muscle is a key component of the 
body composition, highly correlated with physical activity 
and overall health. There are many reasons that lead to the 
loss of muscle mass with age. Recently, much scientist 
attention given to studying the dietary peculiarities and their 
relationship with the body composition of elderly people. 
Protein is the main nutrient in the diet in old age. Food 
consumed by people in old age is reduced by about 25% 
during the period from 40 to 70 years. Over 50% of seniors 
take at least 1.0 grams of high quality protein per 1 kg per 
day. «Anorexia of aging» develops from exposure visceral, 
hormonal, neurological, pharmacological and psychosocial 
factors. The aim of the study was to examine the indices of 
appendicular lean mass, depending on the protein content 
in the diet in Ukrainian postmenopausal women. The study 
involved 63 women aged 52-89 years, who depending on age 
were divided into groups: 52-59 years (n=9), 60-69 years 
(n=26), 70-79 years (n=21), 80-89 years (n=7). To assess the 
dietary habits of women used the three-day sampling method. 
Food composition calculated using tables of chemical 

composition and nutritional value of food by a computer 
program developed by SEC «Viria». Lean mass was evaluated 
using dual-energy X-ray absorptiometry (Rrodigy, GE). 
To estimate the lean mass we used appendicular lean mass 
index (ALMI), which is calculated by the formula: ALMI 
= lean mass of upper and lower extremities (kg) / height 
(m2). We found that the protein content in the diet of women 
decreases with age. Women aged 80-89 years who consumed 
less than 1.0 grams of protein per 1 kg of body weight, up 
more than half of the patients (57.1%), which is significantly 
different from the parameter established in women 52-59 
years age group (22.2%). During quartile analysis depending 
on ALMI examined women were divided into 4 groups: 
Q1 – ALMI=5.20-5.84 kg/m2 (n=15), Q2 – ALMI=5.85-
6.25 kg/m2 (n=17), Q3 – ALMI=6.26-6.56 kg/m2 (n=16), 
Q4 – ALMI=6.57-7.65 kg/m2 (n=15). We established that 
the lower protein content in the diet of surveyed women, 
the lower the appendicular lean mass. Regression analysis 
established significant relationship between the content of 
protein, nonessential and essential amino acids and ALMI. 
Thus, further studies are needed in order people to develop 
recommendations for the correction of nutrition older age 
groups.

Key words: lean mass, protein, nutrition, women.
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Вступ
Остеоартроз (ОА) – найбільш поширене за-

хворювання суглобів [1–3, 5, 6], розвиток яко-
го зумовлений дією біологічних та механіч-
них факторів, що дестабілізують нормальний 
взаємозв’язок між процесами деградації та син-
тезу хондроцитів, позаклітинного матриксу су-
глобового хряща й субхондральної кістки (ACR, 
1995). Поширеність ОА в популяції корелює з 
віком і сягає максимальних показників в осіб 
старше 50 років. За впливом на стан здоров’я 
ОА займає на Заході четверте місце серед усіх 
захворювань у жінок і восьме – в чоловіків. 
Остеоа ртроз є однією з основних причин хроніч-
ного больового синдрому, порушення працездат-
ності, що значно знижує якість життя пацієнтів. 
Проблема лікування та реабілітації хворих з ОА 
складає не лише медичну, але й соціальну про-
блему, оскільки захворювання уражає переважно 
осіб працездатного віку й складає 37-40% тимча-
сової непрацездатності серед усієї патології опо-
рно-рухового апарату. Ураження колінних сугло-
бів найчастіше зустрічається у хворих з ОА, й 
більшою мірою серед жінок, ніж чоловіків [3, 6].

Ожиріння є одним з найбільш важливих фак-
торів розвитку й прогресування ОА [3, 6, 16, 17, 
26]. У першу чергу, це відноситься до первинно-
го ОА колінних суглобів (ОАКС), при якому ви-
явлена чітка залежність між індексом маси тіла 
(ІМТ) і ризиком ОА.

Численні дослідження (Фремінгеймське, 
Чіндфорське, Балтиморське) [12, 15, 24], а та-

кож дослідження, проведені в інших країнах [13, 
18], продемонстрували тісний зв’язок між ожи-
рінням (ІМТ>30 кг/м2) і наявністю рентгеногра-
фічних ознак ОАКС. Згідно з даними Medical 
Research Council’s Epidemiology Resource Centre 
Southampton University, ризик ОАКС прогресив-
но збільшується з підвищенням ІМТ [19], а ри-
зик ОАКС у хворих з високим ступенем ожирін-
ня (ІМТ 36 кг/м2 і більше) був у 14 разів біль-
шим порівняно з показниками обстежених, які 
мають нормальний ІМТ. Крім того, ожиріння 
було пов’язано як з симптоматичним, так і з без-
симптомним ОА. Також було продемонстровано 
[7], що збільшення маси тіла збільшує ризик поя-
ви рентгенологічних ознак ОА колінних і карпо-
метакарпальних суглобів. У іншому досліджен-
ні [14] продемонстровано, що відносний ризик 
(ВР) розвитку одностороннього та двохсторон-
нього ОАКС (за даними рентгенологічного до-
слідження) залежно від ІМТ становив відповід-
но: 6,2 для ІМТ <23,4 кг/м2 і 18 для ІМТ> 26,4 кг/м2. 
При порівнянні ІМТ<23,4 кг/м2 з ІМТ 23,4-26,4 
кг/м2 ВР ОАКС збільшувався для колінного су-
глобу в 2,9 рази, для ОА карпометакарпальних 
суглобів – у 1,7 рази і для ОА проксимальних 
міжфалангових суглобів – у 1-2 рази. Деякі ав-
тори [10] підтверджують дані про те, що ожирін-
ня асоційоване як з двохстороннім, так і з одно-
стороннім ОАКС, але більш виражено – з двох-
стороннім гонартрозом. Крім того, показано [23], 
що ІМТ позитивно корелює з більшою тяжкістю 
пошкодження медіальної тібіофеморальной ді-
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Резюме. Мета – вивчення впливу ожиріння на показники больового синдрому в колінних суглобах, функціональної актив-
ності та якості життя в жінок з гонартрозом. Обстежено 243 постменопаузальні жінки з остеоартрозом колінних су-
глобів (ОАКС) І-ІІІ ст., які були поділені на групи залежно від наявності та вираженості ожиріння. Оцінювали пара-
метри больового синдрому в колінних суглобах, показники функціональної активності та якості життя. Встановлено 
негативний вплив ожиріння на клінічний перебіг первинного гонартрозу у жінок старших вікових груп. Показники 
больового синдрому, функціональної активності та якості життя хворих погіршувались при збільшенні вираженос-
ті ожиріння, даний вплив більш виражений у хворих з І ст. ОАКС. Низькі показники МЩКТ у хворих з гонартро-
зом сприяють посиленню больового синдрому та погіршенню якості життя лише у хворих з вираженим ожирінням.
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лянки в хворих з варусними порушеннями осі 
нижньої кінцівки, але не при вальгусній або нор-
мальній осі кінцівки. Проспективні досліджен-
ня [8, 21] продемонстрували, що збільшена маса 
тіла сприяє прогресуванню рентгенологічних 
проявів ОАКС, при цьому вплив високого ІМТ 
на захворюваність ОАКС є вищим, ніж на його 
прогресування [20, 22]. Крім того, деякі автори 
[11] відзначають чіткий зв’язок між збільшенням 
ІМТ і прогресуванням ОАКС у пацієнтів з по-
мірними порушеннями механічної осі кінцівки. 
Проте, на сьогоднішній день недостатньо даних 
щодо клінічного перебігу, а саме особливостей 
больового синдрому, функціональної активності 
та якості життя в хворих з гонартрозом залежно 
від наявності та вираженості ожиріння.

Вищезазначене зумовило актуальність вико-
нання даного дослідження, метою якого було ви-
вчення впливу ожиріння на показники больового 
синдрому в колінних суглобах, функціональної 
активності та якості життя в жінок з гонартро-
зом, зокрема на тлі супутніх порушень структур-
но-функціонального стану кісткової тканини.

Матеріали та методи дослідження
Усього обстежено 243 жінки у постменопау-

зальному періоді з ОАКС І-ІІІ ст., які були поді-
лені на групи залежно від наявності та вираже-
ності ожиріння. Першу групу склали 26 жінок з 
нормальними показниками ІМТ (до 24,9 кг/м2), 
другу – жінки (n=217) з ожирінням різного сту-
пеня вираженості. У подальшому показники об-
стежених аналізували залежно від ІМТ: 20-24,9 
кг/м2; 25-29,9 кг/м2; 30-34,9 кг/м2; 35-39,9 кг/м2 
та 40-44,9 кг/м2.

За показниками віку (F=3,2; р=0,08), зрос-
ту (F=0,1; р=0,75), віку менархе (F=0,9; р=0,34), 
тривалості постменопаузального періоду 
(F=0,01; р=0,86) обстежені достовірно не відріз-
нялись між собою, хоча достовірно відрізнялись 
за показником віку менопаузи, який склав відпо-
відно в першій групі 42,0±3,3 роки та в другій 
групі 48,7±0,6 роки (F=10,6; р=0,001).

Діагноз гонартрозу підтверджували клініко-
рентгенологічно за класифікацією АCR, стадію 
– за класифікацією Кеllgren-Lawrence. Для кіль-
кісної оцінки болю використовували 11-складо-
ву візуально аналогову шкалу (ВАШ). Оціню-
вали наступні параметри болю: ВАШ-1 (на мо-
мент опитування), ВАШ-2 (найбільш типовий 
або середній рівень болю), ВАШ-3 (у найкра-
щі періоди хвороби), ВАШ-4 (у найгірші пері-
оди хвороби), ВАШ-5 (стартовий біль), ВАШ-6 

(при тривалій ходьбі), ВАШ-7 (при тривалому 
відпочинку (вночі)), ВАШ-8 (постійний (без-
перервний) біль), ВАШ-9 (при ходьбі схода-
ми вгору), ВАШ-10 (при ходьбі сходами вниз), 
ВАШ-11 (при ходьбі рівною місцевістю). Оцін-
ку больового синдрому в колінних суглобах та-
кож проводили за Мак-Гилівським опитуваль-
ником болю, розраховуючи індекси дескрип-
торів, рангів та загальний індекс болю. Оцінку 
альго-функціонального стану хворих з гонартро-
зом проводили з використанням анкети Western 
Ontario and McMaster University osteoarthritis 
index (WOMAC), яка включає три підшкали: бо-
льову (питання 1-5), шкалу вранішньої скутості 
(6-7) і порушень повсякденної діяльності (8-24), 
визначали альго-функціональний індекс Лекена 
(Leqeusne et al., 1987) та проводили функціональ-
не тестування (15–метровий тест та статичне ба-
лансування). Стан кісткової тканини оцінювали 
за допомогою двохфотонної рентгенівської ден-
ситометрії (ДРА) з вимірюванням показників мі-
неральної щільності кісткової тканини (МЩКТ), 
Т- і Z-критеріїв на рівні стегнової кістки та попе-
рекового відділу хребта. Якість життя хворих ви-
значали за допомогою анкети Euro-Quol-5D. Ста-
тистичний аналіз результатів проводили з вико-
ристанням програм Excel-2003, StatSoft 6,0.

Результати дослідження та їх обговорення
Аналіз результатів даного дослідження в хво-

рих з гонартрозом підтвердив наявність більш 
вираженого больового синдрому в хворих з ожи-
рінням порівняно з відповідними показниками 
жінок з нормальним ІМТ. Показники 11-скла-
дової анкети ВАШ були значно вищими в хво-
рих з гонартрозом, які мали підвищені показни-
ки ІМТ. Достовірні відмінності показників вияв-
лені як за загальним показником ВАШ (р=0,03), 
так і для окремих видів больового синдрому, зо-
крема за показником болю на момент опитуван-
ня (р=0,02), болю в найкращі (р=0,04) та найгір-
ші періоди хвороби (р=0,02), стартового болю 
(р=0,46), болю при тривалій ході (р=0,01) та 
болю при ході сходами вгору (р=0,01) (табл. 1).

Більша вираженість больового синдрому в 
жінок з гонартрозом та ожирінням підтверджу-
валась і показниками анкети WOMAC та резуль-
татами функціонального тестування (табл. 2). 
Крім того, в жінок з ОАКС, які мали надмірну 
масу тіла, встановлено достовірно гірші показ-
ники якості життя (за даними анкети Euro-Quol-
5D) порівняно з показниками жінок без ожирін-
ня (р=0,001).
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При аналізі показників больового синдрому в 
пацієнток з різним ступенем ожиріння та ОАКС 
встановлено, що в обстежених з нормальними 
показниками ІМТ, він був достовірно нижчим 
порівняно з показниками жінок з ІМТ більшим 
за 30 кг/м2, що підтверджувалось показниками 
ВАШ-1, ВАШ 1-4 та ВАШ-6. Крім того, встанов-
лено достовірно вищі показники анкет WOMAC 
та Лекена у жінок з показниками ІМТ більшим 
за 30 кг/м2. Більш виражений больовий синдром 
в колінних суглобах у жінок з клінічним ожирін-
ням супроводжувався більш високими показни-
ками функціональних тестів, зокрема, 15-метро-
вого тесту та гіршими показниками якості жит-
тя (табл. 3, 4).

Для виключення впливу стадії ОАКС на пе-
ребіг захворювання у жінок з ожирінням та без 
нього в подальшому нами проаналізовані показ-
ники больового синдрому в колінних суглобах, 
функціональних тестів та якості життя у хворих 
залежно від стадії гонартрозу.

При аналізі показників у жінок з І ст. ОАКС 
встановлені ще більш виражені відмінності по-
казників, які аналізували. Так, у хворих з ожи-
рінням достовірно вищими порівняно з показ-
никами жінок з нормальним ІМТ були показ-
ники ВАШ-1, ВАШ-4, ВАШ-5, ВАШ-6, ВАШ-8 
ВАШ-9 та загальний показник ВАШ (ВАШ 1-11 
(табл. 5)). Отримані результати підтверджува-
лись гіршими показниками анкет Лекена та якос-
ті життя (табл. 5), хоча достовірних відмінностей 
за даними Мак-Гилівського опитувальника болю 
нами не виявлено (табл. 5).

Проте при аналізі даних показників у хворих 
з ІІ ст. ОАКС подібних відмінностей не отрима-
но (табл. 6), що свідчить про зменшення нега-
тивного впливу надмірної маси тіла на вираже-
ність больового синдрому, функціональних тес-
тів та якості життя у хворих при прогресуванні 
гонартрозу.

Була висловлена думка, що в хворих з ОАКС 
на клінічний перебіг захворювання може мати 

Таблиця 1. Показники 11-x-складової ВАШ у хворих з гонартрозом залежно від наявності ожиріння

Показники / Групи Без ожиріння З ожирінням F p

ВАШ-1. Біль на момент опитування 2,5±0,5 4,0±0,2 5,6 0,02
ВАШ-2. Найбільш типовий або середній рівень болю 2,9±0,6 4,0±0,2 3,4 0,07
ВАШ-3. Рівень болю в найкращі періоди хвороби 1,5±0,4 2,6±0,1 4,2 0,04
ВАШ-4. Рівень болю в найгірші періоди хвороби 4,3±0,8 6,2±0,2 6,1 0,02
ВАШ 1-4. Середній показник 4-х складової шкали 2,6±0,7 4,1±0,2 4,1 0,046
ВАШ-5. Стартовий біль 2,2±0,5 3,3±0,2 3,2 0,07
ВАШ-6. Біль при тривалій ходьбі 3,5±0,6 5,3±0,2 6,5 0,01
ВАШ-7. Біль при тривалому відпочинку (вночі) 1,7±0,4 2,8±0,2 3,7 0,05
ВАШ-8. Постійний (безперервний) біль 1,8±0,6 3,1±0,2 2,8 0,09
ВАШ-9. Біль при ходьбі сходами вгору 2,6±0,7 4,9±0,3 7,0 0,01
ВАШ-10. Біль при ходьбі сходами вниз 3,4±1,0 4,7±0,3 2,0 0,16
ВАШ-11. Біль при ходьбі рівною місцевістю 2,5±0,7 4,1±0,2 3,6 0,06
ВАШ 1-11. Загальний показник анкети ВАШ 2,4±0,6 4,0±0,2 4,7 0,03

Таблиця 2. Показники больового синдрому, функціональної активності (за даними Мак-Гилівського опи-
тувальника, анкет WOMAC, Лекена та функціональних тестів) та якості життя у хворих з гонартрозом 

залежно від наявності ожиріння

Показники / Групи Без ожиріння З ожирінням F p

Індекс дескрипторів, бали 7,4±1,1 8,5±0,6 0,4 0,55
Індекс рангів, бали 11,8±2,2 17,7±1,4 1,6 0,22
Індекс болю, бали 3,8±0,4 5,1±0,3 2,2 0,14
Підшкала болю анкети WOMAC, бали 20,0±4,4 35,9±2,6 3,3 0,08
Підшкала скутості анкети WOMAC, бали 15,8±5,9 38,4±2,7 6,1 0,02
Підшкала порушення активності анкети WOMAC, бали 21,8±3,6 44,5±2,2 9,7 0,003
Загальний показник анкети WOMAC, бали 15,8±5,9 38,4±2,7 6,1 0,02
15-ти метровий тест, с 10,7±0,9 14,7±0,6 4,2 0,04
Статичне балансування, с 3,8±0,4 4,9±0,1 1,8 0,11
Анкета Лекена, бали 8,3±2,1 13,1±0,4 9,4 0,002
Анкета Euro-Quol-5D, бали 3,8±0,4 4,9±0,1 10,8 0,001
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Таблиця 3. Показники 11-складової ВАШ у хворих з гонартрозом залежно від наявності  
та ступеня ожиріння

Показники / Групи
Індекс маси тіла, кг/м2

F P
20-24,9 25-29,9 30-34,9 35-39,9 40-44,9

ВАШ-1. Біль на момент опитування 2,5±0,5 3,4±0,3 4,2±0,3 4,3±0,4 4,1±0,7 2,6 0,04
ВАШ-2. Найбільш типовий / середній рівень болю 2,9±0,6 3,5±0,3 4,1±0,3 4,5±0,3 3,9±0,7 2,1 0,09
ВАШ-3. Рівень болю в найкращі періоди хвороби 1,5±0,4 2,3±0,2 2,6±0,2 2,8±0,4 2,7±0,6 1,6 0,19
ВАШ-4. Рівень болю в найгірші періоди хвороби 4,3±0,8 5,8±0,4 6,3±0,3 6,3±0,5 6,2±0,9 1,8 0,13
ВАШ 1-4. Середній показник 4-х складової шка-
ли ВАШ 2,6±0,7 3,6±0,3 4,3±0,3 4,5±0,5 4,0±0,9 1,7 0,16
ВАШ-5. Стартовий біль 2,2±0,5 2,6±0,3 3,5±0,3 4,1±0,5 3,5±0,7 3,4 0,01
ВАШ-6. Біль при тривалій ходьбі 3,5±0,6 4,5±0,4 5,5±0,3 5,9±0,5 5,4±0,8 3,4 0,01
ВАШ-7. Біль при тривалому відпочинку (вночі) 1,7±0,4 2,6±0,3 2,8±0,3 3,1±0,4 2,6±0,6 1,3 0,29
ВАШ-8. Постійний (безперервний) біль 1,8±0,6 2,6±0,3 3,3±0,3 3,3±0,6 3,1±0,8 1,3 0,26
ВАШ-9. Біль при ходьбі сходами вгору 2,6±0,7 4,6±0,4 5,0±0,4 5,5±0,7 4,7±1,0 2,1 0,08
ВАШ-10. Біль при ходьбі сходами вниз 3,4±1,0 4,2±0,5 4,9±0,4 5,3±0,7 4,7±1,0 1,0 0,39
ВАШ-11. Біль при ходьбі рівною місцевістю 2,5±0,7 3,8±0,4 4,0±0,4 4,5±0,6 4,2±0,9 1,2 0,31
ВАШ 1-11. Загальний показник 2,4±0,6 3,6±0,3 4,2±0,3 4,5±0,6 4,0±0,9 1,8 0,14

Таблиця 4. Показники больового синдрому, функціональної активності (за даними Мак-Гилівського опи-
тувальника, анкет WOMAC, Лекена та функціональних тестів) та якості життя у хворих з гонартрозом 

залежно від наявності та ступеня ожиріння

Показники / Групи
Індекс маси тіла, кг/м2

F P
20-24,9 25-29,9 30-34,9 35-39,9 40-44,9

Індекс дескрипторів, бали 7,4±1,1 8,6±0,9 8,3±1,2 8,1±1,0 10,2±1,7 0,3 0,85
Індекс рангів, бали 11,8±2,2 18,0±2,6 15,4±2,4 18,7±2,9 20,8±4,1 0,7 0,57
Індекс болю, бали 3,8±0,4 4,4±0,3 5,4±0,7 5,5±0,4 5,0±0,3 1,4 0,25
Підшкала болю анкети WOMAC, бали 20,0±4,4 35,4±4,3 35,6±4,5 37,1±6,1 34,6±8,0 0,8 0,53
Підшкала скутості анкети WOMAC, бали 15,8±5,9 36,3±4,2 42,6±4,9 34,7±6,1 44,2±8,7 2,0 0,11
Підшкала порушення активності анкети 
WOMAC, бали 21,8±3,6 41,0±3,6 45,1±4,0 47,3±4,7 47,0±6,3 2,7 0,04
Загальний показник анкети WOMAC, бали 20,0±4,4 35,4±4,3 35,6±4,5 37,1±6,1 34,6±8,0 0,8 0,53
15-ти метровий тест, с 10,7±0,9 16,1±1,2 14,4±0,9 12,3±1,2 17,3±2,1 2,7 0,03
Статичне балансування, с 3,8±0,4 4,4±0,3 5,4±0,7 5,5±0,4 5,0±0,3 1,4 0,25
Анкета Лекена, бали 8,3±2,1 12,2±0,7 13,0±0,7 14,1±0,8 14,9±1,2 3,5 0,009
Анкета Euro-Quol-5D, бали 3,8±0,4 4,9±0,2 4,7±0,2 5,1±0,2 5,2±0,4 3,4 0,01

вплив не тільки надмірна маси тіла, але й су-
путні порушення структурно-функціонального 
стану кісткової тканини. У зв’язку з цим нами 
про аналізовані показники больового синдрому, 
функціональної активності та якості життя хво-
рих з гонартрозом залежно від наявності та сту-
пеня ожиріння та показників МЩКТ. Для аналізу 
хворі були поділені за Т-критерієм поперекового 
відділу хребта на 3 групи – остеопороз, остеопе-
нія та норма.

