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Настанови та аналізи рішень як інформаційні 
ресурси ДМ

Поряд із систематичними оглядами та мета-
аналізами до вторинних джерел доказів нале-
жать клінічні настанови (КН), аналізи рішень і 
економічні аналізи [3]. 

Термін «evidence» уперше − й уперше в 
зв’язку з КН − використав 1986 року канадський 
науковець David Lawrence Sackett у статті «Rules 
of evidence and clinical recommendations on the 
use of antithrombotic agents» [45]. Він відомий та-
кож як співавтор термінів і концептуальних мо-
делей evidence based medicine та evidence based 
practice [46], засновник департаменту клінічної 
епідеміології в McMaster University і учасник 
створення Оксфордського центру доказової ме-
дицини (ДМ). На сьогодні саме КН є найопра-
цьованішим знаряддям упровадження доказово-
го підходу в охороні здоров’я [2, 7, 8, 32].  

Клінічні (син. клініко-практичні) на
станови (син. рекомендації, англ. clinical 
recommendations) − це ствердження, розробле-
ні на основі певної методології для допомоги лі-
карям і пацієнтам у прийнятті рішень у певних 
клінічних ситуаціях. Подібними до КН є clinical 
practice guidelines − різновид аналізів рішень. Ко-
жен guideline являє собою план, який скеровує 
вибір оптимальних рішень щодо ведення пацієн-
та, оснований на виявленні подій (син. результа-
тів; англ. outcomes), імовірних у разі певного за-
хворювання чи лікування [36]. Mulrow С. et al. 

(1997) вказали на розробку при цьому «кількіс-
них моделей, у яких клінічні рішення пов’язані з 
непрямими критеріями оцінки та істинними клі-
нічними результатами за допомогою дерева рі-
шень». Останнє описано як «послідовність різ-
них дій і подій, починаючи з перерахування всіх 
можливих альтернатив і завершуючи важливими 
результатами, які оцінюють за їх клінічною зна-
чимістю. Для вибору оптимального рішення оці-
нюють імовірність усіх можливих подій. В ідеалі 
зазначені оцінки отримують на основі окремих 
систематичних оглядів» [40].

Розроблення. 2009 року Schwarzer R., Siebert 
U. при вивченні «методів, процедур і концепту-
альних характеристик оцінювання технологій та 
прийняття рішень в охороні здоров’я» та порів-
нянні діяльності відповідних агенцій у Німеч-
чині, Великій Британії, Франції та Швецїї вста-
новили суттєві відмінності між ними [47]. Най-
опрацьованішим знаряддям упровадження ДМ 
скрізь у світі є створення й адаптація якісних 
міжнародних настанов та розробка на їх основі 
регіональних і державних медичних стандартів, 
клінічних протоколів і формулярних систем. 

У Канаді у вересні 1976 р. рішенням Конфе-
ренції заступників міністрів охорони здоров’я 
10 провінцій було створено Робочу групу з пе-
ріодичних оглядів (Canadian Task Force on the 
Periodic Health Examination, CTFPHE) [18]. Про-
тягом 3-х років її експерти опрацьовували мето-
дологію оцінювання результатів клінічних дослі-
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Резюме. Висвітлено особливості розробки, систематизації та використання таких вторинних джерел епідеміологічних до-
казів, як настанови та аналізи рішень. Охарактеризовано джерела, класифікацію та роль економічних доказів. Об-
ґрунтовано переваги пошуку доказів у комп’ютерній метабазі TRIP. Представлено висновки щодо сучасного стану 
проблеми інформаційного забезпечення доказової охорони здоров’я, її первинної ланки й профілактичного напряму.

Ключові слова: доказова охорона здоров’я, профілактичний напрям, первинна медико-санітарна допомога (ПМСД), ін-
формаційне забезпечення (настанови, аналізи рішень, економічні аналізи, TRIP).

«Доказова охорона здоров’я − «дисципліна,  
центром якої є прийняття рішень … на основі  

доказів і таке, що проявляється доказовою  
політикою, організацією чи наданням послуг» 

Gray J.A.M., 2001.
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Пузанова О.Г., Грузєва Т.С.  «ІнформацІйне забезпечення доказової охорони здоров’я (частина ІІІ)»

джень («зважування доказів») з метою розроб-
ки настанов «за» чи «проти» здійснення певних 
профілактичних заходів під час періодичних 
оглядів асимптомних пацієнтів. Висновки щодо 
багатьох превентивних втручань не були одно-
значними, але в усіх випадках експерти дотриму-
валися принципу «докази переважають над кон-
сенсусом» (англ. «evidence takes precedence over 
consensus»). CTFPHE розробила настанови щодо 
78 захворювань і інших порушень здоров’я. Вже 
перша доповідь цієї групи (1979) підтвердила 
значимість використання принципів ДМ у пер-
винній ланці охорони здоров’я: загальновідомим 
є висновок про доцільність заміни щорічних ме-
дичних оглядів цільовими скринінгами, ефек-
тивність яких доведено в дослідженнях [31], і 
диференційованого надання пацієнтам різного 
віку так званих «пакетів захисту здоров’я», тобто 
комплексних послуг. І хоча на той час РКД скла-
дали основу не більше 21% КН із профілактики 
[18, 52], лише перші настанови зі скринінгів піз-
ніше визнали «політично нейтральними» [30]. 

На початку 1980-х рр. опрацьована методоло-
гія розробки настанов була з найменшими моди-
фікаціями адаптована Американською робочою 
групою з профілактики в охороні здоров’я (US 
Preventive Services Task Force, USPSTF; веб-сайт 
www.uspreventiveservicestaskforce.org), і в по-
дальшому КН обох груп визнавали і в США, і в 
Канаді. Методологічні та організаційні особли-
вості створення настанов USPSTF, їх структури 
та змісту, оцінювання й градації доказів охарак-
теризовано нами раніше [8, 13, 15-16].

1979 року назву CTFPHE змінили на Canadian 
Task Force on Preventive Health Care (CTFPHC) − 
Канадська робоча група із профілактики в охоро-

ні здоров’я (веб-сайт www.canadiantaskforce.ca). 
Протягом наступних 15 років CTFPHC оприлюд-
нила 9 нових настанов із профілактики 19 захво-
рювань і переглянула 28 КН. 2005-го CTFPHC 
тимчасово припинила свою діяльність, яку від-
новили 2010-го − за підтримки Канадської Аген-
ції громадського здоров’я (англ. Public Health 
Agency of Canada, PHAC). З того часу CTFPHC 
є незалежною групою, до складу якої входять 
14 експертів з ПМСД та профілактики, які «ви-
знають і підтримують необхідність доказово ін-
формованої превентивної діяльності в первинній 
ланці охорони здоров’я Канади». Агенція гро-
мадського здоров’я PHAC (а саме офіс CTFPHC, 
розташований на базі її підрозділу − Центру про-
філактики та контролю хронічних захворювань) 
укладає з експертами добровільні угоди терміном 
на 3 роки. Роль PHAC полягає насамперед у про-
суванні діяльності CTFPHC та розповсюдженні 
її інформаційних продуктів − настанов, що, як 
і скрізь у світі, розробляють на погоджувальній 
основі, використовуючи метод  консенсусу.

Рис. 1. Структурно-функціональні зв’язки CTFPHC 

Таблиця 1. Завдання CTFPHC

Завдання Особливості виконання

Визначення тематики 
настанов 

Рішення обговорюють з Агенцією громадського здоров’я Канади PHAC, медич-
ними асоціаціями, академічними інститутами, благодійними та іншими причет-
ними установами, розробниками КН в інших країнах тощо  

Координація діяльності центра огля-
ду та синтезу доказів ERSC

Центр ERSC створено на базі університету МакМастер. Його завданням є  роз-
робка систематичних оглядів відповідно до ключових запитань, сформульова-
них CTFPHC

Адаптація стандартної методології 
оцінки сили доказів 

В основу покладено сучасні наукові методи

Визначення доцільності залучення 
інших експертів 

Здійснюють для забезпечення вичерпного аналізу даних

Визначення «прогалин» у доказах Кожна з них повинна бути заповнена, у т. ч. шляхом планування, здійснення та 
аналізу нових досліджень  

Оцінювання систематичних оглядів і 
створення настанов

Настанови розробляють на погоджувальній основі. Передбачено створення КН з 
кожної проблеми, що може виникнути у первинній ланці охорони здоров’я
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Як наведено на рис. 1, структурно та функ-
ціонально CTFPHC пов’язана із Центром огля-
ду та синтезу доказів (англ. Evidence Review 
and Synthesis Centre, ERSC), створеним на базі 
McMaster University у м. Торонто, провінція Он-
таріо. Центр фінансують Агенція громадського 
здоров’я Канади PHAC і Канадський Інститут 
досліджень здоров’я CIHR. 

Обов’язком CTFPHC є інформаційне забез-
печення її акціонерів − установ і урядових де-
партаментів федерального та провінційного рів-
нів, які сприяють імплементації КН, розробля-
ють і впроваджують стратегії оцінювання їх 
впливу в охороні здоров’я країни. Поряд із пра-
цівниками первинної ланки цільовою аудиторі-
єю CTFPHC є спеціалісти із суміжних медич-
них дисциплін, розробники галузевої політи-
ки, місцеві та загальна канадська громада тощо. 
Метою CTFPHC визначено «розробку guidelines 
для допомоги спеціалістам первинної ланки в за-
безпеченні профілактики в охороні здоров’я … 
на основі систематичного аналізу наукових до-
казів». Її завдання наведено у таблиці 1 (www.
canadiantaskforce.ca).

Особливості створення настанов у Німеччи-
ні, становлення та діяльності центрів ДМ у Китаї 
наведено у наших попередніх роботах [6, 8, 12].

На батьківщині доказового підходу, у Вели-
кій Британії, вже 15 років тому 80% клінічних рі-
шень приймали на основі КН [27]. Націо нальний 
інститут здоров’я і досконалої клінічної практи-
ки NICE видає такі настанови з 1999 р. [29]. По-
дібні показники відзначено в США, Канаді, Ні-
меччині [6, 8, 51, 53]. Протягом 1997-1999 рр. 
у США частка випадків надання медичної до-
помоги на основі КН у госпіталях була біль-
шою, ніж у цивільних лікарнях [51, 53]. Подіб-
ні дослідження планували також у Німеччи-
ні, й відповідна національна програма Nationale 
Versorgungsleitlinien передбачала порівняння ре-
зультатів упровадження регіональних КН зі ство-
реними централізовано [6, 38, 42].

У 2-й половині 1990-х рр. було виявлено шкід-
ливість неякісних настанов, а також слабкість 
доказового обґрунтування й непрозорість ство-
рення низки рекомендацій ВООЗ і національних 
КН [2, 59]. Після того медична спільнота узго-
дила основні методологічні вимоги щодо якос-
ті КН, які відобразили опитувальники AGREE 
(2001) та AGREE II (2009) [2, 69-94, 21]. Зазна-
чені вимоги забезпечують прозорість процесу 
створення КН, об’єктивність, надійність та від-

повідність їх змісту стану медичної науки, узго-
дженість з інтересами та можливостями спожи-
вачів медичних послуг, найменш витратних ме-
дичних технологій тощо [2]. 

2002 року Рада Європи визнала КН важливим 
інструментом прийняття раціональних рішень 
в охороні здоров’я, а отже й підвищення якос-
ті медичної допомоги. Того ж року ВООЗ опри-
люднила перші настанови для розробників КН, 
було створено Міжнародну мережу розробни-
ків аналізів рішень (англ. Guidelines International 
Network, GIN), до якої увійшли 42 організації із 
23 країн світу. Власні настанови для розробни-
ків КН було створено в центрах ДМ / доказової 
практики у Великій Британії, США, Канаді, Ав-
стралії й Новій Зеландії, а також у Німеччині, 
Франції, Нідерландах і Словенії [Ibid]. 

У створенні КН зазвичай беруть участь про-
відні експерти, наукові товариства, фахові й гро-
мадські асоціації. Кожну з них розробляє спеці-
ально створена міждисциплінарна робоча група, 
до складу якої входять спеціалісти, досвідчені у 
відповідній галузі клінічної медицини, економіч-
них аспектах надання медичної допомоги, ДМ 
та організації охорони здоров’я. Більшість чле-
нів групи є експертами з 1-2-х наведених галу-
зей. Для забезпечення широкого спектра думок 
схвалено залучення ними колег за фахом або ре-
гіоном, а також пацієнтів і представників засобів 
масової інформації. Розробка кожної настанови 
триває не менше року: протягом перших 2-х міс. 
робоча група формулює ключові питання, на-
ступні півроку здійснює пошук доказів і напи-
сання попереднього варіанту КН, ще 3 міс. від-
водять на обговорення та рецензування, останній 
– на видання [2, 9].

Критичне оцінювання. У таблиці 2 наведено 
перелік прийнятих з 1996 р. консенсусів із про-
ведення, представлення та оцінювання епідеміо-
логічних досліджень. Першим зусиллям робочої 
групи експертів CONSORT (англ. Consolidated 
Standards of Reporting Trials) була розробка кон-
сенсусу CONSORT щодо рандомізованих контро-
льованих досліджень (РКД), і він став прото-
типом усіх створених у подальшому положень 
(англ. Guidelines for reporting research designs and 
activities). 1996 року видали також консенсус із 
представлення економічних аналізів [3, 36]. Фор-
мати STROBE (2005) та PRISMA (2009) створи-
ли на основі перегляду й удосконалення попе-
редніх консенсусів TREND і QUOROM. Вони 
являють собою переліки положень, за якими по-
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винні бути відображені відповідно обсервацій-
ні дослідження або систематичні огляди й мета-
аналізи. Зазначені й наступні формати, створені 
для допомоги авторам-дослідникам як «корисні 
для критичної оцінки» розробок, але вони не є 
знаряддями оцінювання якості релевантних дже-
рел доказів [2, 43-44, 49]. 

Протягом 1996-2006 рр. методологію ство-
рення КН і аналізів рішень удосконалювали шля-
хом пріоритетного використання систематичних 
оглядів, проте питання оцінки їх якості остаточ-
но не вирішили [20]. Критеріями якості настанов 
загалом визнають валідність, надійність, відтво-
рюваність, а також клінічну прийнятність і гнуч-
кість стверджень [2].

Якість національних і регіональних КН під-
вищує створення їх на єдиній методологічній 
основі з використанням опитувальників AGREE 
(2001), AGREE II (2009) тощо [2, 21]. За основу 
при цьому беруть найякісніші, сучасні (нові чи 
оновлені) й прийнятні міжнародні КН: експерти 
оцінюють і адаптують їх до умов надання медич-
ної допомоги в певній країні або регіоні. Особли-
вості та проблеми впровадження настанов у клі-
нічну практику обговорюють від самого початку 
процесу їх розробки [2, 9].

Важливим досягненням останнього деся-
тиліття є також розробка в 2006 р. експертами 
ВООЗ, NICE та AHRQ (Американська Агенція з 
досліджень і якості в охороні здоров’я) знаряд-
дя критичного оцінювання настанов GRADE (від 
англ. Grading of Recommendations, Assessment, 
Development and Evaluation), згідно якого наста-
нова може бути «сильною чи слабкою», а якість 
доказів − «високою, помірною, низькою чи дуже 
низькою» [20, 33].

Впровадження. Нагальними проблемами роз-
робки й упровадження КН і аналізів рішень є: 
подолання конфліктів інтересів [39, 48]; висвіт-
лення процесу створення та змісту цих докумен-
тів у періодичних журналах [37, 57]; урахування 
вибору пацієнтів [25] і створення для них певних 
версій КН. Варто відзначити розробку в Канаді 
спеціальних настанов для емігрантів і біженців 
(Tugwell P. et al., 2011) [28].

Визнано, що для східноєвропейських країн 
більш прийнятним, ніж створення власних КН, 
є оновлення та адаптація вже існуючих. Це зу-
мовлено високою вартістю (сотні тисяч доларів 
США) й тривалістю кожної розробки, а також 
наявністю вільного доступу в Інтернет до КН ви-
сокої якості з більшості захворювань і синдромів 
[2, 41].

Опрацювання світового досвіду впрова-
дження системи надання медичної допомоги 
на основі КН свідчить про зв’язок низки труд-
нощів із невизначеністю термінології та стату-
су останніх − директивного, нормативного чи 
«необов’язкового» − як це відбувалося протягом 
2000-2005 рр. у Японії. На сьогодні роль наста-
нов у ній наближена до стандартів. Сподіваю-
чись зробити концепцію ДМ більш прийнятною 
для клініцистів і врахувати інтереси Японської 
медичної асоціації, термін «клініко-практичні 
настанови» в урядових проектах навіть замінили 
на «збірки клінічних доказів», але пізніше «че-
рез політичні компроміси» визначення було від-
новлено [Ibid].

2011 року Європейський центр контролю й 
профілактики захворювань ECDC у доповіді 
«Методологія ДМ для громадського здоров’я – 
як отримати найкращі доступні докази, коли бра-
кує і часу, і явних доказів» запропонував вико-

Таблиця 2. Основні консенсуси з представлення епідеміологічних доказів

Рік Назва консенсусу Яким дослідженням
його присвячено

1996 CONSORT Statement for reporting randomized controlled trials РКД
1999 QUOROM (Quality of Reporting of Meta-analyses) Мета-аналізи
2000 MOOSE (Meta-analysis of Observational Studies in 

Epidemiology)
Мета-аналізи обсерваційних досліджень 

2002 Standardized reporting of clinical practice guidelines Клініко-практичні аналізи рішень
2003 STARD (Standards for Accurate Reporting of Diagnostic Tests) Дослідження з оцінки діагностичних тестів
2004 TREND (Transparent Reporting of Evaluations with 

Nonrandomized Design)
Нерандомізовані дослідження

2005 STROBE (Strengthening the Reporting of Observational Studies 
in Epidemiology)

Обсерваційні епідеміологічні дослідження 

2009 PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 
Meta-Analyses)

Систематичні огляди й мета-аналізи
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ристовувати при прийнятті рішень методи кон-
сенсусу, тобто залучати досвідчених експертів 
для «доповнення слабкої доказової бази чи за-
мість відсутньої» [29]. Як відомо, сучасна мето-
дологія ДМ (тобто «доказовий підхід ХХІ сто-
ліття») допускає використання аргументованих 
думок експертів і даних клінічних випадків і від-
носить їх до доказів [3, 19, 24, 33].

Управління медичною допомогою потребує 
об’єктивних критеріїв її якості, що відображу-
ють у державних і регіональних медичних стан-
дартах, створених на основі настанов. На від-
міну від КН медичний стандарт (англ. medical 
standard) є нормативним документом, у якому ви-
значено перелік норм і вимог до медичної допо-
моги та відображено рівень відповідності інди-
катора.

У східноєвропейських країнах труднощі 
стандартизації медичної допомоги пов’язують 
з недостатністю фінансування, недосконалістю 
законодавчо-нормативних баз, різноманіттям ін-
формації, численними конфліктами інтересів та 
неготовністю спеціалістів прийняти нові підходи 
в охороні здоров’я [2]. Зусилля вітчизняних фа-
хівців спрямовані насамперед на розробку «тех-
нологічних стандартів як гарантії забезпечення 
оптимального індивідуалізованого лікування». 
До медичних стандартів в Україні висувають 
низку вимог: 1) відповідність умовам фінансу-
вання; 2) реальність виконання; 3) організацій-
не призначення; 4) забезпечення послідовності 
технології надання медичної допомоги. Методо-
логія розробки стандартів передбачає дотриман-
ня певного порядку дій − визначення групи за-
хворювань, для якої їх розробляють, вивчення 
наявної технологічної бази медичних закладів, 
вивчення проблемної наукової літератури й на-
явних КН, розробка алгоритмів діагностики та 
лікування на основі даних ДМ, оцінка ефектив-
ності різних втручань на основі співставлення 
результатів та витрат, створення локальних клі-
нічних протоколів надання медичної допомоги, 
інструкцій і пояснень до них. На основі міжна-
родних КН і медичних стандартів вітчизняні екс-
перти створюють детальні інструкції з окремих 
нозологічних форм – локальні клінічні протоко-
ли надання медичної допомоги, які також є нор-
мативними документами. Розроблені із 2006 р. 
протоколи затверджують відповідними наказа-
ми МОЗ України – на виконання доручення Пре-
зидента України від 06.03.2003 № 1-1/252 щодо 
прискорення розробки й запровадження держав-

них стандартів у сфері охорони здоров’я, прото-
колів лікування та доручення Прем’єр-міністра 
України від 12.03.2003 № 14494 щодо приско-
рення розробки протоколів лікування. У кожно-
му клінічному протоколі наведено визначення 
відповідного захворювання чи синдрому, умови 
надання медичної допомоги, орієнтовна трива-
лість стаціонарного лікування, критерії діагнос-
тики, лікувальна програма (основні підходи, гру-
пи лікарських засобів), критерії ефективності й 
очікувані результати лікування [11].

Систематизація. Якщо систематичні огля-
ди розділяють з урахуванням організацій-роз-
робників − якими є центри доказової практики, 
створені в США, Канаді, Великій Британії, Ав-
стралії та Новій Зеландії, Китаї тощо [6, 8, 12-
13, 15-18, 23], − на кохрейнівські та некохрей-
нівські, то КН відомі через зазначення регіону, 
країни, медичних установ або товариств, що їх 
створили. Так, відповідно до країни-розробника 
КН представлено в комп’ютерній метабазі TRIP 
[56]. Систематизацію настанов ускладнює часте 
їх поєднання − зокрема у вітчизняних джерелах 
− з guidelines, які некоректно перекладають укра-
їнською як «керівництва» [6]. 

У навчальному посібнику для лікарів і мене-
джерів охорони здоров’я, виданому Російським 
міжрегіональним товариством спеціалістів ДМ 
(2004), «основні загальнодоступні англомовні 
бази даних КР» високої якості розділено відпо-
відно до країн-розробників [2]. Як видно з табли-
ці 3, автори запропонували використання 15 ре-
сурсів, 6 з яких створено у Великій Британії, 4 у 
США, 2 у Канаді, по 1 у Німеччині, Австралії і 
Новій Зеландії. 

Саме первинній медико-санітарній допомо-
зі (ПМСД) свого часу присвятили британську 
комп’ютерну базу SEEK (на сьогодні її вико-
ристовують професіонали всіх рівнів, науков-
ці й менеджери охорони здоров’я). У США про-
тягом 1992-1996 рр. низку настанов для спеці-
алістів первинної ланки розробила AHRQ, а в 
подальшому − Робоча група з питань профілак-
тики USPSTF. У переліку немає посилань на Ка-
надську робочу групу із профілактики CTFPHC, 
але наведено базу настанов PPHB (Population and 
Public Health Branch) − організації, що відпові-
дає за державну політику Канади із профілакти-
ки, контролю й лікування в онкології та інфек-
тології.

Комп’ютерні ресурси PRODIGY (Велика Бри-
танія) та NHMRC (Австралія) розробляли як для 
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Таблиця 3. Основні англомовні комп’ютерні бази, що містять клінічні настанови високого методологіч-
ного рівня (за Бащинським С.Є., 2004) [2]

Назва бази даних Характеристика змісту

Велика Британія

NICE 1) Настанови з використання медичних технологій у 10 клінічних галузях; 
2) методичні посібники з підготовки та критичного оцінювання настанов;
3)  інші документи з діагностики, лікування та профілактики захворювань

eGuidelines 1) Понад 1700 рефератів настанов і матеріалів щодо їх створення; 
2) проект CLIP, присвячений аудиту та покращенню якості в охороні 
здоров’я;
3) посилання на інші комп’ютерні бази, що містять настанови

SEEK (Sheffield Evidence for Effectiveness 
and Knowledge) Clinical Guidelines

Настанови, стандарти та протоколи, що створено урядовими агенціями, 
національними та міжнародними професійними медичними асоціаціями 

NeLH (National electronic Library for 
Health)

Понад 720 національних настанов-розробок урядових і професійних ме-
дичних асоціацій

PRODIGY Clinical Guidance Настанови з діагностики, профілактики, фармакотерапії та нефармаколо-
гічного лікування численних захворювань

SIGN 
(Scottish Intercollegiate Guidelines Network)

1) Понад 60 настанов високої якості, у тому числі переглянутих і оновле-
них; 
2) методичні посібники з підготовки та критичного оцінювання настанов

США

NSG 
(US National Guideline Clearinghouse)

Понад 1000 настанов (американських, іноземних, міжнародних), їх рефе-
ратів, узагальнень і порівнянь 

CDC Офіційні настанови з профілактики та контролю інфекційних, неінфекцій-
них, професійних захворювань і травм

AHRQ 19 повнотекстових настанов, розроблених протягом 1992-1996 рр. і при-
свячених поширеним захворюванням

HSTAT 
(Health Services Technology Assessment 
Text)

Повнотекстові настанови, створені агенціями з оцінки медичних техноло-
гій (HTA) та відібрані Національною медичною бібліотекою (NLM) 

Канада

Canadian Medical Association Infobase of 
Clinical Practice Guidelines

Понад 300 настанов Канадської Медичної Асоціації та схвалені нею роз-
робки урядових агенцій, національних і регіональних медичних установ, 
фахових товариств і експертів

PPHB 
(Health Canada − Population and Public 
Health Branch Guidelines)

Настанови з профілактики, контролю та лікування онкологічних захворю-
вань, інфекційних захворювань, ВІЛ/СНІД, інфекцій зі статевим шляхом 
передачі 

Німеччина

GERGIS
(англ. German Guideline Information 
Service)

Настанови національні та іноземні (створені в Австрії, Бельгії, Нідерлан-
дах, Данії, Фінляндії, Франції, Ірландії, Швеції, Іспанії, Великій Британії 
тощо)

Австралія

NHMRC (Australian National Health and 
Medical Research Council)

Настанови та методичні посібники з їх підготовки та критичного оціню-
вання 

Нова Зеландія

NZGG 
(New Zealand Guidelines Group)

1) Настанови з різних проблем охорони здоров’я; 
2) посилання на комп’ютерні бази, що містять посібники з підготовки та 
критичного оцінювання настанов
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медиків, так і для пацієнтів. Як ми писали рані-
ше, версії настанов для останніх активно ство-
рюють у Німеччині [6, 8]. Методичні посібники 
(або посилання на них) з підготовки та оціню-
вання настанов містять комп’ютерні бази SIGN, 
NHMRC, NZGG [2].

Економічні докази: вплив на прийняття 
рішень в охороні здоров’я

У літературі описано різновиди таких вто-
ринних досліджень, як економічні аналізи, або 
економічні оцінки [3, 36]. Як видно з таблиці 4, 
описовими серед них є аналіз ідентифікації ви-
трат, аналіз мінімізації витрат і аналіз витрат на 
захворювання, порівняльний характер мають 
аналіз вигідності витрат, аналіз ефективності ви-

трат, аналіз корисності витрат і аналіз послідов-
ності витрат. 

Епідеміологічні дослідження нерідко нази-
вають джерелом саме «епідеміологічних» дока-
зів, − зазвичай у рамках дискусій, що стосуються 
природи доказів, питань термінології й моделей 
доказової практики. Результати економічних ана-
лізів називають доказами «економічними», при-
чому політика та менеджмент в охороні здоров’я 
потребує їх дедалі більше [22].

Природа доказів є одним із викликів, з яки-
ми стикається впровадження концепцій доказо-
вої практики та доказової профілактики в охо-
роні здоров’я. 2012 року AHRQ − Агенція з 
досліджень і якості в охороні здоров’я США −  
оприлюднила систематичний огляд Niessen L.W. 

Таблиця 4. Джерела економічних доказів [36]

Назва Характеристика

Аналіз ідентифікації витрат
(англ. cost-identification analysis)

Визначає вартість забезпечення лікування. 
Містить лише економічну оцінку.
Є першим кроком здійснення усіх наступних видів економічних оцінок

Аналіз мінімізації витрат 
(англ. cost-minimization analysis)

Визначає найдешевше з альтернативних втручань. 
Використання цього аналізу передбачає відсутність або незначущість відмінностей 
між результатами в групах альтернативних втручань, тому порівнюють лише моне-
тарні вартості останніх. 
Приклади використання − вирішення питань типу «заміна чи ремонт медичного при-
ладу», «заміна брендового фармакологічного препарату генериком (якщо в клінічних 
випробуваннях доведено їх біоеквівалентність)» 

Аналіз витрат на захворювання 
(англ. cost-of-illness analysis)

Визначає тотальну вартість захворювання чи інвалідності для суспільства шляхом 
вив чення загальної вартості медичного діагнозу, лікування та втрати продуктивності.
Результат аналізу наводять у доларах США, що забезпечує загальне розуміння впли-
ву хвороби на економіку. Приклад: серцево-судинні захворювання щороку коштують 
США 128 млрд. доларів  

Аналіз вигідності витрат 
(англ. cost-benefit analysis)

Оцінює одне або декілька втручань − за монетарною вартістю та монетарною корис-
тю. 
Усі результати наводять у грошових одиницях, у тому числі життя та роки життя. 
Наприклад, за вигідністю витрат можна порівняти  впровадження різних програм 
профілактики між собою чи порівняти їх із ремонтом лікарень та доріг, організацією 
тренінгів медичного персоналу   

Аналіз ефективності витрат 
(англ. cost-effectiveness analysis)

Порівнює 2 або декілька втручань − за монетарною вартістю та клінічною ефектив-
ністю. 
Результати вираховують у «грошових витратах на клінічний результат» (тобто на 
кількість врятованих життів, додаткових років життя або нових випадків захворюван-
ня та ін.). Результати порівнянь втручань, оцінених за допомогою цього аналізу, наво-
дять у таких самих одиницях 

Аналіз корисності витрат 
(англ. cost-utility analysis)

Форма аналізу ефективності витрат, у якій порівнюють вартості (вартість лікування, 
госпіталізації, фармакотерапії) та наслідки (важливі для здоров’я результати, побічні 
ефекти) альтернативних втручань або програм − безпосередньо, а не в межах співвід-
ношення «вартість−результат»

Аналіз послідовності витрат
(англ. cost-consequence analysis)

Порівнює 2 або декілька втручань − за монетарною вартістю та вимірюванням «ко-
рисності», яка є продуктом клінічного результату (років життя) та суб’єктивного оці-
нювання якості життя, що триватиме протягом цих років. 
Для вимірювання «корисності» зазвичай використовують декілька показників стану 
здоров’я, її наводять або в одиницях якісних років життя QALYs (від англ. quality-
adjusted years of life), або в кількості «well-years»
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et al. (центр доказової практики John Hopkins 
University, Балтимор) [22], метою якого була 
оцінка «наявності й характеру» впливу еконо-
мічних доказів на політику прийняття рішень в 
охороні здоров’я США та інших країн. Результа-
ти аналізу першоджерел цього огляду наведено 
в таблиці 5. 

Пошук досліджень провели в MEDLINE, 
Embase, CINAHL, EconList та ISI Web of Science 
(термін − з 1991 до січня 2012); даних про допо-
внення електронного пошуку ручним немає. Для 
оцінки якості досліджень і сили доказів викорис-
тали адаптовану шкалу GRADE. Після скринін-
гового перегляду 19127 статей до огляду відібра-
ли 43 дослідження, з яких 38 було видано після 
2000 р. 15 первинних досліджень було проведе-
но у Великій Британії, по 5 − в Австралії, Кана-
ді та США, решта − в інших країнах. У більшос-
ті першоджерел огляду (тобто в 27) розглядали 
прийняття рішень на державному рівні чи на рів-
ні «ключових представників системи охорони 
здоров’я». Основними темами, за якими прийма-
ли рішення, були: 1) відшкодування; 2) комплек-
сні послуги (тобто «пакети здоров’я»); 3) пріори-
тетні програми в охороні здоров’я.

Niessen L.W. et al. дійшли висновку про неве-
лику кількість чинників, що відіграють  ключо-
ву роль у прийнятті (використанні) чи відхилен-

ні економічних доказів. Як видно з таблиці 6, та-
кими є «якість і прозорість» досліджень-джерел 
економічних доказів, «прозорість і якість проце-
су прийняття рішень», «ясність економічної ін-
формації та шлях її передачі» тощо. 

Експерти визначили «добру якість» майже 
третини (11 з 37) обсерваційних досліджень, у 
яких оцінювали «вплив на політику». З 5 порів-
няльних досліджень походили докази «помірної 
якості» корисності економічних доказів «у за-
гальній політиці щодо здоров’я».   

Важливим висновком є визнання обмеженої 
кількості та кластерності даних щодо викорис-
тання економічних доказів у галузевій політиці 
та визнання ролі «технічних чинників» (а саме 
якості та прозорості досліджень і процесу при-
йняття рішень, зрозумілості та шляху передачі 
інформації), що впливають на врахування чи від-
хилення економічних доказів [22]. 

Комп’ютерна метабаза TRIP. Використан-
ня TRIP (від англ. Turning Research Into Practice) 
як ресурсу систематичних оглядів схвалено 
Glasciou P., Del Mar C. (2003) [32], Healy G. (2007) 
[35], Кохрейнівським Співробітництвом (2013) 
[50] тощо. Переваги цього зручного доступного 
мультилінгвального ресурсу ДМ, ПМСД та про-
філактичного напряму в охороні здоров’я висвіт-
лено також у наших роботах [8, 14–15].

Таблиця 5. Вплив економічних доказів на прийняття рішень в охороні здоров’я  
(за Niessen L.W. et al., 2012 [22])

Наявність і характер
впливу

Кількість 
досліджень Уточнення

«Суттєвий вплив використання економічних дока-
зів на прийняття рішень в охороні здоров’я»

30 27 з них містили «принаймні 1 інший критерій» з на-
ступних: «міркування рівності»*; клінічна ефектив-
ність; «вплив бюджету»; етичні міркування; 
пропагандистські аргументи

«Використання економічних доказів впливає як на 
загальну політику, так і на специфічні рішення»

30 Прикладом «специфічних рішень» є такі, що стосують-
ся відшкодувань

Вплив є «обмеженим» 11 –
Вплив відсутній 2 –

П р и м і т к а. * у 14 дослідженнях, критерій переважно погано визначений.

Таблиця 6. Основні чинники, що впливають на використання економічних доказів при прийнятті рішень 
в охороні здоров’я (за Niessen L.W. et al., 2012 [22])

Чинник Коментар

«Якість і прозорість досліджень, 
які є джерелом економічних доказів»

Може бути як промотором − за високої якості таких досліджень, 
так і  перешкодою − за їх поганого представлення (доведено від-
повідно у 7 та 18 дослідженнях) 

«Якість і прозорість процесу прийняття рішень» Важливі як при прийнятті, так і при відхиленні рішень (доведено 
відповідно у 10 та 13 дослідженнях)

«Ясність економічної інформації та шлях її передачі» Може бути як промотором, так і  перешкодою − за «недостатньої 
ясності» (доведено відповідно у 7 та 17 дослідженнях)
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Поряд із CDSR, Medline/Pubmed та 
EvidenceUpdates, TRIP є метабазою ДМ, тоб-
то ресурсом спеціальної інформації, що про-
йшла експертну оцінку. Вбудовані до неї філь-
три обмежують пошук статей певними рецен-
зованими журналами − раніше «топ-четвіркою» 
(«British Medical Journal», «Lancet», «JAMA», 
«New England Journal of Medicine»), тепер їх пе-
релік розширено. Сайт www.tripdatabase.com є 
доступним на 7 мовах – англійській, уельській, 
іспанській, німецькій, французькій, італійській 
та португальській. Докази різних типів у TRIP 
позначають кольоровими маркерами. Близько 
70% користувачів цієї бази даних складають клі-
ніцисти первинної та вторинної ланки охорони 
здоров’я [56].

Станом на 11.10.2012 TRIP містила 35318 
джерел доказів. Розрахунки показали, що 77,4% 
з них були вторинними: частка систематичних 
оглядів склала 62,0%, настанов − 9,0%, синоп-
сів − 6,4%. У структурі настанов 61,8% стано-
вили створені в США, 23,8% − у Великій Бри-
танії, 8,3% − у Канаді, 5,2% − в Австралії та 
Новій Зеландії, 0,9% – в інших країнах. Первин-
них досліджень (n=6313) було в 4,3 рази менше, 
ніж вторинних (n=27318), і з так званого осно-
вного списку джерел (тобто з «топ-4» журналів, 
«Annals of Internal Medicine» і комп’ютерної бази 
EvidenceUpdates) – у 5,6 рази менше, ніж з роз-
ширеного − 945 та 5368 відповідно.

Станом на 01.08.2014 до TRIP ввійшло 315034 
джерел доказів, тобто їх стало більше майже в 9 
разів. Кількість електронних підручників зрос-
ла у 23,5 рази, первинних досліджень з розши-
реного списку джерел − у 21,7, з основного − у 
6,1, синопсів − у 5,3, настанов − у 3,6, система-
тичних оглядів − в 1,2 рази. Кількість первинних 
досліджень (122278) у 2,5 рази перебільшила 
кількість вторинних (49774), і частка останніх у 
структурі джерел доказів склала 15,8% (синопси 
− 3,8%, систематичні огляди  − 8,4%, настанови 
− 3,6%). У структурі настанов переважали ство-
рені в США (57,5%), суттєво зменшилася частка 
британських (2,4%) та збільшилася частка роз-
робок інших країн (2,5%). 

Як і в інших комп’ютерних базах ДМ, для по-
шуку доказів у TRIP можна скористатися пошу-
ковими термінами, що відповідають компонен-
там запитання, структурованого за принципом 
PI(E)CO. Крім того, вбудований фільтр «Clinical 
Area» дозволяє здійснювати пошук за 27 клініч-
ними категоріями [14]. Кожен документ віднесе-

но до однієї чи декількох з них; систематизація 
базується на ідентичності ключових слів, зазна-
чених у назвах статей і в категоріях. Наші розра-
хунки показали, що з 11.10.2012 до 01.08.2014 в 
усіх категоріях суттєво збільшився масив доку-
ментів − від 4,1 рази в «Первинній допомозі» до 
20,2 рази в «Алергології та імунології». У 10-12 
разів побільшало доказів з питань офтальмоло-
гії, дерматології, урології, неврології та ортопе-
дії.

Докази, включені в TRIP до категорії «Пер-
винна допомога», починаючи із 2011 року, від-
бирають із 36 інформаційних ресурсів ДМ [14, 
56]. Через повільність ручного пошуку ця кате-
горія станом на 11.10.2012 містила лише 627 ста-
тей, станом на 01.08.2014 − 2599. У структурі 
останніх частка первинних доказів склала 43,8%, 
а вторинних − 56,2% (з них 55% − систематич-
ні огляди, яких було 787). Зі 171 настанови біль-
шість створили в Канаді (37,4%), Австралії та 
Новій Зеландії (36,3%).

Glasziou P., Del Mar C. (2003) пропонува-
ли звертатися до TRIP насамперед для пошуку 
кохрейнівських оглядів [32]. Такі огляди з пи-
тань ПМСД у TRIP відбирають насамперед з 
комп’ютерної бази Cochrane Pearles [56].

Пошук систематичних оглядів у TRIP має пе-
реваги порівняно з PubMed, адже не всі стат-
ті, знайдені в останній метабазі через секцію 
«Clinical Queries», є систематичними оглядами, 
й вони підлягають оцінюванню [35]. Пошук сис-
тематичних оглядів у TRIP є повільнішим, ніж 
у EvidenceUpdates. Важливою спільною перева-
гою обох цих метабаз ДМ як джерел вторинних 
доказів з питань ПМСД можна вважати пред-
ставлення недавно виданих систематичних огля-
дів високого методологічного рівня. Додатковою 
перевагою TRIP є наведення в ній нових наста-
нов і інших вторинних джерел доказів.

Узагальнення
 • Необхідною передумовою ефективної ді-

яльності охорони здоров’я є сучасне, вчасне, 
якісне та прийнятне інформаційне забезпечення 
розробки та впровадження окремих заходів, тех-
нологій та програм. Важливість його удоскона-
лення визнана в численних наукових досліджен-
нях, міжнародних стратегіях і програмах. Розро-
блення концепції ДМ наприкінці ХХ ст. почи-
налося з її ототожнення з інформаційним ком-
понентом доказового підходу в його сучасному 
розумінні. Як рушійна сила галузевих реформ, 
ДМ передбачає врахування результатів первин-
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них (клінічних) і вторинних (аналітичних) до-
сліджень, прийнятних для експертів охорони 
здоров’я, пацієнтів і суспільств. 

 • Подібний підхід до прийняття рішень відо-
бразила Алма-Атинська декларація (1978), що 
визнала основою ПМСД «практичні, науково об-
ґрунтовані та соціально прийнятні методи й тех-
нології», результати «соціальних, медико-біоло-
гічних та організаційних наукових досліджень», 
«просвіту з найважливіших проблем охорони 
здоров’я» та проголосила право й обов’язок лю-
дей брати участь у плануванні та наданні медич-
ної допомоги. Важливість науково обґрунтова-
ної інформаційної підтримки профілактики від-
значено в Оттавській хартії зі зміцнення здоров’я 
(1986), Бангкокській хартії зміцнення здоров’я в 
глобальному світі (2005), Доповідях ВООЗ про 
стан охорони здоров’я у світі (2006, 2008). Не-
обхідність доказового обґрунтування первин-
ної профілактики фактично визнано в проекті 
Загальнодержавної програми «Здоров’я – 2020: 
український вимір» [4-5, 10, 26, 54-55, 58].

 • Основними підходами до використан-
ня інформаційних ресурсів ДМ – електронних 
і друкованих – є постійне їх опрацювання (ме-
тод «push») та звернення за необхідності (метод 
«pull»). Опанування обома методами отримання 
якісної науково-медичної інформації доступне 
лише спеціалістам охорони здоров’я.

 • Ставлення експертів із ДМ до періодич-
них науково-медичних журналів не є однознач-
ним, особливо якщо йдеться про використання 
їх спеціалістами ПМСД. Із численних рецензова-
них видань найважливішими є «топ-4» («BMJ», 
«JAMA», «Lancet», «NEJM»), «ACP Journal 
Club», «Evidence Based Medicine», «Clinical 
Evidence» та журнали, схвалені Кохрейнівським 
Співробітництвом. 

 • Перевагою комп’ютерних баз ДМ є насам-
перед заощадження часу. Ці ресурси представле-
ні сотнями веб-сайтів, і доступ до багатьох з них 
є безкоштовним, що сприяє поширенню доказо-
вої інформації та розвитку відповідальності за 
власне та громадське здоров’я. 

 • Спеціальний пошук валідних і корисних до-
сліджень, опрацювання якісної спеціальної ін-
формації здійснюють поширені у світі центри 
доказової практики, що співпрацюють з регіо-
нальними та національними агенціями та інсти-
тутами з контролю якості надання медичної до-
помоги. Відбирання, аналіз і презентацію інфор-
мації для основних баз ДМ забезпечують нау-

ковці в галузі інформатики, фокусом діяльності 
яких у ДМ є перші 2 «кроки» − формулювання 
структурованих запитань і пошук доказів. У так 
званих «метабазах ДМ» (Кохрейнівській бібліо-
теці, MEDLINE / PubMed, EvidenceUpdate, TRIP, 
EBOC, PIER, Clinical Evidence тощо) використо-
вують методологічні пошукові фільтри, що вра-
ховують і пошукові терміни, й специфіку дизай-
ну досліджень. Вони дозволяють пришвидши-
ти пошук релевантних доказів у бібліографічних 
базах даних.

 • Невпинне збільшення кількості первинних 
джерел доказів є й сильною, й вразливою лан-
кою доказового підходу. Серед епідеміологічних 
доказів стратегічно важливими визнано їх уза-
гальнення − «синтези», або систематичні огля-
ди (Cochrane A.L., 1972; Sackett D.L. et al., 1995; 
Bastian H.et al., 2007), з яких найкращими є кох-
рейнівські. ВООЗ схвалено звернення саме до 
систематичних оглядів і відзначено «прогрес у 
їх використанні адміністративними органами» 
(2008). Саме систематичні огляди є основою роз-
робки настанов високої якості − найопрацьовані-
ших знарядь упровадження ДМ. На відміну від 
оглядів, зміст настанов зазнає впливу економіч-
них, політичних і інших чинників, тому настано-
ви є найбільш корисними для практикуючих спе-
ціалістів галузі, а основою планування науково-
медичних досліджень повинні бути систематич-
ні огляди. Зазначене дозволяє вважати ідеальни-
ми такі інформаційні ресурси ДМ, що є доступ-
ними та містять насамперед вторинні докази, по-
шук яких не є складним. 