Проте, в даному дослідженні не виявлено від-
мінностей між показниками больового синдрому, 
функціональної активності та якості життя у хво-
рих з гонартрозом без ожиріння, з доклінічним 
та клінічним ожирінням залежно від показників 
МЩКТ поперекового відділу хребта, за виклю-

ченням показника індексу дескрипторів у хво-
рих з клінічним ожирінням (ІМТ=30-34 кг/м2). 
Крім того, встановлено достовірно вищі показ-
ники 15-метрового тесту у хворих з гонартро-
зом та остеопорозом й вираженим ожирінням 
(ІМТ=35-39 кг/м2), порівняно з показниками 
хворих з остеопенією та нормою за МЩКТ по-
перекового відділу хребта.

Ожиріння є значущим фактором ризику пер-
винного остеоартрозу колінних суглобів, проте 
важливим фактором захисту від остеопорозу та 
втрати кісткової тканини. У подальшому нами 
оцінено показники відносного ризику поєднаної 
патології опорно-рухового апарату (первинного 
гонартрозу та остеопорозу) у жінок різного віку. 
Отримані результати представлені в таблиці 7.
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Таблиця 5. Показники 11-складової ВАШ, Мак-Гилівського опитувальника, анкет WOMAC, Лекена, 
функціональних тестів та якості життя у хворих з гонартрозом І ст. залежно від наявності ожиріння

Показники / Групи Без ожиріння З ожирінням F p

ВАШ-1, бали 1,7±0,5 3,3±0,4 4,2 0,05
ВАШ-2, бали 1,7±0,6 3,2±0,3 3,9 0,06
ВАШ-3, бали 1,1±0,4 2,2±0,3 2,9 0,10
ВАШ-4, бали 2,4±0,9 5,2±0,5 6,4 0,02
ВАШ 1-4, бали 1,5±0,6 3,4±0,4 5,0 0,03
ВАШ-5, бали 1,4±0,5 2,8±0,4 2,6 0,11
ВАШ-6, бали 2,3±0,7 4,4±0,4 4,7 0,04
ВАШ-7, бали 1,0±0,4 2,3±0,4 3,0 0,09
ВАШ-8, бали 0,9±0,3 2,4±0,4 4,0 0,05
ВАШ-9, бали 1,9±0,8 3,9±0,5 4,1 0,05
ВАШ-10, бали 2,3±1,1 3,9±0,5 2,1 0,16
ВАШ-11, бали 1,4±0,6 3,3±0,4 3,9 0,06
ВАШ 1-11, бали 1,5±0,6 3,3±0,4 4,7 0,04
Індекс дескрипторів, бали 8,5±2,5 7,1±1,6 0,1 0,71
Індекс рангів, бали 14,0±6,0 15,5±4,8 0,0 0,89
Індекс болю, бали 4,0±1,0 4,8±0,6 0,3 0,61
Загальний показник WOMAC, бали 22,3±0,7 24,4±0,4 3,7 0,04
15-ти метровий тест, с 11,4±1,1 16,4±1,5 2,6 0,11
Статичне балансування, с 5,3±0,7 4,4±0,4 1,7 0,14
Анкета Лекена, бали 5,4±2,0 11,7±0,7 12,0 0,001
Анкета Euro-Quol-5D, бали 3,7±0,5 4,8±0,2 4,2 0,04

Таблиця 6. Показники 11-складової ВАШ, Мак-Гилівського опитувальника, анкет WOMAC, Лекена, 
функціональних тестів та якості життя у хворих з гонартрозом ІІ ст. залежно від наявності ожиріння

Показники / Групи Без ожиріння З ожирінням F p

ВАШ-1, бали 3,8±0,7 3,9±0,3 0,01 0,94
ВАШ-2, бали 4,8±0,5 4,0±0,2 0,9 0,35
ВАШ-3, бали 7,2±0,7 6,1±0,3 0,9 0,34
ВАШ-4, бали 5,3±0,4 4,1±0,3 0,7 0,41
ВАШ-5, бали 5,2±0,8 5,1±0,3 0,01 0,99
ВАШ-6, бали 2,7±0,6 2,8±0,2 0,01 0,91
ВАШ-7, бали 4,0±0,6 3,0±0,3 0,6 0,45
ВАШ-8, бали 4,3±0,3 4,9±0,3 0,1 0,73
ВАШ-9, бали 6,0±1,0 4,5±0,4 0,8 0,37
ВАШ-10, бали 5,0±0,6 3,8±0,3 0,7 0,40
ВАШ-11, бали 4,6±0,3 3,9±0,3 0,3 0,60
Індекс дескрипторів, бали 13,3±0,7 14,6±0,4 1,7 0,98
Індекс рангів, бали 10,3±1,2 18,1±2,2 1,6 0,22
Індекс болю, бали 3,7±0,3 5,0±0,3 2,6 0,12
Загальний показник WOMAC, бали 21,3±0,7 17,4±0,4 1,7 0,44
15-ти метровий тест, с 9,1±1,6 14,1±0,8 2,3 0,13
Анкета Лекена, бали 16,0±0,6 12,6±0,6 1,1 0,29
Анкета Euro-Quol-5D, бали 4,0±0,6 4,8±0,1 2,2 0,14

Як видно з отриманих даних, при збільшен-
ні показника ІМТ більше 25 кг/м2 достовірно не 
збільшується відносний ризик комбінованої па-
тології ОРА (гонартроз+остеопороз) порівняно з 
групою пацієнтів, хворих на остеоартроз колін-

них суглобів. Отримані дані підтверджують на-
явність протекторної ролі ожиріння в розвитку 
остеопорозу.

При оцінці показників ВР розвитку комбіно-
ваної патології ОРА (гонартроз+остеопороз) у 
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хворих залежно від ІМТ встановлено достовір-
не його збільшення порівняно з показниками 
практично здорових пацієнтів (без гонартрозу 
та остеопорозу) при збільшенні показників ІМТ 
(табл. 7), що свідчить про важливу роль ожирін-
ня в розвитку патології опорно-рухового апарату, 
а саме гонартрозу.

Висновки
Таким чином, результати дослідження під-

твердили негативний вплив ожиріння на клініч-
ний перебіг первинного гонартрозу у жінок стар-
ших вікових груп. Показники больового синдро-
му, функціональної активності та якості життя 
хворих погіршуються при збільшенні вираже-
ності ожиріння, даний вплив більший у хворих 
з І ст. ОАКС. Низькі показники МЩКТ у хво-
рих з гонартрозом сприяють посиленню больо-
вого синдрому та погіршенню якості життя лише 
у хворих з вираженим ожирінням.
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STUDY OF INFLUENCE OF OBESITY ON THE CLINICAL COURSE OF PRIMARY KNEE 
OSTEOARTHRITIS IN WOMEN OF OLDER AGE GROUPS

Grygorieva N.V., Krochak S.P.

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

Summary. The purpose of the research – to study the influence obesity on the parameters of pain in the knee joints, functional 
activity and quality of life in women with knee osteoarthritis. The study involved 243 postmenopausal women with knee 
osteoarthritis I-III st., who were divided into groups depending on the presence and severity of obesity. We evaluated parameters 
of pain in the knee joints, index of functional activity and quality of life. We established the negative impact of obesity on the 
clinical course of primary knee osteoarthritis in women in older age groups. Pain index, functional activity and quality of life 
worsened with increasing severity of obesity, this effect is more pronounced in patients with the first stage of knee osteoarthritis. 
Low BMD indices in patients with knee osteoarthritis contribute to strengthening of pain and quality of life only in patients with 
severe obesity

Key words: knee osteoarthritis, gonarthrosis, obesity, body mass index.



44 «Проблеми остеології»

Орлик Т.В. «Вертебральний больоВий синдром: зВ’язок з рентгенморфометричними показниками»

Актуальність
Остеопороз – багатофакторне системне за-

хворювання скелета, що характеризується низь-
кою кістковою масою й руйнуванням мікроархі-
тектоніки кісткової тканини, що призводить до 
збільшення крихкості кісток й переломів. Остео-
поротичні переломи являються серйозною про-
блемою громадської охорони здоров’я в усьому 
світі. Переломи тіл хребців клінічно проявля-
ються приблизно у 30% жінок у постменопау-
зальному періоді [1]. 

На сьогоднішній день «золотим стандартом» 
у виявленні переломів та деформацій тіл хреб-
ців вважається візуальний напівкількісний метод 
оцінки рентгенограм [6]. Рентгенморфометрич-
ний метод оцінки розмірів тіл хребців – є кіль-
кісним методом діагностики вертебральних пе-
реломів, оснований на вимірі висот тіл хребців 
з подальшим визначенням відповідних індек-
сів. Морфометричний аналіз може бути викона-
ний на звичайних рентгенограмах або на зобра-
женнях, отриманих за допомогою двохфотонної 
рентгенівської абсорбціометрії (VFA – Vertebral 
Fracture Assessment). VFA виконана під час пла-
нової денситометрії дозволяє ідентифікувати ві-
зуальними або морфометричними методами 
більшість остеопоротичних переломів хребців, 
навіть ті, які протікають безсимптомно [3].

Проведений цілий ряд досліджень, що дово-
дять відсутність клінічних проявів вертебраль-
них переломів у багатьох випадках [4]. Зокре-

ма, у недавньому дослідженні серед 2450 італій-
ських жінок без болю в спині у віці 60 років і 
старші за допомогою рентгенморфометричного 
методу (Morpho Xpress) визначали поширеність 
і тяжкість переломів тіл хребців. Дослідники ви-
явили, що приблизно в одної із чотирьох жінок 
були виявлені ознаки недіагностованих перело-
мів тіл хребців [10]. 

Інші дослідження повідомляють, що клініч-
ні прояви переломів тіл хребців, зокрема вер-
тебральний больовий синдром, не корелюють з 
морфометричними змінами тіл хребців [11, 12], 
проте наявність вертебральних переломів сут-
тєво погіршує якість життя пацієнтів навіть при 
відсутності болю в спині [7]. Погіршення якос-
ті життя пов’язують зі ступенем тяжкості верте-
бральних переломів, причому більшою мірою, 
ніж з їх кількістю [10].

Повідомляється, що інтенсивність больово-
го синдрому у грудному відділі хребта пов’язана 
зі збільшенням грудного кіфозу на 15 градусів 
(ВР=1,24; 95% ДІ 1,12-1,36) [2] та виникненням 
нових переломів [9].

Kawaguchi S. et al. висловлюють думку, що 
хронічний біль в спині у пацієнтів з остеопоро-
тичними переломами тіл хребців з тривалістю 
постпереломного періоду до 3 місяців може бути 
пов’язаний з нестабільністю хребцево-рухового 
сегменту, а у випадках гострого перелому – з не-
стабільністю та трабекулярним набряком. Отри-
мані за допомогою МРТ, показники ступеня не-

УДК: 616.711-009.7-073.75

ВЕРТЕБРАЛЬНИЙ БОЛЬОВИЙ СИНДРОМ: ЗВ’ЯЗОК  
З РЕНТГЕНМОРФОМЕТРИЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ

Орлик Т.В.

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

Резюме. У даній роботі вивчалися можливі зв’язки між наявністю та інтенсивністю болю у грудному та поперековому 
відділах хребта та рентгенморфометричними показниками в жінок у постменопаузальному періоді залежно від на-
явності вертебральних переломів. Обстежено 250 жінок віком 50-79 рр. Морфометричний аналіз розмірів тіл хреб-
ців проводився за допомогою програмного забезпечення VFA двохенергетичного рентгенівського денситометра 
«Prodigy». Встановлено, що в жінок у постменопаузальному періоді без остеопорозу та вертебральних переломів рі-
вень болю у грудному та поперековому відділах хребта може бути пов’язаний з початковими деформаційними змі-
нами тіл хребців, які обмежують перехідну зону хребта.       
 Наявність вертебральних переломів достовірно збільшує ризик болю в грудному відділі хребта (ВР=1,32; ДІ 
95%: 1,09-1,60; р=0,004). В осіб з вертебральними переломами на тлі знижених показників МЩКТ (остеопенія та 
остеопороз), рівень болю у грудному відділі достовірно корелює з індексами розмірів тіл хребців Тh11-Тh12 та 
пов’язаний з кількістю й локалізацією переломів тіл хребців. Рівень болю у поперековому відділі не залежить від ло-
калізації та кількості пошкоджених хребців.

Ключові слова: вертебральні переломи, морфометричні індекси, жінки, постменопауза, остеопороз.
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стабільності хребцево-рухового сегменту та тра-
бекулярного набряку достовірно корелювали з 
інтенсивністю больового синдрому за ВАШ [8].

Незважаючи на те, що вертебральні перело-
ми суттєво впливають на якість життя та при-
зводять до довгострокової нерухомості й інва-
лідності, більшість з них залишаються непо-
міченими. Крім того, більшість досліджень з 
використанням морфометричних методів про-
водяться з метою вивчення поширеності різних 
типів вертебральних переломів і тільки у пооди-
ноких дослідженнях розглядаються зв’язки між 
морфометричними змінами тіл хребців та інтен-
сивністю вертебрального больового синдрому.

Метою дослідження стало вивчення зв’язків 
між рівнем болю у грудному та поперековому від-
ділах хребта та рентгенморфометричними показ-
никами в жінок у постменопаузальному періоді.

Об’єкт дослідження
Обстежено 250 жінок у постменопаузально-

му періоді віком 50-79 рр. З них 171 жінка не 
мала підтверджених деформацій та 79 жінки 
мали морфометрично підтверджені переломи тіл 
хребців. У даний блок дослідження включали-
ся жінки з тривалістю постпереломного періоду 
більше 6 місяців.

Методи дослідження
Наявність та інтенсивність больового синдро-

му у грудному та поперековому відділах хреб-
та оцінювали допомогою візуально-аналогової 
шкали (ВАШ). 

Морфометричний аналіз розмірів тіл хреб-
ців проводили за допомогою програмного забез-
печення VFA двохенергетичного рентгенівсько-
го денситометра «Prodigy» (GE Medical systems, 
Lunar, model 8743, 2005). Використовували від-
носні показники (індекси) розмірів тіл хребців, 
так як їх застосування дає можливість уникну-
ти помилки, пов’язаної з віком та зростом: пере-
дньо-задній індекс (А/Р) – співвідношення пе-
редньої (А) до задньої (Р) висоти тіла хребця та 
середньо-задній індекс (М/Р) – співвідношення 
середньої (М) до задньої (Р) висоти тіла хребця. 

Мінеральну щільність кісткової тканини на 
рівні поперекового відділу хребта (МЩКТ L1-
L4) визначали з використанням двохенергетич-
ного рентгенівського денситометра «Prodigy» 
(GE Medical systems, Lunar, model 8743, 2005). 
Обстежені особи були розподілені на групи за 
станом МЩКТ відповідно до критеріїв ВООЗ: 
норма (Т-критерій >-1,0 SD), остеопенія (≤-1,0 

Т-критерій >-2,5 SD), остеопороз (Т-критерій 
≤-2,5 SD).

Статистичний аналіз проводили з вико-
ристанням пакетів програм «Statistika 6.0» 
Copyright ©StatSoft, Inc. 1984-2001, Serial number 
31415926535897. Відносний ризик обчислювали 
на основі таблиць кростабуляції за формулою: 
ВР=(а/А)/(с/В). Для оцінки зв’язків між змінни-
ми використовували кореляційний аналіз Пір-
сона (r) і непараметричний кореляційний аналіз 
Спірмана (R). Критичним рівнем значущості при 
перевірці статистичних гіпотез вважали р<0,05.

Результати дослідження
Серед включених у дослідження жінок з вер-

тебральними переломами не відзначали наяв-
ність болю у грудному відділі 21 (26,6%) хвора, 
у поперековому – тільки 2 жінки (2,5%). Ризик 
розвитку больового синдрому в грудному відділі 
хребта у випадку наявності вертебральних пере-
ломів достовірно збільшувався (ВР=1,32; ДІ 95%: 
1,09-1,60; р=0,004). Ризик розвитку больового 
синдрому у поперековому відділі – достовірно не 
змінювався (ВР=1,03; ДІ 95%: 0,98-1,09; р=0,19).

На першому етапі дослідження вивчали коре-
ляційні зв’язки між рівнем болю у грудному та 
поперековому відділах та індексами розмірів тіл 
хребців залежно від стану МЩКТ в жінок без 
вертебральних переломів. 

Рівень болю у поперековому відділі досто-
вірно корелював з індексами хребця L1: А/Р (r=-
0,37, р=0,01) та М/Р (r=-0,29, р=0,03) в жінок з 
нормою за МЩКТ. Рівень болю у грудному від-
ділі – з індексами хребця Тh10: А/Р (r=-0,45, 
р=0,0004) та М/Р (r=-0,35, р=0,01) в жінок з остео-
пенією. У жінок з остеопорозом без вертебраль-
них переломів не виявлено достовірних зв’язків 
між рівнем болю у спині та індексами розмірів 
тіл хребців.

На наступному етапі вивчалися кореляційні 
зв’язки між рівнем болю у грудному та попере-
ковому відділах та індексами розмірів тіл хреб-
ців у жінок з вертебральними переломами.

У жінок з вертебральними переломами вста-
новлено достовірні кореляційні зв’язки між рів-
нем болю тільки у грудному відділі на тлі зни-
жених показників МЩКТ (остеопенія та остео-
пороз). Причому в жінок з остеопенією рівень 
болю у грудному відділі достовірно негативно 
корелював з індексами А/Р та А/М хребця Th11 
(відповідно r=-0,50, р=0,03 та r=-0,51, р=0,03), а 
в жінок з остеопорозом – позитивно з індексом 
А/Р хребця Th12 (r=0,30, р=0,04).
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Далі проведено аналіз зв’язків залежно від 
локалізації переломів. Сформовані групи за ло-
калізацією переломів: І група – наявність пере-
ломів тільки у грудному відділі, ІІ група – наяв-
ність переломів тільки у поперековому відділі та 
ІІІ група – наявність переломів і в грудному і в 
поперековому відділах.

Встановлено, що у І групі рівень болю у груд-
ному відділі достовірно негативно корелює з ін-
дексом А/Р тіл хребців Th11 та L4 (відповідно 
r=-0,49, р=0,03 та r=-0,54, р=0,01). У ІІ групі не 
виявлено вірогідних зв’язків між індексами та 
рівнем болю як у грудному, так й у поперековому 
відділах. У ІІІ групі встановлено вірогідний не-
гативний кореляційний зв’язок між рівнем болю 
у поперековому відділі та індексом М/Р хребця 
Th8 (r=-0,39, р=0,04) та позитивний з індексом 
А/Р хребця L3 (r=0,52, р=0,005).

На наступному етапі обстежені були розподі-
лені на групи залежно від кількості пошкодже-
них хребців: перелом 1-го хребця, переломи 2-х 
хребців, переломи 3-х та більше тіл хребців.

За результатами кореляційного аналізу вста-
новлено, що при наявності перелому одного тіла 
хребця ІІ-ІІІ ступеня, не залежно від локаліза-
ції перелому, рівень болю у грудному відділі по-
зитивно корелює з індексами хребця Th12 (А/Р 
r=0,46, р=0,03 та М/Р r=0,43, р=0,04) та негатив-
но з індексом А/Р поперекових хребців L2 (r=-0,35, 
р=0,05) та L3 (r=-0,45, р=0,03). 

При наявності переломів 2-х тіл хребців рі-
вень болю у грудному відділі негативно коре-
лює з індексом М/Р Th11 (r=-0,42, р=0,04) та А/Р 
L1 (r=-0,51, р=0,01). Зв’язку між рівнем болю у 
поперековому відділі та індексами розмірів тіл 
хребців залежно від наявності перелому 1-го чи 
2-х хребців, навіть при наявності перелому у по-
перековому відділі, не виявлено.

У випадках множинних переломів тіл хребців 
(3 та більше) рівень болю як у грудному, так і у 
поперековому відділі, достовірно не корелював з 
індексами розмірів тіл хребців.

Висновки
Таким чином, в жінок у постменопаузально-

му періоді без вертебральних переломів рівень 
болю у грудному та поперековому відділах хреб-
та може бути пов’язаний з початковими дефор-
маційними змінами тіл хребців, які обмежують 
перехідну зону хребта (Тh10-L1), а саме зі змен-
шенням передньо- та середньо-заднього індек-
сів. Причому, встановлений зв’язок стосується 
жінок без остеопорозу. Визначений зв’язок між 
вираженістю болю та морфометричними індек-
сами може бути «раннім маркером» втрати кіст-

кової маси та прогресування вертебрального бо-
льового синдрому.

Наявність вертебральних переломів в жінок у 
постменопаузальному періоді достовірно збіль-
шує ризик болю в грудному відділі хребта. В осіб 
з вертебральними переломами на тлі знижених 
показників МЩКТ (остеопенія та остеопороз) рі-
вень болю у грудному відділі достовірно корелює 
з індексами розмірів тіл хребців Тh11-Тh12. Крім 
того, рівень болю у грудному відділі пов’язаний з 
кількістю та локалізацією переломів тіл хребців. 
Навпроти, рівень болю у поперековому відділі не 
залежить від стану МЩКТ, локалізації та кіль-
кості пошкоджених хребців, що на нашу думку, 
може бути обумовлено перерозподілом статико-
динамічного навантаження на різні відділи хреб-
та та/або іншими факторами, які сприяють розви-
тку болю у поперековому відділі.
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Оригінальні дослідження

ВЕРТЕБРАЛЬНЫЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ: 
СВЯЗЬ С РЕНТГЕНМОРФОМЕТРИЧЕСКИ-

МИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
Орлик Т.В.

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

Резюме. В данной работе изучались возможные свя-
зи между наличием и интенсивностью боли в грудном 
и поясничном отделах позвоночника и рентгенморфоме-
трическими показателями у женщин в постменопаузаль-
ном периоде в зависимости от наличия вертебральных 
переломов. 

Обследовано 250 женщин в возрасте 50-79 лет. Мор-
фометрический анализ размеров тел позвонков прово-
дился с помощью программного обеспечения VFA двухэ-
нергетического рентгеновского денситометра «Prodigy». 

Установлено, что у женщин в постменопаузальном 
периоде без остеопороза и вертебральных переломов 
уровень боли в грудном и поясничном отделах позвоноч-
ника может быть связан с начальными деформационны-
ми изменениями тел позвонков, которые ограничивают 
переходную зону позвоночника.