 • Достатньо опрацьованими на сьогодні є ме-
тодики електронного пошуку доказів і доповне-
ння його ручним пошуком у рецензованих нау-
ково-медичних журналах, методики стандарти-
зованого оцінювання джерел доказів, розроблен-
ня настанов, медичних стандартів, формуляр-
них систем тощо. На практиці зберігають зна-
чення такі ресурси інформації, як друковані ме-
дичні журнали (Власов В.В., 2001), поради ко-
лег (Sackett D., Rosenberg W., 1995; Greenhalgh 
T. et al., 2005) і пошук «посилань за посилання-
ми» (Greenhalgh T. et al., 2005). Останні 2 підхо-
ди використовують навіть розробники система-
тичних оглядів «високого методологічного рів-
ня» (Greenhalgh T. et al., 2005).

 • Спеціальна література містить як числен-
ні переліки інформаційних ресурсів ДМ (з яких 
нерідко відбирають «корисні ресурси доказів» 
− Glasziou P., Del Mar C., 2003; Кохрейнівське 
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Співробітництво, 2013), так і їх класифікації, се-
ред яких немає загальновизнаних. Сучасні кла-
сифікації в ДМ будують на основі принципу «пі-
рамід»: існують піраміди ресурсів (Clover J. et 
al., 2006; Haynes B., 2010), піраміди пошуку, пі-
раміди рівнів доказів тощо. Ознакою сьогоден-
ня є створення спеціальних ресурсів доказів (на-
самперед узагальнюючих) і їх переліків для спо-
живачів медичних послуг − на кшталт розроб-
ки Кохрейнівського Співробітництва (2013), що 
містить 23 комп’ютерні бази.

 • Докази з питань ПМСД та первинної про-
філактики не відокремлені в таких метабазах, 
як Кохрейнівська бібліотека, MEDLINE, веб-
сайт Кохрейнівського Співробітництва. Вивчен-
ня схваленого останнім переліку електронних 
ресурсів ДМ показало корисність для первин-
ної ланки охорони здоров’я метабаз Essential 
Evidence Plus та TRIP: перша призначена для 
спеціалістів ПМСД, але доступ до неї є плат-
ним; друга містить окрему категорію «Первин-
на допомога» та вторинні докази високої якості, 
є мультилінгвальною та безкоштовною.

 • Найважливішими інформаційними ресурса-
ми доказової профілактики в охороні здоров’я є 
якісні систематичні огляди (насамперед кохрей-
нівські) та настанови спеціальних груп експертів 
(насамперед американської USPSTF і канадської 
CTFPHC), а також комп’ютерні метабази та «си-
нопси» ДМ (у т. ч. друковані компендіуми), що 
містять зазначені вторинні джерела доказів.

 • У науково-медичній літературі переважа-
ють непрямі докази (Mulrow C., 1997) і розпо-
відні огляди (Greenhalgh T. et al., 2009). Експерти 
приділяють багато уваги удосконаленню методо-
логії створення систематичних оглядів, у т.ч. уза-
гальненню неоднорідних результатів першодже-
рел, проте оптимального методу не існує (Mulrow 
C., 1997; Dixon-Woods M., 2005). Визнано недо-
оцінку неангломовних і виданих у нерецензова-
них журналах статей і неоднозначність наслід-
ків гетерогенності досліджень-джерел система-
тичних оглядів (Mulrow C., 1997; Greenhalgh T. 
et al., 2009).

 • Сучасна практика створення систематичних 
оглядів не завжди відповідає  прийнятим прото-
колам. Так, 97% першоджерел кохрейнівських 
оглядів відбирають із 4-х електронних ресурсів 
ДМ − CENTRAL, MEDLINE, Embase, Science 
and Social Sciences Citation Index (Royle P. et al., 
2003). Основою пошуку першоджерел система-
тичних оглядів «комплексних і гетерогенних до-

казів», що стосуються інноваційних технологій 
та менеджменту в охороні здоров’я, є не «тради-
ційна» стратегія поєднання електронного та руч-
ного пошуку в основних базах даних ДМ, а «ви-
тягування» посилань і цитувань та «персональні 
знання» (Greenhalgh T., 2005).

 • Оптимізація пошуку систематичних огля-
дів є актуальним питанням ДМ (Bastian H. et 
al., 2010), для вирішення якого систематизують 
комп’ютерні бази доказів (Glasziou P. et al., 2003; 
Кохрейнівське Співробітництво, 2013) і розро-
бляють алгоритми (Healy G., 2007). Чинниками, 
що ускладнюють пошук, визнано брак пошуко-
вих навичок, недостатню обізнаність з електро-
нними ресурсами ДМ та відносно високу вар-
тість доступу до деяких з них.  

 • Як комп’ютерні джерела систематичних 
оглядів схвалено бази Кохрейнівської бібліоте-
ки CDSR та DARE, TRIP (Glasziou P., Del Mar 
C., 2003; Healy, 2007 G.; Кохрейнівське Спів-
робітництво, 2013), Best BETs (Glasziou P., 
Del Mar C., 2003), EvidenceUpdates (Healy G., 
2007; Кохрейнівське Співробітництво, 2013), 
ARIF, Healthevidence, OTseeker, PDQ-Evidence 
for Informed Health Policymaking, OBESITY+, 
Rehab+ та PEDro (Кохрейнівське Співробітни-
цтво, 2013). 

 • Доступ до систематичних оглядів висо-
кої якості є найзручнішим у CDSR та TRIP. 
Для швидкого й пришвидшеного пошуку сис-
тематичних оглядів схвалено використання 
EvidenceUpdates, TRIP і PubMed. Розширений 
пошук, необхідний для створення якісних наста-
нов, передбачає також звернення до тематичних 
(EMBASE, AMED, HTA, Ovid HealthSTAR, BNI, 
CINAHL) і регіональних баз доказів (LILACS, 
IndMed тощо). Подальші дослідження в зазначе-
ному напрямі можна вважати перспективними, 
адже постійне опрацювання електронних ресур-
сів ДМ, що містять систематичні огляди високої 
якості, дозволить удосконалити науковий супро-
від реформування охорони здоров’я України на 
засадах доказового підходу та світового досвіду.

 • Попри визнання пошуку систематичних 
оглядів (насамперед кохрейнівських) першим 
етапом планування науково-медичних дослі-
джень, розробка таких джерел доказів клініцис-
тами не є доцільною й потребує залучення спе-
ціалістів зі статистики та медичної інформати-
ки. Зазвичай це відбувається в центрах доказо-
вої практики.  
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 • Аналіз звернень до 300 найрейтинговіших 
систематичних оглядів, оприлюднених на веб-
сайті Кохрейнівського Співробітництва, дозво-
лив дійти висновку про увагу його користувачів 
до науково-медичної інформації найвищого рів-
ня доказовості, у т. ч. такої, що стосується пер-
винної профілактики. У зазначених кохрейнів-
ських оглядах відобразився весь спектр техноло-
гій медичної профілактики, концепція факторів 
ризику й програмний підхід до профілактики в 
охороні здоров’я; значну їх частку завантажува-
ли іспанською та французькою мовами. Можна 
припустити зростання уваги саме споживачів ме-
дичних послуг до еталонних медичних  доказів.

 • У ХХІ ст. зросла роль китайських експертів 
у діяльності  Кохрейнівського Співробітництва. 
Визнане в Китаї стратегічно важливим просу-
вання ТКМ скрізь у світі на засадах доказового 
підходу фактично підтримане західними дослід-
никами − американськими, британськими, із-
раїльськими тощо, − про що свідчить розробка 
ними низки систематичних оглядів дієвості дав-
ньокитайської системи Тай чі в разі поширених 
і соціально значимих хронічних неінфекційних 
захворювань (у тому числі серцево-судинних, 
онкологічних, нервових, ревматологічних) та їх 
факторів ризику.

 • В Україні поширюється використання ін-
формаційних продуктів ДМ. Важливим є опа-
нування (звернення за необхідності та постій-
не опрацювання) ресурсів доказів, присвячених 
ПМСД: настанов − для практиків, систематич-
них оглядів − для науковців.

 • Настанови систематизують на основі за-
значення країн, регіонів, товариств або установ-
розробників, причому у вітчизняній літературі 
їх часто поєднують з аналізами рішень. Перелік 
електронних ресурсів англомовних настанов ви-
сокої якості, складений Бащинським С.Є.  (2004) 
містив 2 комп’ютерні бази, присвячені ПМСД 
(AHRQ у США та SEEK у Великій Британії) та 
2 такі, що містили версії настанов для пацієн-
тів (австралійський ресурс NHMRC і британська 
база PRODIGY).

 • Досвід упровадження настанов USPSTF і 
CTFPHC у Північній Америці може бути корис-
ним при розробці профілактичних програм у 
країнах, де охорону здоров’я реформують у на-
прямі пріоритетного розвитку ПМСД і надання 
громадянам доступної та якісної медичної допо-
моги, у т. ч. в Україні.

 • Потенційно корисною є доступна 
комп’ютерна метабаза ДМ TRIP, що містить по-
над 315 тис. джерел доказів. Значну частку остан-
ніх складають систематичні огляди й настано-
ви, створені насамперед у США, а первинні до-
слідження зазвичай відбирають з розширеного 
списку джерел. Використання TRIP можливе в 
режимі постійного опрацювання та за необхід-
ності. Пошук доказів у ній є легким і може здій-
снюватися за 27 клінічними категоріями. У по-
рівнянні з іншими метабазами ДМ TRIP має пе-
реваги як зручний ресурс із ПМСД (із 2011 року), 
і відповідну категорію у ній створено за допомо-
гою ручного пошуку. У серпні 2014 року вона 
містила 787 систематичних оглядів і 171 наста-
нову, розроблені переважно в Канаді, Австралії 
й Новій Зеландії. За допомогою TRIP можливий 
і швидкий, і розширений пошук систематичних 
оглядів високої якості, в т. ч. виданих  недавно.
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INFORMATION SUPPORT OF EVIDENCE BASED HEALTH CARE: PART III
Puzanovа О.G., Hruzyeva T.S.

National O.O. Bohomolets medical university, Kyiv

Summary. The article is devoted to such secondary evidence sources as clinical recommendations and guidelines, especially 
to peculiarities of their development, systematization and use, as well as to economic evidences’ origins, classification and role 
too. The benefits of evidence search in TRIP database have been described. Formulated are the conclusions on the problem of 
information support of evidence based health care, its primary link and preventive direction.

Кey words: evidence based health care, prevention in health care, primary health care, information support (recommendations, 
guidelines, economic analyses, TRIP).



16 «Проблеми остеології»

Мартинюк Л.П., Кошарський Д.В. «Окремі аспекти фОрмування кіткОвОї тканини в підлітків (Огляд літератури ...»

Скелет людини складає близько 15% від за-
гальної маси тіла й забезпечує ряд життєво важ-
ливих функцій в організмі. Так, кісткова ткани-
на (КТ) відіграє опорно-механічну й метаболіч-
ну роль у життєдіяльності людини. Завдяки пер-
шій забезпечується опорна функція тіла, рухова 
активність, відбувається захист внутрішніх орга-
нів від механічного ушкодження. Друга забезпе-
чує наявність депо кальцію, фосфору та інших 
мікроелементів в організмі [5, 8].

Кісткова тканина є динамічною системою, 
яка постійно оновлюється завдяки процесам мо-
делювання й ремоделювання [5, 8]. При моде-
люванні, що є основним механізмом формуван-
ня КТ у дітей, нова кістка створюється в іншому 
положенні, ніж зруйнована. Результатом даного 
процесу є зміна форми скелета.

З віком, з ростом кісток у довжину, зростає 
щільність КТ, яка досягає максимальних значень 
у 30-рiчному віці [1]. Протягом перших 30 рокiв 
щiльнiсть КТ збільшується нерiвномiрно. У віці 
від 4 до 8 років у дівчаток та 4-12 років у хлоп-
чиків швидкість накопичення кісткової маси від-
значається сталими показниками. У вiцi 10-14 
рокiв спостерiгається активне накопичення кіст-
кової маси, яке складає 7-8% на рік і дорівнює 
за весь період 45%. Саме цей період є дуже важ-
ливим показником повноцінності формування 
кісткової маси, оскільки протягом нього утво-
рюється максимальна кількість кісткової ткани-
ни, накопиченої в процесі формування скелета, 
отримав назву періоду формування піку кістко-
вої маси – ПКМ. Рівень ПМК генетично детер-
мінований і визначає міцність кістки протягом 
усього подальшого життя людини [4].

У 17 років дівчата мають 93% щільності кіст-
кової тканини від максимальної в жінок, хлоп-
ці – 86% від найбільших показників у чоловіків 
[8]. Вік 10-15 років є критичним для формування 
КТ (як i перiод раннього пре- й постнатального 
онтогенезу). Рiвень позитивного кальцiєвого ба-
лансу є найбiльшим у перiоди активного росту 
(вiк до 1 року та 9-17 рокiв). 

З початку 4-го десятиріччя життя починаєть-
ся процес рарефiкацiї кістки.

У метаболізмі кісткової тканини й пiдтриманнi 
гомеостазу кальцію та фосфору основну участь 
беруть три кальційрегулюючі гормони [1,10]: па-
ратиреоїдний (ПТГ), кальцитонiн i активний ме-
таболіт вiтамiну D – кальцитрiол.

Дiя ПТГ спрямована на збереження та збіль-
шення концентрацiї кальцію в рідинах організму. 
Гiпокальцiємiя викликає рiзке зростання секре-
ції ПТГ. Ефект дії ПТГ досягається через мобі-
лізацію кальцiю з кiсток у позаклiтинну рiдину. 
При подальшому підвищеннi концентрацiї ПТГ 
водночас з виходом кальцію з кістки відбуваєть-
ся руйнування.

Механiзм дiї ПТГ на нирки виявляється в 
збiльшеннi реабсорбцiї кальцiю в дистальних ка-
нальцях нефрону та утворенні активних метабо-
літів вітаміну D3.

Кальцитонiн, протилежно до дії ПТГ, змен-
шує кількість і пригнiчує активність остеоклас-
тів, тобто клітин, що руйнують кістку, а також 
стимулює роботу остеобластів. 

При надмірному навантаженні секре-
ція кальцитонiну збільшується, що запускає 
механiзми збереження кальцію, спрямовані на 
зменшення виходу в кров мiнерального та орга-

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФОРМуВАННЯ КІТКОВОЇ ТКАНИНИ  
В ПІДЛІТКІВ (ОгЛЯД ЛІТЕРАТуРИ ТА РЕЗуЛьТАТИ  

ВЛАСНИХ ДОСЛІДжЕНь)
Мартинюк Л.П., Кошарський Д.В.

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

Резюме. Кісткова тканина зазнає значних змін у різні вікові періоди. У дітей і підлітків відбувається її інтенсивне накопи-
чення, закладається основа повноцінної кісткової маси, від чого залежатиме ризик розвитку остеопорозу в майбут-
ньому. Саме в цей віковий період належну увагу слід приділяти збалансованому харчуванню дитини. У статті наве-
дені результати анкетування 36 підлітків Тернопільської класичної гімназії з аналізом вмісту кальцію та вітаміну D 
у їх харчовому раціоні.

Ключові слова: мінеральна щільність кісткової тканини, остеопороз, кальцій, підлітки.
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нічного компонентiв КТ, що призводить до зни-
ження концентрації кальцiю та фосфору в кровi. 
З iншого боку, кальцитонiн зменшує секрецію 
гастроiнтестинальних пептидiв, унаслiдок чого 
гальмується секрецiя шлункового соку, сповіль-
нюється моторика шлунка, що знижує абсорб-
цію кальцiю при його надмiрному вживаннi.

Механiзм дії вiтамiну D полягяє в збiльшеннi 
синтезу бiлкiв, що вiдповiдають за транспорт 
кальцiю з порожнини кишечника. Анаболiчний 
ефект активних метаболітів вiтамiну D на КТ 
виявляється в збiльшеннi синтезу остеокаль-
цину та пiдвищеннi мiнералiзацiї КТ через від-
кладання кальцiю та фосфатiв у кiстках. У 
нирках 1,25(OH)2D3 (кальцитріол) пiдвищує 
реабсорбцiю кальцiю та фосфатiв шляхом 
активацiї транспортних бiлкiв. 

У формуваннi КТ важливу роль відіграє та-
кож належний рiвень секрецiї ряду інших сис-
темних гормонів, у тому числі й тих, що регулю-
ють процеси росту й статевого розвитку. 

Перiоди iнтенсивного росту та активного на-
копичення кiсткової маси збiгаються в часi [5]. У 
першi 3 роки життя головну роль у регуляцiї рос-
ту, диференціюванні кісткової тканини належить 
тиреоїдним гормонам. Із трирічного віку важли-
вого значення набуває соматотропний гормон, 
який відповідатиме за лінійний ріст кісток як ак-
тивний ремодулятор КТ.

У препубертатному віці важливого значення 
почнуть набувати статеві гормони [5]. Саме ста-
теві гормони в перiодi пубертату забезпечують 
«стрибок» зросту, дозрiвання КТ, сприяють за-
криттю зон росту в кiстках i, таким чином, зумов-
люють остаточне формування скелета. Естроге-
ни зменшують активнiсть ПТГ, безпосередньо 
сприяють мiнералiзацiї КТ шляхом модуляцiї ак-
тивності остеобластів, тобто клітин, які сприяти-
муть утворенню кістки.

Щiльнiсть КТ, крім гормональних факторів 
(затримка статевого розвитку, первинна та вто-
ринна недостатнiсть гонад, використання ораль-
них контрацептивів, стан щитоподібної та пара-
щитоподібних залоз тощо), визначають добове 
споживання кальцiю та вiтамiну D, рівень фізич-
ної активностi, функцiональний стан шлунково-
кишкового тракту тощо [5, 6]. 

Кісткова тканина містить органічні та неорга-
нічні компоненти. Органічні речовини (матрикс 
кісткової тканини) представлені в основному 
білками та ліпідами, неорганічні – в основно-
му солями фосфату кальцію. Неорганічні (міне-

ральні) компоненти становлять 65% маси кістко-
вої тканини, вони визначаються як у компактній, 
так і в трабекулярній (губчастій) її частинах. Ор-
ганічні та неорганічні компоненти в поєднан-
ні один з одним утворюють дуже міцну струк-
туру, що має здатність чинити опір розтягненню, 
стисненню тощо. Крім цього, кісткова тканина є 
своєрідним депо й забезпечує організм кальцієм, 
фосфором, натрієм та іншими іонами, необхід-
ними для підтримки гомеостазу[2].

Місткість депо залежить від балансу між їх 
надходженням до організму та його витратами 
[9,11]. У підлітків мінеральний матрикс та кіст-
кова тканина в цілому знаходяться в стані по-
стійного інтенсивного ремоделювання у зв’язку 
зі зростанням, дозріванням та накопиченням 
кісткової маси, що формує особливий стан кіст-
кової тканини, коли вона стає гіперчутливою до 
будь-яких несприятливих впливів.

Основним структурним компонентом кістко-
вої тканини є кальцій [9, 10], оскільки саме він 
забезпечує її постійне поновлення та формуван-
ня пікової кісткової маси в дітей. Загальна кіль-
кість кальцію в організмі зростає від 25 г у ново-
народженого до 1,5 кг у дорослої людини. Однак 
надходження кальцію в кістки не зводиться до 
простого його накопичення. Кісткова тканина ні-
коли не перебуває у стані метаболічного спокою. 
Структурна цілісність скелета людини підтриму-
ється безперервним процесом перебудови (ремо-
делювання). Швидкість ремоделювання кістко-
вої тканини становить 2-10% на рік.

Іони кальцію здійснюють або підтримують 
на фізіологічному рівні численні біологічні про-
цеси, що відбуваються в різних органах та тка-
нинах (стабільність мембран клітин, передаван-
ня нервових імпульсів, скоротливість гладкої та 
поперечносмугастої мускулатури, процеси коа-
гуляції). При недостатньому надходженні каль-
цію із продуктами харчування, порушенні його 
всмоктування або підвищеному виведенні його 
із сечею у підлітків відносно швидко порушуєть-
ся гомеостаз, що зумовлено високими потреба-
ми в мінералі під час росту кісток та підвищенні 
щільності кісткової тканини.

Для оптимального розвитку КТ у дiтей пер-
шого року життя найбiльше значення має добо-
ве споживання кальцiю та вiтамiну D з їжею [11]. 

У разі дотримання умов достатнього спожи-
вання кальцiю та при належному рівні фізичної 
активностi ризик остеопоротичних переломiв 
стегна зменшується на 50%. Щiльнiсть КТ є 
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основним фактором, що впливає на рiвень дитя-
чого травматизму. Вживання достатньої кiлькостi 
кальцiю запобігає переломам у дитячому вiцi.

На даний час встановлена біологічна роль 
не тільки кальцію, а й інших нутрієнтів, зокре-
ма протеїнів, жирів, мікроелементів, на форму-
вання ПКМ та структурно-функціональний стан 
кісткової тканини. Так, доведено, що білки є 
важливим структурним компонентом кістки, не-
обхідним для формування органічного матриксу; 
недостатнє їх вживання в дитячому віці сприяє 
погіршенню кісткоутворення, недосконалій кон-
солідації переломів тощо. За думкою ряду авто-
рів, раціональне споживання протеїнів більшою 
мірою відповідальне за позитивний ефект, ніж 
кальцій (Са), вітамін D та інші чинники.

На кальцієву абсорбцію значною мірою впли-
вають жири, зокрема при недостатньому їх вжи-
ванні утворюється надто мало кальцієвих солей 
жирних кислот, які утворюють розчинні комп-
лексні сполуки з жовчними кислотами. 

При надлишку жирів жовчних кислот не-
достатньо для того, щоб перевести всі кальціє-
ві солі жирних кислот у розчинні сполуки, тому 
значна кількість Са виводиться з калом. Крім 
того, жири сприяють всмоктуванню жиророз-
чинних вітамінів, зокрема вітаміну D та вітамі-
ну К, а деякі з них є джерелами їх постачання [9].

Основним механізмом регуляції обмiну 
кальцiю в дiтей є змiна рiвня кишкової абсорбцiї.

При збiльшеннi концентрації кальцію в 
порожнинi кишечника зростає частка кальцiю, 
що абсорбується пасивно, й зменшується 
абсорбцiя, що відбувається шляхом активного 
транспорту. При добовому споживаннi кальцiю 
понад 1200 мг підвищення щiльностi КТ прак-
тично не вiдбувається. При добовому споживан-
ні 250-300 мг у віці до 6 місяців абсорбується 
близько 50-60% кальцію.

У подальшому інтенсивність кальцієвої аб-
сорбції зменшується (до 40%) і становить від 140 
до 500 мг на добу залежно від рівня споживан-
ня та віку. Якщо споживання кальцiю є нижчим 
від норми, недостатня абсорбцiя дещо компенсу-
ється зменшенням рiвня ниркової екскрецiї, але 
щiльнiсть КТ у перiод формування ПКМ буде 
низькою. На ретенцію кальцію в організмі впли-
ває добове споживання вітаміну D (рекомендо-
вана норма 600-800 МО на добу)[4]. Дієта з ве-
ликим вмістом тваринних білків та калію сприяє 
збільшенню ниркової екскреції кальцію, наяв-
ність великої кількості оксалатів у їжі та прийом 

глюкокортикоїдів гальмують абсорбцію кальцію 
з порожнини кишечника. Абсорбцiя є нижчою 
при низьких показниках pH, тому гiпоациднi ста-
ни, вживання антацидiв також пригнічують про-
цеси всмоктування кальцiю.

Кальцій та фосфор взаємодоповнюють один 
одного в головній своїй функції – побудові мі-
неральної основи кісткової тканини та зубів, а 
основні дієтичні порушення пов’язані не тільки 
з їх нестачею, але й з порушенням оптимально-
го співвідношення між ними, яке складає для ді-
тей від 1 до 12 міс. – 1:0,8; від 1 року й старше 
– 1:1. При надлишку кальцію й відносній неста-
чі фосфору в харчовому раціоні утворюються не-
розчинні кальцій-фосфорні солі, які виводяться з 
організму з калом, а надлишок фосфору призво-
дить до зв’язування з кальцієм крові та утворен-
ням великої кількості трьохосновного фосфор-
нокислого кальцію, який майже не реагує з жов-
чними кислотами, не переводиться в розчинні 
форми, не засвоюється організмом. Крім того, в 
крові утворюється значна кількість фосфатів, які 
виводяться нирками. Таким чином, навіть над-
лишкова, але не збалансована кількість у добо-
вому раціоні цих елементів може призводити до 
збідніння існуючих у організмі запасів кальцію, 
магнію та фосфору [4, 5, 11].

Важливим джерелом солей Са є молоко й про-
дукти, виготовлені з нього; найбагатші на Са різ-
ні види сирів. До того ж молоко здатне підвищу-
вати всмоктування Са, що міститься в інших про-
дуктах – злакових, овочах, фруктах. Са міститься 
в продуктах харчування у таких кількостях: мо-
локо –100-120 мг/кг, тверді сири – 600-1000 
мг/кг, сметана – 95 мг/кг, в’ялена риба з кістками 
– 3000 мг/кг, сардини з кістками – 350 мг/кг. Ба-
гаті на Са бобові (горох 11,5мг/кг, соя – 35 мг/кг), 
сухофрукти 8-10 мг/кг, курага – 17 мг/кг, насіння 
кунжуту – 115 мг/кг, соняха – 10 мг/кг.

Вітамін D міститься тільки в тваринних про-
дуктах харчування, але продукти харчування 
лише частково задовольняють потреби організ-
му в цьому вітаміні. Основна його кількість утво-
рюється в клітинах шкіри під дією ультрафіо-
летового проміння. На відміну від інших вітамі-
нів, кальциферол здатний створювати в організмі 
депо. Найбільш багаті вітаміном D печінка риб, 
риб’ячий жир, яєчний жовток, молочні продукти.

Слід виключити з раціону продукти, які по-
гіршують засвоєння кальцію або сприяють його 
вимиванню з організму. Це так звані «викрадачі 
кальцію»:
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– цукор, мед, вироби з пшеничного борошна 
(макарони, білий хліб), кава, чай. Усі рафінова-
ні продукти й кофеїн порушують всмоктування 
кальцію в кишечнику [4, 7];

– м’ясні продукти заводського виготовлення 
(натуральне м’ясо на засвоєння кальцію не впли-
ває);

– надлишок солі; сіль витісняє з організму 
кальцій, який виходить разом із сечею. Всього 
одна зайва чайна ложка солі в день може викли-
кати зменшення кісткової маси на 1,5% в рік;

– алкоголь; зловживання алкоголем нерід-
ко викликає остеопороз навіть у чоловіків се-
реднього віку, які взагалі-то до нього зовсім не 
схильні. Яскраво виражений остеопороз з лам-
кістю кісток розвивається в усіх жінок, які зло-
вживають алкоголем, причому дуже рано.

Достатнiй рівень фізичної активностi є осно-
вним предиктором розвитку остеопорозу в пу-
бертатному вiцi. Динамiчні фiзичні навантажен-
ня викликають гiдродинамiчнi ефекти, насам-
перед, у зонi епiфiзарного хряща, забезпечують 
достатню його трофiку, збереження структури й 
процеси енхондрального остеогенезу. Натомiсть, 
переважно статичні навантаження призводять 
до появи вогнищ функцiональної перебудови з 
дiлянками зниження мiнералiзацiї КТ [5, 11]. 

Фiзичне навантаження повинне бути в ме-
жах адаптацiйних можливостей органiзму, при 
стресових навантаженнях КТ, що формується, 
буде мати дефекти. Основними методами ви-
вчення впливу фiзичного фактора на формуван-
ня щiльності КТ є визначення активної маси 
тiла (фактична частка кiсткової й м’язової сис-
тем у загальнiй масi) та силових характеристик 
(динамо- та станометрiя тощо), значення яких 
пропорцiйне загальнiй силi м’язiв органiзму. 

Активна маса тiла є основним чинником для 
формування щiльності КТ у препубертатному 
вiцi, а рівень фізичної активностi – в пубертат-
ному. 

Натомість, надвисокий рівень фізичної ак-
тивності призводить до зменшення швидкості 
формування піку кісткової маси. Відома «тріада 
жінки-спортсменки», яка характеризується по-
рушенням харчової поведінки, вторинною аме-
нореєю та порушенням морфології КТ (остеопо-
розом), пов’язана із професійним заняттям спор-
том. Різке зниження маси тіла, великі фізичні 
навантаження в дитячому та підлітковому віці, 
які нерідко призводять до припинення менстру-
альної функції (вторинна аменорея) чи порушу-

ють її становлення (первинна аменорея), нега-
тивно впливають на формування ПКМ [1, 12].

Для України актуальною проблемою залиша-
ються медико-біологічні наслідки перебування 
людей в умовах впливу несприятливих чинни-
ків Чорнобильської катастрофи [4]. Основні до-
зоутворюючі радіонукліди на забруднених тери-
торіях – стронцій (Sr90) та цезій (Cs137). У су-
часних умовах їжа є основним середовищем, 
що визначає рівень надходження ксенобіотиків 
у організм. Так, основна маса радіонуклідів (до 
94%) надходить з харчуванням, до 5% – з пит-
ною водою й тільки 1% – з повітрям, яке вдиха-
ється. Доведено, що дефіцит білка призводить до 
збільшення всмоктування радіонуклідів та важ-
ких металів, дефіцит Ca в раціоні в 2 рази збіль-
шує всмоктування в шлунково-кишковому трак-
ті стронцію (Sr90).

Структурно-функціональні порушення кіст-
кової тканини в дитячому та підлітковому віці 
можуть бути первинними та вторинними.

До першої групи належить ідіопатичний юве-
нільний остеопороз, який зустрічається частіше 
у віці 8-14 років і вкрай рідко.

У дитячому віці частіше спостерігається пер-
ший ступінь формування остеопорозу – остео-
пенія, тобто зниження кісткової маси. Остеопе-
нічний синдром у дітей може бути проявом кри-
тичних вікових змін фізичного розвитку. Він 
реєструється в 2,5-30,0% дітей у дошкільному та 
молодшому шкільному віці та в 40,0-45,0% – у 
підлітковому й найчастіше пов’язаний із сколіо-
зами, віковими ендокринопатіями, вегето-судин-
ними дистоніями, патологією шлунково-кишко-
вого тракту тощо. Порушення процесів кістко-
утворення у дитини може відбуватися внаслідок 
неправильного харчування, недостатньої фізич-
ної активності, порушень метаболічних процесів 
та інших факторів.

Основним завданням діагностики остеопе-
нічного синдрому в дітей та підлітків є раннє 
виявлення порушень формування КТ з метою 
своєчасної корекції, спямованої на досягнення 
якомога більшого піку кісткової маси та профі-
лактику переломів [1, 4, 11].

Відсутність виражених клінічних проявів 
призводить до встановлення діагнозу в біль-
шості випадків при наявності малотравматично-
го перелому, повторних переломів або затримки 
консолідації переломів.

Одним із методів дослідження, який може 
вчасно попередити про загрозу остеопенії та ос-
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теопорозу, є ультразвукова денситометрія (уль-
трасонометрія). Цей загальноприйнятий метод 
оцінки стану кісткової тканини клінічно не по-
ступається рентгеноденситометрії [4, 7].

На початок 1999 року в усьому світі налічу-
валося близько 5000 типів ультрасонометрів, 
якими здійснюють вимірювання трабекулярної 
кісткової тканини п’яткової кістки. Інші 1000 
приладів використовують для вимірювання КТ 
компактних кісток (великогомілкової кістки, пе-
редпліччя, фаланги пальця).

Основні переваги ультразвукової денситоме-
трії наступні. Ультразвукова оцінка проводить-
ся неінвазивним шляхом; пацієнт не зазнає іоні-
зуючого опромінення й тому не уникає участі в 
дослідженні; ультразвукова апаратура дешевша 
порівняно із приладами для рентгенівської ден-
ситометрії; сучасні ультразвукові пристрої ком-
пактні та портативні; метод забезпечує велику 
точність отриманих результатів; короткий час 
сканування (5 хв), заслуговує на увагу також лег-
кість в обслуговуванні апаратури тощо. Під час 
обстеження дітей ці переваги особливо суттє-
ві, адже вони виключають побоювання батьків 
щодо рентгенівського опромінювання, а також 
не викликають спротиву чи будь-якого диском-
форту в дитини [3, 13].

Метою нашого дослідження стало вивчення 
вмісту кальцію й вітаміну D у фактичному хар-
чуванні учнів Тернопільської класичної гімназії.

Нами була розроблена анкета з харчування, в 
яку було включено перелік продуктів або страв, 
які містять достатню кількість кальцію і вітамі-
ну D, а також напоїв та продуктів, які мають не-
гативний вплив на кальцієвий баланс у організ-
мі. До анкети також були включені запитання 
щодо наявності переломів в анамнезі, захворю-
вань шлунково-кишкового тракту та фізичної ак-
тивності в житті учнів.

36 дітей 8-10 класів Тернопільської класич-
ної гімназії у віці від 13 до 16 років заповнили 
розроблені нами анкети. Серед опитаних було 
18 дівчат і 18 хлопців. Середній вік дівчат склав 
14,2±0,27 років, а хлопців – 14,0±0,26 років. Ві-
кові групи були співставними.

Аналіз результатів заповнення анкет показав, 
що споживання кальцію в продуктах харчуван-
ня коливається від 225 мг до 1211 мг на добу в 
дівчат (середня кількість 593,01±62,17 мг) та від 
490 мг до 1565 мг на добу в хлопців (в серед-
ньому 738,06±72,2 мг), що в обох випадках зна-
чно менше рекомендованих для нормального ме-

таболізму кісткової тканини 1200 мг кальцію на 
добу. 

Так, лише 5,6% підлітків вживають кальцій з 
продуктами харчування в кількості, рекомендо-
ваній ВООЗ, 61,1% учнів отримують кальцій у 
дозі 400-800 мг кальцію на добу й 11,1% обсте-
жених – менше 400 мг на добу.

При цьому дівчата вживали кальцій із продук-
тами харчування в меншій кількості, ніж хлопці.

Проведений аналіз даних щодо вживання ві-
таміну D, який міститься в продуктах харчуван-
ня показав недостатню кількість останнього в 
раціоні. Так, дівчата вживають від 213 до 2300 
МО на тиждень (31-345 МО на добу), а хлоп-
ці – від 299 до 2400 МО на тиждень (42-354 
МО). Середня кількість спожитого вітаміну D на 
добу в дівчат склала 142,60±23,90 МО, а в хлоп-
ців – 181,87±25,82 МО, що в обох випадках зна-
чно менше рекомендованих ВООЗ 600-800 МО 
на добу для нормального засвоєння кальцію та 
утворення кісткової тканини. При цьому дівчата 
вживали вітаміну D менше, ніж хлопці.

Жодна дитина з усіх учасників дослідження 
не отримувала достатню кількість вітаміну D, а 
менше половинної рекомендованої ВООЗ кіль-
кості вітаміну D3 отримує із продуктами харчу-
вання 83,3%.

Аналіз анкетних даних щодо вживання най-
більш поширених продуктів, які мають негатив-
ний вплив на засвоєння кальцію в організмі, а 
значить, не сприяють нормальному утворенню 
кісткової тканини, показав, що солодкі газовані 
напої вживають 16 (88,9%) хлопців та 14 (77,8%) 
дівчат. Сухарики та чіпси є в раціоні 10 хлопців 
(вживають у середньому по 100 г/тиждень) і та-
кої ж кількості дівчат (вживають у середньому по 
90 г/тиждень), що складає 55,6% опитаних під-
літків.

Одним із факторів, який сприяє утворенню 
нормальної кісткової тканини, є помірна фізич-
на активність. Згідно з опитуванням учнів займа-
ються спортом лише 8 хлопців (44,4%) та 7 ді-
вчат (38,9%).

За результатами анкетування відомо, що про-
тягом підліткового періоду мали переломи 5 
(27,8%) хлопців і 4 (22,2%) дівчини. При цьому 3 
учні мали більше одного перелому.

Таким чином, у результаті проведеного анке-
тування підлітків класичної гімназії виявлено, 
що більшість учнів вживає менше рекомендова-
ної кількості кальцію та вітаміну D із продукта-
ми харчування, а в раціоні підлітків мають місце 
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«викрадачі кальцію» у вигляді газованих солод-
ких напоїв, сухариків та чіпсів. Фізичній актив-
ності надають перевагу менше половини учнів. 
Переломи протягом підліткового періоду мала 
четверта частина опитаних осіб. Вважаємо, що 
необхідно проводити бесіди з дітьми та батька-
ми учнів, починаючи з початкової школи, а та-
кож підлітками щодо оптимізації харчового раці-
ону в бік збільшення продуктів, які містять каль-
цій та обмеження тих, які погіршують засвоєння 
останнього, достатнього перебування учнів на 
свіжому повітрі та адекватного фізичного наван-
таження. 
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PARTICULAR ASPECTS OF BONE FORMATION IN ADOLESCENCES  
(LITERATURE OVERVIEW AND OWN RESULTS)

Martynyuk L.P., Kosharskyj D.V.

Summary. Bone tissue gets substantial changes in different age periods. Its intensive accumulation takes place in the body of 
adolescences. Formation of bone tissue in this age will prevent osteoporosis in future. It is vital important to put a great attention 
on a balanced diet of children at this particular period. In this article presented results of survey of 36 Ternopil classic gymnasium 
aldolescents and analyzis of calcium and vitamin D quantity in their meal.

Key words: bone mineral density, osteoporosis, calcium, adolescences.
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Вступ
Дані сучасної статистики свідчать, що за 

останні 10 років захворюваність серед дітей 
України збільшилась на 27%, поширеність хро-
нічних соматичних захворювань – у 2,87 рази, 
на 22,9% збільшився контингент дітей-інвалідів. 
Треба відзначити, що в структурі загальної захво-
рюваності дітей та підлітків друге місце за тем-
пами поширеності посідає патологія опорно-ру-
хового апарату та кісткової тканини. Так, частота 
захворювань кістково-м’язової системи збільши-
лась на 80% [1, 2]. Дослідженнями останніх ро-
ків доведено, що перебіг хронічних соматичних 
захворювань у дітей та підлітків може супрово-
джуватися розвитком остеопенічних (ОП) по-
рушень та остеопорозу [3, 4]. При цьому нега-
тивний вплив хронічної соматичної патології на 
кісткову тканину може бути значно віддаленим 
за часом та підсилюється фізіологічно неповно-
цінним або незбалансованим харчуванням, зни-
женням фізичної активності та застосуванням 
фармакотерапевтичних засобів [5, 6]. Саме тому 
визначення особливостей порушення структур-
но-функціонального стану кісткової тканини 
(СФС КТ) у дітей із хронічною соматичною па-
тологією є актуальним та перспективним напря-
мом наукових досліджень.

Мета дослідження – встановити патогене-
тичні механізми формування остеопенічих пору-

шень у дітей з різною хронічною соматичною па-
тологією.

Матеріал та методи дослідження
Комплексно обстежено 202 дитини 9-17 рр. із 

хронічною соматичною патологією нирок, шлун-
ково-кишкового тракту (ШКТ) та бронхолегене-
вими захворюваннями. Діти із хронічною сома-
тичною патологією були розподілені на наступ-
ні групи:

– 59 дітей із хронічним гломерулонефри-
том (ХГН), із них хлопчиків 31 (53,1%) і дівча-
ток 28 (46,9%). Нефротичну форму ХГН мали 
24 (44,9%) дитини, змішану – 14 (24,5%), ізо-
льований сечовий синдром –17 (34,7%) дітей; у 
4 (8,16%) дітей перебіг ХГН відбувався на тлі 
спадкові аномалії сечовивідної системи. На мо-
мент обстеження 38 (77,6%) дітей із ХГН мали 
стан повної і 11 (22,4%) – часткової клініко-ла-
бораторної ремісії; порушень функції нирок у 
обстежених дітей не відзначалось. У 49,0% ді-
тей тривалість захворювання становила від 1 до 
3 років; 51,0% дітей страждали ХГН протягом 4 
і більше років. Частота загострень у 38,8% дітей 
складала 1-2 рази на рік; у 61,2% – 3-4 і більше 
разів протягом року;

– 80 дітей з хронічним захворюванням ШКТ 
(ХЗ ШКТ), серед яких 36 (45,0%) хлопчиків та 
44 (55,0%) дівчинки. Синтропію ХЗ ШКТ із за-
лученням органів гастродуоденальної зони мали 
57 дітей (71,2%), із наявністю хронічного неви-

ОРиГІНАЛЬНІ ДОСЛІДжЕННЯ

УДК:616-056.1-036.12-053.6-018.4-076

ОСОБЛИВОСТІ ПОРуШЕНь СТРуКТуРНО-
ФуНКЦІОНАЛьНОгО СТАНу КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ  

ПРИ ХРОНІЧНИХ СОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ у ДІТЕЙ
Фролова Т.В., Охапкіна О.В., Сіняєва І.Р.,Терещенкова І.І., Стенкова Н.Ф.

Харківський національний медичний університет, Харків

Резюме. У роботі наведені особливості формування остеопенічних порушень у дітей із хронічною соматичною патоло-
гією. Так, у дітей з патологією травної системи остеопенія діагностується в 56,6% випадків, у 59,8% дітей – з пато-
логією нирок та в 51,2% дітей із захворюваннями органів дихання. Тяжкість остеопенічних порушень залежить від 
частоти загострень,тривалості й тяжкості основного захворювання. Аналіз показників кісткового моделювання по-
казав, що для дітей з патологією травної системи притаманне прискорення процесів кісткової резорбції; для дітей з 
патологією нирок – порушення метаболізму кісткової тканини, а саме мінералізації кісток; для дітей з бронхолеге-
невою патологією – гальмування процесів кісткоутворення. Таким чином, патогенетичні аспекти формування пору-
шень кісткової тканини при хронічній соматичній патології в дітей мають певні особливості, що необхідно врахову-
вати при веденні таких пацієнтів.

Ключові слова: діти, хронічна соматична патологія, остеопенія.
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разкового неспецифічного коліту (ХННК) – 33 
(28,75%) дитини.

– 63 дитини (28 (44,4%) хлопчиків і 35 (55,6%) 
дівчаток), хворих на бронхіальну астму (БА) різ-
ного ступеня тяжкості. Атопічна БА спостеріга-
лась у 12 (27,9%) дітей; інфекційнно-алергічна 
– в 15 (34,9%); змішана – в 16 (37,2%) дітей. За 
тяжкістю перебігу БА хворі діти були розподіле-
ні на наступні підгрупи: легка персистуюча – 24 
(41,9%) пацієнта, БА середнього ступеня тяжко-
сті – 27 (46,5%) дітей; тяжка БА – 12 (11,6%) хво-
рих. 25 (58,1%) дітей постійно отримували інга-
ляторні глюкокортикостероїди (ІГКС). 

Оцінку СФС КТ проводили на ультразвуково-
му денситометрі «Sonos-2000» на п’ятковій кіст-
ці. Дітям з остеопенічним синдромом визначали 
біохімічні маркери ремоделювання КТ та показ-
ники кальцій-фосфорного гомеостазу за загаль-
ноприйнятими методиками. За нормативні по-
казники кісткового ремоделювання приймали 
значення контрольної групи (25 умовно здоро-
вих дітей). При виконанні дослідження застосо-
вано клініко-статистичні та клініко-інформацій-
ні методи: анамнестичний кількісний аналіз, екс-
пертна оцінка з подальшим кількісним аналізом 
результатів; метод інформаційного аналізу фак-
торних комплексів та елементи дисперсійного 
аналізу для якісних ознак нерівномірних комп-
лексів і кореляційний (метод рангів та метод лі-
нійної кореляції) аналіз.

Дослідження виконані з урахуванням міжна-
родних біоетичних стандартів про згоду батьків 
на участь дитини в комплексному обстеженні.