Наличие вертебральных переломов достоверно уве-
личивает риск развития боли в грудном отделе позвоноч-
ника (ОР=1,32; ДИ 95%: 1,09-1,60, р=0,004). У лиц с вер-
тебральными переломами на фоне низких показателей 
МПКТ (остеопения и остеопороз), уровень боли в груд-
ном отделе достоверно коррелирует с индексами разме-
ров тел позвонков Тh11-Тh12 и связан с количеством и 
локализацией переломов тел позвонков. Уровень боли в 
поясничном отделе не зависит от локализации и количе-
ства поврежденных позвонков.

Ключевые слова: вертебральные переломы, морфо-
метрические индексы, женщины, постменопауза, остео-
пороз.

ASSOCIATION OF MORPHOMETRIC 
INDICESWITH VERTEBRAL PAIN 

SYNDROME
Orlyk T.V.

SI «DF ChebotarevInstituteofGerontology NAMS 
Ukraine», Kyiv

Summary. This paper examined possible links between 
the presencean dintensity of pain in the thoracic and lumbar 
spine and morphometric indices in postmenopausal women 
regard less of the presence of vertebralf ractures. 

We have examined 250 postmenopausal women aged 50-
79 years, who divided on two groups: 171 women without 
vertebrae deformations and 79 women with confirmed 
vertebral fractures.

The presence and intensity of pain syndrome in the 
thoracic and lumbar spine were assessed using a visual 
analog scale (VAS). Morphometric analysis of the vertebral 
parameters was carried out using the software VFA dual-
energy X-ray densitometer «Prodigy» (GE Medical systems, 
Lunar, model 8743, 2005).

The intensity of pain syndrome in the lumbar spine 
significantly correlated with indices of vertebra L1: A/P 
(r=-0.37, p=0.01) and M/P (r=-0.29, p=0.03) in women 
with normal BMD. The intensity of pain in the thoracic 
region correlated with indices of vertebrae Th10: A/P (r=-
0.45, p=0.0004) and M/P (r=-0.35, p=0.01) in women with 
osteopenia. We did not determine significant relationships 
between the level of back pain and vertebral body size index 
in women with osteoporosis and without vertebral fractures.

The presence of vertebral fracture significantly increases 
the risk of pain in the thoracic spine (RR=1.32; 95% CI: 
1.09-1.60; p=0.004).

In patients with vertebral fractures the intensity of pain 
in the thoracic spine significantly correlated with indices 
of vertebrae Th11-Th12, and related to the amount and 
localization of vertebral fractures. The level of pain in the 
lumbar region does not depend on the location and the 
number of damaged vertebrae. In postmenopausal women 
without osteoporosis and vertebral fractures level of pain 
may be associated with initial deformation of the vertebral 
bodies, limiting the transition zone of the spine. The presence 
of vertebral fractures increases the risk of pain syndrome in 
the thoracic pain, depending on the location and the number 
of damaged vertebrae.

Key words: vertebral fractures, morphometric indices, 
women, postmenopausal, osteoporosis.
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Вступ
Остеоартроз посідає одне із провідних місць 

у структурі суглобової патології. Розвиток пато-
логічних процесів у суглобовому хрящі поєдна-
ний з порушенням структури капсули суглобу. 
При дослідженні суглобового хряща колінного 
суглоба щурів експериментально встановлено, 
що антенатальна дія антигенів є фактором ризи-
ку розвитку остеоартрозу [3]. Разом із цим, дея-
кі вчені вважають, що саме дезорганізація кап-
сули суглоба як органа відіграє провідну роль 
у пошкодженні суглобового хряща [11]. Будова 
капсули суглоба протягом тривалого часу була й 
залишається об’єктом дискусій. Зміни в капсулі 
суглоба після антенатальної дії антигенів вивче-
ні недостатньо.

Мета дослідження. Встановити особливості 
формування капсули суглоба після антенаталь-
ної дії антигену. 

УДК 611.72.018. 36. 013:616- 097]. 08 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КАПСУЛИ СУГЛОБА ПІСЛЯ 
АНТЕНАТАЛЬНОЇ ДІЇ АНТИГЕНУ 

Волошин М.А., Федотченко А.В. 

Запорізький державний медичний університет МОЗ України, Запоріжжя

Резюме. У роботі, застосовуючи морфометричний, гістологічний, гістохімічний та статистичний методи, досліджена ди-
наміка становлення капсули кульшового суглоба білих лабораторних щурів протягом постнатального періоду піс-
ля внутрішньо плідного введення антигену. Встановлено, що антенатальна дія антигену призводить до збільшення 
кількості лімфоцитів, зокрема PNA+ лімфоцитів у капсулі суглоба. На цьому тлі спостерігаються збільшення част-
ки клітин, основної речовини та еластичних волокон при одночасному зменшенні вмісту колагенових волокон, по-
рушення розподілу полісахаридів та фібробластів, що вказує на розвиток диспластичних процесів у кульшовому су-
глобі та може розглядатися як провідний рушійний фактор розвитку коксартрозу. Експериментально отримано долі-
хостеномелію як візуальний клінічний прояв дисплазії.

Ключові слова: кульшовий суглоб, капсула суглоба, дисплазія сполучної тканини, антиген. 

PECULIARITIES OF JOINT CAPSULE FORMATION UNDER THE 
ANTENATAL ANTIGEN INFLUENCE

Voloshyn M.A., Fedotchenko A.V.

Zaporizhzhia State Medical University by the Ministry of Health of Ukraine, Zaporizhzhia

Summary. Using morphometric, histological, histochemical and statistical methods the dynamics of hip joint capsule forming in 
white laboratory rats has been investigated in a postnatal period after the intra-foetal injection of antigen. It was established 
that the antenatal action of antigen led to an increase in the lymphocyte count, in particular of PNA+ ones in the joint capsule. 
Against this background, an increase in the percentage of cells, amorphous substance and elastic fibres along with the 
reduction in collagen fiber content and disorders of polysaccharide and fibroblast distribution which indicate the development 
of dysplastic processes in the hip joint and may be considered an underlying factor of coxarthrosis. Dolichostenomelia was 
experimentally obtained to provide a visual clinical manifestation of dysplasia. 

Keywords: hip joint, joint capsule, connective tissue dysplasia, antigen.

Introduction
Osteoarthritis plays one of the leading roles in 

the structure of joint pathology. The development 
of pathological processes in the articular cartilage 
is accompanied by the disorders of joint capsule 
structure. In the study of articular cartilage of rat 
knee joint it was experimentally revealed that 
the antenatal antigen action is a risk factor for 
the development of osteoarthritis [3]. However, 
some scientists believe that joint capsule disorders 
promote the damage of articular cartilage [11]. Joint 
capsule structure has been a contentious issue of 
late and is likely to continue. Changes in the joint 
capsule under the antenatal antigen influence are 
pending a thorough investigation.

The aim of the study is to determine the 
peculiarities of joint capsule formation under the 
antenatal antigen influence. 
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Матеріал і методи дослідження
Об’єктом дослідження стали 168 кульшових 

суглобів білих лабораторних щурів. Досліджу-
вали три експериментальні групи тварин: І – ін-
тактні щури; ІІ – антигенпремійовані щури, яким 
вводили 0,05 мл імуноглобуліну людського нор-
мального; ІІІ – контрольні щури, яким вводили 
0,05 мл фізіологічного розчину. Введення анти-
генів та фізіологічного розчину проводили пло-
дам на 18-ту добу внутрішньоутробного життя 
за методом Волошина М.А. [1]. Щурів виводи-
ли з експерименту під ефірним наркозом шля-
хом декапітації від 13.00 до 14.00 години на 1-шу, 
7-му, 14-ту, 30-ту, 45-ту, 60-ту та 90-ту добу пост-
натального життя. У роботі з експериментальни-
ми тваринами керувалися «Європейською кон-
венцією із захисту хребетних тварин, які вико-
ристовуються в експериментальних та інших 
наукових цілях» (Страсбург, 18.03.1986). У щу-
рів вимірювали куприково-тім’яну відстань, до-
вжину стегна, гомілки та ступні (в міліметрах). 
Обчислювали відношення стегна, гомілки та 
ступні до куприково-тім’яної відстані. Фрагмен-
ти кульшових суглобів фіксували в рідині Буе-
на, декальцинували в 20%-му розчині мураши-
ної кислоти та зневоднювали у висхідній бата-
реї спиртів та хлороформів. Шматочки заливали 
в суміш парафін-віск-каучук у співвідношен-
ні 20:1:1. Серійні гістологічні зрізи виготовля-
ли завтовшки 3-5 мкм. Для оглядової мікроскопії 
зрізи забарвлювали гематоксиліном та еозином. 
Для встановлення відносної площі розподілу ко-
лагенових волокон, основної речовини та клітин 
зрізи забарвлювали за методом Малорі, а з ме-
тою виявлення еластичних волокон – за Хартом. 
Серед колагенових волокон виділяли оформле-
ні (згруповані в пучки) та неоформлені (незгру-
повані, поодинокі або орієнтовані хаотично, під 
кутом одне до одного). Увесь комплекс глікоза-
міногліканів (ГАГ) виявляли розчином альціано-
вого синього при рH 2,6 із критичною концен-
трацією MgCl2 0,2 М. Диференціювання несуль-
фатованих і сульфатованих ГАГ проводили після 
обробки зрізів тестикулярною гіалуронідазою. 
Виявлення PNA+ лімфоцитів проводили із за-
стосуванням лектинів арахісу (PNA); вуглевод-
них залишків α-D-манози (Man) – горошку по-
сівного (VSA); використовуючи стандартні на-
бори лектинів науково-виробничого об’єднання 
«Лектінтест» (Львів). Контрольні зрізи інкубува-
ли в 1% розчині HSO4 протягом 30-ти хвилин. 
Візуалізацію ділянок зв’язування лектинів про-

Materials and methods of research
Hip joints of white laboratory rats were chosen 

as materials of the present study. Three groups of 
animals were singled out: the first one made of the 
intact animals, the second – of the antigen-impacted 
animals (injected with 0.05 ml of normal human 
immunoglobulin), the third – of control rats (injected 
with 0.05 ml of physiological saline). Injections of 
antigens and physiological solution were performed 
on the foeti of the 18th day of antenatal life, under 
the aether anaesthesia and aseptic. After laparotomy 
of the female rats and direct intervention of the 
foeti, a trans-uterine injection of antigen in a dose 
of 0.05 ml was performed subcutaneously into the 
inter scapular region (the method of Voloshyn M.A. 
(1981)). The above procedure being accomplished, 
the operative wound was sewn. Rats were born 
on the 22-23 day after their conception. Animals 
were put to death at the end of the experiment by 
means of decapitation under aether anaesthesia, 
from 13.00 to 14.00 on the 1st, 7th, 14th, 30th, 45th, 
60th and 90th days of their postnatal life (168 rats 
in total). Use of experimental animals was guided 
by the «European Convention for the Protection of 
Vertebrate Animals used for Experimental and Other 
Scientific Purposes» (Strasbourg, 18.III.1986). 
Parieto-coccygeal distance, length of thigh, leg and 
foot were measured in millimetres. The ratio of 
thigh, leg and foot toparieto-coccygeal distance was 
also calculated. Hip joint fragments were fixed in 
the Buen liquid, decalcinated in a 20%-formic acid 
solution and dehydrated in an ascending battery of 
alcohols and chloroforms. Pieces were immersed 
in a mixture of paraffin-wax-rubber (20:1:1 ratio). 
Serial histological sections were produced 3-5 
micron thick.

For the overview microscopy haematoxylin 
and eosin stain were used. To detect and calculate 
the relative area of total cell population, collagen 
fiber distribution, amorphous substances and 
microcirculatory vessels the sections were stained 
according to Mallory’s method, and Hart’s staining 
was used for elastic fibres identification and 
counting. The total complex of glycosaminoglycans 
was revealed by alcianblau staining at pH 2.6 
with a critical concentration of MgCl2 0.2M. 
Differentiation of non-sulfated glycosaminoglycans 
and sulfated glycosaminoglycans was performed 
after processing histological sections by mean 
softesticularhy aluronidase. Identification of 
PNA+ lymphocytes was accomplished by means 
of peanut agglutinin (PNA) while α-D-mannose 
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водили в системі діамінобензидин-перекис вод-
ню. Вміст полісахаридів та інтенсивність від-
кладення бензидинової мітки оцінювали напів-
кількісно (від «+» до «++++»). Товщину капсули 
суглоба вимірювали в області labrum acetabulare 
та шийково-діафізарній зоні при імерсійному 
збільшенні мікроскопа (в мікрометрах) за допо-
могою окуляр-мікрометра МР-12. Обчислення 
відсотка компонентів сполучної тканини капсули 
суглоба проводили за допомогою методу кількіс-
ного візуального обліку морфологічних структур 
Стефанова С.Б. Підрахунок клітин (юні, зрілі фі-
бробласти, фіброцити, макрофаги та лімфоци-
ти) проводили при імерсійному збільшенні мі-
кроскопа за допомогою модифікованої окулярної 
сітки Глаголева на умовній одиниці площі з пере-
раховуванням отриманих даних на 10000 мкм2. 
Мікрофотографування виконано на відеосисте-
мі «Aхiolab» (Carl Zeiss, Німеччина) на об’єктиві 
×10, ×40 та ×100. Обробку отриманих числових 
результатів проводили за допомогою статистич-
них методів з використанням комп’ютерної про-
грами STATISTICA® for Windows 6.1 (Stat Soft 
Inc., №AXXR712D833214FAN5). Порівнювані 
результати вважали достовірними при р<0,05. 

У капсулі суглоба виділяли вісцеральну, парі-
єтальну та перехідну частини. Парієтальна час-
тина капсули суглоба представлена синовіаль-
ним та фіброзним шаром. У синовіальному шарі 
виділяли вистеляючі клітини, базальну пластин-
ку та міжклітинну речовину. Синовіальний шар, 
покриваючи фіброзний шар, з парієтальної час-
тини капсули надалі незмінно продовжувався 
на суглобові хрящі в якості вісцеральної части-
ни капсули суглоба. Фіброзний шар межує з ото-
чуючими тканинами та вплітається в суглобовий 
хрящ та кістки, відповідно (терміни та класифі-
кація капсули суглоба запропоновані нами) [2, 
3, 6]. Усі дослідження проводили в парієтальній 
частині капсули.

Результати дослідження
У роботі встановлено, що вплив антигена в 

новонароджених щурів призводить до підвищен-
ня загальної кількості лімфоцитів (4,5±0,07 та 
2,8±0,07; р<0,05, відповідно). Пік вмісту загаль-
ної кількості лімфоцитів у капсулі у антигенп-
ремійованих спостерігається на 7-му (7,7±0,1 
та 4,8±0,09; р<0,05, відповідно) та 14-ту добу 
(7,5±0,05 та 4,97±0,09; р<0,05, відповідно). До 
90-ої доби в капсулі суглоба кількість лімфо-
цитів у антигенпремійованих тварин зменшу-
ється, але залишається достовірно більшою від 

(Man) residues – by viciasativa agglutinin (VSA), 
using standard lectin speciments with a horseradish 
peroxidase (HRP) produced by the «Lectintest» 
Scientific and Production Enterprise (Lviv, Ukraine). 
Control histological sections were incubated in a 
1% solution of HSO4 for 30 minutes. Visualization 
of lectin binding sites was carried out in the 
diaminobenzidin-hydrogen-peroxide system. The 
joint capsule thickness was measured by microscopic 
immersion magnification (in micrometers) with a 
MP-12 eyepiece micrometer. Rate of polysaccharide 
distribution and benzidine label deposits was 
evaluated semiquantitatively (from + to ++++). 
Calculation of cells, blood vessels, fibers and 
amorphous substances’ percentage was carried 
out by the method of quantitative visual rating of 
morphological structures by Stefanov S.B. Cell count 
(young fibroblasts, mature fibroblasts, fibrocytes, 
macrophages, and lymphocytes) was performed 
by microscopic immersion magnification with 
Glagolev’s modified ocular lattice on a conventional 
areal unit with the conversion of the obtained 
data to 10000 mkm2. The microphotography was 
accomplished using «Aхiolab» video system (Carl 
Zeiss, Germany) by means of х10, х40 and х100 lens 
magnification. Processing of the obtained numerical 
results was performed by statistical methods and 
STATISTICA® for Windows 6.1 software (Stat 
Soft Inc., № AXXR712D833214FAN5). Compared 
results was considered statistically reliable at 
p<0.05.

In the hip joint capsule we have distinguished 
the visceral part (pars visceralis, capsulae, 
articularis), parietal part (pars parietalis, capsulae, 
articularis) and pars intermediacapsulae, articularis 
(terms proposed by us) [2, 3, 6]. Рars parietalis 
capsulae articularis separates the joint cavity 
from the surrounding tissues. It includes the 
synovial and fibrous layers (stratum synoviale et 
stratum fibrosum). Stratum synoviale has three 
components: synovial lining cells, basal lamina 
and intercellular substance. Stratum synoviale 
covering all intra-articular structures of hip joint, 
among them – articular cartilages of caput femoris, 
labrum acetabulare, fossa acetabuli et ligamentum 
capitis femoris, continues as the visceral part (pars 
visceralis, capsulae, articularis) of joint capsule. 
Thus, the joint cavity of new-borns is lined with 
an uniform and indivisible synovial layer. Fibrous 
layer penetrates into the articular cartilage and bone, 
respectively. All investigations were carried out on 
the pars parietalis, capsulae, articularis. 
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контроль них (6,1±0,07 та 5,1±0,07; р<0,05, від-
повідно). Збільшення загальної кількості лімфо-
цитів у антигенпремійованих тварин відбуваєть-
ся, головним чином, за рахунок збільшення по-
пуляції PNA+ лімфоцитів з максимумом на 7-му 
добу (6,3±0,08 та 2,9±0,05; р<0,05, відповідно). 
Із 14-ої доби кількість PNA+ лімфоцитів у ан-
тигенпремійованих тварин починає зменшува-
тись, проте залишається більшою від контроль-
них (5,9±0,06 та 2,77±0,04; р<0,05, відповідно). 
Підвищений вміст PNA+ лімфоцитів у тварин, 
що зазнали дії антигенів, спостерігається до 90-
ої доби включно (3,1±0,07 та 2,6±0,07; р<0,05, 
відповідно). На тлі підвищеної частки лімфоци-
тів кількість макрофагів у новонароджених ан-
тигенпремійованих порівняно з контрольними 
збільшується (7,4±0,47 та 5,1±0,97; р<0,05, від-
повідно). До 7-ої доби включно кількість макро-
фагів у антигенпремійованих залишається до-
стовірно більшою від контрольних (9,2±0,85 та 
6,3±0,47; р<0,05, відповідно). 

На тлі статистично достовірного збільшен-
ня кількості лімфоцитів у антигенпремійованих 
новонароджених тварин (табл. 1, рис.1) спосте-
рігається збільшення відносного вмісту клітин 
(39,1±0,6% та 26,5±1,9%; р<0,05) порівняно із 
тваринами інтактної та контрольної груп, що збе-
рігається протягом усього періоду спостережен-
ня та має місце навіть на 90-ту добу (9,0±0,5% 
та 6,8±0,47%; р<0,05). Відсоток основної речо-
вини на 1-шу добу в антигенпремійованих щу-
рів також підвищений (32,8±0,4% та 28,8±0,42%; 
р<0,05) й залишається більшим до 14-ої доби 
включно (18,1±0,23% та 13,0±0,31%; р<0,05). У 
новонароджених тварин, що зазнали дії антиге-
на, звертає на себе увагу значне, майже в 2,5 рази, 
збільшення відносної площі розподілу еластич-
них волокон (4,2±0,1% та 1,7±0,07%; р<0,05), що 
зберігається до 45-ої доби включно (44,0±0,98% 
та 34,8±3,2%7; р<0,05) та починає знижувати-
ся від 60-ої доби (25,7±0,67% та 47,5±2,78%; 
р<0,05) і є достовірно меншим навіть на 90-ту 
добу (30,6±0,74% та 37,7±2,0%; р<0,05). На цьо-
му тлі у антигенпремійованих тварин на 1-шу 
добу спостерігається суттєве, майже в 2 рази, 
зменшення відносної площі розподілу колагено-
вих волокон (23,0±1,1% та 41,7±3,68%; р<0,05), 
що має місце до 60-ої доби включно (68,2±3,03% 
та 73,6±2,4%; р<0,05). Зменшення відсотка кола-
генових волокон відбувається, головним чином, 
за рахунок оформлених колагенових волокон як 
на 1-шу (5,6±0,61% та 10,5±1,61%; р<0,05), так і 

Results of the study
Antigenic influence leads to an increase of the 

total lymphocyte count in new-born rats (4.5±0.07 
and 2.8±0.07 (p<0.05), respectively). Peak of total 
lymphocyte count in rats affected by antigens in 
рarsparietalis was observed on the 7th (7.7±0.1 and 
4.8±0.09 (p<0.05), respectively) and on the 14th day 
(7.5±0.05 and 4.97±0.09 (p<0.05), respectively). 
Up to 90th day in рarsparietalis of the rats affected 
by antigens there was a continuing decrease of 
lymphocyte count though it remained considerably 
higher than that of the intact and control rats 
(6.1±0.07 and 5.1±0.07 (p<0.05), respectively). The 
increase in the total lymphocyte count in the antigen-
affected animals is mainly due to the increase of 
PNA+ lymphocyte count reaching maximum on 7th 
day (6.3±0.08 and 2.9±0.05 (p<0.05), respectively). 
Since 14th day, the PNA+ lymphocyte count in 
the rats affected by antigens begins to decrease, 
however, remains higher in comparison with the 
intact and control animals (5.9±0.06 and 2.77±0.04 
(p<0.05), respectively). The increased number of 
PNA+ lymphocytes in the rats affected by antigens 
(in comparison with the intact and control animals) 
remains higher up to 90th day of their postnatal life 
(3.1±0.07 and 2.6±0.07 (p<0,05), respectively). On 
the background of increased lymphocyte count, the 
macrophage count in the new-born rats affected by 
antigens (in comparison with the intact and control 
animals) increases up to 7.4±0.47 and 5.1±0.97 
(p<0.05), respectively, and remains higher up to 7th 
day (9.2±0.85 and 6.3±0.47 (p<0.05), respectively). 