Результати та їх обговорення
Аналіз отриманих результатів показав, що 

серед дітей з ХЗ ШКТ порушення СФС КТ за-
реєстровано в 56,6% випадків: остеопенія І ст. 
тяжкості (ОП I ст.) визначена в 44,6% дітей, ОП 
II ст. – в 42,9%, ОП III ст. – в 12,5% пацієнтів. 
Аналізуючи залежність тяжкості ОП порушень 
від тривалості ХЗ ШКТ, було з’ясовано, що се-
ред дітей, хворих на ХЗ ШКТ менш ніж 5 років, 
частіше реєструвалися остеопенічні порушен-
ня І та ІІ ступенів (ОП І ст. – 29,1%, ОП ІІ ст. – 
11,2%), тоді як серед хворих із тривалістю пере-
бігу ХЗ ШКТ понад 5 років, частіше діагностова-
но ОП ІІІ ст. тяжкості – в 35,2% хворих (р<0,05). 
З’ясовано, що частота загострень ХЗ ШКТ сут-
тєво впливає на СФС КТ: серед дітей, які мали 
більше 3-х рецидивів захворювання на рік, ОП 
діагностували достовірно частіше – у 56,2% ви-
падків на відміну від дітей, які мали частоту за-

гострень до 3-х разів на рік – 42,3%; (р<0,05). 
З’ясовано, що частота загострень ХЗ ШКТ має 
також вплив і на тяжкість порушень СФС КТ. 
Так, серед дітей з частотою загострень до 3-х ра-
зів на рік переважали остеопенічні порушення 
більш легких варіантів, а саме ОП І ст. у 54,2% 
дітей та ОП ІІ ст. – у 26,2% від загальної кількос-
ті дітей з остеопенічними порушеннями. Серед 
дітей із частими загостреннями ХЗ ШКТ (4-5 ра-
зів на рік та частіше) спостерігалася протилежна 
залежність: переважали ОП ІІ та ІІІ ст. тяжкості 
(44,2% та 33,1% відповідно). На підставі аналізу 
частоти та ступеня тяжкості остеопенічних по-
рушень КТ від клінічних особливостей перебігу 
ХЗ ШКТ була встановлена також пряма їх залеж-
ність від наявності запального процесу товстої 
кишки (r=0,65; р<0,05). 

За даними кількісної ультразвукової денси-
тометрії виявлено, що ШОУ, яке більшою мі-
рою відображає стан трабекулярної компонен-
ти кісткової тканини, в дітей із хронічною па-
тологією органів травлення становило 38,8±2,4 
дБ/мГц, що відрізнялося (р<0,05) від показників 
дітей групи контролю (52,4±1,6 дБ/мГц). Показ-
ник ШПУ, який відображає стан мінеральної ар-
хітектоніки кісткової тканини, в середньому ста-
новив 1526,5±2,9 м/с, що істотно відрізняється 
від показника групи контролю – 1572,0±4,17 м/с 
(р<0,05). Порівняльний аналіз показника ШПУ 
залежно від ступеня тяжкості ОП виявив досто-
вірні відмінності (р<0,05) в значеннях ШПУ в ді-
тей з ОП І-ІІ ст. Так, при ОП І ст. значення ШПУ 
було 1531,6±3,9 м/с, при ОП ІІ ст. – 1518,8±5,8 м/с, 
при ОП ІІІ ст. – 1529,1±5,1 м/с. Показник ІМ КТ 
у дітей з ХЗ ШКТ становив 75,5±1,1%, що до-
стовірно відрізнялося (р<0,05) від відповідно-
го показника групи контролю – 98,5±1,61%. По-
рівняльний аналіз показника ІМ КТ залежно від 
ступеня ОП виявив тенденцію (р<0,05) до про-
гресивного його зменшення у хворих з ОП ІІІ 
ступеня: при ОП І ст. – 80,2±0,5%, ОП ІІ ст. – 
73,9±0,9%, ОП ІІІ ст. – 65,2±1,47%. 

Аналіз показників біохімічних маркерів кіст-
кового ремоделювання показав, що в дітей з ОП 
на тлі ХЗ ШКТ має місце порушення темпів мі-
нералізації КТ, що підтверджується зниженням 
вмісту іонізованого кальцію в сироватці крові на 
10,0-12,0%. Зниження вмісту іонізованого каль-
цію не залежало від рівня ураження ХННК, три-
валості захворювання та частоти його рецидивів. 

Прискорення кісткової резорбції залежало 
від рівня ураження ШКТ, а саме в дітей із ХННК 
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підвищення вмісту кісткового ізоферменту луж-
ної фосфатази (ЛФ) відбувалося в 2,8 разів біль-
ше, на відміну від дітей без ХННК. Виявлено 
тенденцію до збільшення вмісту кісткової фос-
фатази в дітей із тривалістю захворювання більш 
ніж 5 (у середньому на 9,0%), ніж у групі дітей 
із тривалістю захворювання до п’яти років. При-
скорення темпів кісткової резорбції також під-
тверджується підвищеною екскрецією із сечею 
продуктів деградації колагену КТ: оксипроліну 
та уронових кислот та достовірне їх підвищення 
в дітей із ХЗ ШКТ залежно від тривалості захво-
рювання (збільшення екскреції уронових кислот 
на 20,0% в дітей з тривалістю захворювання по-
над 5 років).

Аналіз фракційного складу глюкозаміноглі-
кан сульфатів (ГАГ) дозволив з’ясувати досто-
вірне зниження рівня хондроїтин-6-сульфатів 
(ГАГІ) у дітей з ОП на тлі ХЗ ШКТ. У дітей із 
хронічним колітом виявлено зниження вмісту 
ГАГІ на 13,0%, тоді як у групі дітей без коліту 
цей показник достовірно знижувався на 41,0% 
(р<0,05). Рівень хондроїтин-4-сульфатів (ГАГІІ) 
у 88,6% дітей з ХЗ ШКТ був нижчий у серед-
ньому на 53,7% відносно відповідного показни-
ка умовно здорових дітей, тоді як у групі дітей з 
колітом рівень ГАГІІ знижувався на 60,6%. Зни-
ження вмісту ГАГІІ у групі дітей із ХННК мож-
ливо пояснити порушенням метаболізму ГАГ на 
тлі ураження кишковика. Рівень кератансульфа-
тів (ГАГІІІ) у 22,4% дітей з ОП на тлі ХЗ ШКТ 
у 1,5 рази нижчий, ніж у дітей групи контро-
лю. Встановлено тенденцію до більш виразно-
го зменшення вмісту кератансульфатів у дітей із 
тривалістю захворювання понад 5 років, на від-
міну від дітей з меншим терміном захворювання. 
Виявлені зміни вмісту кератансульфатів у дітей 
з ОП свідчать про порушення процесів кісткоут-
ворення, що залежать від та тривалості ХЗ ШКТ. 

Таким чином, формування вторинних ОП у 
дітей з хронічною патологією ШКТ відбуваєть-
ся за рахунок порушення сульфатування ГАГ, зо-
крема хондроїтин-4 та -6-сульфатів, що обумов-
лено порушенням всмоктування й обміну речо-
вин.

При аналізі показників ультразвукової ден-
ситометрії було встановлено, що у 59,8% дітей, 
хворих на ХГН, має місце порушення СФС КТ. 
Вторинна ОП I ступеня тяжкості була встановле-
на в 30,6% дітей, ОП II ст. – у 22,45%, ОП III ст. – 
у 2,04% дітей. У 4,1% дітей із ХГН було діагнос-
товано остеопороз. Слід зазначити, що в 38,8% 

дітей із цієї групи відзначалося зниження міне-
ральної компоненти КТ при збереженні показни-
ка ІМКТ у межах референтних значень. 

Аналіз показників біохімічних маркерів ре-
моделювання КТ показав, що в дітей, хворих на 
ХГН, має місце порушення метаболізму КТ. Так, 
при знижені рівня загального кальцію в сироват-
ці крові в 6,4% випадків, зниження іонізовано-
го кальцію відзначалося у 85,1% дітей, а ступінь 
його зниження має пряму залежність від наяв-
ності остеопенічних порушень та їх виразності 
(r=0,94 і r=0,78 відповідно; р<0,001). 

Показники рівня фосфору й магнію в сиро-
ватці крові обстежених дітей з ХГН відповідали 
віковим нормативним значенням. 

Аналіз показників добової екскреції оксипро-
ліну показав, що в 29,8% дітей його рівень був 
підвищений у середньому на 30-35% порівняно 
із групою контролю, що свідчить на користь при-
скорення процесів кісткової резорбції в дітей із 
ХГН. При цьому ступінь збільшення екскреції 
оксипроліну має прямий кореляційний зв’язок із 
тривалістю хронічного захворювання нирок та 
частотою загострень (r=0,68 і r=0,63 відповідно; 
р<0,005).

Аналіз дослідження активності ЛФ, яка ха-
рактеризує активність остеобластів, показав, що 
її рівень був підвищений у 85,7% дітей, проте 
у 8,2% дітей з ОП II-III ст. активність ЛФ була 
знижена. Незважаючи на досить низьку спе-
цифічність цього показника відносно процесів 
кісткового ремоделювання, здобуті дані разом з 
іншими маркерами КТ свідчать на користь упо-
вільнення процесів кісткоутворення в дітей, хво-
рих на ХГН.

Зниження рівня загальних сульфованих ГАГ 
серед дітей із вторинною ОП на тлі ХГН відзна-
чається в 70,8% випадків.

При аналізі результатів дослідження маркерів 
кісткового ремоделювання встановлено, що рі-
вень екскреції уронових кислот значно підвищу-
вався в дітей із вторинною ОП з ХГН порівняно з 
пацієнтами з ОП на тлі іншої соматичної патоло-
гії (р<0,001), що свідчить на користь достатньої 
інформативності цього показника в оцінці СФС 
КТ при хронічній патології нирок.

На підставі ретельного аналізу залежнос-
ті порушень СФС КТ від важкості та трива-
лості запального процесу в нирках достовірно 
встановлено, що на процеси кісткового ремо-
делювання найбільш суттєво впливає тяжкість 
перебігу (r=0,81; р<0,001) й частота загострень 
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ХГН (r=0,70; р<0,001). Треба зазначити, що три-
валий перебіг ХГН при мінімальній кількості за-
гострень (1 раз на рік) не має впливового значен-
ня щодо порушень СФС КТ (r=0,23). Так, поши-
реність вторинних ОП серед дітей із тривалістю 
ХГН від 1 до 3 років становила 62,5%, тоді як 
при тривалості ХГН 4 і більше років – 64,0% 
(р>0,05). Проте, в дітей при частоті загострень 
ХГН 3 та більше разів на рік поширеність ОП і 
остеопороз достовірно вища, ніж у дітей із час-
тотою загострень 1-2 рази на рік (64,5 і 41,2% 
відповідно; р<0,05). Це може бути пов’язано як з 
характерною для даної групи пацієнтів гіпоаль-
бумінемією, зокрема при нефротичному варіан-
ті ХГН, так і з впливом факторів росту й цитокі-
нів на кісткове ремоделювання, що й призводить 
до порушень процесів формування піку кісткової 
маси в дітей із ХГН. 

Таким чином, для вторинних ОП які перебіга-
ють на тлі ХГН, у дітей, характерне зниження мі-
неральної компоненти КТ, ступінь якого визнача-
ється тяжкістю й частотою загострень основного 
захворювання. Найбільш інформативними мар-
керами КТ щодо діагностики порушень СФС КТ 
у дітей із ХГН є екскреція уронових кислот та рі-
вень іонізованого кальцію в сироватці крові.

Обстеження та моніторинг стану здоров’я ді-
тей із хронічною бронхолегеневою патологією 
дозволили встановити наступні особливості фор-
мування ОП порушень. При проведенні ультраз-
вукової денситометрії встановлено, що в 51,2% 
дітей має місце порушення СФС КТ. Аналіз до-
слідження процесів кісткового метаболізму в ді-
тей, хворих на БА встановив достовірне знижен-
ня рівня іонізованого кальцію в сироватці крові в 
середньому на 40% (р<0,05). Слід зазначити, що 
достовірних відмінностей цього показника в ді-
тей залежно від застосування ІГКС не встановле-
но. Рівні загального кальцію, магнію й фосфору 
в сироватці крові в усіх дітей, хворих на БА, від-
повідали референтним значенням. Таким чином, 
порушення мінералізації КТ у дітей, хворих на 
БА, характеризується зниженням рівня іонізова-
ного кальцію, що може свідчити на користь по-
рушень саме кісткового моделювання. 

Активність ЛФ у 77,3% дітей, хворих на БА, 
достовірно вища порівняно з умовно здорови-
ми дітьми. Це можливо розглядати у якості по-
силення остеобластичної функції, а відповідно й 
компенсаторного прискорення процесів кістко-
утворення в умовах порушення мінералізації КТ 
та в якості біохімічної особливості дітей, хворих 

на БА, оскільки ЛФ є показником сумарної ак-
тивності печінкової, кісткової, кішківникової та 
інших ізоформ даного ферменту. 

При аналізі результатів дослідження кістко-
вого ізоферменту ЛФ достовірно встановлено, 
що у дітей, хворих на БА, тільки при наявнос-
ті вторинної ОП відзначається достовірне зни-
ження даної фракції ферменту (КІЛФ більш ніж 
на 45%) на відміну від дітей, хворих на БА, без 
порушень СФС КТ, що свідчить на користь по-
силення процесів кісткоутворення (р<0,001). 
Подальший аналіз дозволив з’ясувати, що рі-
вень зниження КІЛФ має прямий кореляційний 
зв’язок із ступеню тяжкості ОП (r=0,75).

Рівень загальний ГАГ у 65,4% обстежених ді-
тей не відрізнявся від показників умовно здоро-
вих дітей, проте в дітей, хворих на БА, має міс-
це достовірне зниження ГАГІ (у середньому на 
35-45%), що відображає процеси кісткоутворен-
ня шляхом синтезу білкового компонента кістко-
вого матриксу й, у свою чергу, свідчить на ко-
ристь гальмування темпів відтворення КТ у ді-
тей з вторинною ОП на тлі БА.

Стосовно показників кісткової резорбції, рі-
вень екскреції оксипроліну достовірно був під-
вищений у 45,7% дітей з БА, рівень екскреції 
уронових кислот – у 42,8% дітей цієї групи. Тоб-
то, для дітей із вторинною ОП на тлі БА приско-
рення темпів КР не є патогномонічною ознакою, 
а головний механізм розвитку вторинних ОП по-
лягає насамперед у гальмуванні процесів кіско-
утворення.

З метою уточнення патогенетичних механіз-
мів формування остеопенічних порушень у дітей 
з БА проведено вивчення впливу ІГКС на СФС 
КТ. У цих групах дітей встановлені відміннос-
ті щодо темпів кісткової резорбції за даними до-
бової екскреції оксипроліну (62,2±4,6 і 49,7±3,3 
мкмоль відповідно; р<0,05)). Окрім того, вста-
новлена сильна пряма залежність прискорення 
темпів кісткової резорбції від ступеня тяжкості 
БА (r=0,77). Так, у дітей із середньотяжким і тяж-
ким ступенем БА відзначалося достовірне підви-
щення добової екскреції оксипроліну (61,7±6,5 і 
68,2±5,1 мкмоль, відповідно) порівняно з анало-
гічними показниками дітей з легкою формою БА 
(48,9±4,9 мкмоль) (р<0,05).

Безсумнівно, важливу роль у розвитку остео-
пенічних порушень у дітей, хворих на БА, віді-
грає й активація процесів перекисного окислен-
ня ліпідів на тлі тканинної гіпоксії під час за-
гострення БА й гіперпродукція прозапальних 
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цитокінів (підвищення ІL-19 у середньому в 3,5 
рази), що негативно впливає на обмін кальцію, 
зокрема його метаболізм. 

Таким чином, формування вторинних ОП у 
дітей, хворих на БА, обумовлено низкою факто-
рів, які залежать від особливостей перебігу осно-
вного захворювання та обумовлені зниженням 
темпів кісткоутворення на тлі порушень міне-
рального забезпечення процесів кісткового мо-
делювання. 

Висновки
1. Хронічна соматична патологія призводить 

до порушення структурно-функціонального ста-
ну кісткової тканини в дітей, а саме остеопенічні 
порушення діагностуються в 56,6% дітей із хро-
нічною патологією травної системи, в 59,8% ді-
тей з патологією нирок та в 51,2% дітей із брон-
хіальною астмою.

2.Формування вторинних ОП у дітей із хро-
нічною патологією травної системи відбуваєть-
ся за рахунок порушення темпів мінералізації 
кісткової тканини та прискорення темпів кіст-
кової резорбції, що залежить від рівня уражен-
ня шлунково-кишкового тракту та тривалості за-
хворювання й обумовлено порушеннями проце-
сів всмоктування й обміну речовин. 

3.Для дітей із вторинними остеопеніями на 
тлі хронічної патології нирок характерно зни-
ження мінеральної компоненти КТ, ступінь яко-
го визначається тяжкістю й частотою загострень 
основного захворювання. Найбільш інформатив-
ними маркерами щодо діагностики порушень 
структурно-функціонального стану кісткової 
тканини в цієї групи пацієнтів є екскреція уроно-
вих кислот та рівень іонізованого кальцію в си-
роватці крові.

4.Формування вторинних остеопеній у ді-
тей із бронхіальною астмою обумовлено низкою 

факторів, які залежать від особливостей перебігу 
основного захворювання та обумовлені знижен-
ням темпів процесів кісткоутворення на тлі акти-
вації процесів перекисного окислення ліпідів під 
час загострення БА й гіперпродукції прозапаль-
них цитокінів.

5. З метою визначення патогенетичних меха-
нізмів формування остеопенії й підбору адекват-
ної терапевтичної корекції остеопенічних пору-
шень необхідне визначення рівня загальних ГАГ 
та їх фракційного складу: при вторинних остео-
пеніях зменшення загальних ГАГ відбувається 
під дією запальних і прозапальних інтерлейкі-
нів у дітей із хронічною патологією нирок; змен-
шення вмісту хондроїтин-4 та -6-сульфатів обу-
мовлене порушенням всмоктування й обміну 
речовин на тлі хронічної патології травної систе-
ми; зниження власне кісткової фракції ГАГІ при-
таманне дітям із хронічною бронхолегеневою 
патологією.

Література

1. Громадське здоров’я в Україні. Деякі статистичні показ-
ники за 2013 рік // Здоров’я України. – 2013. – № 2. – 
С. 6–7.

2. Пересипкіна Т.В. Динаміка стану здоров’я підлітків 
Украї ни // Здоровье ребенка. – 2014. - №1 (52). – С. 12-15.

3. Кругляк Л. Остеопороз. Тихая эпидемия XXI века / Litres, 
2014. – 235 с.

4. Свешников А.А. Проблема остеопении и остеопороза в 
остеологии // Фундаментальные исследования. – 2012. – 
№.8-1.

5. Фролова Т.В., Охапкіна О.В. Результати незалежного по-
пуляційного моніторингу сучасного стану здоров’я ді-
тей Харківського регіону // Problems and ways of modern 
public health development. – 2012. – London. – P. 102-104.

6. Пешук Л.В., Гащук О.І. Питание и здоровье детей: гло-
бальная, национальная и персональная перспектива // 
Дитяче харчування: перспективи розвитку та інновацій-
ні технології: І Міжнародна спеціалізована науково-прак-
тична конф., 19 березня 2013. – С. 164-166.



Том 18, № 1, 2015 27

Оригінальні дослідження

ОСОБЕННОСТИ НАРуШЕНИЙ СТРуКТуР-
НО-ФуНКЦИОНАЛьНОгО СОСТОЯНИЯ 
КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ 

СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ у ДЕТЕЙ
Фролова Т.В., Охапкина О.В., Синяева И.Р., 

Терещенкова И.И., Стенковая Н.Ф., Берус А.В.

Харьковский национальный медицинский 
университет, Харьков

Резюме. Изучение особенностей нарушений струк-
турно-функционального состояния костной ткани (СФС 
КТ) у детей с хронической соматической патологией яв-
ляется одним из актуальных направлений современной 
педиатрии.

Цель исследования: изучить патогенетические ме-
ханизмы формирования остеопенических нарушений у 
детей с хронической соматической патологией.

Материалы и методы исследования. Обследова-
но 202 пациента с хронической соматической патологи-
ей почек (59 детей), желудочно-кишечного тракта (80 де-
тей) и бронхолегочной патологией (63 ребенка). С помо-
щью клинико-информационных методов обработки ин-
формации проанализированы результаты ультразвуковой 
денситометрии («Sonos-2000») и биохимических иссле-
дований, которые были проведены с учетом международ-
ных биоэтических стандартов.

Результаты и их обсуждение. У 56,6% детей с ХЗ 
ЖКТ диагностирована ОП. Тяжесть ОП зависит от ча-
стоты обострений (r=0,89), длительности основного забо-
левания (r=0,68) и наличия воспалительного процесса в 
толстой кишке (r=0,65). Анализ показателей биохимичес-
ких маркеров КТ показал снижение показателей ионизи-
рованного кальция (на 12,0%), костного изофермента ще-
лочной фосфатазы и кератан-сульфатов, а также повы-
шенную экскрецию оксипролина и уроновых кислот, что 
свидетельствует об ускорении процессов костной резорб-
ции у детей с ОП на фоне ХЗ ЖКТ.

У 59,8% детей с патологией почек имеет место ОП 
и у 4,1% – остеопороз. Анализ показателей биохимиче-
ских маркеров показал нарушение метаболизма, а имен-
но минерализации КТ: снижение показателей ионизиро-
ванного кальция, общих гликозамингликанов (ГАГ), по-
вышение суточной экскреции оксипролина (на 30-35%) 
и уроновых кислот. Установленные изменения зависят от 
длительности заболевания (r=0,68), частоты обострений 
(r=0,63) и тяжести течения патологии почек (r=0,81).

У 51,2% детей с бронхиальной астмой диагностиро-
вана ОП. Анализ маркеров КТ показал достоверное сни-
жение уровня ионизированного кальция (на 40%), кост-
ного изофермента щелочной фосфатазы (на 45%) и ГАГІ 
(на 35-45 ед.), что свидетельствует о нарушении процес-
сов костеобразования.

Выводы. У детей с хронической патологией почек, 
желудочно-кишечного тракта и бронхолегочной системы 
в 1\2 случаев имеет место вторичная ОП. Патогенетичес-
кие аспекты формирования остеопении при различных 
хронических соматических заболеваниях у детей имеют 
определенные особенности, которые необходимо учиты-
вать при их коррекции.

Ключевые слова: дети, хроническая соматическая па-
тология, остеопения.

STATE OF BONE TISSUE IN CHRONIC 
SOMATIC DISEASES IN CHILDREN

Frolova T.V., Okhapkina O.V., Siniaieva I.R., 
Tereshchenkova I.I., Stenkova N.F., Berus A.V.

Kharkiv National Medical University

Summary. Study of features of structural and functional 
state disorders of the bone tissue in children with chronic 
somatic pathology is one of the important directions of 
modern paediatrics.