Along with the statistically reliable increase of 
lymphocyte count in the new-born animals affected 
by antigen, (tabl. 1 and pict.1) an increase in the 
relative content of cells (39.1±0.6% and 26.5±1.9% 
(p<0.05)) was also established in comparison with 
the intact and control animals, observed throughout 
the entire period of monitoring and occurring even 
on 90th day (9.0±0.5% and 6.8±0.47% (p<0.05)). 
The relative area of amorphous substance on the 
1st day in the rats affected by antigen was also 
increased (32.8±0.4% and 28.8±0.42% (p<0.05)) 
and remained much higher through 14thday 
(18.1±0.23% and 13.0±0.31% (p<0.05)). It is worthy 
of note that in the new-born antigen-impacted rats 
almost two and a half time increase in the relative 
area of elastic fiber distribution (4.2±0.1% and 
1.7±0.07% (p<0.05)) was observed, and it  remained 
unchanged up to 45th day inclusively (44.0±0.98% 
and 34.8±3.27% (p<0.05)), started to decrease from 
60th day (25.7±0.67% and 47.5±2.78% (p<0.05)) 
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на 60-ту добу (39,2±0,48% та 43,5±1,3%; р<0,05). 
Проте, відносна щільність неоформлених кола-
генових волокон у антигенпремійованих тварин 
є меншою від показників контрольних тварин 
тільки на 1-шу добу (11,8±0,49% та 28,3±2,07%; 
р<0,05), а від 7-ої доби починає значно збільшу-
ватися (27,5±0,62% та 24,5±0,61%; р<0,05) й за-
лишається істотно вищою до 45-ої доби включно 
(35,5±0,61% та 27,7±3,14%; р<0,05). 

У новонароджених антигенпремійованих щу-
рів на тлі статистично достовірного збільшення 
кількості лімфоцитів та частки загального клі-
тинного компонента спостерігається значне зни-
ження кількості юних фібробластів, (17,1±0,94 та 
37,7±1,99; р<0,05, відповідно), збільшення вміс-
ту зрілих фібробластів (114,7±1,1 та 92,3±2,67; 
р<0,05, відповідно) та підвищення частки фібро-

and remained significantly lower even on the 90th 
day (30.6±0.74% and 37.7±2.0% (p<0.05)). On 
this background in the antigen-impacted new-
born animals we observeda significant, almost 
twice a decrease of relative area of collagen fiber 
distribution (23.0±1.1% and 41.7±3.68% (p<0.05)) 
which took place up to 60thday (68.2±3.03% 
and 73.6±2.4% (p<0.05)). The reduction in the 
percentage of collagen fibers occured mainly due to 
the number of developed collagen fibers both on the 
1st day (5.6±0.61% and 10.5±1.61% (p<0.05)) and 
remained the same up to the 60thday (39.2±0.48% 
and 43.5±1.38% (p<0.05)). However, the relative 
density of underdeveloped collagen fiber distribution 
in the animals affected by antigen was lower than in 
the control animals only on the 1st day (11.8±0.49% 
and 28.3±2.07% (p<0.05)), and since7th day began 

Таблиця 1. Динаміка розподілу клітин, основної речовини та волокон у капсулі кульшового суглоба
Table 1. The dynamics of cell, amorphous substance and fiber distribution in the hip joint  capsule

Доба, групи

Структури капсули кульшового суглоба

Клітини,% Основна речовина,%
Колагенові волокна, % Еластичні  

волокна, %Сумарна кількість, % Оформлені, % Неоформлені, %

Day, groups

Hip joint capsule components

cells, % amorphous 
substance, %

Collagen fibers, %
elastic fibers, %

total number, % arranged, % disarranged, %

1
І 26,3±2,6 29,6±0,7 41,7±3,68 10,5±1,61 28,3±2,07 1,7±0,07
ІІ 39,1±0,6* 32,8±0,4* 23,0±1,1* 5,6±0,61* 11,8±0,49* 4,2±0,1*
ІІІ 26,5±1,9 28,8±0,42 41,8±3,49 10,8±1,2 29,3±2,32 1,8±0,067

7
I 26,6±0,15 11,4±0,36 57,0±2,82 32,5±2,2 24,5±0,61 5,0±0,57
II 30,3±0,48* 16,8±0,24* 48,7±3,68* 21,2±3,1* 27,5±0,62* 11,5±0,22*
III 26,5±1,9 12,7±0,3 56,3±2,83 33,0±2,1 23,3±0,73 5,1±0,4

14
I 22,5±1,87 12,8±0,46 58,8±3,45 40,3±1,78 18,5±0,67 15,6±1,93
II 26,8±0,37* 18,1±0,23* 48,1±1,5* 23,6±0,6* 25,5±0,98* 24,4±0,24*
III 22,7±1,4 13,0±0,31 58,2±2,89 40,1±1,5 18,1±0,39 15,7±2,03

30
I 16,8±0,88 11,9±0,74 63,9±3,04 41,6±1,96 22,3±1,08 33,1±1,68
II 24,6±0,61* 12,7±1,75* 54,9±4,48* 31,3±2,88* 23,7±1,6* 43,1±0,42*
III 16,7±1,08 11,8±2,12 63,8±3,16 41,8±1,92 22,1±1,24 35,1±3,6

45
I 14,7±2,16 11,4±1,59 68,9±4,74 41,2±1,6 27,7±3,14 33,2±3,31
II 20,8±1,47* 12,2±1,5* 60,8±1,52* 25,3±0,91* 35,5±0,61* 44,0±0,98*
III 14,8±2,0 11,7±1,91 68,8±5,02 41,3±1,6 27,5±3,42 34,8±3,27

60
I 10,2±0,72 10,9±1,39 73,6±2,4 43,5±1,38 30,1±1,02 45,6±4,22
II 16,8±0,72 10,5±1,67 68,2±3,03 39,2±0,48 29,0±2,55 25,7±0,67
III 10,8±0,88 10,8±1,33 73,7±2,06 42,3±1,03 31,3±1,03 47,5±2,87

90
I 6,8±0,47 9,3±0,52 80,2±3,38 40,5±1,38 39,7±2,0 35,5±2,13
II 9,0±0,5 9,6±0,97 78,0±2,48 40,1±1,2 38,9±1,28 30,6±0,74
III 6,2±0,17 9,2±1,17 80,1±3,16 40,4±1,5 39,7±1,66 37,7±2,0

П р и м і т к и : І – інтактна група; ІІ – імуноглобулінпремійовані щури; ІІІ – контрольна група; * – результати, достовірні 
порівняно між інтактними (контрольними) та антигенпремійованими щурами при р<0,05.

N o t e s : I – an intact group; II – immunoglobulin-injected rats; III – control group; * – the results are statistically reliable in the 
antigen-affected rats in comparison with the intact and control rats at p<0.05.
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цитів (14,4±0,97 та 8,5±1,36; р<0,05, відповідно). 
Зміни в популяції клітин фібробластичного ряду 
спостерігаються протягом всього експеримен-
ту й залишаються навіть на 90-ту добу у вигляді 
зниження кількості юних фібробластів (8,0±1,43 
та 12,04±1,64; р<0,05, відповідно), збільшен-
ня вмісту зрілих фібробластів (70,4±3,53 та 
51,1±2,22; р<0,05, відповідно) та зниження кіль-
кості фіброцитів (19,1±2,1 та 32,9±1,7; р<0,05, 
відповідно). Від 1-ої до 14-ої доби постнаталь-
ного життя в капсулі суглоба тварин, що зазна-
ли дію антигена, встановлено збільшення частки 
гіалуронової кислоти та зменшення вмісту суль-
фатованих глікозаміногліканів і залишків α-D-
манози.

У антигенпремійованих тварин на тлі змін 
розподілу клітин, волокон та основної речови-
ни встановлено порушення динаміки товщини 
капсули суглоба, зокрема її істотне потоншен-
ня на 14-ту добу як у шийково-діафізарній зоні 
(92,5±2,43 та 106,2±3,27; р<0,05), так і в облас-
ті labrum acetabulare (53,0±2,37 та 64,2±2,23; 
р<0,05). Одночасно в цій групі тварин виявле-
но порушення темпів приросту відділів тазової 
кінцівки, що особливо проявляється щодо ступ-
ні, а саме збільшення її абсолютної довжини на 
1-шу добу (10,2±0,3 та 8,1±0,2 (р<0,05), відпо-
відно) та на 45-ту (33,6±2,1 та 27,8±1,8; р<0,05) 
відповідно), а також збільшення співвідношен-
ня ступня – куприково-тім’яна відстань на 1-шу 
добу (0,243 та 0,235), 14-ту (0,4 та 0,356), 30-ту 
(0,396 та 0,361), 45-ту (0,42 та 0,355) та 90-ту 
доби (0,333 та 0,318).

to increase (27.5±0.62% and 24.5±0.61% (p<0.05)) 
and remained much higher until 45th day inclusively 
(35.5±0.61% and 27.7±3.14% (p<0.05)).

In the new born antigen-affected rats, on 
the background of statistically reliable increase 
of lymphocyte quantity and percentage of the 
total cellular component there was a significant 
reduction of young fibroblast number, (17.1±0.94 
and 37.7±1.99 (p<0.05), respectively), increased 
content of mature fibroblast (114.7±1.1 and 
92.3±2.67 (p<0.05), respectively) and increase 
of fibrocyte number (14.4±0.97 and 8.5±1.36 
(p<0.05), respectively). Changes in the fibroblastic 
cell population were observed during the whole 
experiment, even on the 90th day, same as reduction 
of the young fibroblast number (8.0±1.43 and 
12.04±1.64 (p<0.05), respectively), increased 
content of mature fibroblasts (70.4±3.53 and 
51.1±2.22 (p<0.05), respectively) and decrease of 
fibrocyte number (19.1±2.1 and 32.9±1.7 (p<0.05), 
respectively). From the 1st to 14th day of postnatal 
life, the joint capsule of antigen-affected animals 
revealed increase of hyaluronic acid and reduction 
of sulphated glycosaminoglycans as well as of α-D-
manoseresidues. 

In the antigen-affected animals, besides the 
above-mentionedchanges, we‘ve established dis-
orders of joint capsule thickness, in particular – its 
significant thinning on the 14th day in the area be-
tween collum femoris and diaphysis (92.5±2.43 and 
106.2±3.27 (p<0.05)), and at labrum acetabulare 
(53.0±2.37 and 64.2±2.23 (p<0.05)). At the same 
time, in this group of animals the rate of pelvic limb 
growth, especially the feet, was proved to be com-
promised, showed signs of absolute length increase 

a)    б) 
Рис. 1. Фрагмент капсули кульшового суглоба: а) інтактної тварини, б) антигенпремійованої тварини, 1-ша доба 

життя. Забарвлення за Малорі, ок. х10, об. х100.

Pict. Fragment of hip joint capsule: a) the intact animal, b) the animal, affected by antigen, 1st day of postnatal life. 
Mallory’s stain, Oc. x10, Ob. x100.
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Обговорення отриманих результатів
Таким чином, капсула суглоба – це складна 

структура, що забезпечує нормальне функціону-
вання суглоба як органу. Встановлено, що антена-
тальна дія антигена може спричинити порушен-
ня розподілу клітин (зокрема фібробластичного 
ряду), основної речовини, волокон, полісахари-
дів. Одночасно експериментально отримано до-
ліхостеномелію (подовження відділів кінцівок). 
Отримані дані співвідносяться з поняттям «дис-
плазія сполучної тканини» [4]. Антиген, що був 
введений плодам, є неспецифічним подразником 
для сполучної тканини. Його введення призво-
дить до збільшення загальної кількості лімфо-
цитів, зокрема PNA+ лімфоцитів, які мігрують з 
тимуса на периферію [1]. Популяція PNA+ лім-
фоцитів – це як імунологічно незрілі CD8+/CD4+ 
лімфоцити, так і γ/δ-Т-лімфоцити. Останні, після 
стимуляції антигеном Т-клітинного рецептора, 
здатні продукувати інтерлейкін-17, γ-інтерферон 
та TNF-α, які впливають на клітини, зокрема на 
фібробласти [10, 12, 14, 16]. Фібробласти та се-
креторні синовіоцити – головний тип клітин кап-
сули суглоба, що виділяють гіалуронову кислоту, 
завдяки ферменту гіалуронат-синтазі, який зна-
чно активується при стимуляції інтерферонами 
та TNF-α. Відомо, що гіалуронова кислота сти-
мулює проліферацію та міграцію клітин, а також 
є потужним активатором біосинтезу еластичних 
волокон. Разом із цим, γ-інтерферон, активізую-
чи синтез еластичних волокон, одночасно галь-
мує продукцію колагену фібробластами. З ін-
шого боку – макрофаги в підвищеній кількості 
також можуть гальмувати синтез колагену фібро-
бластами шляхом виділення α- і β-інтерферонів. 
Останні сприяють секреції простагландину Е2, 
який є з одного боку специфічним інгібітором 
біо синтезу колагена, а з іншого – стимулює син-
тез гіалуронової кислоти. Окрім того, макрофаги 
здатні до секреції протеаз, які сприяють дегра-
дації колагену. Гальмування формування колаге-
нових волокон можна пояснити також дефіцитом 
вмісту манозокон’югатів та сульфітованих гліко-
заміногліканів [7, 8, 13, 15]. 

Збільшений відсоток еластичних волокон, не-
оформлених колагенових волокон, основної ре-
човини та потоншення капсули суглоба є морфо-
логічною картиною синдрому гіпермобільності 
суглобів (СГС). Зменшення частки оформлених 
колагенових волокон (які забезпечують міцність 
сполучної тканини) та сульфітованих глікоза-
міногліканів дає можливість зрозуміти швидку 

on the 1st day (10.2±0.3 and 8.1±0.2 (p<0.05), re-
spectively) and 45th day (33.6±2.1 and 27.8±1.8 
(p<0.05), respectively), and an increase in the ratio 
of foot – parieto-coccygeal distance on the 1st day 
(0.243 and 0.235), 14thday (0.4 and 0.356), 30th day 
(0.396 and 0.361), 45th day (0.42 and 0.355) and 
90th day (0.333 and 0.318). 

Discussion of the results
The joint capsule was proved to be a complex 

structure in charge of normal joint functioning. It was 
established that the antenatal antigen influencemight 
cause disorders of cell (in particular, fibroblasts), 
amorphous substance, fibers, and polysaccharides’ 
distribution. 

At the same time, we have experimentally obtained 
dolicho stenomelia (extension of parts of the limbs), 
which corresponds to the term «connective tissue dys-
plasia» [4]. The antigen is a nonspecific irritant for 
connective tissue. Its injection leads to the increase of 
total lymphocyte (in particular PNA+) count, and their 
migration from the thymus to the periphery [1]. Pop-
ulation of PNA+ lymphocytes is made up of the im-
munologically immature CD8+/CD4+ cells and γ/δ-T 
cells. The latter, on antigen’s stimulation of T-cell re-
ceptor, are able to produceinterleukin-17, γ-interferon 
and TNF-α which affect the cells, fibroblasts in par-
ticular [10, 12, 14, 16]. Fibroblasts and fibroblast-like 
synoviocytes are the principal cells of the joint cap-
sule secreting hyaluronic acid due to the hyaluro-
nate synthase enzyme, which is significantly activat-
ed by interferon and TNF-α stimulation. Hyaluronic 
acid is known to stimulate the proliferation and migra-
tion of cells as well as elastic fiber synthesis. Further, 
γ-interferon activating the elastic fiber synthesis, at the 
same time, inhibits the production of collagen by fi-
broblasts. Increased rate of macrophages may also in-
hibit the collagen synthesis by fibroblasts through α- 
and β-interferon production. The latter promote pros-
taglandin E2 secretion, which, on the one hand, is a 
specific inhibitor of the collagen biosynthesis and on 
the other, – stimulates the hyaluronic acid synthesis. In 
addition, macrophages are capable of protease secre-
tion contributing to the collagen degradation. Inhibi-
tion of the collagen fiber formation can also be attrib-
uted to the deficiency of mannose conjugates and sul-
phated glycosaminoglycan content [7, 8, 13, 15]. 

Increased percentage of elastic fibers, underde-
veloped collagen fibers, amorphous substance and 
thinning of the joint capsule constitute the morpho-
logical pattern of the joint hypermobility syndrome 
(JHS). The decrease of developed collagen fiber per-
centage (providing the strength of connective tissue) 
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стомлюваність, фізичну слабкість, періодичні 
немотивовані артралгії, деформації скелета при 
СГС. Вищезазначені порушення, зокрема, перед-
часне зниження щільності розподілу еластичних 
волокон після антигенного навантаження (див. 
табл. 1), пояснюють як вищу частоту, так і пе-
редчасний розвиток остеоартрозу в дітей із СГС, 
останній може розвиватися в дітей, що зазнали 
антенатального антигенного навантаження [5]. 
До того ж, у етіології гонартрозу провідне міс-
це посідає саме диспластичний компонент [9]. 
Тому, антинатальне введення антигенів може за-
стосовуватися з метою моделювання як доліхос-
теномелії, так і дисплазії компонентів кульшово-
го суглоба з метою їх подальшого вивчення.

Висновок
Таким чином, антенатальна дія антигенів 

може призвести до розвитку диспластичних змін 
у капсулі кульшового суглоба, що проявляється у 
вигляді порушення розподілу полісахаридів, фі-
бробластів, збільшення відсотка клітин, основ-
ної речовини, зменшення частки колагенових во-
локон, гіпереластичності сполучної тканини та 
до більш раннього зменшення частки еластич-
них волокон, що може бути провідним рушійним 
фактором розвитку коксартрозу.

and sulfated glycosaminoglycans explains the fa-
tigue, physical weakness, periodic unmotivated ar-
thralgia, skeletal deformities accompanying JHS. 
The aforesaid disorders, in particular – the prema-
ture decrease of elastic fiber distribution density in 
the antigen-impacted rats (table 1), explain both fre-
quent occurrence and premature development of os-
teoarthritis in children with JHS, as the latter may 
occur in the children been subjected to the antenatal 
antigen influence [5]. Moreover, the dysplastic com-
ponent plays a leading role in the gonarthrosis’ ethi-
ology [9]. Therefore, the intra-foetal antigen injec-
tion may be used for modeling both dolichosteno-
melia and hip joint dysplasia for the purpose of their 
further study.  

Conclusion
The antenatal antigen influence may lead to the 

development of dysplastic changes in the hip joint 
capsule which manifest themselves as disorders of 
polysaccharides and fibroblasts’ distribution, an 
increase of cells and amorphous substance relative 
number, a decrease of collagen fiber percentage, 
hyper elasticity of connective tissue and premature 
decrease of elastic fiber relative count, bringing in 
their wake coxarthrosis.

Література
1. Волошин Н.А., Григорьева Е.А., Щербаков М.С. Внутри-

утробная антигенная стимуляция как модель для изуче-
ния симптомокомплекса висцеромегалии // Таврический 
медико-биологич. вестник. – 2006. – 9, №4. – С. 57-59.

2. Волошин М.А., Григор’єва О.А. Сучасний погляд на будо-
ву та класифікацію структур суглоба // Вісник проблем 
біології і медицини. – 2011. – 1, №2. – С. 56-59.

3. Григор’єва О.А. Закономірності морфогенезу та реактив-
ності колінного суглоба після антигенного та гормональ-
ного впливу (анатомо-експериментальне дослідження): 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. мед. наук: 
спец. 14.03.01 «нормальна анатомія». – Київ, 2011. – 31 с.

4. Нечаева Г.И., Викторова И.В., Друк И.М. Дисплазия сое-
динительной ткани: распространенность, фенотипичес-
кие признаки, ассоциации с другими заболеваниями // 
Врач. – 2006.– №1.– С. 19-23.

5. Поворознюк В.В., Подлианова О.И. К вопросу о синдроме 
гипермобильности суставов // Боль. Суставы. Позвоноч-
ник. – 2012. – 5, №1. – С. 28-32. 

6. Федотченко А.В. Закономірності будови кульшового су-
глоба в постнатальному періоді в нормі та після внутріш-
ньоплідного введення антигенів: (анатомо-експеримен-
тальне дослідження): автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня кан. мед. наук: спец. 14.03.01 «нормальна анатомія». 
– Запоріжжя, 2012. – 21 с.

7. Юрина Н.А., Радостина А.И. Морфо-функциональная ге-
терогенность и взаимодействие клеток соединительной 
ткани / М.: Изд-во УДН, 1990. – 322 с. 

8. Evanko S.P., Tammi M.I. Hyaluronan-dependent pericellular 
matrix // Advanced Drug Delivery Reviews. – 2007. – 59 
(13). – P. 1351-1365.

9. Ganz R., Leunig M., Leunig-Ganz K., Harris W. The etiology 
of osteoarthritis of the hip // Clin Orthop. Relat. Res. – 2008. 
– 466 (2). – P. 264-272.

10. Klatt N. Mechanisms underlying γ/δ T-cell subset 
perturbations in SIV-infected Asian rhesus macaques // 
Blood. – 2010. –116 (20). – P. 4148-4157.

11. McGonagle D., Tan A.L., Carey J., Benjamin M. The 
anatomical basis for a novel classification of osteoarthritis 
and allied disorders // J Anat. Mar. – 2010. – 216 (3). – P. 
279-291. 

12. Meraviglia S., El Daker S. γ/δ T-cells cross-link innate and 
adaptive immunity in Mycobacterium tuberculosis Infection 
(Review Article) // Clinical and Developmental Immunology. 
– 2011. – Article ID 587315. – P. 1-11.

13. Noble P.W., Liang J., Jilang D. Hyaluronan as an immune 
regulator in human diseases // Physiological Reviews. – 
2011. – 91 (1). – P. 221-264.

14. Plattner B.L., Hostetter J.M. Comparative gamma/delta T 
cell immunology: a focus on mycobacterial disease in cattle 
(review article) // Veterinary Medicine International. – 2011. 
– Article ID 214384. – P. 1-8.

15. Rozario T., De Simone D.W. The extracellular matrix 
in development and morphogenesis: a dynamic view // 
Developmental Biology. – 2010. – 341 (1). – P. 126-140.

16. Strauchen J.A. Lectin receptors as markers of lymphoid cells. 
Demonstration in tissue section by peroxidase technique // 
American Journal of Pathology. – 1984. – 116. – Р. 297-304.



56 «Проблеми остеології»

Волошин М.А., Федотченко А.В. «Особливості формування капсули суглоба після антенатальної дії антигену»

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАПСУЛЫ СУСТАВА ПОСЛЕ АНТЕНАТАЛЬНОГО  
ДЕЙСТВИЯ АНТИГЕНА

Волошин М.А., Федотченко А.В.

Запорожский государственный медицинский университет МОЗ Украины, Запорожье

Резюме. В работе путем применнения морфометрического, гистологического, гистохимическогои статистического 
методов исследована динамика становления капсулы тазобедренного сустава белых лабораторных крыс в течение пост-
натального периода после внутриплодного введения антигена. Установлено, что антенатальное действие антигена приво-
дит к увеличению количества лимфоцитов, в частности PNA+ лимфоцитов в капсуле сустава. На этом фоне наблюдаются 
увеличение доли клеток, основного вещества и эластических волокон при одновременном уменьшении содержания кол-
лагеновых волокон, нарушение распределения полисахаридов и фибробластов, что указывает на развитие диспластичес-
ких процессов в тазобедренном суставе и может рассматриваться как ведущий фактор развития коксартроза. Эксперимен-
тально получено долихостеномелию как визуальное клиническое проявление дисплазии.

Ключевые слова: тазобедренный сустав, капсула сустава, дисплазия соединительной ткани, антиген.
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Актуальність
За незаперечними даними світової медичної 

статистики одним із найбільш поширених та со-
ціально значимих ревматичних захворювань є 
остеоартроз (ОА). Кількість хворих та вартість 
лікування зростають щорічно в глобальному 
масштабі, спонукаючи й науковців, й практиків 
до пошуків нових методів лікування. Так, за да-
ними США, до 2030 року потреба населення кра-
їни в проведенні ендопротезування колінних су-
глобів із приводу ОА зросте на 640%, а затрати 
на фармакологічне, реабілітаційне та хірургічне 
лікування лише ОА цієї локалізації – на мільяр-
ди доларів.

Ураховуючи глобальне постаріння населення 
цивілізованих країн світу, а також відому тенден-
цію до «омолодження» ОА, кількість пацієнтів, 
які потребуватимуть як терапевтичного, так і хі-
рургічного лікування ОА буде неухильно зроста-
ти. Водночас, незважаючи на масштабні експери-
ментальні й клінічні дослідження на сучасному 
етапі практикуючий лікар не має засобів консер-
вативного лікування ОА, які достовірно позитив-
но можуть впливати  на біохімічні та імуноза-
пальні чинники, що лежать в основі патогенезу й 
прогресування дегенерації хряща при ОА. 

Згідно сучасних уявлень самопрогресуючий 
перебіг ОА пов’язаний із розвитком у хрящовій 
тканині стійкого дисбалансу між прозапальни-
ми цитокінами (фактор некрозу пухлини альфа 
(ФНП-α), інтерлейкіни (ІЛ) -1α, -1β) і протиза-
пальними цитокінами (ІЛ-10, ІЛ-4, ІЛ-1rα) у бік 
переважання прозапальних факторів, що при-
зводить до активації протеолітичних фермен-
тів і прогресуючої деструкції суглобового хря-
ща. Окрім того, щодо ОА колінних суглобів до-
ведено залучення в патологічний процес також 

субхондральної кістки, синовії, зв’язок, капсули 
суглоба й, можливо,  сенсорних нервових закін-
чень. На жаль, на сучасному етапі не існує ефек-
тивних фармакологічних засобів, які достовірно 
впливають на вказаний комплекс імунологічних, 
біохімічних та біомеханічних чинників, залуче-
них у розвиток та прогресування дегенерації су-
глобового хряща. Тому на сьогодні надзвичайно 
актуальним завданням є пошук і оцінка ефектив-
ності нових методів лікування та попередження 
прогресування ОА, особливо таких, які мають 
комплексний вплив на суглобові тканини, відріз-
няються економічністю та простотою викорис-
тання – адже загалом лікування неускладнено-
го ОА має відбуватись в умовах первинної ланки 
системи охорони здоров’я. 

Виходячи з вищенаведених міркувань, ми 
звернули увагу на відносно новий метод лікуван-
ня ОА, пов’язаний із внутрішньосуглобовим вве-
денням  аутологічної збагаченої тромбоцитами 
плазми (АЗТП). 

Згідно опублікованих даних уперше АЗТП 
була  використана в 1987 р. у ході операції на 
серці Феррарі М., як аутологічний компонент 
для швидшого загоєння післяопераційних ран. 
У середині 1990-х відзначалося значне поширен-
ня використання методу в лікуванні спортивних 
травм, для уповільнення прогресування кістко-
во-хрящових дефектів. Це довели лікарі спор-
тивної медицини, які використовували АЗТП у 
лікуванні та відновленні олімпійських спортс-
менів. Одержані ними дані були опубліковані в 
журналі Американської медичної асоціації;  од-
ночасно публікуються й позитивні результати 
зас тосування АЗТП спеціалістами з Європи.

АЗТП – це біологічний продукт, отриманий 
із крові людини, що містить велику кількість 
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тромбоцитів у невеликій кількості плазми. Якщо 
трактувати дослівно, то термін «збагачена тром-
боцитами плазма» – це плазма, в якій концентра-
ція тромбоцитів перевищує фізіологічну норму. 
У нормі кількість тромбоцитів у крові дорослої 
людини коливається від 150 тис/мкл до 350-
400 тис/мкл і в середньому складає 200 тис/мкл. 
Тромбоцити являють собою дрібні, без’ядерні 
клітини крові, які відіграють основну роль у про-
цесах гемостазу, а також містять різні білки, ци-
токіни та інші біоактивні чинники, в тому чис-
лі так звані фактори росту, які стимулюють і ре-
гулюють основні ланки процесу загоєння при 
ушкодженнях різних тканин. Збагачена тромбо-
цитами плазма – це плазма, яка містить близько 
1 млн/мкл тромбоцитів (не менше 700 тис/мкл); 
у такій плазмі міститься у 3-5 разів більше фак-
торів росту, ніж у цільній крові. 

У сучасній клінічній медицині АЗТП вико-
ристовується досить широко для прискорення 
репарації м’язів, сухожилок після травм та при 
їх хронічних наслідках (хронічні виразки, тенди-
нопатії); в стоматології та хірургії щелепно-ли-
цьової ділянки; пластичній хірургії й корекцій-
ній косметології. 

У всіх випадках теоретичним базисом для 
використання АЗТП є визначена присутність у 
тромбоцитах у значній концентрації факторів 
росту та цитокінів, які регулюють процеси від-
новлення та репарації різних тканин організму, 
включаючи регуляцію міграції та проліферації 
клітин, ангіогенез, управління процесом запа-
лення та синтезу колагену. 

Крім того, тромбоцитарна аутоплазма мо-
дулює та регулює функцію первинних факто-
рів росту. Згадана властивість відрізняє фактори 
росту тромбоцитарної аутоплазми від рекомбі-
нантних факторів росту, кожен з яких відповідає 
за окремий механізм регенерації та знаходиться 
в системі складного та багатосходинкового регу-
лювання каскаду ключових клітинних процесів, 
таких як клітинна проліферація, хемотаксис, ди-
ференціація та ангіогенез. У таблиці 1 наведені 
основні фактори росту, що містяться в збагаче-
ній тромбоцитами плазмі, та їх фізіологічні ефек-
ти. Вказані фактори виділяються разом із цитокі-
нами (такими як ІЛ-1 і ФНП-α) при руйнуванні 
мембрани клітинних елементів із α-гранул тром-
боцитів. Основні цитокіни, виявлені в тромбоци-
тах включають: трансформуючий фактор росту β 
(TGF-β), тромбоцитарний фактор росту (PDGF), 
інсулінподібний фактор росту (IGF-I, IGF-II), 
фактор росту фібробластів (FGF), епідермаль-
ний фактор росту (EGF), фактор росту ендотелію 
судин (VEGF або PDAF), фактор росту ендоте-
ліальних клітин (PDEGF) і плацентарні ростові 
фактори (PLGF-1/-2); тромбоспондин, остеонек-
тин, «культуральний шоковий протеїн». 

Аутологічна збагачена тромбоцитами плаз-
ма одержується різноманітними, але однотипни-
ми й, загалом, нескладними методами, – шляхом 
центрифугування венозної крові пацієнта, при 
якому відбувається сепарація плазми з підвище-
ним вмістом тромбоцитів від інших клітинних 
елементів крові (іноді застосовується плазма, що 
містить як тромбоцити, так і лейкоцити). Про-

Таблиця 1. Фактори росту, описані в збагаченій тромбоцитами плазмі, та їх фізіологічні ефекти

Фактор Мішень Фізіологічні ефекти

PD-EGF Клітини кровоносних судин, зовнішні клітини 
шкіри, фібробласти й багато інших типів клітин

Клітинний ріст, рекрутмент, диференціація, закриття 
шкірної рани, секреція цитокінів

PDGF A + B Фібробласти, гладком’язові клітини, хондроци-
ти, остеобласти, стовбурові мезенхімальні клі-
тини

Прискорений клітинний ріст, рекрутмент, ріст крово-
носних судин, грануляція, секреція факторів росту, фор-
мування матрикса колагену й кістки за участі кісткових 
морфогенетичних білків (BMP)

TGF-β1 Тканина кровоносних судин, зовнішні клітини 
шкіри, фібробласти, моноцити, клас TGF, вклю-
чаючи BMP, остеобласти – вищий рівень TGF-βr

Синтез колагену, пригнічення росту,  апоптоз, диферен-
ціація, активація

IGF-I, II Кістка, кровоносні судини, шкіра та інші ткани-
ни, фібробласти

Клітинний ріст, диференціація, рекрутмент, синтез ко-
лагену за участі PDGF

VEGF, ECGF Клітини кровоносних судин Клітинний ріст, міграція, ріст нових кровоносних су-
дин, антиапоптоз

bFGF Кровоносні судини, гладкі м’язи, шкіра, фібро-
бласти та інші типи клітин

Клітинний ріст, міграція клітин, ріст кровоносних су-
дин

П р и м і т к и : PD-EGF – епідермальний фактор росту тромбоцитів, PDGF – тромбоцитарний фактор росту, BMP – кіст-
ковий морфогенетичний білок, TGF – трансформуючий фактор росту, IGF – інсулінподібний фактор росту, VEGF – фак-
тор росту ендотелію судин, ECGF – фактор росту ендотеліальних клітин, bFGF – основний фактор росту фібробластів. 



Том 17, № 4, 2014 59

Від науки до практики

цес не потребує коштовного окремого обладнан-
ня чи тривалого навчання медичного персоналу, 
не займає багато часу, а отже, за визнанням бага-
тьох науковців та клініцистів є недорогим, прос-
тим, ефективним та мінімально інвазивним ме-
тодом одержання «коктейлю» із власних факто-
рів росту та цитокінів у високій концентрації для 
подальшого використання з метою відновлення 
різноманітних тканин організму на молекуляр-
но-клітинному рівні. Окрім вмісту ростових фак-
торів АЗТП містить також ряд біологічно актив-
них субстанцій, які мають протизапальну, анти-
бактеріальну й фунгіцидну дію, що може також 
мати позитивний ефект при лікуванні ОА.

Підвищена зацікавленість науковців до по-
тенціалу застосування АЗТП демонструєть-
ся зростаючою з року в рік кількістю наукових 
публікацій із цієї проблеми. При цьому важли-
во відзначити наявність не лише клінічних спо-
стережень, але й великої кількості експеримен-
тальних досліджень. Так в експерименті на клі-
тинних лініях хондробластів і синовіоцитів 
людини Sundman E.A. із співдослідниками про-
демонстрували, що АЗТП порівняно з гіалуро-
новою кислотою, не лише зменшує вміст у тка-
нинах найбільш активного цитокіну запалення 
– ФНП-α, але й достовірно зменшує експресію 
гену ММР-13 у синовіоцитах, ген індукує син-
тез металопротеїназ, завдяки чому теоретично 
може уповільнюватись деградація хряща; водно-
час, у лініях клітин після додавання АЗТП вияв-
лено підвищення експресії генів, що індукують 
синтез колагену, отже, можливо й in vivo збагаче-
на тромбоцитами плазма має позитивний вплив 
як на уповільнення деструкції, так і на пришвид-
шення відновлення суглобових тканин, у тому 
числі – хрящової. Цікавою знахідкою даного екс-
периментального дослідження стало виявлення 
також стимулюючого впливу АЗТП на синтез ен-
догенної гіалуронової кислоти синовіоцитами, 
що, в умовах клінічного застосування може мати 
значний лікувальний та профілактичний ефект 
при ОА.

У експериментальному дослідженні El-
Sharkawy і співдослідників (2007) продемонстро-
вано виражений протизапальний вплив АЗТП на 
культуру моноцитів, що проявлялось у пригні-
ченні синтезу прозапальних цитокінів моноци-
тами та збільшення виділення протизапальних 
факторів при обробці клітин збагаченою тром-
боцитами плазмою. Схожі ефекти АЗТП при ви-
користанні її з культурою хондроцитів зі змоде-

льованим запаленням (за допомогою ІЛ-1) одер-
жано й іншими дослідниками (van Buul G.M. et 
al., 2011): на цій експериментальній моделі ОА 
продемонстровано пригнічення ІЛ-1 – асоційо-
ваного із запаленням, у тому числі – пригнічен-
ня активації ядерного фактору каппа В (NFκB), 
активація якого лежить в основі патогенезу про-
гресування деградації хрящової тканини при ОА.

Важливі результати щодо сили протизапаль-
ного ефекту АЗТП одержано іншими дослід-
никами (Beizel K. et al., 2014), якими проведе-
но порівняльний експеримент на культурі клі-
тин ендотелію умбілікальної вени: культуру, що 
спочатку стимулювалась до виникнення запаль-
ного процесу, надалі обробляли одним із трьох 
препаратів – кеторолаком, метилпреднизоло-
ном і АЗТП. Одержані результати дозволили до-
слідникам зробити висновок, що при переважан-
ні протизапального ефекту при застосуванні ме-
тилпреднізолону, пригнічення запалення під 
впливом АЗТП і кеторолаку відбувалось однако-
вою мірою. 

Окрім ряду експериментальних досліджень, 
ефективність і безпека застосування АЗТП, зо-
крема при ОА великих суглобів (найчастіше – 
колінних), на сьогодні продемонстровані й у клі-
ніці. Так, згідно даних нових досліджень амери-
канських, європейських та російських науковців 
позитивні результати при використанні АЗТП у 
вигляді локальної терапії одержано при лікуван-
ні хворих на ОА: виявлено зменшення прогресу-
вання запального та дегенеративного процесу в 
суглобах, що супроводжувалось значним покра-
щенням якості життя пацієнтів. 

У 2009 році американські дослідники (Foster 
T.E. et al., 2009) опублікували результати подвій-
ного сліпого клінічного дослідження, проведе-
ного в двох групах пацієнтів, де відзначили по-
зитивний ефект застосування АЗТП у лікуванні 
ОА колінних суглобів. У цьому дослідженні одна 
група хворих (39 осіб) одержала ін’єкції АЗТП, 
а друга (39 пацієнтів) – ін’єкції препаратів гіа-
луронової кислоти для внтурішньосуглобово-
го введення. Дослідники виявили, що ін’єкції 
АЗТП покращили показники больових відчут-
тів на 56% і зупинили на час спостереження по-
дальше прогресування ОА в колінних суглобах у 
73% пацієнтів. Зроблено висновок, що ефектив-
ність лікування ОА колінних суглобів із застосу-
ванням АЗТП перевищує ефективність застосу-
вання препаратів гіалуронової кислоти на ранніх 
стадіях захворювання. 
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Одночасно голландські ортопеди з медично-
го центру Еразмус на чолі з де Восом Р. прове-
ли дещо інше дослідження щодо АЗТП. Було ві-
дібрано 54 пацієнта віком 20-35 рр. та спільними 
скаргами на болі в ахіловому сухожилку піс-
ля травми. Хворі були розділені на дві групи, де 
перша отримувала плацебо (фізіологічний роз-
чин), а друга група – АЗТП у вигляді 3 ін’єкцій з 
інтервалом 7 днів кожна. За результатами оцінки 
стану пацієнтів обох груп  через 6, 12 та 24 тиж-
ні колективом дослідників було зроблено висно-
вки про ефективність та безпеку застосування 
АЗТП у складі комплексної консервативної тера-
пії ушкоджень ахілового сухожилка.

За даними російських дослідників (Брехов 
В.Л., 2007) застосування АЗТП оптимізує проце-
си репаративного остео- й хондрогенезу, що по-
кращує результати хірургічного лікування хво-
рих з дефектами кісткової й хрящової (суглобо-
вої) тканин, зменшує кількість реоостеосинтезів 
у 7 разів і призводить до скорочення термінів не-
дієздатності на 15%.

Akeda K. зі співавторами (2006) повідомили 
у своїх дослідженнях, що АЗТП може бути вико-
ристана як джерело анаболічних факторів росту 
для стимуляції хондроцитів у хрящових тканин-
но-інженерних конструкціях, у зв’язку з підси-
ленням синтезу протеогліканів та колагену.

Аналіз сучасної бази наукових досліджень із 
застосування АЗТП дозволив Американському 
коледжу ортопедів рекомендувати використання 
цього методу в лікуванні  ОА колінних суглобів 
із рівнем доказовості В (так само, як і препаратів 
гіалуронової кислоти для внутрішньосуглобово-
го введення).

На досить значній кількості хворих на ОА ко-
лінних суглобів Wang-Saegusa et al. (312 пацієн-
тів) і Kon E. et al. (115 пацієнтів) продемонстру-
вали значне покращення основних показників 
індексу WOMAC після введення АЗТП, яке збе-
рігалось через 6 і 12 місяців після закінчення лі-
кування. 

Важливі дані щодо ефективності АЗТП при 
ОА із МРТ контролем стану суглобового хря-
ща були одержані в дослідженні Halpern B. et al., 
якими було показано відсутність прогресування 
деградації хряща колінних суглобів за даними 
МРТ протягом року після введення АЗТП. 

Таким чином, на сучасному етапі вивчення 
ефектів АЗТП та визначення найбільш ефектив-
них методик її застосування для лікування ОА є 
теоретично та клінічно обґрунтованим.

Мета дослідження – визначити ефективність 
та безпеку застосування АЗТП у комплексному 
лікуванні хворих на ОА колінних суглобів І-ІІ 
стадії.

Матеріали і методи 
Дослідження проведено на кафедрі сімейної 

медицини НМАПО ім. П.Л. Шупика та кафедрі 
травматології НМУ ім. О.О. Богомольця в 2-х 
групах хворих із встановленим діагнозом ОА 
колінних суглобів І-ІІ рентгенологічної стадії 
(за класифікацією Kellgren J.H. та Lawrence J.S.) 
у фазі загострення. У дослідження не включа-
лися хворі з тяжкими ураженнями внутрішніх 
органів, які могли вплинути на результати до-
слідження, хворі з іншими захворюваннями су-
глобів, травмами та оперативними втручання-
ми на колінних суглобах. У дослідження було 
включено 28 пацієнтів (9 чоловіків (30,8%) та 
19 жінок (69,2%), віком 35-55 рр. (середній вік 
44,7±1,2 роки), які були розподілені на 2 групи. 
У групу 1 увійшли 14 хворих, які дали згоду на 
застосування в комплексі лікування ОА окрім 
стандартної терапії 3 внутрішньосуглобових 
ін’єкцій АЗТП; групу 2 склали 14 хворих, які 
одержали стандартне лікування ОА колінних 
суглобів І-ІІ ст. згідно діючих рекомендацій 
(EULAR, наказу МОЗ України №676): нестеро-
їдні протизапальні препарати, лікувальна фіз-
культура, фізіопроцедури [2, 3]. Основні демо-
графічні й клініко-лабораторні характеристики 
обстежених груп хворих наведено в таблиці 2. 

Хворі першої групи окрім стандартної комп-
лексної терапії одержали 3 внтуршньосуглобо-
вих введення АЗТП з інтервалом 3-4 дні й загаль-
ним об’ємом 12-15 мл та середнім вмістом тром-
боцитів 860×109/мкл. 

Аутологічну збагачену тромбоцитами плазму 
для внутрішньосуглобових ін’єкцій одержували 
шляхом центрифугування власної венозної крові 
пацієнта (9 мл) у вакуумних пробірках зі спеці-
альним гелем (виробництва Росії) протягом 5 хв. 
із швидкістю 3 тис. обертів на хвилину. Після за-
вершення центрифугування всі клітинні елемен-
ти крові, окрім тромбоцитів, осідали під шаром 
гелю. Плазма, що залишалася над гелем, є збага-
ченою тромбоцитами.

Для оцінки ефективності й безпеки застосу-
вання АЗТП усім пацієнтам до початку дослі-
дження та через 1, 3 і 6 міс. від початку лікуван-
ня проводили комплексне клінічне, лабораторне 
та інструментальне обстеження. 

Згідно рекомендацій EULAR в якості крите-
ріїв оцінки ефективності лікування при прове-
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денні клінічних досліджень у хворих на ОА ре-
комендується використовувати індекс WOMAC і 
індекс Лекена [2, 3], тому клінічне обстеження 
всіх хворих включало: 

– визначення інтенсивності болю в колін-
них суглобах за візуально-аналоговою шкалою 
(ВАШ) у мм; 

– оцінку функціональних можливостей паці-
єнта за анкетою WOMAC (Western Ontario and 
McMaster University Osteoarthritis index), що міс-
тить 24 питання у 3 розділах: оцінка болю, ску-
тості та функціонального навантаження (20);

– визначення сумарного альго-функціональ-
ного індексу за опитувальником Lequesne M.G. 
в балах, що включає оцінку болю в спокої й при 
ходьбі (5 питань), максимальну відстань при 

ходьбі (1 питання) й повсякденну активність (4 
питання) (19). 

Лабораторне обстеження включених у до-
слідження пацієнтів включало: загальноклінічні 
аналізи крові та сечі; біохімічний аналіз крові (се-
чова кислота, креатинін, аланінамінотрансфера-
за (АлАТ) та аспартатамінотрансфераза (АсАТ),  
рівень С-реактивного білка (СРБ)); ШОЕ.

Інструментальне обстеження включало рент-
генологічне дослідження колінних суглобів у 
двох стандартних проекціях до та через 6 міс від 
початку лікування. 

Статистичний аналіз одержаних результатів 
проводили з визначенням параметричних (кри-
терій Ст’юдента) й непараметричних (кореляцій-
ний аналіз Спірмена) критеріїв, використовуючи 
пакет програм «Statistika 6,0».

Результати та їх обговорення
Згідно із сучасними рекомендаціями, ефек-

тивність лікування остеоартрозу визначається 
зменшенням тривалості ранкової скутості, по-
казників активності запального процесу (СРБ), 
зменшенням інтенсивності болю в суглобах 
за ВАШ та WOMAС й покращенням показни-
ків функціональної активності на 20% та біль-
ше від початкових величин (Clegg O. et al., 2006; 
Bob H. et al., 2007; Haynes S., Gemmell H., 2007). 
На основі цих критеріїв нами проведено оцінку 
ефективності застосування АЗТП для лікування 
ОА колінних суглобів І-ІІ ст. у фазі загострення. 
Як видно з даних, наведених у табл. 2, на почат-
ку дослідження групи хворих істотно не відріз-
нялись за основними показниками. 