The purpose of the study was to reveal the pathogenesis 
mechanisms of osteopenic disorders in children with chronic 
somatic diseases.

Materials and methods of the study. 202 patients 
with chronic kidney diseases (59 children), gastrointestinal 
diseases (80 children) and bronchopulmonary pathologies 
(63 children) were examined. The results of ultrasound 
densitometry («Sonos-2000») and biochemical studies were 
analysed with help of clinical and information processing 
methods and international bioethical standards.

Results and their discussion. In 56.6% of children 
with gastrointestinal diseases osteopenia was diagnosed. 
The severity of osteopenia depends on the frequency of 
exacerbations (r=0.89), duration of the main disease (r=0.68) 
and the inflammation of the colon (r=0.65). Analysis of the 
biochemical markers of bone tissue showed the reduction 
of ionized calcium on 12.0%, reduction of bone isoenzyme 
of alkaline phosphatase and keratin sulphate, as well as 
increased excretion of hydroxyproline and uronic acids, 
which indicates the acceleration of bone resorption in 
children with osteopenia on the background of  the chronic 
diseases of the gastrointestinal tract.

Osteopenia was diagnosed in 59.8% of children with 
kidney diseases and osteoporosis – in 4.1%. Analysis of 
the biochemical markers of bone tissue showed imbalanced 
mineralization of bone tissue: the reduction of ionized 
calcium and total glycosaminoglycans, increase of daily 
excretion of hydroxyproline on 30-35% and uronic acids. 
Revealed changes depend on the duration of illness (r=0.68), 
the frequency of exacerbations (r=0.63) and the severity of 
renal diseases (r=0.81).

Osteopenia was diagnosed in 51.2% of children with 
bronchial asthma. Analysis of bone markers showed a 
significant decrease of ionized calcium on 40%, bone 
isoenzyme of alkaline phosphatase – on 45% and 
glycosaminoglycans – on 35-45 units, which confirms the 
violation of the processes of bone formation.

Conclusion. Secondary osteopenia is common for ½ 
of children with chronic kidney diseases, gastrointestinal 
diseases and bronchopulmonary pathologies. Pathogenesis 
aspects of the formation of osteopenia in different chronic 
somatic diseases in children have certain characteristics that 
must be considered in their correction.

Key words: children, chronic somatic diseases, 
osteopenia.
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Вступ
Відомо, що кісткова тканина є мобільною 

структурою, яка реагує на дію різноманітних 
чинників як внутрішнього, так і зовнішнього по-
ходження. При цьому, реакція кісткової тканини 
полягає в зміні характеру її перебудови або ре-
моделювання [1]. У дорослих осіб міцність кіст-
кових трабекул значною мірою залежить від під-
тримання мікроархітектури кістки, яка характе-
ризується кількістю, товщиною й можливістю 
з’єднання трабекул. Рівновага між резорбцією 
кістки та її утворенням значною мірою залежить 
від кількості, активності й тривалості життя ос-
теокластів і остеобластів. Зниження будь-якого з 
факторів, що відзначається з віком людини, при-
зводить до дисбалансу між резорбцією, утворен-
ням та зміною маси кістки, що сприяє формуван-
ню остеопорозу (ОП) [3, 4, 24]. 

З віком, у зв’язку з поступовим зменшенням 
рухової активності й зниженням рівня стереоти-
пу функціонального навантаження, а відповідно, 
й проявів гідродинамічних ефектів, у зв’язку з ві-
ковими нейро-гормональними змінами й дово-
лі частою патологією серцево-судинної та інших 
систем, погіршуються умови циркуляції тканин-

ної рідини в лакунарно-канальцевій системі кіст-
ки, й умови забезпечення життєдіяльності остео-
цитів часто стають критичними [3]. У результаті 
виникають дистрофічні зміни й некрози кістко-
вої тканини, яка перебудовується й заміщається, 
що призводить до зниження механічної міцності 
кістки й загрози переломів. Надмірна втрата кіст-
кової тканини є результатом аномалій у циклі ре-
моделювання й моделювання кісток. При цьому 
важливу роль відіграє недостатнє засвоєння каль-
цію, дефіцит вітаміну D, вторинний гіперпарати-
реоз як основні механізми розвитку ОП [12, 13]. 

У складних процесах регуляції ремоделюван-
ня кісткової тканини беруть участь різноманітні 
цитокіни, в тому числі цитокіни – учасники сиг-
нального шляху RANKL/RANK/остеопротеге-
рин [23]. Причому, в регуляції остеокластогенезу 
й активації імунної системи беруть участь одні й 
ті ж цитокіни (інтерлейкіни-1, -6, фактор некро-
зу пухлин – ФНП-α), а також спільні для клітин 
обох систем рецептори, фактори транскрипції й 
сигнальні шляхи [9]. Більшість досліджень пока-
зують, що інтерлейкіни-1, -6, -7, ФНП-α, M-CSF 
і низка інших цитокінів моноцитів/макрофагів 

УДК: 616.233-002:611.71:611.018.4

СТРуКТуРНО-ФуНКЦІОНАЛьНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ПЕРИФЕРИЧНОгО СКЕЛЕТА у ХВОРИХ 

НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРуКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕгЕНь
Масік Н.П.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Резюме. З метою дослідження клініко-функціональних особливостей порушень структурно-функціонального стану кіст-
кової тканини в пацієнтів із ХОЗЛ залежно від віку, статі, стадії та тяжкості перебігу захворювання, обстежено 696 
хворих із загостренням ХОЗЛ середнього віку (55,4±14,9) років; з них 391 чоловік та 305 жінок. 209 жінок (30,03%) 
перебували в постменопаузальному періоді.  
 Проводили дослідження структурно-функціонального стану кісткової тканини периферичного скелета за до-
помогою ультразвукового денситометра.  
 Встановлено, що в жінок, хворих на ХОЗЛ, втрата кісткової тканини відбувається вже з молодого віку, тоді як 
у жіночого населення України втрата починається з менопаузального віку, посилюється в постменопаузальному й 
сенільному періоді. У чоловіків, хворих на ХОЗЛ, достовірна втрата мінерального компонента кісткової тканини по-
чинається вже в старших вікових групах, що, очевидно, пов’язано з вищою загальною кістковою масою чоловіків. 
Встановлено, що зі збільшенням тяжкості ХОЗЛ достовірно зменшуються всі ультразвуко-
ві характеристики кісткової тканини й зростає число діагностованого остеопорозу від 10,1% 
при І стадії ХОЗЛ до 50,0% – при ІV стадії ХОЗЛ. Встановлено, що на збільшення кількос-
ті випадків остеопенічного синдрому визначальний вплив має перебіг ХОЗЛ, його тяжкість та тривалість. 
Встановлена залежність розвитку остеопенического синдрому у хворих на ХОЗЛ від віку пацієнтів, стадії й тяжко-
сті захворювання.

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), структурно-функціональний стан кісткової ткани-
ни, остеопенічний синдром, остеопороз.
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здатні посилювати остеокластогенез і потенцію-
вати резорбцію кісткової тканини [9, 22].

На думку Митника З.М. [8], гіпоксія та іше-
мія, токсичне ураження печінки знижують елімі-
націю цитокінів, а підвищена їх концентрація в 
крові обумовлює системний вплив на весь орга-
нізм і на ремоделювання кістки зокрема.

Численні дослідження довели зв’язок між 
системним запаленням і порушенням обміну 
речовин у хворих на хронічне обструктивне за-
хворювання легень (ХОЗЛ), у переважної біль-
шості яких спостерігається втрата м’язової, жи-
рової й кісткової ткани [19, 25, 26, 28, 29]. При-
чому, навіть при стабільному перебігу ХОЗЛ має 
місце системне запалення, яке супроводжується 
суттєвим впливом прозапальних цитокінів на ме-
таболізм і процеси регенерації як кісткової, так 
і м’язової тканини [20]. Остеопороз є одним з 
основних супутніх захворювань при ХОЗЛ, часто 
не діагностується й асоціюється з погіршенням 
стану здоров’я й подальшого прогнозу [21, 27].

Підсумовуючи наведені вище дані, слід на-
голосити на тому, що результати наукових до-
сліджень стосовно поширеності ОП серед хво-
рих на ХОЗЛ різних вікових груп, його зв’язок 
з поліморбідними станами, біохімічними мар-
керами кісткового метаболізму малочисельні, 
не повною мірою розкривають складну багато-
факторну проблему. Виходячи із цього, ми по-
ставили за мету даної роботи дослідити кліні-
ко-функціональні особливості порушення струк-
турно-функціонального стану кісткової тканини 
в пацієнтів із ХОЗЛ залежно від віку, статі, стадії 
та тяжкості перебігу ХОЗЛ.

Матеріали й методи
Для реалізації поставленої мети було обсте-

жено 696 хворих, які були госпіталізовані до лі-
карні у зв’язку із загостренням ХОЗЛ. Серед-
ній вік обстежених становив (55,4±14,9) рр. Се-
ред обстежених були 391 чоловік, середній вік 
яких складав (54,0±14,1) рр. та 305 жінок, серед-
ній вік яких дорівнював (56,9±15,8) рр. 209 жі-
нок (30,0%) перебували у постменопаузальному 
періоді. 

За віком хворі були розподілені наступним чи-
ном: до 44 р. спостерігали 159 осіб (22,8%), 45-
59 рр. – 267 (38,3%), 60-74 рр. – 189 осіб (27,1%), 
75 р. і старші – 81 особа (11,6%). 

За тяжкістю перебігу пацієнти були розподі-
лені на чотири підгрупи: ХОЗЛ І ст. – 192 осо-
би (27,5%), ІІ ст. – 282 осіб (40,5%) – ІІІ ст. 182 
осіб (26,1%) та ІV ст. – 40 осіб (5,7%). Розподіл 

хворих за віком і тяжкістю ХОЗЛ відображено на 
рис. 1.

Діагноз та стадію встановлено згідно нака-
зу №128 від 19.04.2007 року «Про затвердження 
клінічних протоколів надання медичної допомо-
ги за спеціальністю «пульмонологія».

Дослідження структурно-функціонального 
стану кісткової тканини (СФСКТ) периферично-
го скелета проводили за допомогою ультразвуко-
вого денситометра «SONOST-2000» (Osteo Sys 
Co. Ltd., Корея). Визначали індекс міцності кіст-
кової тканини (ІМ,%), широкосмугове ослаблен-
ня (ШОУ, дБ/МГц), швидкість поширення уль-
тразвуку (ШПУ, м/с), Т- та Z-критерії. Т-критерій 
відображає відхилення від референтного значен-
ня пікової кісткової маси здорових людей моло-
дого віку; Z-критерій – від середнього значення 
цього показника в контрольній групі відповідно-
го віку. Визначається в SD – величині стандарт-
ного відхилення. Значення Т- та Z-критеріїв до 
(-1) SD розглядали як норму, від (-1 до -2,5) SD – 
як остеопенію, менше (-2,5) SD – як остеопороз.

Рис. 1. Розподіл хворих за віком і тяжкістю ХОЗЛ

Статистичну обробку отриманих резуль-
татів дослідження здійснювали на основі 
комп’ютерної програми «Statistica 6.1» (Stat Soft 
Inc., США) [7].

Результати та обговорення
З метою з’ясування істинної ролі ХОЗЛ у 

формуванні остеопенічного синдрому було здій-
снено аналіз ультразвукових характеристик кіст-
кової тканини обстежених хворих на ХОЗЛ у на-
шому дослідженні порівняно з показниками на-
селення України [14]. Для проведення такого 
аналізу хворі на ХОЗЛ були розподілені на ген-
дерно-вікові групи. Результати порівняльного 
аналізу представлені в таблицях 1 і 2.

У жінок, хворих на ХОЗЛ, втрата кісткової 
тканини відбувається вже з молодого віку (30-39 
рр.), тоді як у жіночого населення України втра-
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Таблиця 1. ультразвукові характеристики структурно-функціонального стану кісткової тканини жінок, 
хворих на ХОЗЛ, порівняно з показниками жіночого населення україни (M±m)

Вік, роки Показники Хворі на ХОЗЛ Контроль t p

20-29
(n=7)

ІМ 73,3±7,1 107,0±4,2 -12,54 0,00002
ШПУ 1532,6±20,3 1584,0±6,4 -6,69 0,0005
ШОУ 31,0±5,4 126,0±3,4 -46,65 0,00000

30-39
(n=29)

ІМ 82,6±19,3 97,5±3,0 -4,09 0,0004
ШПУ 1539,4±38,8 1583,0±5,9 -0,9 0,37
ШОУ 42,5±15,7 111,0±2,6 -23,15 0,00000

40-49
(n=46)

ІМ 79,7±14,9 96,2±1,9 -7,41 0,00000
ШПУ 1529,4±33,9 1575,0±4,4 -9,06 0,00000
ШОУ 42,2±12,2 112,0±1,2 -38,33 0,00

50-59
(n=48)

ІМ 75,4±13,2 85,9±1,9 -5,44 0,0000
ШПУ 1523,3±32,5 1551,0±3,8 -5,83 0,0000
ШОУ 38,3±9,6 107,0±1,9 -48,94 0,00

60-69
(n=22)

ІМ 67,5±12,7 71,6±2,3 -1,56 0,13
ШПУ 1505,8±30,4 1517,0±7,2 -1,72 0,09
ШОУ 33,4±9,4 100,0±2,0 -33,10 0,00000

70-79
(n=8)

ІМ 56,6±11,6 68,1±2,5 -2,61 0,04
ШПУ 1488,7±31,4 1512,0±6,0 -1,97 0,09
ШОУ 24,3±8,7 97,0±2,2 -22,18 0,0000

Таблиця 2. ультразвукові характеристики структурно-функціонального стану кісткової тканини в чолові-
ків, хворих на ХОЗЛ, порівняно з показниками чоловічого населення україни (M±m)

Вік, роки Показники Хворі на ХОЗЛ Контроль t p

20-29
(n=5)

ІМ 98,7±16,2 106,2±4,5 -1,04 0,36
ШПУ 1559,3±30,2 1602,0±9,8 -2,09 0,10
ШОУ 60,6±16,7 121,0±5,4 -8,10 0,001

30-39
(n=14)

ІМ 90,3±17,6 96,2±3,2 -1,26 0,23
ШПУ 1542,4±34,7 1574,0±7,1 -3,41 0,005
ШОУ 51,8±16,7 113,0±2,6 -13,73 0,00000

40-49
(n=14)

ІМ 86,4±21,8 94,1±2,7 -1,31 0,21
ШПУ 1549,2±43,1 1565,0±6,4 -1,37 0,19
ШОУ 44,1±19,0 114,0±1,8 -13,76 0,0000

50-59
(n=16)

ІМ 97,9±22,5 93,8±3,3 0,73 0,48
ШПУ 1549,2±41,5 1567,0±3,8 -0,25 0,81
ШОУ 55,3±17,9 112,0±2,4 -12,64 0,0000

60-69
(n=22)

ІМ 79,6±27,4 96,30±3,9 -1,36 0,24
ШПУ 1563,8±49,6 1571,0±6,7 -1,72 0,1
ШОУ 41,7±11,4 114,0±3,0 -14,17 0,0001

70-79
(n=5)

ІМ 79,6±27,4 76,2±2,8 0,28 0,79
ШПУ 1290,3±58,4 1532,0±6,1 -2,09 0,11
ШОУ 41,4±5,1 101,0±4,8 -11,62 0,0003

та починається з постменопаузального віку (50-
59 рр.), посилюється в постменопаузальному й 
сенільному періодах [13, 14, 15]. Порівняння по-
казників СФСКТ у хворих на ХОЗЛ жінок моло-
дого й постменопаузального віку виявило незна-
чну різницю, що підтверджує факт відсутності 
провідної дії дисбалансу гормонального стату-
су жінок, хворих на ХОЗЛ, на СФСКТ (табл. 1). 
Винятком є ШПУ, яка достовірно відрізняєть-
ся в групах порівняння жінок (p<0,05). Оскіль-

ки ШПУ залежить від еластичності та щільності 
кістки, отримана достовірна різниця в показни-
ках свідчить про зниження СФСКТ у постмено-
паузальних жінок уже тоді, коли інші показни-
ки стану кісткової тканини ще не змінюються. 
Отже, можна вважати, що причиною втрати кіст-
кової тканини у хворих жінок є вплив власне за-
хворювання з його хронічним перебігом.

У чоловіків, хворих на ХОЗЛ, відзначено кра-
щі показники СФСКТ порівняно з жінками, що, 



Том 18, № 1, 2015 31

Оригінальні дослідження

очевидно, пов’язано з вищою загальною кістко-
вою масою чоловіків. Цей факт підтверджуєть-
ся результатами дослідження Руденко Э.В. і спі-
вавт. [16], які встановили залежність як міне-
ральної щільності, так і якості кісткової тканини 
на рівні передпліччя в чоловіків, від рівня розви-
тку м’язової маси та фізичної активності. 

У нашому дослідженні достовірна втрата мі-
нерального компонента кісткової тканини почи-
нається вже в старших вікових групах (табл. 2). 
Натомість, у хворих молодого віку відзначено 
достовірне зниження показника ШОУ, який ха-
рактеризує втрату інтенсивності ультразвуку в 
середовищі його поширення. ШОУ відображає 
не тільки кісткову щільність, а й дає можливість 
характеризувати розміри й просторову орієнта-
цію трабекулярної кісткової тканини [14]. Це дає 
підставу стверджувати, що найбільш чутливою 
до дії пошкоджуючих факторів при ХОЗЛ є тра-
бекулярна кістка. 

Зі збільшенням віку хворих на ХОЗЛ зменшу-
ються всі параметри СФСКТ (табл. 1, 2). Так, у 
75,2% обстежених установлено достовірне зни-
ження з віком ІМ, Т- та Z-критеріїв. У респонден-
тів старечого віку порівняно з молодими знижу-
ється ІМ на 33,8%, ШОУ – на 10,4%, Т-критерій 

– у 2,2 рази, Z-критерій – на 25,1%. Порівняльне 
вивчення T- і Z-критеріїв свідчить про виявлені 
порушення, частота та інтенсивність яких зале-
жить від віку пацієнтів із ХОЗЛ (табл. 3).

Встановлено слабкий від’ємний кореляційний 
зв’язок віку з ІМ (r=-0,39;p<0,05) та Т-критерієм 
(r=-0,39; p<0,05), що дає підставу вважати отри-
мані характеристики кісткової тканини наслід-
ком вікових змін. Одержані нами результати 
узгоджуються з даними Брилякової С.Н. [5], яка, 
досліджуючи показники СФСКТ у хворих гері-
атричного профілю, виявила ОП у 51,3%, осте-
опенію – в 34,1%, нормальну щільність кістко-
вої тканини – в 14,6% обстежених. Автор вважає 
ОП у старечому віці результатом багатофактор-
них впливів. 

Дослідження СФСКТ у хворих на ХОЗЛ за-
лежно від статі встановило достовірно більшу 
кількість випадків остеопенії в жінок, хворих на 
ХОЗЛ, порівняно з чоловіками (табл. 4). 

Згідно даних Рибалко Л.М. і співав. [17], в 
Україні остеодефіцитні стани залежно від ске-
летної локалізації виявляються в 11-24% жінок. 
У нашому дослідженні остеопенічний синдром 
діагностовано у 84,1% обстежених менопау-
зального віку і 77,7% – молодих жінок. Виявле-

Таблиця 3. Показники структурно-функціонального стану кісткової тканини у хворих на ХОЗЛ  
залежно від віку (M±m)

Вікові групи Кількість обстежених Tкритерій (SD) Zкритерій(SD)

До 45 р. n=159 -1,09±0,95 -0,80±1,00
45-59 рр. n=267 -1,27±0,99* -0,42±0,89*

p1-2 0,02 0,03
60-74 рр. n=189 -1,95±0,81* -0,78±0,69*

p1-3 0,009 0,01
75 р. і старші n=81 -2,48±0,67* -1,03±0,75*

p1-4 0,01 0,01
Молоді жінки n=96 -0,83±0,05 -0,74±0,05
Жінки в менопаузі n=209 -1,65±0,06* -0,83±0,05*
Молоді чоловіки n=258 -0,58±1,12 -0,28±1,11
Чоловіки старшого віку n=133 -1,68±0,88* -0,80±0,91*

П р и м і т к и: * – вірогідні відмінності показників порівняно з хворими молодого віку (p<0,05); p1-2 – достовірність різ-
ниці між групами молодих і зрілих людей; p1-3 – достовірність різниці між групами молодих осіб і людей літнього віку; 
p1-4 – достовірність різниці між групами молодих осіб і осіб старечого віку.

Таблиця 4. Частота остеопенії та остеопорозу у хворих на ХОЗЛ

Хворі на ХОЗЛ Остеопенія (%) Остеопороз (%)

До 45 р. 62,50 9,09
45-59 рр. 62,58 9,68
60-74 рр. 60,78 23,85

Старші 75 р. 52,94 35,29
Чоловіки 24,04 5,63

Жінки 62,29 18,64
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на нами значно більша кількість випадків остео-
дефіциту, вірогідно, є наслідком впливу на мета-
болізм кісткової тканини, окрім віку, додаткових 
чинників. Очевидно, така відмінність пов’язана 
із вираженою активацією системних порушень 
метаболізму кісткової тканини в жіночому орга-
нізмі у відповідь на розвиток хронічного запаль-
ного процесу при ХОЗЛ.

Таким чином, з віком серед хворих на ХОЗЛ, 
як чоловіків, так і жінок, прогресивно зростає 
частка пацієнтів зі зниженням СФСКТ і форму-
ванням остеопенії, ОП, що узгоджується з ре-
зультатами багатьох досліджень [2, 10, 11, 15, 
24]. Ми розділяємо думку Федьків С.В. [18] сто-
совно найбільшої розповсюдженості інволюцій-
ного ОП, який характеризується біологічно зу-
мовленою порозністю кістки та поступовою 
втратою як кортикальної, так і трабекулярної 
кісткової речовини.