Як видно з даних, наведених у таблиці 3 та 
на рисунках 1 і 2, у процесі спостереження та лі-
кування позитивна динаміка інтенсивності болю 

Таблиця 2. Основні характеристики хворих, 
включених у дослідження

Характеристика Група 1 Група 2

Жінки, n (%) 9 (32,8) 10 (35,1)
Чоловіки, n (%) 5 (16,4) 4 (15,7)
Тривалість захворюван-
ня, років 7,43±1,04 5,88±0,96

Тривалість ранкової ску-
тості, хв <30 хв. <30 хв.

ШОЕ, мм/год 23±1,3 19±0,7
СРБ, мг/л 7,34±0,52 6,92±1,07
Біль за ВАШ, мм 4,1±0,4 4,0±0,6
Сумарний показник ін-
дексу WOMAC, мм 55,5±2,8 56,0±3,5

Індекс Lequesne, бали 5,9±0,3 5,7±0,2
Рентгенологічна стадія 
І, n (%) 6 (46,7) 9 (61,7)

Рентгенологічна стадія 
ІІ, n (%) 8 (53,3) 5 (38,3)

Таблиця 3. Динаміка показників анкети WOMAC у процесі спостереження

Показник
Розділ А

(біль у спокої й при ру-
хах)

Розділ Б
(обмеження рухли-

вості)

Розділ В 
(обмеження у виконанні щоденної 

діяльності)

Сумарний показник анкети 
WOMAC

Група 1
До лікування 10,9±1,3 3,8±1,0 40,8±2,2 55,5±2,8
Через 1 міс 6,0±0,2* 2,5±0,3 36,8±1,9 45,3±0,8
Через 3 міс 4,8±0,3* 2,1±0,2* 23,3±1,8 30,2±0,4
Через 6 міс 2,3±0,3* 1,1±0,1* 18,0±1,1 21,4±1,6*

Група 2
До лікування 10,2±0,9 3,6±0,1 41,2±1,9 55,0±2,5
Через 1 міс 8,03±0,4 3,3±0,2 39,1±2,2 50,4±2,7
Через 3 міс 6,9±0,2 2,5±0,1 27,0±1,7 36,4±2,2
Через 6 міс 4,5±0,3 2,4±0,1 24,6±1,2 31,5±1,2

П р и м і т к а . * – p<0,05 порівняно з показниками групи 2.
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та показників шкали WOMAC й індексу Лекена 
відбувалась в обох групах хворих. Однак, у групі 
пацієнтів, які одержували лікування АЗТП, спо-
стерігалась краща позитивна динаміка больово-
го синдрому (як при оцінці за анкетою WOMAC, 
так і за ВАШ), що супроводжувалось достовір-
ними відмінностями показників функціональних 
можливостей хворих першої групи при обсте-
женні через 3 і 6 міс.

Рис. 1. Динаміка інтенсивності больового синдрому за 
ВАШ (мм) у процесі спостереження. Примітка: * – різ-

ниця між групами хворих достовірна (р<0,05).

Рис. 2. Функціональний стан хворих у двох групах (за 
оцінкою сумарного альго-функціонального індексу 
Lequesne M.G.) у балах. Примітка: * – різниця між гру-

пами хворих достовірна (р<0,05).

Функціональний стан пацієнтів першої групи 
покращився за рахунок зменшення скутості на 
23%; больові відчуття при рухах та після прохо-
дження дистанції зменшились після проведеного 
лікування  на 37,8%; біль та дискомфорт при під-
йомі та спуску східцями зменшились відповідно 
на 38,6% та 35%, а також при вставанні з поло-
ження сидячи (на 44,1%), що супроводжувалось 
достовірним зменшенням обмежень у щоденній 
діяльності. Важливо відзначити, що в дослідній 
групі пацієнтів за всіма показниками було досяг-

нуто кращі результати лікування, які зберігались 
після 3-х і 6-ти міс спостереження.

На початку дослідження в частини хворих  
обох  груп (42,9% у групі 1 і 35,7% у групі 2) ви-
являвся підвищений рівень СРБ (на 20-25% від 
верхньої межі лабораторної норми). У проце-
сі лікування в усіх хворих обох груп рівень СРБ 
нормалізувався, однак у 3 пацієнтів другої гру-
пи при обстеженні через 6 міс рівень СРБ зно-
ву підвищився (вище верхньої межі лаборатор-
ної норми), що супроводжувалось і збільшенням 
інтенсивності болю в суглобах і було свідченням 
загострення ОА. У першій групі пацієнтів спо-
стерігалась стійка нормалізація рівня СРБ і клі-
нічних ознак розвитку загострення ОА не було 
виявлено в жодному випадку протягом 6-ти міс 
спостереження, що може свідчити на користь 
протизапального ефекту АЗТП. 

За даними рентгенологічного дослідження 
через шість місяців суттєвої динаміки в розмірі 
суглобової щілини за час спостереження виявле-
но не було. 

Аналіз безпеки застосування АЗТП при вну-
трішньосуглобовому застосуванні при ОА ко-
лінних суглобів не виявив жодного випадку сут-
тєвих небажаних явищ в обстеженій групі паці-
єнтів; у 3 хворих після ін’єкції спостерігались 
больові відчуття в місці ін’єкції.

Висновки
Використання АЗТП у складі комплексної те-

рапії ОА колінних суглобів на ранніх стадіях є 
патогенетично й експериментально обґрунтова-
ним у покращанні ефективності лікування, мож-
ливо – продовження ремісії й уповільнення де-
градації суглобового хряща.

Застосування 3 внутрішньосуглобових ін’єк-
цій АЗТП при гонартрозі І-ІІ ст. сприяє регресії 
больового синдрому, пришвидшує покращення 
показників функціональної активності пацієнтів 
та сприяє більш тривалому ефекту від проведе-
ного курсу лікування порівняно зі стандартною 
терапією ОА.

Локальна терапія АЗТП характеризується до-
брою переносимістю та не супроводжується не-
бажаними явищами за виключенням незначної 
болючості в місці ін’єкції в деяких пацієнтів.

Необхідне проведення подальших більш три-
валих досліджень з використанням рентгеноло-
гічного, ультразвукового та МРТ моніторингу 
стану суглобового хряща для отримання більш 
точних результатів і визначення найбільш ефек-
тивної методики застосування АЗТП при ОА. 
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PLATELET-ENRICHED PLASMA IN THE TREATMENT OF RHEUMATIC DISEASES IN GENERAL 
MEDICAL PRACTICE

Hіmіon L.V., Buryanov O.A., Smolіna L.O., Danyluk S.V., Yaschenko O.B., Gavrilyuk G.O.

Summary. The article describes the results of clinical use of autologous platelet-rich plasma (PRP) in patients with I-II stages 
of knee osteoarthritis. The data demonstrates improving of the complex therapy efficacy by use of PRP comparing to standard 
osteoarthritis OA treatment for 6 months.

Key words: osteoarthritis of the knee, autologous platelet rich plasma, VAS, WOMAC.
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Вступ
Зацікавленість провідних вчених світу не-

йрофіброматозом (НФ) значно зросла за кіль-
ка останніх десятиліть; не останню роль у цьо-
му зіграв такий фактор, як впровадження ДНК-
технологій. Велика кількість різноманітних 
типів мутацій спостерігається при НФ-1 та НФ-
2, але дуже тяжко корелювати гетерогенність му-
тацій генів НФ-1 та НФ-2 у хворих з варіабель-
ністю фенотипових проявів, що потребує додат-
кових досліджень.

Більшість лікарів протягом своєї професій-
ної діяльності зустрічають всього одного чи 
двох хворих на нейрофіброматоз, що звичайно 
ускладнює діагностику та підходи до лікування.

Недостатня інформованість лікарів з питань 
діагностики, особливостей перебігу та тактики 
лікування пацієнтів з нейрофіброматозом часто 
призводить до появи функціональних розладів у 
таких хворих, зайвих економічних витрат, неві-
рної медичної тактики, неадекватної соціальної 
адаптації та додаткових психо-емоційних розла-
дів пацієнтів.

Якщо проаналізувати літературні дані остан-
ніх років, то чітко напрошується висновок, що 
існують тільки загальні поняття та туманні уяв-
лення про особливості клініки, перебігу, діаг-
ностики та лікування хворих на нейрофіброма-
тоз. Особливо це стосується раціональної такти-
ки лікування та методів хірургії пухлин, у тому 
числі множинних, головного та спинного мозку, 
а також периферичної нервової системи. Дана ін-
формація свідчить про те, що нейрофіброматоз 

є однією з найактуальніших медичних проблем 
сьогодення. 

Зважаючи на досить високу частоту випадків 
захворювання, ймовірність значних косметич-
них дефектів і наявності неврологічної симпто-
матики, що може призводити до локомоторних 
порушень, слід наголосити на надзвичайній ак-
туальності проблеми нейрофіброматозу в даний 
час, враховуючи бурхливий розвиток фармацев-
тичної галузі, розробку фармакотерапевтичних 
схем лікування із застосуванням як традиційних, 
так і нових препаратів та їх комбінацій.

Усе вище наведене зумовлює актуальність, 
наукову та практичну цінність дослідження, 
спрямованого на вивчення причин та механізмів 
розвитку нейрофіброматозу, особливостей його 
клінічних проявів, перебігу; розробку сучасної 
класифікації та оптимізації лікування цього за-
хворювання, де провідним проявом, що загрожує 
життю хворих, є наявність пухлин нервової сис-
теми, в тому числі й множинних.

Історія захворювання
Нейрофіброматоз описав німецький патолог 

Фрідріх Даніель фон Реклінгхаузен (1833-1910), 
учень Вірхова, в 1882 р. у роботі «Про множин-
ні фіброми шкіри та їх зв’язок із множинними 
невромами». Опис даного захворювання було 
зроблено задовго до відкриття структури ДНК. 
У зв’язку із цим воно отримало назву «Хвороба 
Реклінгхаузена». Даним терміном позначали не 
тільки нейрофіброматоз І, але й усі види та про-
яви цього захворювання. Відмінні за своїми при-
чинами виникнення та проявами нейрофіброма-

НЕЙРОФІБРОМАТОЗ І ТИПУ.  
КЛІНІЧНІ ПРОБЛЕМИ В ПРАКТИЦІ ОРТОПЕДА

Мисліборська Я.В. 

Науковий керівник: д.мед.н., професор Сулима В.С.
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Резюме. У статті наведено дані щодо особливостей клінічних ознак нейрофіброматозу І типу, зокрема його кісткових про-
явів. Також наведено інформацію про нові підходи до хірургічного лікування псевдоартрозу кісток гомілки, зумов-
леного наявністю в пацієнтів нейрофіброматозу І типу. Виявлено, що в результаті застосування описаної тактики лі-
кування були досягнуті позитивні результати у вигляді зрощення кісток та відновлення функції кінцівки. Враховую-
чи полiсистемнiсть, полiорганність та рiзноспрямованiсть ураження при нейрофiброматозi постає питання не тільки 
хiрургiчної тактики та вiдповiдних методик, але й обґрунтованості та послiдовностi хiрургiчних дій, зкоординованої 
роботи фахiвцiв багатьох, не тільки медичних спеціальностей, для лікування та соціальної адаптації таких хворих.

Ключові слова: нейрофіброматоз І типу, нейрофіброма, гліома, псевдоартроз, остеотомія, остеосинтез.
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тоз І та ІІ типу виділяють у «периферичну» та 
«центральну» форми хвороби Реклінгхаузена. 
Після визначення генетичних причин виникнен-
ня первинна назва захворювання застаріла. 

Хоча нейрофіброматоз (НФ) став широко ви-
знаним як патологічний стан наприкінці 19-го 
століття, тільки порівняно недавно було розро-
блено чітке розмежування між його загальни-
ми проявами та ураженнями з боку периферич-
ної нервової системи. Остання форма характер-
на двобічними невриномами слухового нерва, 
які можуть супроводжуватися іншими внутріш-
ньочерепними пухлинами, зокрема, менінгіома-
ми. Практично до сьогоднішніх днів існувала не-
ясність щодо різноманітності проявів цих 2 типів 
нейрофіброматозу у свідомості лікарів і в літера-
турі. У 1987 році Погоджувальна комісія з Наці-
ональних інститутів охорони здоров’я диферен-
ціювала клінічні прояви, пов’язані із класичним 
синдромом фон Реклінгхаузена, від інших, пе-
реважно внутрішньочерепного підтипу, й вони 
були згодом систематизовані в тип НФ-1 і тип 
НФ-2, відповідно. Протягом останніх кількох ро-
ків генетичні дефекти, що лежать в основі цих 2 
синдромів, були з’ясовані, й було виявлено, що 
їх витоки полягають в дефектах окремих хромо-
сом. 

Нейрофіброматоз
Виділяють нейрофіброматоз І та нейрофібро-

матоз ІІ типу. Відмінність цих форм підтверджу-
ється й розбіжністю генів, відповідальних за ви-
никнення даних типів захворювання: ген НФ-1, 
відповідальний за виникнення класичної хворо-
би Реклінгхаузена, локалізований на 17-ій хро-
мосомі, а ген НФ-2 – на 22-ій. Ген НФ-1 розці-
нюється як супресор пухлинного росту: із втра-
тою його функції пов’язані не тільки пухлини, 
типові для нейрофіброматозу І типу, а й низка 
пухлин у загальній популяції, що не мають сто-
сунку до хвороби Реклінгхаузена. Нейрофібро-
мін – білок гена НФ-1 – виконує, ймовірно, різні 
функції в різних типах клітин. Нейрофіброматоз 
людини спричинюється присутністю мутантно-
го алеля гена НФ-1 в одній хромосомі. Плоди з 
мутантними алелями в двох хромосомах, оче-
видно, нежиттєздатні. Згідно з «Міжнародною 
статистичною класифікацією хвороб і проблем, 
пов’язаних зі здоров’ям» Х перегляду, це захво-
рювання належить до класу XVII «Природжені 
аномалії (вади розвитку), деформації та хромо-
сомні порушення», рубрики Q85 «Факоматози, 
не класифіковані в інших рубриках». 

Виділяють такі основні клінічні варіанти 
(Мордовцева В.В. та співавт., 1997):

1) з домінуванням нейрофібром і нечисленни-
ми пігментними плямами;

2) з переважним виявом у вигляді великих 
(понад 15 мм) пігментних плям і нечисленними, 
здебільш підшкірними нейрофібромами;

3) з пігментними елементами у вигляді розсі-
яних по всій шкірі дрібних плям типу ластовин-
ня;

4) змішаний, найпоширеніший.
Морфологічним субстратом нейрофібромато-

зу, як і інших факоматозів, є гамартоми – утво-
рення, що складаються із клітин, які неначе за-
трималися у своїй диференціації й перебувають 
у стані «перманентної ембріоналізації». Гамар-
томи мають ектодермальне походження й розта-
шовані переважно в нервовій тканині та шкірі й 
(або) складаються з елементів цих тканин.

Оскільки елементи гамартоми мають дещо 
більшу схильність до проліферації та неоплас-
тичної трансформації, то низка авторів розгля-
дає це явище як пухлиноподібну природжену 
ваду розвитку. Патологоанатомічно гамартоми 
при хворобі Реклінгхаузена є нейрофібромами, 
в складі яких знайдено переважно фіброблас-
ти, шванівські клітини, периневральні клітини. 
У 100% випадків вони дають позитивну реакцію 
на білок S100. У складі нейрофібром виявляють 
значну кількість опасистих клітин, особливо на 
ранніх стадіях. Під час електронної мікроскопії 
спостерігають їх тісний контакт з лімфоцитами. 
Існує, принаймні, три гіпотези, що пояснюють 
наявність у пухлині тканинних базофілів:

1) опасисті клітини справляють пряму стиму-
люючу дію на ріст пухлини – їх продукти віді-
грають важливу роль у регуляції синтезу кола-
гену фібробластами і шваноподібними клітина-
ми. Медіатори огрядних клітин можуть впливати 
на ріст нейрофібром як шляхом прямої стимуля-
ції мітотичної активності клітин, так і за раху-
нок посиленого ангіогенезу (гранули тканинних 
базофілів містять чинник росту фібробластів, IL-
6, IL-8, субстанції, що безпосередньо стимулю-
ють мітотичну активність меланоцитів, TNF-α, 
трансформуючий фактор росту-β, гепарин, а та-
кож речовини, які спричиняють ферментативну 
деградацію позаклітинного матриксу, що сприяє 
проникненню пухлинних клітин у строму);

2) тканинні базофіли – протипухлинні ефек-
торні клітини, що відображають захисну функ-
цію шкіри. Показано цитотоксичність їх сто-
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совно клітин індукованої мишачої фібросарко-
ми та мишачих фібробластів. Гепарин (Krejci N. 
et al., 1992) зв’язує проколагеназу та є її резер-
вуаром, сприяючи лізису колагенових волокон. 
Якщо ця властивість виявляється в нейрофібро-
мах, то вона сповільнює пухлинний ріст, оскіль-
ки колаген становить до 70% від сухої маси не-
йрофібром;

3) проліферацію опасистих клітин зумовлено 
проліферацією клітин, що диференціюються по 
лінії шванівських клітин. Ryan I. (1993) засвід-
чив, що шванівські клітини продукують мРНК та 
протеїни фактора стовбурових клітин, які є чин-
ником росту тканинних базофілів.

Епідеміологія
Нейрофіброматоз, який за клінічними та ге-

нетичними ознаками поділяється на нейрофі-
броматоз 1-го типу (НФ-1) та нейрофіброматоз 
2-го типу (НФ-2), належить до найбільш поши-
рених спадкових захворювань людини. Класич-
ний периферичний нейрофіброматоз, або НФ-1, 
складає до 95% випадків серед усіх хворих на 
нейрофіброматоз (Wolkenstein P., Decq P., 1998). 
Загальна кількість хворих на нейрофіброматоз 
у всьому світі наближається до 1000000 людей 
(Crawford A.H., Schorry E.K., 1999). Оцінка по-
ширення ней рофіброматозу 1 залежно від регіо-
ну, методик пошуку у різних авторів коливається 
від 1/3000 у Німеччині, США і Канаді (Friedman 
J.M., 1999) до 1/7800 у колишньому СРСР 
(Sergeyev A.S., 1975). У найбільш репрезента-
тивному дослідженні Huson S.M. et al. (1988) по-
казник поширеності НФ-1 – 1/4900. 

Даних щодо розповсюдженості захворюван-
ня в Україні, немає. Враховуючи кількість заре-
єстрованих хворих у світі, котра сягає 1 млн. лю-
дей, та з розрахунку 1 випадок захворювання на 
5 000 населення, приблизна кількість може на-
ближатися до 10 000 таких хворих.

Діагностика
Первинна діагностика НФ-1 повинна прово-

дитись педіатрами, дільничними лікарями та лі-
карями загальної практики сімейної медици-
ни, а також вузькими спеціалістами: невролога-
ми, офтальмологами, дерматологами, хірургами 
в процесі динамічного диспансерного спосте-
реження населення. Провідну роль відіграє той 
факт, що процес розвитку клінічної симптома-
тики НФ є динамічним, тому важливою є діаг-
ностика лікарями різних профілів та своєчасне 
проведення комплексу додаткових методів діаг-

ностики, включно із КТ головного та спинно-
го мозку. При встановленні діагнозу НФ-1 не-
обхідно використовувати діагностичні критерії, 
що були рекомендовані Міжнародним коміте-
том експертів щодо нейрофіброматозу. Діагноз 
нейрофіброматозу І типу може бути встановле-
но (згідно з рекомендаціями Міжнародної комі-
сії експертів з нейрофіброматозу), якщо є хоча б 
2 з таких ознак:

1) не менше 5 пігментних плям кольору кави 
з молоком (франц. Caffe au lait spots) (за МКХ Х 
– L 81.3) діаметром понад 5 мм у дітей допубер-
татного віку і не менше 6 плям діаметром понад 
15 мм у постпубертатному віці (рис. 1);

2) 2 і більше нейрофіброми будь якого типу 
або 1 плексиформна нейрофіброма;

3) ластовиння в пахвових чи пахових склад-
ках;

4) дисплазія крила клиноподібної кістки або 
природжене стоншення кортикального шару 
дов гих кісток із псевдоартрозом чи без нього;

5) гліома зорового нерва (рис. 2);
6) 2 і більше вузлика Ліша (Lisch) на райдуж-

ній оболонці ока, які виявляють під час дослі-
дження за допомогою щілинної лампи. Ці вузли-
ки складаються переважно з меланоцитів, шва-

Рис. 1. Пігментні плями у підлітка.

Рис. 2. Гангліома зорового нерва.
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нівських клітин та фібробластів і бувають у більш 
ніж 90% хворих віком понад 10 років. Вигляда-
ють вони як незначні білуваті плями (рис. 3);

7) наявність у родичів І ступеня спорідненос-
ті нейрофіброматозу І типу за тими ж критеріями. 

Причина такого клінічного поліморфізму по-
лягає в мутаціях гена НФ-1 (понад 100 варіан-
тів). Проявом хвороби може бути й солітарна 
шкірна нейрофіброма. Спостерігають гамартоми 
сітківки, зміни кісткової системи (фіброзуючий 
остеоїт), сповільнення розумового розвитку. Піг-
ментні плями можуть бути синього чи фіолето-
вого кольору, рідше зустрічаються ділянки депіг-
ментації. Характерне також значне підвищення 
порівняно із загальною популяцією частоти фео-
хромоцитом, гліом, пухлини Вільмса, лейкозів, 
рабдоміосарком, менінгеом.

При виставлення діагнозу НФ-1 необхідною 
є консультація вузьких спеціалістів: невролога, 
офтальмолога, дерматолога, хірурга, нейрохі-
рурга, генетика. Важливим є особисто оглянути 
якомога більше родичів, якщо в сім’ї виявлено 
хоча б одну людину із плямами на шкірі кольору 
кави з молоком, або при наявності в сімейному 
анамнезі членів родини із верифікованим діаг-
нозом НФ-1, враховуючи аутосомно-домінант-
ний тип успадкування та високу пенетрантність 
захворювання. Якщо в такій сім’ї є діти чи під-
літки, необхідною є їх диспансеризація, оскільки 
для НФ-1 характерним є поява та прогресування 
клінічних симптомів з віком (табл. 1). Серед до-
даткових методів діагностики не менш важливи-
ми та інформаційно цінними є проведення КТ/
МРТ головного та спинного мозку (в динаміці з 
інтервалом 1-2 роки), рентгенографії крил кли-
ноподібних хрящів, хребта та кісток, біопсії ней-
рофібром, дослідження органів зору. 

Клінічне значення мають так звані «неопізна-
ні об’єкти, що світяться», які виявляються при 
проведенні МРТ головного мозку в дітей з під-

Рис. 3. Вузлики Ліша (Lisch) на райдужній оболонці 
ока.