З метою з’ясування впливу хронічного запаль-
ного процесу й тяжкості ХОЗЛ на ступінь пору-
шеня метаболізму кісткової тканини, ми прово-
дили визначення СФСКТ залежно від стадії за-
хворювання. Так, зі збільшенням стадії ХОЗЛ 
достовірно зменшується ІМ: на 42,9% порівняно 
з І й ІV ст. ХОЗЛ (p<0,001). Зменшується також 
і ШПУ – від (1558,3±22,1) до (1476,0±16,4) м/с 
(p<0,001). Визначення показника ШОУ встанови-
ло достовірне його зниження при порівнянні І й 
ІІ (на 26,6%), І й ІІІ (на 40,4%), І й ІV (у 2,96 рази) 
стадії ХОЗЛ (p<0,001 для всіх груп). Т-критерій 

становить у хворих І стадії (-0,58±0,09) SD, тоді 
як ІV ст. – (-2,75±0,07) SD (p<0,001). Аналогіч-
ну динаміку спостерігали й стосовно показни-
ка Z-критерія: від (-0,07±0,48) до (-1,48±0,09) SD 
(табл. 5).

Проведений порівняльний аналіз результа-
тів СФСКТ у хворих на ХОЗЛ І й ІІІ, І й ІV, ІІ 
й ІІІ та ІІ й ІV стадій встановив високий сту-
пінь достовірності показників (р<0,01), що є під-
твердженням прогресуючої втрати кісткової тка-
нини з наростанням тяжкості хвороби. Вияв-
лена недостовірна різниця показників СФСКТ 
між ІІІ й ІV стадіями (р>0,05 для всіх значень) 
свідчить про гальмування процесів метаболізму 
кісткової тканини у хворих із тяжким перебігом 
 захворювання.

Таким чином, проведене дослідження встано-
вило, що зі збільшенням тяжкості ХОЗЛ досто-
вірно зменшуються всі ультразвукові характе-
ристики СФСКТ і зростає число діагностовано-
го остеопенічного синдрому. Так, серед пацієнтів 
з І ст. ХОЗЛ остеопенію діагностували в 49,3% 
осіб, ОП – у 10,1%. При ІІ ст. ХОЗЛ остеопенія 
виявлена в 63,7%, ОП – у 9,9%. У хворих ІІІ ст. 
ХОЗЛ остеопенію зустрічали в 72,5%, ОП – у 
22,2%. При ІV ст. ХОЗЛ остеопенія виявлена в 
27,7% і ОП – у 50,0% обстежених. 

Подібні до наших дані отримані Кочетко-
вою Е.А. і співав. [6], які діагностували остеопе-
нію в 51,5% випадків, клінічно виражений ОП – 
у 16,8%, а тяжкий ОП – у 9,4% хворих з тяжким 

Таблиця 5. Показники структурно-функціонального стану кісткової тканини у хворих  
залежно від стадії ХОЗЛ (M±m)

Стадія ХОЗЛ ІМ (%) ШПУ (м/с) ШОУ (дБ/МГц) Tкритерій (SD) Zкритерій (SD)

І стадія 
(n=79)

95,0±18,5 1558,4±22,2 77,1±0,4 -0,58±0,09 0,07±0,48

ІІ стадія 
(n=171)

84,1±10,1* 1617,8±12,2 56,6±0,3* -1,18±0,05* -0,51±0,04*

р1-2 0,0003 0,08 0,04 0,0003 0,05
ІІІ стадія 
(n=135)

69,3±11,1* 1513,8±20,1* 45,9±0,3* -2,01±0,04* -1,02±0,05*

p1-3
p2-3

<0,001
<0,001

<0,001
0,67

0,007
0,07

<0,001
<0,01

<0,001
<0,001

ІV стадія 
(n=18)

54,2±16,3* 1476,0±16,4* 26,1±0,4* -2,75±0,07* -1,48±0,09*

p1-4
p2-4
р3-4

0,0009
0,05
0,11

0,008
<0,001

0,26

0,001
<0,001

0,05

0,001
<0,001

0,46

0,002
<0,01
0,13

П р и м і т к и: * – вірогідні відмінності показників порівняно з І ст. (p<0,05); p1-2 – достовірність різниці між групами І 
і ІІ ст. ХОЗЛ; p1-3 – достовірність різниці між групами І і ІІІ ст. ХОЗЛ; p1-4 – достовірність різниці між групами І і ІV ст. 
ХОЗЛ; р2-3 – достовірність різниці між групами ІІ і ІІІ ст. ХОЗЛ; р2-4 – достовірність різниці між групами ІІ і ІV ст. ХОЗЛ; 
р3-4 – достовірність різниці між групами ІІІ і ІV ст. ХОЗЛ.
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перебігом ХОЗЛ. Автори встановили залежність 
ступеня зниження мінеральної щільності кістко-
вої тканини від інтенсивності бронхіальної об-
струкції. 

Підтвердженням вищесказаного є встанов-
лення нами кореляційних зв`язків між стаді-
єю ХОЗЛ і ІМ (r=-0,61; p<0,05), ШПУ (r=-0,43; 
p<0,05), ШОУ (r=-0,60; p<0,05), T-критерієм  
(r=-0,60; p<0,05). Оскільки стадія ХОЗЛ пере-
буває в прямій залежності від тривалості захво-
рювання, проведення кореляційного аналізу в 
цьому напрямку встановило наявність зв’язків 
слабкої сили між давністю захворювання і ІМ 
(r=-0,31; p<0,05) та T-критерієм (r=-0,29; p<0,05). 
Отримані дані свідчать про те, що на збільшення 
кількості випадків діагностованого остеопеніч-
ного синдрому визначальний вплив має перебіг 
ХОЗЛ, його тяжкість та тривалість.

Висновки
Встановлена залежність розвитку остеопе-

нічного синдрому від віку хворих на ХОЗЛ. Так, 
у осіб молодого віку остеопенія й остеопороз ді-
агностовані в 62,5 і 9,1%, зрілого віку – в 62,5 і 
9,6%, у літньому віці – в 60,7 і 23,8%, у старечо-
му – в 52,9 і 35,2% відповідно.

У жінок остеопенію діагностували в 3,18, а 
остеопороз – у 1,32 разів частіше, ніж у чолові-
ків, хворих на ХОЗЛ. 

Діагностовано збільшення частоти остеопо-
розу та остеопенії зі зростанням тяжкості ХОЗЛ: 
від 10,1 і 49,3% при І стадії до 50,0 і 27,7% при 
ІV стадії ХОЗЛ. 

Встановлені достовірні (p<0,05) кореляційні 
зв`язки між стадією ХОЗЛ та індексом міцнос-
ті кісткової тканини (r=-0,61), швидкістю поши-
рення ультразвуку (r=-0,43), широкосмуговим 
ослабленням ультразвуку (r=-0,60), T-критерієм 
(r=-0,60) свідчать про вагомий вплив стадії, тяж-
кості й тривалості захворювання на інтенсив-
ність розвитку остеопенічного синдрому. 

Автор висловлює щиру вдячність доктору 
медичних наук, керівнику відділу клінічної фізіо
логії та патології опорнорухового апарату ДУ 
«Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова 
НАМН України» професору Поворознюку Вла
диславу Володимировичу за сприяння в проведен
ні аналізу ультразвукових характеристик струк
турнофункціонального стану кісткової ткани
ни населення України і хворих на ХОЗЛ.
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СТРуКТуРНО-ФуНКЦИОНАЛьНЫЕ ХА-
РАКТЕРИСТИКИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПЕ-
РИФЕРИЧЕСКОгО СКЕЛЕТА у БОЛьНЫХ 

ХРОНИЧЕСКИМ ОБСТРуКТИВНЫМ ЗАБО-
ЛЕВАНИЕМ ЛЕгКИХ

Масик Н.П.

Резюме. Цель работы – исследовать нарушения 
структурно-функционального состояния костной ткани у 
больных ХОЗЛ в зависимости от возраста и пола боль-
ных, стадии и тяжести заболевания.

Материалы и методы. Обследовано 696 больных с 
обострением ХОЗЛ среднего возраста (55,4±14,9) лет. Из 
них 391 мужчина и 305 женщин. 209 женщин (30,0%) на-
ходились в постменопаузальном периоде.

Проводили исследование структурно-функциональ-
ного состояния костной ткани периферического скелета 
с помощью ультразвукового денситометра.

Результаты и обсуждение. Установлено, что у жен-
щин, больных ХОЗЛ, потеря костной ткани происходит 
уже с молодого возраста, тогда как у женского населе-
ния Украины потеря начинается с менопаузального воз-
раста, усиливается в постменопаузальном и сенильном 
периоде. У мужчин, больных ХОЗЛ, достоверная потеря 
минерального компонента костной ткани начинается уже 
в старших возрастных группах, что, очевидно, связано с 
большей общей костной массой мужчин.

Установлено, что с увеличением тяжести ХОЗЛ до-
стоверно уменьшаются все ультразвуковые характери-
стики костной ткани и увеличивается доля диагностиро-
ванного остеопороза: от 10,1% при І ст. до 50,0% – при 
ІV ст. ХОЗЛ. Установлено, что на увеличение количества 
случаев остеопенического синдрома определяющее вли-
яние имеет течение ХОЗЛ, его тяжесть и продолжитель-
ность.

Выводы. Установлена зависимость развития остео-
пенического синдрома у больных ХОЗЛ от возраста па-
циентов, стадии и тяжести заболевания.

Ключевые слова: хроническое обструктивное забо-
левание легких (ХОЗЛ), структурно-функциональное 

состояние костной ткани, остеопенический синдром, 
остео пороз.

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL 
CHARACTERISTICS OF THE BONE TISSUE 

OF THE PERIPHERAL SKELETON IN 
PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE 

PULMONARY DISEASE

Masik N.P.

Summary. The work objective was to investigate the 
impairments of the structural and functional condition of the 
bone tissue in patients with chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD) depending on the age and sex of the patients, 
stage and severity of the disease.

Materials and methods. 696 middle-aged (55.4±14.9) 
patients with COPD exacerbation were examined. Among 
them there were 391 men and 305 women. 209 women 
(30.0%) were going through the menopause.

The structural and functional condition of the bone tissue 
(SFCBT) of the peripheral skeleton was examined using the 
ultrasound densitometry.

Results. It has been established that in the women with 
COPD the bone tissue loss begins at a young age already, 
while in the female population of Ukraine the loss begins from 
the menopausal age and increases during the postmenopausal 
and senile period. In the men with COPD the significant loss 
of the mineral component of the bone tissue begins in the 
senior age groups already that is probably connected with the 
larger total bone mass of men.

The analysis of the SFCBT results of the patients 
with COPD depending on the disease stage has revealed 
a progressive loss of the bone tissue and increase of the 
disease severity. It has been established that the increase of 
the number of cases of the diagnosed osteopenic syndrome is 
mainly influenced by the COPD clinical course, its severity 
and duration. 

Key words: chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD), structural and functional condition of the bone 
tissue, osteopenic syndrome, osteoporosis.
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Вступ 
До однієї з актуальних проблем медичної 

практики належить своєчасна діагностика й лі-
кування остеопорозу [6]. Незважаючи на вста-
новлений факт формування остеопенічного син-
дрому у хворих з патологією щитоподібної за-
лози (ЩЗ) і на тяжкість його наслідків, багато 
аспектів розвитку цього ускладнення все ще не 
з’ясовані. Відомості про частоту остеопорозу в 
пацієнтів з тиреопатіями недостатні й супере-
чливі, існують різні погляди дослідників про 
вплив на розвиток остеопорозу функціонального 
стану ЩЗ. Поширеність маніфестного первин-
ного гіпотиреозу в популяції становить 0,2-2,0% 
[1], субклінічного – до 10-12% [6]. При дефіциті 
тиреоїдних гормонів, які небхідні для формуван-
ня й функціонування організму людини, розви-
ваються тяжкі зміни всіх органів і систем, у тому 
числі й з боку кісткової системи. У пацієнтів з гі-
потиреозом сповільнюється кісткове ремоделю-
вання, в 2-3 рази знижена швидкість обох скла-
дових ремоделюючого циклу – кісткової резорб-
ції й кісткового формування [4, 7].

Окремі автори [2] повідомляють, що в жі-
нок репродуктивного віку при неліковано-
му первинному гіпотиреозі виявляються озна-
ки cповільнення кісткоутворення й кісткової 
резорбції за відсутності змін мінеральної щіль-
ності кісткової тканини (МЩКТ). Однак інші до-
слідники [8] встановили, що у хворих з нелікова-
ним гіпотиреозом відбувається потовщення по-
верхневого шару клубової кістки, ущільнення 

склепіння основи черепа зі зникненням губчас-
тої речовини. У жінок репродуктивного віку з не-
лікованим гіпотиреозом спостерігаються ознаки 
зниження як кісткоутворення, так й кісткової ре-
зорбції за відсутності ознак остеопенії в хребті і 
в проксимальних відділах стегна [6]. 

За допомогою уніфікованої анкети проаналі-
зовані чинники ризику остеопорозу, встановле-
ні значущі чинники ризику розвитку вторинного 
остеопорозу в жінок з первинним гіпотиреозом: 
маса тіла менше 60 кг, індекс маси тіла (ІМТ) 
менше 27,5 кг/м2, доза левотироксину понад 75 
мкг/добу, тривалість прийому препаратів тирео-
їдних гормонів понад 5 років, компенсація гіпо-
тиреозу [3].

Дискусійним залишається питання про вплив 
гіпотиреозу на формування остеопорозу. Прак-
тично відсутні дані про вивчення стану міцності 
губчастої кістки при тиреоїдній патології, отри-
мано недостатньо результатів про порівняльну 
ефективність променевих методів досліджен-
ня (двохенергетична рентгенівська абсорбціоме-
трія, кількісна комп’ютерна томографія, ультраз-
вукова остеометрія) в діагностиці остеопорозу в 
осіб з тиреопатіями.

Аналіз літературних джерел показує, що пи-
тання про вплив гіпотиреозу на стан кісткової 
тканини вивчене недостатньо, зважаючи на не-
значне число досліджень. Крім того, встанови-
ти вплив зниженої функції ЩЗ на стан міцнос-
ті кістки нелегко у зв’язку з тим, що ці хворі, за-
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звичай, літнього віку й мають багато додаткових 
чинників розвитку остеопорозу. 

Мета дослідження – оцінити стан кістково-
го метаболізму у хворих із субклінічним та мані-
фестним гіпотиреозом за даними лабораторного 
та інструментального методів дослідження.

Матеріали та методи
У дослідження включені три групи обстеже-

них: пацієнти із субклінічним (n=20) і маніфест-
ним (n=25) первинним гіпотиреозом, а також 25 
осіб без захворювань, що сприяють розвитку ос-
теопорозу (контрольна група). Всі групи обсте-
жених не відрізнялися за віком, статтю та ІМТ 
(табл. 1).

Вміст тиреотропного гормону (ТТГ) в осіб 
із субклінічним гіпотиреозом становив 8,9±3,2 
мкМО/мл, при маніфестному гіпотиреозі – 
10,6±4,7 мкМО/мл, показник вТ4 – 13,1±2,0 і 
7,5±1,9 пмоль/л, відповідно.

Для уточнення впливу віку на метаболізм 
кісткової тканини всі досліджувані групи були 
розділені на підгрупи залежно від віку обстеже-
них: від 18 до 30 та від 31 до 45 років. Розділен-
ня на підгрупи здійснювали відносно віку досяг-
нення піку кісткової маси (20-30 рр.) і збережен-
ня її плато [9]. Всі обстежені були ознайомлені 
з метою дослідження, після чого дали письмову 
інформовану згоду на участь у ньому. У пацієн-
тів з гіпотиреозом були виключені репродуктив-
ні порушення, захворювання й стани, які сприя-
ють порушенню МЩКТ.

Об’єм ЩЗ та її структура визначалися за до-
помогою ультразвукового сканера. Функціональ-
ний стан ЩЗ оцінювали за допомогою визначен-
ня базальних концентрацій ТТГ і вільної фракції 
тироксину (вТ4) у сироватці крові імунофер-
ментним методом за допомогою реактивів фір-
ми DRG (Німеччина) на автоматичному аналіза-
торі iEMS Reader MF фірми Thermo Labsystems 
(Фінляндія). Нормальні значення ТТГ відповіда-
ли 0,23-4,0 мкМО/мл, вТ4 – 10,2-23,2 пмоль/л. 

МЩКТ визначали з використанням двох-
фотонної рентгенівської абсорбціометрії (ДРА) 
на апараті Lunar Prodigy Primo фірми General 

Electric (США). Вимірювання проводилося в 
трьох ділянках: поперековий відділ хребта, стег-
нова кістка й передпліччя. Ультразвукову ден-
ситометрію кісткової тканини п’яткової кістки 
здійснювали за допомогою кількісного кістково-
го ультрасонометра «Sahara» (Hologic Inc., model 
04874, 2008). Перевагою даного методу є від-
сутність іонізуючого випромінювання, компак-
тність і портативність. 

При проведенні ультразвукової денситометрії 
оцінювали наступні показники: швидкість поши-
рення ультразвуку через кістку (ШПУ, м/с), яка 
залежить від її щільності та еластичності; широ-
космугове ослаблення ультразвукового сигналу 
(ШОУ, дБ/МГц), яке відображає не тільки щіль-
ність кісткової тканини, а й кількість, розміри та 
просторову орієнтацію трабекул; індекс міцнос-
ті кісткової тканини (ІМ, %), який вираховуєть-
ся комп’ютером на підставі показників швидко-
сті поширення ультразвуку та широкосмугового 
ослаблення ультразвуку й відображає стан губ-
частої кісткової тканини, обстежуваних відносно 
категорії дорослих людей віком 20 років; перед-
бачувана мінеральна щільність п’яткової кістки; 
Т-показник, який відображає, на яку частку се-
реднього квадратичного відхилення відрізняєть-
ся індекс міцності кісткової тканини обстежува-
них порівняно з умовно здоровими дорослими 
людьми віком 20 років; Z-показник, який відо-
бражає, на яку частку середнього квадратично-
го відхилення відрізняється індекс міцності кіст-
кової тканини обстежуваних порівняно з віковою 
нормою. Екстрапольовану мінеральну щільність 
кісткової тканини (еМЩКТ, г/см2), вираховува-
ли за формулою: 

еМЩКТ=0,002592 × (BUA+SOS) – 3,687.
Згідно з рекомендаціями ВООЗ остеопо-

роз діагностували за Т-критерієм при зниженні 
щільності кісткової тканини більше, ніж на 2,5 
стандартних відхилення від показників умовно 
здорових 20-річних молодих дорослих людей, 
остеопенію – при зниженні щільності кісткової 
тканини на 1,1-2,4 стандартних відхилення.

Маркери кісткового метаболізму вивчені хе-
мілюмінісцентним методом дослідження (іму-

Таблиця 1. Характеристика обстежених осіб залежно від віку, статі та ІМТ

Показники Субклінічний гіпотиреоз, n=20 Маніфестний гіпотиреоз, n=25 Контрольна група, n=25

Стать (ч/ж) 2/18 3/22 6/19
Вік, роки 38,6±5,7 37,2±5,1 34,9±4,6
Маса тіла, кг 71,3±9,6 74,8±10,3 68,3±9,4
ІМТ, кг/м2 25,1±3,5 27,4±4,2 24,9±3,1
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ноферментний аналізатор Elecsys) на базі Укра-
їнського науково-медичного центру проблем 
остео порозу. Зокрема, визначено маркери кістко-
вого ремоделювання: остеокальцин, пропепти-
ди проколагену першого типу (P1NP), бета-тер-
мінальні С-телепептиди колагену І типу (β-СТх), 
а також маркери гормональної регуляції (парат-
гормон) і показники мінерального обміну (іоні-
зований кальцій, фосфор). 

Для статистичного аналізу використане про-
грамне забезпечення – пакет програм Statistiса 
8.0© Stat Soft, Inc. 1984-2007. Достовірність від-
мінностей показників між порівнюваними гру-
пами встановлювали за допомогою непара-
метричного критерія Манна-Уїтні, t-критерія 
Ст’юдента, заздалегідь перевіривши нормаль-
ність розподілу показників шляхом використан-
ня критерія Шапіро-Уїлка. Кореляційний аналіз 
проводили за методом Пірсона. Критичний рі-
вень значущості при перевірці статистичних гі-
потез у цьому дослідженні приймали за 0,05.

Результати дослідження та їх обговорення
Усі обстежувані були опитані за спеціаль-

но розробленою анкетою з метою виключення 
травматичних уражень скелета й захворювань, 
які можуть призвести до розвитку вторинного 
остеопорозу. В усіх обстежених представників 
контрольної групи був виключений остеопороз і 
остеопения, що дозволило нам при подальшому 
дослідженні трабекулярної структури стверджу-
вати про наявність нормальної незміненої кіст-
кової тканини в осіб цієї групи. Результати по-
рівняння показників остеометрії обстежених па-
цієнтів із середньостатистичними показниками 
осіб того ж віку й статі, а також виключення шля-
хом анкетування чинників, які провокують роз-
виток вторинного остеопорозу, дозволяють вва-

жати, що виявлений у всіх пацієнтів з гіпотирео-
зом остеопороз був первинним.

У проведеному дослідженні встановлено до-
стовірне збільшення частоти остеопенічного 
синдрому (ОПС) у хворих з маніфестним гіпоти-
реозом (р<0,05) порівняно із частотою розвитку 
ОПС у контрольній групі. Остеопенія встановле-
на в 36% хворих, остеопороз – у 16%, при відсут-
ності змін у 48% обстежених. В осіб із субклініч-
ним гіпотиреозом ОПС за даними ультразвукової 
денситометрії траплявся лише в 20% випадків і 
проявлявся зниженням мінеральної щільності 
кістки до стану остеопенії (р>0,05).

Підтвердженням несприятливого впливу не-
достатньої продукції тиреоїдних гормонів на 
кісткову тканину периферичного відділу ске-
лета при гіпотиреозі виступають показники 
МЩКТ. Зниження швидкості ремоделювання 
кістки у хворих на маніфестний гіпотиреоз при-
звело до статистично значущого зниження по-
казників кісткової міцності до значень остеопе-
нії (табл. 2). 

У пацієнтів з маніфестним гіпотиреозом по-
казники кісткової щільності відповідали значен-
ням нижньої межі норми (ШПУ – 1557,5±14,2 
м/с, ШОУ – 67,8±3,1 дБ/МГц, Т-показник – 
0,92±0,32 SD) і достовірно відрізнялися від ана-
логічних показників контрольної групи (табл. 2). 
У групі хворих із субклінічним гіпотиреозом по-
казники МЩКТ перебували в межах нормальних 
значень і не мали відмінностей від аналогічних 
показників контрольної групи.