озрою на нейрофіброматоз. Ці гіпертензивні вог-
нища, типові для ранніх стадій розвитку НФ-1, 
можуть візуалізуватися в області зорових шля-
хів, базальних гангліїв, стовбура головного моз-
ку, мозочка або кори великих півкуль. 

Ідентифікація мутацій у гені НФ-1 і пряма 
ДНК-діагностика НФ-1 значно ускладнюються 
гігантськими розмірами гена, високою частотою 
мутацій, фактичною відсутністю мажорних му-
тацій, а також наявністю великої кількості гомо-
логічних локусів.

Кісткові прояви нейрофіброматозу І
Найбільш часто дiагностованим розладом 

з боку кісткової системи у хворих з пухлинами 
нервової системи був остеопороз, який виявлено 
в 34% випадків, тоді як серед хворих з НФ-1 без 
пухлин нервової системи вогнищевий чи систем-
ний остеопороз виявляється значно частіше – в 
91% випадків.

У хворих на нейрофiброматоз виявляють пе-
реважно низький зріст (13%), сколiози (10%), 
кiфосколiози, сутулість, дисплазію хребців, де-

Таблиця 1. Вікові періоди прояву ознак і ускладнень нейрофіброматозу І

Симптом Ранній дитячий період (0-2 
роки) Дошкільний вік Діти шкільного віку, 

підлітки
Дорослі (старші 16 

років)

Плями «кава з молоком»  

Тибіальна дисплазія  

Веснянки в шкірних складках  

Пухлини зорових шляхів  

Головний біль  

Гіпертензія  

Шкірні нейрофіброми  

Сколіоз  

Злоякісні пухлини ЦНС  
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формації грудної клітки, причому мають вони, 
як правило, компенсований або рідше – субком-
пенсований характер. У лікуванні хворих зі ско-
ліозом важливо диференціювати дистрофічну 
й недистрофічну форми. Дистрофічний варіант 
прогресує швидше й потребує агресивнішого хі-
рургічного лікування.

Недистрофічний сколіоз лікується аналогіч-
но до ідіопатичного, з динамічним спостережен-
ням, фіксацією, а за показами – оперативно. Час-
то хворим з ортопедичними змінами не приділя-
ють належної уваги, не фіксують увагу лікаря на 
цих змінах. 

Проте саме наявність навіть незначного ско-
ліозу за даної патології потребує детального спос-
тереження та динамічної вiзуалiзацiї з метою 
вчасного виявлення прогресування та виконання 
ортопедичної корекції.

Вроджений псевдоартроз кісток гомілки є 
дуже рідкісним захворюванням (табл. 2). У 50% 
випадків є зв’язок з нейрофіброматозом І. Де-
формації трубчастої кістки, формування «не-
справжнього суглоба» (псевдоартрозу) відбува-
ється, як правило, в середині нижньої третини 
гомілки. Зазвичай діагноз підтверджується за до-
помогою рентгенографії, яка може показати знач-
не стоншення кісток в області псевдоартрозу. У 
більшості випадків псевдоартроз є дуже неста-
більним, що призводить до деформації кістки в 
нижній частині гомілки, що унеможливлює будь 
яке навантаження на дану кінцівку (рис. 4).

Лікування
Радикальних методів терапії не існує. Засто-

совуються препарати, що сприяють деякій нор-
малізації порушених обмінних процесів. Метод і 
курс лікування підбирається для кожного хворо-
го суто індивідуально за участю лікаря-генети-
ка, невролога, офтальмолога, ортопеда, онколо-
га та ін. Єдиним методом лікування косметичних 
дефектів, обумовлених пухлинними процесами, 
– хірургічна операція. Тому до лікування таких 
хворих залучається також і лікар-хірург дитячий.

З медикаментозних препаратів рекоменду-
ються нові їх покоління, дія яких спрямована на 
поліпшення обміну речовин у сполучній ткани-
ні, нервовій системі, внутрішніх органах.

Етапи хірургічного лікування дітей з НФ-1 і 
псевдартрозом великогомілкової кістки

Таблиця 2. Класифікація вроджених несправжніх суглобів великогомілкової кістки  
відповідно до Кроуфорд та Бойд

Кроуфорд Бойд

Тип I: передній вигин з підвищеною кірковою 
щільністю

Тип II: передній вигин з відмовою від tubulation 
і звуженням, склеротичні зміни кісткового мозку

Тип III: передній вигин з кістозним ураженням 
або попереднім руйнуванням
Тип IV: передній вигин з переломом і несправ-
жнім суглобом, як правило, за участю гомілки й 
малогомілкової кістки

Тип I: передній вигин і дефект у кістці при народженні, пов’язані з 
іншими вродженими аномаліями
Тип II: передній вигин і звуження гомілки за типом пісочного годин-
ника, спонтанні переломи перші 2 роки – найбільш часта ознака, що 
пов’язана з нейрофіброматозом
Тип III: псевдоартроз розвивається через наявність вродженої кісти
Тип IV: псевдоартроз розвивається в склеротичних сегменттах кістки 
без звуження, стресовий перелом
Тип V: псевдоартроз великогомілкової кістки відбувається з дисплазі-
єю малогомілкової кістки, наявністю несправжніх суглобів однієї або 
обох кісток 
Тип VI: псевдоартроз відбувається у зв’язку з наявністю внутрішньо-
утробної кісткової нейрофіброми або шванноми 

Рис. 4. Псевдоартроз кісток гомілки. Хворий Р-к,  
1993 р.н.
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І – остеосинтез апаратом зовнішньої фіксації 
Ілізарова Г.А.;

ІІ – остеотомія проксимального метаепіфіза 
великогомілкової кістки з метою білокального 
переміщення (рис. 5 А, Б); 

ІІІ – білокальне поступове переміщення в на-
прямку псевдоартрозу з темпом 1 мм у день під 
сонографічним контролем (рис. 5 В, Г);

IV – резекція псевдоартроза із заглибним 
співставленням фрагментів та кістковою пласти-
кою (рис. 5 Д, Е).

Висновки
Внаслідок комплексності й міждисциплі-

нарності клінічної картини НФ таких хворих 
повинні консультувати експерти із цієї хворо-
би. Координована робоча команда має включи-
ти генетика, невролога, нейрохірурга, радіолога, 
офтальмолога, ортопеда, дерматолога, пластич-
ного хірурга, нейропсихолога, онколога.

Більшість пацієнтів із НФ-1 мають консуль-
туватися в лікаря кожні 2 роки протягом усього 

життя. Це стосується й родичів першого поряд-
ку. Унаслідок високого ризику феохромоцитоми 
й аномалій ниркової артерії артеріальний тиск 
необхідно контролювати хоча б двічі на рік.

Спеціальну увагу при огляді слід зосереджу-
вати на хребті з метою раннього виявлення ско-
ліозу, ураженні кінцівок (псевдоартроз), шкіри 
(дерматологічні прояви), передчасному або за-
пізнілому статевому дозріванні. Протягом пер-
ших 3 років життя слід регулярно вимірювати 
окружність голови для виявлення прискореного 
росту. Психологічний і нейропсихіатричний ста-
тус слід оцінювати щодо детекції труднощів при 
навчанні або синдрому розладу уваги й гіперак-
тивності. Раз на рік пацієнта з НФ-1 мають огля-
дати невролог і офтальмолог.

Скринінговими методами при НФ-1 є МРТ, 
ЕЕГ і рентгенографія. Нейровізуалізація особли-
во потрібна при наявності вогнищевих невроло-
гічних симптомів, сильного чи прогресуючого 
болю голови, швидких змін параметрів окруж-

 А Б В 

 Г Д Е
Рис. 5. Етапи хірургічного лікування псевдоартрозу великогомілкової кістки.
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ності голови, судом, розладів зору, екзофталь-
му, вираженого когнітивного дефіциту, затримки 
статевого розвитку чи його прискорення, плекси-
формної нейрофіброми голови або обличчя.

Враховуючи полiсистемнiсть, полiорганність 
та рiзноспрямованiсть ураження при нейрофiбро-
матозi, за якого, крім пухлин нервової систе-
ми, часто наявні пухлини шкіри, внутрiшнiх 
органiв, а також кiстковi, очнi аномалії та по-
рушення психiки, постає питання не тiльки 
хiрургiчної тактики та вiдповiдних методик, але 
й обґрунтованостi та послiдовностi хiрургiчних 
дій, зкоординованої роботи фахiвцiв багатьох, не 
тільки медичних, спецiальностей для лiкування 
та соцiальної адаптацiї з метою забезпечення 
кращої якості життя таких хворих.
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НЕЙРОФИБРОМАТОЗ I ТИПА. КЛИНИЧЕС-
КИЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРАКТИКЕ ОРТОПЕДА

Мыслиборская Я.В. 

Научный руководитель: профессор Сулыма В.С.
ГУ «Ивано-Франковский национальный 

медицинский университет»,  
Ивано-Франковск

Резюме. В статье представлены данные об особеннос-
тях клинических признаков нейрофиброматоза I типа, в 
частности его костных проявлений. Также приведена ин-
формация о новых подходах к хирургическому лечению 
псевдоартроза костей голени, обусловленного наличием 
у пациентов нейрофиброматоза I типа. Выявлено, что в 
результате применения описанной тактики лечения были 
достигнуты положительные результаты в виде сраще-
ния костей и восстановления функции конечности. Учи-
тывая полисистемность, полиорганность и разнонаправ-
ленность поражения при нейрофиброматозе І типа воз-
никает вопрос не только хирургической тактики и соот-
ветствующих методик, но и обоснованности и последо-
вательности хирургических действий, координирован-
ной работы специалистов многих, не только медицинс-
ких специальностей, для лечения и социальной адапта-
ции таких больных.

Ключевые слова: нейрофиброматоз I типа, нейрофи-
брома, глиома, псевдоартроз, остеотомия, остеосинтез.

NEUROFIBROMATOSIS I. CLINICAL 
PROBLEMS IN PRACTICE OF THE 

ORTHOPAEDIST
Mysliborska Y.V. 
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Summary. The article presents information about 
the features of neurofibromatosis type I, in particular, it’s 
bone manifestations. Also provides information about new 
approaches of surgery of the tibia pseudarthrosis caused 
by the presence of patients with neurofibromatosis type I. 
Revealed that as a result of the described treatment strategy 
were achieved positive results in a fusion of bones and 
restore function of the limb. Neurofibromatosis is congenital 
multisystem multiorganic disease, that’s why it needs much 
attention from different kinds of doctors, and not only. 

Key words: neurofibromatosis type I, neurofibromas, 
glioma, pseudarthrosis, osteotomy, osteosynthesis.
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Osteoporosis is a systemic skeletal disease char-
acterized by low bone mass with microarchitectural 
deterioration of the bone tissue, leading to an incre-
ment in the fracture risk.

The evaluation of a patient with suspicious of os-
teoporosis includes the clinical history, physical ex-
amination and further laboratory tests to exclude po-
tential causes of secondary osteoporosis.

Precocious diagnosis of osteoporosis is impor-
tant to initiate the prevention of the fractures; at this 
moment, the osteoporosis diagnosis based on a low 
impact trauma fracture is unacceptable. The BMD 
T-score ≤-2.5 SD and Z-score <-1.5 SD or 2.0 rais-
es the feeling of a secondary osteoporosis etiology, 
including some endocrine diseases, hormonal treat-
ments or/and endocrine tumors that can cause bone 
loss or osteoporosis development.

The clinical history may be informative or the 
clinical signs may be sufficiently florid to allow an 
easy diagnosis, or conversely the diagnosis may be 
delayed by the absence of symptoms and/or clinical 
signs of a subclinical endocrine disease.

Pituitary tumors are associated to osteoporosis 
by several mechanisms: hypogonadism, hypercor-
tisolism or hyperthyroidism, but the surgical thera-
py of some these tumors may cause a marked bone 
mass loss, above all when sex steroid replacement is 
contraindicated.

Hyperthyroidism increases the bone turnover 
with or without mild hypercalcemia and increased 
fracture risk. 

Primary hyperparathyrodism, may induce corti-
cal bone loss and other bone tissue lesions.

Osteomalacia, is also a main cause of accelerated 
bone mass loss in elderly people.

Cushing’s disease (ACTH-dependent) and syn-
drome (due to adrenal cortex adenomas) originate 
hypercortisolism, consequent bone loss and dou-
bling the vertebral and hip osteoporotic fracture 
risks.

Hypogonadism acquired after puberty is associ-
ated with an increased bone resorption and conse-
quent decrease in the bone mass.

Diabetes mellitus type 1 and type 2 are also rec-
ognized etiologies of bone mass loss and osteoporot-
ic fractures. Some therapies are associated with os-
teoporotic fractures.

Treatment. Precocious therapy of an endocrine 
disease inducing osteoporosis is important. The pre-
ventive non-pharmacological and therapeutic mea-
sures of osteoporosis, should be implemented and 
associated with the etiological therapy, such as in-
creasing calcium ingestion or calcium and/or vita-
min D supplements. There are no studies with the 
empirical therapy medications used for osteoporo-
sis, and such drugs should be used carefully in such 
patients.
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Синдром хребтової артерії традиційно асоцію-
ється з ішемічними порушеннями у вертебро-ба-
зилярному басейні. У класифікації МКХ-10 дану 
нозологічну одиницю віднесено до рубрики за-
хворювань скелетно-м’язової системи.

Мета роботи – об’єктивізувати патогенетич-
ний зв’язок між специфічними порушеннями 
функцій верхньої кінцівки, що виникають вна-
слідок позиційної компресії хребтової артерії 
(ХА). 

Матеріал і методи. Під нашим спостережен-
ням знаходився 121 хворий, середній вік 49±2,3 
роки. 38 хворих надійшло з діагнозом адгезив-
ний капсуліт плечового суглоба (М 75.0), 26 хво-
рих – з діагнозом синдром стиснення ротаторів 
плеча (М75.1), 19 хворих – з діагнозом невроло-
гічна аміотрофія (G54.5), а 38 паціентів – з діаг-
нозом синдром грудного виходу. 

Клінічну оцінку функцій верхньої кінців-
ки проводили за шкалою Shoulder Score Index 
(Richards R. et al., 1994). Усім хворим виконана 
УЗДГ брахіоцефальних артерій з визначенням 
змін об’ємного кровотоку в ХА, що виникали в 
різних положеннях верхньої кінцівки. 

Результати та їх обговорення. Середній бал 
порушення функцій верхньої кінцівки у хворих 
становив 58,4±0,76 (р<0,01, n=121). Для хворих 
було характерно:

– амплітуда активних рухів у верхній кінців-
ці змінювалась залежно від положення голови, 
тулуба, контрлатеральної кінцівки, просторової 
зміни положень тулуба – кінцівок статичного та 
динамічного характеру;

– позитивний вплив на функцію верхньої 
кінцівки мали трункусно-гангліонарні блокади 
шийно-грудного рівня;

– блокади в області плеча не покращували 
функціональний стан верхньої кінцівки.

При рентгенологічному та ультразвуковому 
обстеженні області плечового суглоба було ви-
значено:

– деформуючий артроз – 37 хворих; 
– осифікуючий тендиніт надосного м’яза – 24 

хворих;
– калькульозний капсуліт – 12 хворих;
– ключично-акроміальний остеоартроз – 42 

хворих;
– плямистий остеопороз – 31 хворий;
– потовщення ротаторної манжетки плеча – 

38 хворих.
На момент максимального посилення дії об-

межувального фактора, коли продовження ак-
тивного руху за заданою траєкторією ставало 
неможливим, на УЗДГ ХА реєструвалось 3-5 
кратне зниження показників об’ємного крово-
току по ХА. Коефіцієнт рангової кореляції між 
ступенем порушення функції верхньої кінців-
ки за шкалою Richards R. et al. (1994) та крат-
ністю змін об’ємного кровотоку по ХА стано-
вив 0,92±0,0037 (р<0,001). Хірургічне лікування 
було спрямоване на усунення позиційної міоте-
ногенної компресії ХА в скелетно-вертебрально-
му каналі. 

За результатами хірургічного лікування ми 
отримали:

– відмінні результати 87,4±3,7%, (n=74, 
р<0,01);

– добрі результати 65,7±2,8%, (n=47, р<0,01).
При контрольному УЗДГ-дослідженні через 3 

місяці після операції показники об’ємного кро-
вотоку залишались стабільними при зміні поло-
ження верхньої кінцівки.

Висновки:
– порушення функції верхньої кінцівки при 

синдромі компресії ХА мають позиційний ком-
пенсаторно-захисний, рефлекторно-обмежу-
вальний характер;

– екстравазальна декомпресія ХА призводить 
до усунення впливу положення верхньої кінців-
ки на об’ємний кровотік по ХА й, відповідно, до 
клінічного покращення функції верхньої кінців-
ки.

ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЙ ПЛЕЧОВОГО СУГЛОБА ПРИ 
СИНДРОМІ КОМПРЕСІЇ ХРЕБТОВОЇ АРТЕРІЇ: ДІАГНОСТИКА, 

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ
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Вступ. Розширення показів до ендопротезу-
вання кульшового суглоба, збільшення віку па-
цієнтів, яким виконуються дані втручання, часто 
призводить до виникнення перипротезних пере-
ломів стегнової кістки (ППСК) після ендопроте-
зування кульшового суглоба (ЕКС) на тлі різної 
соматичної патології, в тому числі остеопорозу 
[1, 2, 6]. Зниження якості кісткової тканини стег-
нової кістки, наявність ніжки ендопротеза в кіст-
ковому каналі створюють значні труднощі під 
час оперативного лікування цих переломів [2, 
5, 7]. Для лікування ППСК після ЕКС розробле-
ні різні типи металофіксаторів, створено багато 
моделей ревізійних ендопротезів, запропонова-
но додаткове використання кісткового цементу, 
кісткової ауто- та алопластики [5-7].

Мета дослідження – удосконалення викорис-
тання імплантів та техніки металоостеосинтезу 
перипротезних переломів стегнової кістки після 
ендопротезування кульшового суглоба у хворих 
літнього віку з остеопорозом.

Матеріали та методи. Нами було проаналі-
зовано віддалені результати лікування 42 хворих 
із ППСК після ЕКС, що виникли в післяопера-
ційному періоді. Під час розподілу на групи ви-
користовували Ванкуверівську класифікацію. За-
гальний розподіл ППСК після ЕКС був наступ-
ний: 2 випадки (4,8%) склали переломи типу А, 
17 (40,5%) – В1, 12 (29,4%) – В2, 8 (20,1%) – В3, 3 
(5,2%) – С. Вік пацієнтів у дослідній групі склав 
від 61 до 82 рр., середній – 71,5. Серед них жі-
нок було 12, чоловіків – 5. Термін спостереження 
хворих після металоостеосинтезу ППСК склав 
від 2 до 8 років. Обрана нами тактика лікування 
пацієнтів із ППСК залежала від загального стану 
пацієнта, локалізації перелому, стабільності ніж-
ки імпланта, стабільності кісткових фрагментів, 
якості кісткової тканини стегнової кістки. Із 42 
хворих нами було прооперовано 37. У післяопе-
раційному періоді для формування кісткової мо-
золі хворим призначали антирезорбтивну та ан-
тиостеопоротичну терапію [3, 4].

Під час остеосинтезу ППСК після ЕКС, при 
умові, що ніжка ендопротеза залишалась ста-
більно фіксованою в кістковому каналі (перело-
ми типу В1, С), використовували доступ до стег-
нової кістки з мінімальною скелетизацією окістя 
під час репозиції. Остеосинтез виконували мета-
левими пластинами LC-DCP, DCP, LCP, які роз-
міщували по латеральній поверхні кістки. Із цією 
метою було використано пластини, які мали від 
10 до 18 отворів. Більш довгі пластини викорис-
товували для остеосинтезу спіральних та косих 
ППСК. Фіксацію проксимального фрагмента, в 
зоні ніжки ендопротеза, виконували гвинтами, 
які вводили монокортикально або поліаксіально 
навколо ніжки. В умовах зниженої якості кістко-
вої тканини, коли досягнута фіксація пластини за 
допомогою гвинтів у перипротезній зоні була не-
достатньою, ми доповнювали її 2-3 серкляжни-
ми системами або дротовими серкляжами. Нами 
розроблена й практично завжди використову-
валась техніка металоцементного остеосинтезу 
ППСК в умовах остеопорозу, при якій виконува-
ли через кортикальні пластинки стегнової кістки 
канали під гвинти. Попередньо перед встанов-
ленням гвинта 5 мл шприцем вводився рідкий 
поліметилметакрилатний цемент, що оточував 
ніжку імпланта. При нестабільному ендопротезі 
виконували ревізійне ендопротезування з фікса-
цією фрагментів одним із вказаних вище методів 
і використанням більш довгої ніжки.

У таблиці 1 коротко проілюстровані встанов-
лені нами принципи лікування ППСК залежно 
від типу перелому, згідно Ванкуверівської кла-
сифікації.

Результати. Серед 37 хворих, яким викону-
вали оперативне лікування ППСК, у т.ч остео-
синтез, металоцементний остеосинтез, ревізійне 
ЕКС, а також об’єднані методи (остеосинтез і ре-
візійне ЕКС) хороші клініко-рентгенологічні ре-
зультати отримані в 27 (73,1%) хворих. Функці-
ональний результат оцінювали за шкалою Харі-
са; він склав від 82 до 89 балів: середній – 85,5, 

УДК: 617.581 – 089.28 – 031.63 – 001.5

ЛІКУВАННЯ ПЕРИПРОТЕЗНИХ ПЕРЕЛОМІВ СТЕГНОВОЇ 
КІСТКИ В ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ВІКУ З ОСТЕОПОРОЗОМ

Герцен Г.І., Штонда Д.В., Лісовий А.В., Магеровський С.В.
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задовільні результати отримані в 6 (16,2%) хво-
рих, 72 – 77 балів, середній – 74,5, у 2 (5,4%) хво-
рих – незадовільні, в результаті розвитку міграції 
металофіксаторів та нестабільності ендопротеза. 
2 хворих померли в пізньому післяопераційному 
періоді, протягом 1-го року після операції.

Висновки
Переломи стегнової кістки, що виникають 

після ендопротезування кульшового суглоба, 
представляють ускладнення, які потребують лі-
кування з відновленням стабільності кісткових 
фрагментів, усіх компонентів ендопротеза та 
опірної функції кінцівки, це завдання ускладню-
ється за наявності остеопорозу.

Під час остеосинтезу перипротезних пере-
ломів стегнової кістки після ендопротезуван-
ня кульшового суглоба необхідно обов’язково 
враховувати якість кісткової тканини, наявність 
остеопорозу, при показах виконувати метало-
цементний остеосинтез, додатково використо-
вувати серкляжні системи, поєднувати його з 
кістковою пластикою.
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Таблиця 1. Основні принципи лікування ППСК залежно від їх типу  
відповідно до Ванкуверівської класифікації

Тип
перелому Характеристика перелому Лікування перелому

А Навколовертлюгова
й вертлюгова ділянка

Лікування повинно включати іммобілізацію кінцівки або репози-
цію й фіксацію фрагментів при зміщенні відламків

В1 Лінія перелому проходить під нижнім 
кінцем стабільної ніжки ендопротеза

Остеосинтез DCP, LC-DCP, LCP пластинами, з використанням 
кісткової пластики або кісткового цементу

В2 Перелом діафіза стегнової кістки, ніжка 
ендопротеза нестабільна

Фіксація фрагментів перелому, встановлення ревізійного ендопро-
теза з довгою ніжкою на цементній основі

В3 Перелом діафіза стегнової кістки, на 
тлі нестабільної ніжки та вираженого 
остео порозу

Ревізійне цементне ендопротезуванння, остеосинтез перелому 
стегнової кістки з кістковою пластикою ауто- або алотрансплан-
татами

С Перелом діафіза стегнової кістки, нижче 
стабільної ніжки ендопротеза

Фіксація перелому DCP, LC-DCP, LCP пластинами, можливе ре-
троградне використання інтрамедулярного блокуючого стрижня
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Переломи проксимального відділу стегно-
вої кістки складають 3-9% від загальної кілько-
сті переломів довгих трубчастих кісток та мають 
суттєвий вплив на формування контингенту ін-
валідів з патологією опорно-рухового апарату. 
Особливо актуальною ця проблема є для паці-
єнтів літнього віку з наявністю остепоротичних 
змін кісткової тканини.

При лікуванні постраждалих із травмами про-
ксимального відділу стегна надто широко засто-
совуються консервативні методи (гіпсовий де-
ротаційний чобіток, скелетне витяжіння), що не 
призводить до точної репозиції відламків, а ви-
мушене тривале положення в ліжку, як правило, 
загострює супутні соматичні патології. Тому, ще 
майже 100 років такі видатні вчені, як Langenbeck 
(1858), Вегнер (1914), Smith-Petersen M. (1931) у 
своїх працях довели, що при лікуванні таких хво-
рих пріоритетними мають бути оперативні мето-
ди лікування. Однак, застосування таких опера-
тивних методів лікування як остеосинтез за до-
помогою трилопатевого цвяха, гвинтів, шурупів, 
різноманітних Г-подібних накісткових пластин 
хоч і призводить до репозиції відламків, але висо-
ка травматичність оперативного втручання, а та-
кож порушення кровопостачання травмованої ді-
лянки, викликають такі ускладнення, як асептич-
ний некроз голівки стегнової кістки, незрощення 
переломів, виникнення гнійно-запальних усклад-
нень у майже 40% випадків [1, 2, 3].

Ураховуючи вище сказане, при медичній реа-
білітації хворих та інвалідів з наслідками травм 
проксимального відділу стегнової кістки зали-
шається на сьогоднішній день актуальним більш 
широке впровадження в клінічну практику мало-
травматичних методів лікування.

У клініці травматології ДУ «УкрДержНДІМ-
СПІ МОЗ України» у період від 2008 по 2014 рр. 
знаходились на лікуванні 27 хворих з наслідками 
травм проксимального відділу стегна (між- та че-
резвертлюгові переломи), з яких 12 пацієнтів були 
віком старше 60 років (7 чоловіків та 5 жінок). 

Усім хворим було проведене оперативне лікуван-
ня з використанням модифікованого остеосинтезу 
шпице-стрижневим апаратом (деклараційний па-
тент України на винахід №43054А від 15.11.2001). 
При переломах у проксимальному відділі стегна 
під перидуральною анестезією та після стандарт-
ної обробки операційного поля здійснювали за-
криту репозицію перелому. Через лінію перелому 
проводили три компресійних стрижня модифіка-
ції нашої клініки (деклараційний патент України 
на винахід №39470А від 15.06.2001) у площинах, 
які перехрещуються. Компонували апарат зовніш-
ньої фіксації з 1 сегмента та 2 кільцевих опор. Че-
рез дистальне кільце проводили 2 шпиці. Через 

МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ ЛІТНЬОГО ВІКУ З 
НАСЛІДКАМИ ТРАВМ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ 

СТЕГНОВОЇ КІСТКИ
Науменко Л.Ю.1, Бойко І.В.2, Ліфаренко Є.Л.3, Бондарук Д.О.3

1 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Дніпропетровськ 
2 ДНУ «Науково-практичний центр профiлактичної i клiнiчної медицини» ДУС, Київ 

3 ДУ «УкрДержНДІМСПІ МОЗ України», Дніпропетровськ

Рис. 1 Схема оперативного лікування застарілих 
ушкоджень проксимального відділу стегнової кістки 
шпице-стрижневим апаратом у нашій модифікації. 
Примітки: 1) шпиця орієнтир; 2-4) стрижні з опорною 
різьбою, проведені в трьох площинах, що перехрещу-
ються; 5) шпиці з опорними площадками; 6) шпиці, що 
проведені через дистальний метаепіфіз стегнової кістки.  
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проксимальне кільце – шпицю з опорною пло-
щадкою.

З другої доби хворим проводили лікуваль-
ну фізкультуру за ІІ-III періодом з поступовим 
збільшенням навантаження на оперовану кінців-
ку (рис. 1).

Цей метод має наступні переваги перед інши-
ми:

– є малоінвазивним, що обумовлює можли-
вість його застосування хворим та постраджа-
лим із супутньою соматичною патологією;

– дозволяє досягти біомеханічно обгрунто-
ваного розвантаження ушкодженої ділянки про-
ксимального відділу стегна внаслідок  перероз-
поділу векторів сил, виникаючих у системі кіст-
ка-апарат;

– надає можливість керувати процесом репо-
зиції на усіх етапах лікування.

– забезпечує мобільність пацієнтів із 2 доби 
після операції.

Клінічний приклад. 
Хвора П., 65 років, надійшла у ортопедо-трав-

матологічне відділення ДУ «УкрДержНДІМСПІ 
МОЗ України» з діагнозом: застарілий через-
вертлюговий перелом правого стегна з неусуне-
ним зміщенням відламків.

З анамнезу відомо, що за 3 тижні до посту-
плення у клініку інституту хворій була проведе-
на операція – відкрита репозиція, остеосинтез 
металевими гвинтами черезвертлюгового пере-
лому правого стегна. Гіпсова іммобілізація кок-
ситною пов’язкою. 

1   2    3 

4   
Рис. 2. Рентгенограми та фото хворої П.: 1 – до операції; 2 – після операції; 3 – рентгенологічний результат;  

4 – функціональний результат. 
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У зв’язку з виникненням вторинного змі-
щення відламків хворій у ортопедо-травмато-
логічному відділенні ДУ «УкрДержНДІМСПІ 
МОЗ України» була проведена операція – закри-
та репозицiя, черезкiстковий остеосинтез через-
вертлюгового перелому правого стегна шпице-
стрижневим апаратом. На другий день після опе-
рації хвора почала ходити за допомогою милиць 
без опори на ушкоджену нижню кінцівку. 

Через 1 тиждень розпочато поступове наван-
таження на праву нижню кінцівку. На 20 день 
після операції хвора була виписана на амбула-
торне лікування. Через 11 тижнів після опера-
ції апарат зовнішньої фіксації був демонтований. 
При огляді через 6 міс після демонтажу апара-
та: ходить без додаткової опори, деформації або 
вкорочення правої нижньої кінцівки немає, обсяг 
рухів у правому кульшовому суглобі повний. Ре-
зультат лікування оцінений як добрий (рис. 2). 

Результати лікування оцінені в усіх 12 хворих 
вікової групи старше 60 років. У всіх випадках 
досягнуто консолідації переломів, функціональ-
ний результат лікування 9 пацієнтів оцінений як 
добрий, 3 – задовільний.

Таким чином, медична реабілітація між- та 
черезвертлюгових переломів стегнової кістки у 
хворих літнього віку з використанням черезкіст-
кового остеосинтезу дозволяє зменшити травма-
тичність оперативного втручання, досягти ста-
більної керованої фіксації фрагментів прокси-
мального відділу стегна, створити можливість 
ранньої мобілізації рухів у кульшовому та колін-
ному суглобах, раннього навантаження оперова-
ної кінцівки, що особливо актуально при остео-
поричних змінах кісткової тканини.

Література
1. Голяховский В., Френкель В. Руководство по чрескостно-

му остеосинтезу методом Илизарова / СПб., 1999. – 267 с.
2. Барабаш А.П., Гражданов К.А., Барабаш Ю.А., Баля-

нин В.Д. Лечение последствий переломов диафиза плече-
вой кости с использованием различных методов стимуля-
ции костеобразования в условиях стабильной фиксации 
// Гений ортопедии. – 2012. – №2. – С. 77-81.

3. Борзунов Д.Ю., Соколова М.Н. Методические принципы 
замещения дефектов костей предплечья с использовани-
ем технологий чрескостного остеосинтеза // Травматоло-
гия и ортопедия России. – 2010. – №3 (57). – С. 103-110.

ПОРУШЕННЯ МЕТАБОЛІЗМУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ В ЖІНОК 
ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА ХОЗЛ

Масік Н.П.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Вінниця

Одним з найнесприятливіших етапів у житті 
жінки у сенсі ризику виникнення захворювань є 
клімактеричний період, коли всі системи та орга-
ни зазнають гормональної та загально вікової пе-
ребудови. Клімакс – це переломний період в жит-
ті жінки, пов’язаний зі зменшенням продукції 
естрогенів. Він може супроводжуватися різними 
неприємними відчуттями: головним болем, при-
пливами, серцебиттям, перепадами настрою й за-
гальним дискомфортом. У цей період зростає ри-
зик розвитку остеопорозу, захворювань серцево-
судинної системи, цукрового діабету та ожиріння. 

Жіночі статеві гормони впливають на стан 
дихальних шляхів через наявність у легенях спе-
цифічних до них рецепторів. Встановлений різ-
носпрямований характер дії естрогенів і прогес-
терону на бронхо-легеневу тканину. Так, про-
гестерон стимулює дихальний центр, внаслідок 

чого активується газообмін і вентиляція легень. 
Через активацію β-рецепторів він впливає на то-
нус гладенької мускулатури. Протилежну дію 
мають естрогени. Вони підвищують бронхіаль-
ний опір, прискорюючи інтенсивність обміну ре-
човин, підсилюють місцеві запальні процеси. 

Легені не є органом-мішенню для статевих 
гормонів. Разом з тим доведено, що ці гормони 
беруть безпосередню участь у «дозріванні» ле-
гень і синтезі сурфактанту. В той же час вони є 
одним з органів, де відбувається метаболізм ста-
тевих гормонів. У ряді випадків легені можуть 
виступати в якості генераторів компенсаторних і 
адаптаційних механізмів.

Мета – дослідити характер і глибину пору-
шення метаболізму кісткової тканини в жінок 
постменопаузального віку, хворих на ХОЗЛ.
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Об’єкт дослідження. Проведено комплексне 
обстеження 253 жінок, хворих на ХОЗЛ, які були 
розподілені на дві групи. Першу групу склали 
142 жінки, які перебували в постменопаузально-
му періоді середнього віку 61,4±0,1 років. Три-
валість постменопаузи становила 23,7±0,7 років. 
Настання менопаузи – в 47,3±0,6 років. Трива-
лість ХОЗЛ складала 17,5±0,9 роки, частота за-
гострень – 1,9±0,1 раз на рік.

У другу групу увійшли 111 молодих жінок зі 
збереженою менструальною функцією. Серед-
ній вік склав 40,5±0,5 років. Тривалість перебі-
гу ХОЗЛ становила 12,9±0,4 років, частота заго-
стрень – 1,7±0,2 рази на рік. 

Методи дослідження. Визначення концен-
трації кальцію, фосфору, лужної фосфатази, ос-
теокальцину, паратиреоїдного гормону в сиро-
ватці крові; дослідження мінеральної щільності 
кісткової тканини (МЩКТ) хворих на ХОЗЛ жі-
нок за допомогою ультразвукової денситометрії 
п’яткової кістки.

Результати дослідження. Рівень кальцію в 
сироватці крові в жінок постменопаузального 
віку становив 2,43±0,02 ммоль/л, у молодих жі-
нок – 2,41±0,1 ммоль/л, що порівняно з контро-
лем 2,37±0,10 ммоль/л відрізнялось недостовір-
но (р>0,05). Коливання рівня кальцію виражені 
незначно: в жінок 1-ї групи його концентрація 
була підвищена на 2,47%; у жінок 2-ї групи – 
тільки на 1,69%. 

Рівень фосфору в сироватці крові хворих 
1-ої групи достовірно зменшувався до 0,95±0,07 
ммоль/л проти 1,12±0,07 ммоль/л у 2-й групі і 
1,13±0,08 ммоль/л у контролі (р<0,05). Зміни рів-
ня неорганічного фосфору більш виражені: в жі-
нок 1-ї групи його концентрація зменшувалася 
на 15,9%; у жінок 2-ї групи – лише на 0,9%. 

У хворих на ХОЗЛ постменопаузального віку 
спостерігалось достовірне (р<0,05) зменшен-
ня рівня паратиреоїдного гормону (32,41±0,47 
пг/мл) порівняно з контролем (36,12±0,463 пг/
мл) та пацієнтами молодого віку (37,71±0,51 пг/
мл). Концентрація сироваткового остеокальцину 
у хворих на ХОЗЛ 1-ї групи (15,91±0,57 нг/мл) 
та осіб 2-ї групи (17,46±0, 98 нг/мл) достовірно 
нижче у порівняно з контролем (29,82± 0,33 нг/
мл), причому в жінок постменопаузального пері-
оду реєструється зниження на 46,7%, у молодих 
жінок – на 41,5% (р<0,05) 

Активність лужної фосфатази достовір-
но нижча в жінок постменопаузального віку, 
хворих на ХОЗЛ (1481,95±2,88 нмоль/с.л), по-

рівняно з молодими жінками, хворими на 
ХОЗЛ (1590,83±2,86 нмоль/с.л) і контролем 
(1902,18±5,81 нмоль/с.л) (р<0,05). 

Отримані дані свідчать про те, що в жінок 1-ї 
і 2-ї груп спостерігаються однотипні й односпря-
мовані зміни концентрації біохімічних маркерів 
кісткового метаболізму, які проявляються загаль-
ною тенденцією до гіперкальціємії й гіпофосфа-
темії. Однак, у 1-й групі спостерігається більш 
виражене зниження активності лужної фосфата-
зи, остеокальцину та рівня паратиреоїдного гор-
мону на тлі гіперкальціємії й гіпофосфатемії, що 
свідчить на користь декомпенсації фосфорно-
кальцієвого обміну та про перевагу процесів ре-
зорбції кісткової тканини над її формуванням у 
постменопаузальних жінок, хворих на ХОЗЛ. 

Порівняння показників МЩКТ у хворих на 
ХОЗЛ жінок молодого й постменопаузального 
віку виявило незначну різницю значень T-score і 
Z-score. Вийнятком є швидкість поширення уль-
тразвуку (SOS), яка достовірно відрізняється в 
постменопаузальних (1522,51±0,08 м/с) і моло-
дих жінок (1631,88±2,59 м/с) (р<0,05). Оскіль-
ки SOS залежить від еластичності та щільнос-
ті кістки, отримана достовірна різниця показни-
ків свідчить про зниження МЩКТ у жінок віку 
пост менопаузи вже тоді, коли інші показники 
стану кісткової тканини ще не змінюються. 

Виявлено зниження T-score і Z-score у 84,2% 
обстежених хворих 1-ої групи і 77,8% – 2-ої гру-
пи. Отримані зміни можна інтерпретувати як ос-
теопенічні стани різного ступеня інтенсивності 
в 65,4% жінок у постменопаузі та 58,5% пацієн-
тів молодого віку, остеопороз – у 18,8% хворих 
основної й 18,5% контрольної груп. 

Висновки. Достовірне зниження концен-
трації біохімічних маркерів формування кіст-
ки, зокрема лужної фосфатази (на 22,1% у жінок 
пост менопаузального віку й у 16,4% – молодо-
го віку), сироваткового остеокальцину (в жінок 
постменопаузального періоду – на 46,7%, у мо-
лодих жінок – на 41,5%) вказує на пригнічення 
процесів кісткового формування у жінок не тіль-
ки постменопаузального, а й молодого віку, хво-
рих на ХОЗЛ. Інтенсивність цих процесів є ре-
зультатом не лише розвитку гормональних змін у 
жіночому організмі в період менопаузи, а й хро-
нічного запального процесу у органах дихання, 
який набуває ознак системного. Дисбаланс гор-
монального статусу жінок, хворих на ХОЗЛ, не є 
вирішальним фактором впливу на МЩКТ. 
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ПРОГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ ФЕНОТИПОВИХ СТИГМ 
КІСТКОВО-М’ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ В ПАЦІЄНТІВ  

ІЗ ПРОЛАПСОМ МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНУ
Солєйко О.В., Осипенко І.П.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Вінниця

Проблема недиференційованої дисплазії спо-
лучної тканини (НДСТ) як патології колагену 
на сьогодні є значною проблемою сучасної ме-
дицини через високу розповсюдженість, поліор-
ганність ураження та тяжкі наслідки. Вроджена 
дефектність сполучної тканини може бути діаг-
ностована вже на етапі фізикального обстежен-
ня хворого при комплексній оцінці фенотипових 
маркерів. Так, при НДСТ спостерігається вели-
ка кількість зовнішніх (фенотипових) маркерів 
дисплазії. Розповсюдженість окремих зовніш-
ніх фенів за різними даними надзвичайно висо-
ка: по одинокі зовнішні маркери виявляються в 
94% осіб молодого віку, багаточисельні (більше 
6 ознак) виявляються в 42% пацієнтів. Найбільш 
вивченим та небезпечним із приводу розвитку 
ускладнень при синдромі НДСТ є ідіопатичний 
пролапс мітрального клапану (ПМК), який най-
частіше проявляється порушеннями ритму сер-
ця. У той самий час ураження грудного відділу 
хребта при НДСТ є прецедентом для виникнен-
ня аритмічних ускладнень вертеброгенного ха-
рактеру. 

Метою нашого дослідження було виявлення 
зовнішніх (фенотипових) маркерів НДСТ з боку 
кістково-м’язової системи в пацієнтів з ідіопа-
тичним ПМК та виявлення прогностично важ-
ливих параметрів для подальшого формування 
груп ризику.

Матеріали та методи. Нами було обстежено 
120 пацієнтів з ідіопатичним ПМК віком від 16 
до 35 років (середній вік – 25,1±0,4 роки). Усім 
пацієнтам було проведено комплексне клініко-
інструментальне обстеження (загальноклініч-
не, біохімічне дослідження, електрокардіогра-
фічне, холтерівське добове моніторування ЕКГ, 
допплер-ехокардіографічне обстеження, рентге-
нографічне обстеження). Соматометричне обсте-
ження пацієнтів проводилось за методом Бунака 
В.В. (1939, 1941) у модифікації Шапаренка П.П. 
(1989). 

За результатами дослідження виявлено, 
що незалежно від ступеня ідіопатичного ПМК 
кісткова система була уражена в 100% пацієн-
тів. Проте, слід відзначити, що прояви ураження 
кістково-м’язової системи відрізнялись залеж-
но від ступеня ПМК. Так, фенотипові маркери з 
боку хребта (сколіотичне викривлення або спон-
дилолістез, кіфоз, кіфосколіоз, пряма спина) ви-
являлись у 54,9% пацієнтів із ПМК І ст., що було 
достовірно нижче, ніж у пацієнтів із ПМК ІІ ст. 
(77,6%) (p<0,05). Слід також відзначити, що се-
ред кісткових стигм дизембріогенезу зі ступе-
нем ПМК достовірно підвищувалась частота ви-
явлення воронкоподібної грудної клітки (5,6 та 
24,5% відповідно) (p<0,05). Фенотипові стигми з 
боку верхніх та нижніх кінцівок (короткі та кри-
ві мізинці, перевага довжини четвертого пальця 
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кисті над другим, «сандалевидна» щілина сто-
пи, плоскостопість, викривлення ніг, доліхосте-
номелія) зустрічались однаковою мірою в паці-
єнтів незалежно від ступеня ПМК (64,1%). Зміни 
з боку порожнини рота (аномалії будови зубного 
ряду, високе піднебіння) були виявлені в 52,1% 
пацієнтів з ідіопатичним ПМК. Серед м’язових 
стигм (м’язова гіпотонія та/або гіпотрофія, грижі 
та пролапси органів та/або післяопераційні гри-
жі) в пацієнтів із ідіопатичним ПМК найчасті-
ше зустрічалась гіпотрофія (61,4%), частота ви-
явлення якої достовірно підвищувалась зі ступе-
нем ПМК (p<0,05). 

Порушення ритму серця спостерігались у 51 
пацієнта (42,5%). Серед пацієнтів із ПМК І ст. 
переважали надшлуночкова екстрасистолія, си-
нусова тахікардія, шлуночкові екстрасистолії. У 
пацієнтів із ПМК ІІ-ІІІ ст. найчастіше реєструва-
лись надшлуночкова екстрасистолія, пароксиз-
мальна надшлуночкова тахікардія, шлуночкова 
екстрасистолія, синусова тахікардія, фібриляція 
передсердь. Проведений кореляційний аналіз ви-
явив прямий сильний кореляційний зв’язок між 
ступенем ПМК та кількістю кістково-м’язових 
стигм дизембріогенезу (r=0,72). Оцінка ризику у 
вигляді розрахунку співвідношення шансів (OR) 
у осіб із ПМК ІІ-ІІІ ст. показала, що ймовірність 
появи аритмічних порушень у них у 6,3 рази 
вища, ніж у пацієнтів із ПМК І ст. (OR=6,3). Це 

дає підставу до виділення когорти пацієнтів гру-
пи підвищеного ризику виникнення аритмічних 
ускладнень ідіопатичного ПМК: чоловіки моло-
дого віку з ПМК ІІ-ІІІ ст. та наявністю 4 та біль-
ше кістково-м’язових стигм дизембріогенезу.   

Висновки. Таким чином, синдром НДСТ яв-
ляє собою унікальну патологію, що поєднує різ-
номанітні клінічні стани із широким спектром 
проявів. Раннє виявлення та можливість корек-
ції фенотипових маркерів НДСТ з боку кістково-
м’язової системи дозволять покращити якість 
життя даних пацієнтів та, в подальшому, знизи-
ти інвалідність.  
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