У хворих з маніфестним гіпотиреозом по-
казники МЩКТ не залежали від віку: ШПУ 
(r=-0,17; р=0,38), ШОУ (r=0,09; р=0,70), ІМ 
(r=-0,02; р=0,92), Т-показник (r=-0,04; р=0,81) і 
Z-показник (r=0,23; p=0,17).

При вивченні впливу вікового чинника на 
кістковий метаболізм нами встановлено знижен-

Таблиця 2. Характеристика показників МЩКТ у пацієнтів зі зниженою функцією щитоподібної залози, 
М±SD

Показники
Групи

Субклінічний гіпотиреоз, n=20 Маніфестний гіпотиреоз, n=25 Контрольна група, n=25

ШПУ, м/с 1582,75±18,31 р>0,05 1557,50±14,29 р<0,05 1598,18±15,78
ШОУ, дБ/МГц 89,42±3,85 p>0,05 67,82±3,19 р<0,05 95,64±4,59
еМЩКТ, г/см2 0,54±0,01 p>0,05 0,49±0,01 p<0,05 0,55±0,01
ІМ, % 99,35±2,85 p>0,05 87,30±1,82 р<0,05 101,60±2,71
Т-показник, SD -0,24±0,19 р>0,05 -0,92±0,32 p<0,05 -0,23±0,17
Z-показник, SD 0,33±0,11 р>0,05 -0,19±0,14 p<0,05 0,34±0,11

П р и м і т к а. р – рівень значущості між показниками МЩКТ у пацієнтів з гіпотиреозом і контрольної групи.
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ня МЩКТ відносно піку кісткової щільності. 
Так, у хворих з маніфестним гіпотиреозом ОПС, 
за даними ультразвукової денситометрії, віднос-
но піку кісткової щільності діагностувався часті-
ше, ніж відносно цього віку й статі. Дані ультраз-
вукової денситометрії за Z-показником у 21 паці-
єнта з маніфестним гіпотиреозом у віці 31-45 рр. 
показали зниження щільності до стану остео-
пенії в 5 осіб (23,8%), а в інших випадках щіль-
ність кістки була збережена. Зниження МЩКТ за 
Т-показником до рівня остеопенії спостерігалося 
в 20%, до стану остеопорозу – в 12%. 

Частота формування ОПС у хворих з ма-
ніфестним гіпотиреозом не залежала від віку 
(r=0,24; р=0,38). Дослідження встановило, що 
показники МЩКТ у більшості пацієнтів з мані-
фестним гіпотиреозом у віці 31-45 рр. відповіда-
ли значенням нижньої межі норми. Виявлена не-
гативна лінійна залежність показників МЩКТ 
від рівня ТТГ у хворих на маніфестний гіпотире-
оз: ШПУ (r=-0,62; p=0,003), Т-показник (r=-0,64; 
р=0,007), ІМ (r=-0,68; р=0,04) і Z-показник 
(r=-0,67; p=0,001).

У 17 пацієнтів із субклінічним гіпотирео-
зом у віці 31-45 рр. дані ультразвукової денси-
тометрії за Z-показником показали збереження 
МЩКТ (94,4%) і зниження кісткової щільності 
до стану остеопенії – в одному випадку (5,6%), 
за Т-показником виявлено зниження кісткової 
щільності до рівня остеопенії у 16,7%, в інших 
обстежених щільність кістки перебувала в меж-
ах нормальних значень. Загалом результати до-
слідження свідчать, що показники МЩКТ при 
субклінічному гіпотиреозі в осіб віком 31-45 
рр. відповідають значенням норми і не залежать 
від вікового чинника: ШПУ (r=0,28; p=0,25), 
ШОУ (r=0,37; p=0,18), еМЩКТ (r=0,14; р=0,74), 
Т-показник (r=0,19; р=0,49) і Z-показник (r=0,27; 
p=0,34).

Отримані результати показали відсутність за-
лежності біохімічних показників від віку пацієн-
тів із маніфестним і субклінічним гіпотиреозом.

Отже, в проведеному дослідженні встановле-
но, що пацієнти зі зниженою функцією ЩЗ нале-
жать до групи підвищеного ризику формування 
вторинного остеопорозу. 

Висновки
Остеопенічний синдром у хворих на мані-

фестний гіпотиреоз формується частіше порів-
няно зі здоровими особами й пацієнтами із суб-
клінічним гіпотиреозом. Остеопенія встановлена 
в 36%, остеопороз – у 16% хворих на маніфест-
ний гіпотиреоз.

Прогресування гіпотиреозу від субклінічного 
до маніфестного сприяє як збільшенню частоти 
остеопенічного синдрому, так і зниженню показ-
ників ультразвукової денситометрії. 

У хворих на маніфестний гіпотиреоз виявле-
на негативна лінійна залежність показників мі-
неральної щільності кісткової тканини від рівня 
тиреотропного гормону.

У хворих репродуктивного віку з гіпотирео-
зом віковий чинник не здійснює вплив на швид-
кість ремоделювання кісткової тканини.

Література
1. Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М. Фун-

даментальная и клиническая тироидология / М.: Медици-
на, 2007. – 816 с.

2. Марова Е.И., Ахкунбекова Н.К., Рожинская Л.Я. и др. 
Кальций-фосфорный обмен и костный метаболизм у 
больных с первичным гипотиреозом // Остеопороз и ос-
теопатии. – 2000. – 3. – С. 13-16.

3. Ночевная Л.Б., Павленко О.А., Килина О.Ю., Столяро
ва В.А. Состояние костной ткани у больных с впервые 
выявленным гипотиреозом // Сибирский медицинский 
журнал. – 2011. – 26 (4). – C.189-193.

4. Поворознюк В.В. Захворювання кістково-м’язової систе-
ми в людей різного віку (вибрані лекції, огляди, статті). У 
3-х т. – К., 2009.

5. Сидорчук І.Й., Пашковська Н.В., Паньків В.І. та ін. 
Тирео патії в Карпатському регіоні / Чернівці: Медунівер-
ситет, 2007. – 440 с.

6. Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая 
эпидемиология. – М.: Медиа Сфера, 2004. – 352 с.

7. Щеголева О.А., Меньшикова Л.В., Дзигинский А.А. 
Эпидемиология остеопороза и остеопоротических пере-
ломов в Иркутской области // Бюл. ВСНЦ СО РАМН. – 
2003. – 3. – С. 61-65.

8. Buer D., Gluer C., Cauley J. et al. Broadband ultrasound 
attenuation predicts fractures strongly and independently of 
densitometry in older women // Arch. Int. Med. – 1997. – 157 
(24). – P. 629-634.

9. Cimaz R., Guez S. Diagnostic et traitement de l’osteoporose 
juvenile // Archives de pediatrie. – 2005. – 12. – P. 585-593.

10. Karimifar M., Esmaili F., Salari A. et al. Effects of 
Levothyroxine and thyroid stimulating hormone on bone 
loss in patients with primary hypothyroidism // Journal of 
Research in Pharmacy Practice. – 2014. – 3 (3). – P. 83-87.

11. Samelson E.J., Hannan M.T. Epidemiology of osteoporosis // 
Curr. Rheumatol. Rep. – 2006. – 8 (1). – P. 76-83.



Том 18, № 1, 2015 39

Оригінальні дослідження

ВЛИЯНИЕ СуБКЛИНИЧЕСКОгО И ЯВНО-
гО гИПОТИРЕОЗА НА ПОКАЗАТЕЛИ МИ-

НЕРАЛьНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ 
ТКАНИ

Панькив И.В.

Буковинский государственный медицинский 
университет, Черновцы

Цель исследования – оценить состояние костного 
метаболизма у больных с субклиническим и манифест-
ным гипотиреозом по данным лабораторного и инстру-
ментального методов исследования.

Материалы и методы. В исследование включены 
три группы обследованных: пациенты с субклиниче-
ским (n=20) и манифестным (n=25) первичным гипоти-
реозом, а также 25 лиц без заболеваний, которые способ-
ствуют развитию остеопороза (контрольная группа). Уль-
тразвуковую денситометрию костной ткани пяточной ко-
сти осуществляли с помощью количественного костно-
го ультрасонометра «Sahara» (Hologic Inc., model 04874, 
2008). Для статистического анализа использовали про-
граммное обеспечение – пакет программ Statistiса 8.0© 
Stat Soft, Inc. 1984-2007. 

Результаты. Установлено достоверное увеличение 
частоты остепенического синдрома (ОПС) у больных с 
манифестным гипотиреозом в сравнении с частотой раз-
вития ОПС в контрольной группе. Остеопения установ-
лена у 36% больных, остеопороз – у 16%, отсутствие из-
менений – у 48 обследованных. У лиц с субклиничес-
ким гипотиреозом ОПС по данным ультразвуковой ден-
ситометрии встречался лишь в 20% случаев и проявлял-
ся снижением минеральной плотности кости до состоя-
ния остеопении. Полученные результаты показали отсут-
ствие зависимости биохимических показателей от воз-
раста пациентов с манифестным и субклиническим ги-
потиреозом. 

Выводы. Остеопенический синдром у больных ма-
нифестным гипотиреозом формируется чаще в сравне-
нии с контрольной группой здоровых лиц и пациентами 
с субклиническим гипотиреозом. Прогрессирование ги-
потиреоза от субклинического до манифестного способ-
ствует как увеличению частоты остеопенического син-
дрома, так и снижению показателей ультразвуковой ден-
ситометрии. У больных манифестным гипотиреозом вы-
явлена отрицательная линейная зависимость показате-
лей минеральной плотности костной ткани от уровня ти-
реотропного гормона. У больных репродуктивного воз-
раста с гипотиреозом возрастной фактор не влияет на 
скорость ремоделирования костной ткани.

Ключевые слова: гипотиреоз, минеральная плотность 
костной ткани, остеопороз, остеопения.

INFLUENCE OF SUBCLINICAL AND OVERT 
HYPOTHYROIDISM ON INDEXES OF BONE 

MINERAL DENSITY
Pan’kiv I.V.

Bukovinian State Medical University, Chernivtsi

The aim. To estimate the state of bone metabolism in 
patients with subclinical and overt hypothyroidism from data 
of laboratory and instrumental research methods. 

Methods. Three groups of persons were inspected in 
research: patients with subclinical (n=20) and overt (n=25) 
primary hypothyroidism, and also 25 persons without 
diseases that assist to development of osteoporosis (control 
group). The ultrasonic densitometry of calcaneus bone tissue 
was carried out by means of quantitative ultrasound bone 
densitometer «Sahara» (Hologic Inc., model 04874, 2008). 
Statistical analysis was performed using Statistiса 8.0© Stat 
Soft, Inc. 1984-2007.

Results. The significant increase of osteopenia 
and osteoporosis frequency is set in patients with overt 
hypothyroidism by comparison to frequency of osteopenia 
and osteoporosis development in control group. Osteopenia 
is set in 36% patients, osteoporosis in 16% (absence of 
changes in 48% inspected). In persons with subclinical 
hypothyroidism osteopenia and osteoporosis from data 
of ultrasonic densitometry met only in 20% cases and 
showed up the decline of bone mineral density to the state 
of osteopenia. Our results showed absence of dependence 
of biochemical indexes from patient’s age with overt and 
subclinical hypothyroidism. 

Conclusions. The prevalence of osteopenia and 
osteoporosis in patients with overt hypothyroidism increases 
in comparison to the control group of healthy persons and 
patients with subclinical hypothyroidism. Progress of 
hypothyroidism from subclinical to overt assists to both 
the increase of frequency of osteopenia and decline of 
indexes of ultrasonic densitometry. For patients with overt 
hypothyroidism is educe negative linear dependence of 
indexes of bone mineral density on the level of Thyroid 
Stimulation Hormone. For patients of reproductive age with 
overt hypothyroidism an age-dependent factor does not 
influence on bone remodeling regulation.

Кey words: hypothyrosis, bone mineral density, 
osteoporosis, osteopenia.
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Вступ
Ювенільний ревматоїдний артрит (ЮРА) є 

найпоширенішою патологією серед дітей у групі 
запальних ревматологічних захворювань. Аналіз 
перебігу захворювання впродовж кількох років 
звертає увагу науковців на ряд запитань, що сто-
суються раннього періоду розвитку захворюван-
ня, його впливу на наслідки та прогноз. Станом 
на сьогодні в педіатричній ревматології все час-
тіше використовується термін «ранній ЮРА» для 
визначення артриту тривалістю до одного року. 
Результати численних наукових досліджень да-
ють ґрунтовну підставу вважати, що саме цей пе-
ріод великою мірою визначає подальший перебіг 
захворювання та долю дитини [1, 2]. 

Ранній ЮРА – умовна клініко-патогенетич-
на стадія патологічного процесу, що характери-
зується антигенспецифічною активацією CD4+ 
Т-лімфоцитів, гіперпродукцією прозапальних 
цитокінів, проліферацією синовіальних клітин та 
відкладенням фібрину на синовіальній оболонці, 
а також наявністю активного синовіту триваліс-
тю не більше 1 року [3]. У подальшому хвороба 
набуває прогресуючого перебігу з порушенням 
структури суглобів, залученням периартикуляр-
них тканин, розвитком позасуглобових проявів, 
що стають причиною високого рівня інваліднос-
ті, підвищення ризику розвитку супутніх захво-
рювань і ускладнень, що загрожують життю па-
цієнта [4, 5].

Як системне захворювання, ЮРА супрово-
джується порушенням усіх сфер життєдіяль-

ності організму, перш за все фізичної або функ-
ціональної, яка визначає індивідуальний рівень 
якості життя. Виражена суглобова симптоматика 
у хворих на ЮРА, хронічний прогресуючий пе-
ребіг, залучення в процес інших органів та сис-
тем, відсутність довготривалих періодів ремісії, 
неефективність та небажані побічні ефекти те-
рапії призводять до виражених функціональних 
порушень, викликають проблеми психологічно-
го характеру, обмежують соціальну активність, 
що суттєво погіршує якість життя пацієнтів [6-
8]. Беручи до уваги всі ці факти, науковці вва-
жають особливо актуальною на сьогодні пробле-
му вивчення не лише фізичного, але й психосо-
ціального здоров’я хворих на ЮРА й, особливо, 
в ранній стадії хвороби, коли вона набуває най-
більш агресивного перебігу.  

Мета дослідження – вивчити особливості 
якості життя дітей з ЮРА в ранній та пізніх ста-
діях розвитку захворювання.

Матеріали та методи
Представлене наукове дослідження ґрунту-

ється на результатах, отриманих при обстеженні 
118 дітей – 60 хворих на ЮРА, 28 хворих на ре-
активний артрит (РеА), 30 практично здорових 
дітей. Обрані групи були співставними за стат-
тю, віком та національністю. Тривалість хворо-
би в групі дітей із ЮРА становила 2,6±0,4 роки, 
у групі пацієнтів із РеА – 14,5±4,6 днів. Дітей із 
раннім ЮРА було окремо виділено із 60 хворих. 
Порівняння перебігу ЮРА в дітей із тривалістю 

УДК: 616.72-002.77-071.1-053.6

ЯКІСТь жИТТЯ ДІТЕЙ у РАННІЙ ТА ПІЗНІЙ СТАДІЯХ 
РОЗВИТКу ЮВЕНІЛьНОгО РЕВМАТОЇДНОгО АРТРИТу 

Ковальчук Т.А.

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

Резюме. Метою дослідження було вивчити якість життя дітей з ювенільним ревматоїдним артритом у ранній та пізніх 
стадіях захворювання. Було обстежено 60 хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, 28 хворих на реактивний ар-
трит, 30 практично захворювання дітей. Якість життя вивчали шляхом анкетування батьків опитувальниками CHAQ 
та CHQ. Порівняння перебігу ювенільного ревматоїдного артриту в дітей із тривалістю захворювання до року (n=25) 
та понад один рік (n=35) дозволило встановити ряд особливостей. За даними опитувальника CHAQ функціональні 
порушення опорно-рухового апарату в дітей у ранній та пізній стадіях ювенільного ревматоїдного артриту не від-
різняються, що, без сумніву, обґрунтовано результатами використання хворобомодифікуючої терапії вже на першо-
му році захворювання. Застосування опитувальника CHQ дозволяє констатувати низькі параметри загального стану 
здоров’я, зростання болю в тілі та негативних змін у стані здоров’я саме в ранній стадії хвороби. Як наслідок, уже 
через  рік з моменту дебюту захворювання в дітей знижується рівень самооцінки.    

Ключові слова: ювенільний ревматоїдний артрит, якість життя, опитувальник CHAQ, опитувальник CHQ, діти.
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захворювання до року (n=25) та понад один рік 
(n=35) дозволило встановити ряд особливостей 
ранньої стадії ЮРА.

Функціональні порушення опорно-рухово-
го апарату в дітей вивчали за допомогою украї-
номовної адаптованої версії спеціального опиту-
вальника CHAQ з доведеними психометричними 
характеристиками [9]. Його заповнювали батьки 
дітей, старших за 1 рік, даючи відповіді на по-
ставлені 30 запитань. Усі запитання були згрупо-
вані у 8 субшкал, що відображали основні труд-
нощі в повсякденній активності дітей: «одягання 
та догляд», «піднімання», «прийом їжі», «ходь-
ба», «гігієна», «радіус дії», «дрібна моторика», 
«доручення, хатня робота та ігри». На кожне за-
питання були запропоновані 5 варіантів відпо-
відей – «без будь-яких труднощів», «з деякими 
труднощами», «зі значними труднощами», «не 
може виконати», «не застосовується». Останній 
варіант відповіді обґрунтовував неможливість 
виконання певної дії через занадто молодий вік, 
а не внаслідок захворювання, що дозволяло не 
включати даний підпункт у підрахунок індек-
су функціональної недостатності (ІФН). Кож-
ну відповідь опитувальника CHAQ оцінювали 
за трьохбальною шкалою Лайкерта, після чого 
суму балів ділили на кількість запитань, на які 
було дано відповідь. ІФН розраховували за умо-
ви наявності більше 15 відповідей із представ-
лених 30 пунктів. Використання опитувальника 
CHAQ також давало змогу визначити необхід-
ність у використанні хворою дитиною допоміж-
них засобів та пристосувань, допомоги інших 
осіб у кожній сфері повсякденної активності.

Якість життя дітей оцінювали за допомогою 
адаптованої україномовної версії опитувальника 
CHQ в модифікації PF50. Надійність, валідність 
та чутливість до змін даного опитувальника у 
хворих на ЮРА були доведені раніше [10]. На 50 
запитань самостійно відповідали батьки дітей ві-
ком від 5 до 18 років. Опитувальник містив 13 
концептуальних положень, які визначали якість 
життя дитини: «загальний стан здоров’я», «фі-
зична активність», «щоденна активність – емо-
ційний аспект», «щоденна активність – фізичний 
аспект», «біль у тілі», «поведінка», «загальна 
оцінка поведінки», «психічне здоров’я», «само-
оцінка», «загальне сприйняття стану здоров’я», 
«зміни в стані здоров’я», «сімейна активність», 
«сімейна злагода». Загальну кількість балів після 
процедури перекодування розраховували за сто-
бальною шкалою. Чим вищим був результат, тим 

кращою вважали якість життя. Сумарний підра-
хунок балів проводили за наявності відповідей 
на понад половину запитань кожної із 13 концеп-
цій шляхом використання запатентованих алго-
ритмів та SAS програмного коду, передбачених 
автором опитувальника. Для обчислення загаль-
ного фізичного рахунку використовували шкали 
«фізична активність», «щоденна активність – фі-
зичний аспект», «біль у тілі», «загальне сприй-
няття стану здоров’я», загального психосоціаль-
ного рахунку – «щоденна активність – емоційний 
аспект», «поведінка», «психічне здоров’я», «са-
мооцінка».

Результати дослідження та їх обговорення
Опитуючи хворих дітей та їх батьків, нам вда-

лося встановити, що в 16% випадків пацієнти 
пов’язували розвиток ЮРА із травмою суглобів, 
у 4% – з перенесеною ГРВІ, ще в 4% – зі стре-
сом. В останньому випадку мати зазначила, що 
дитина перенесла два психоемоційні потрясін-
ня, пов’язані із апендектомією та нападом соба-
ки за місяць до дебюту ЮРА. 76% хворих поча-
ток захворювання з жодним чинником пов’язати 
не могли.

Клініко-імунологічна характеристика ранньої 
стадії ЮРА була представлена серопозитивною 
формою лише у одного хлопця (4%). Рентгено-
графія уражених суглобів проводилася 14 дітям. 
Результати обстеження виявили відсутність ти-
пових рентгенологічних симптомів у 11 (78,6%) 
хворих. У 2 (14,3%) дітей спостерігалися рент-
генологічні ознаки І стадії ЮРА. ІІ стадія ЮРА 
мала місце лише в одного (7,1%) хлопця із серо-
позитивним варіантом, полісуглобовою формою 
та середньою активністю процесу. 

Функціональна здатність суглобів була збере-
жена у 11 (44%) хворих на ЮРА. У 12 (48%) ді-
тей на першому році захворювання здатність до 
самообслуговування була порушена, у 2 (8%) – 
частково втрачена. Ранній перебіг ЮРА характе-
ризувався моноартритом у 7 (28%), олігоартри-
том у 7 (28%), поліартритом у 11 (44%) дітей. 
У 80% випадків захворювання дебютувало ура-
женням колінних суглобів, у 20% – променево-
зап’ястних, гомілково-ступневих, дрібних су-
глобів кистей та стоп. Лише проксимальні між-
фалангові суглоби кистей характеризувалися 
достовірно вищою частотою симетричного ха-
рактеру ураження. Різниці між випадками си-
метричного та асиметричного ураження інших 
груп суглобів не виявлено (p>0,05). 
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У відповідності до свого призначення, вико-
ристання опитувальника CHAQ передбачало ви-
значення необхідності у використанні хворою 
дитиною допоміжних засобів та пристосувань, 
допомоги інших осіб у кожній сфері повсякден-
ної активності. Серед допоміжних засобів та 
пристосувань лише одна дівчина 10 років, яка 
хворіє на ЮРА впродовж 2 років, використовува-
ла ходунок, мотивуючи неможливість пересуван-
ня вираженим болем. При цьому утримувалася 
мінімальна суглобова симптоматика. Консульта-
ція психіатра підтвердила розвиток соматизова-
ного розладу з астено-іпохондричним синдро-
мом у дитини.

Батьки хворих на ЮРА зазначили, що впро-
довж останнього тижня до моменту заповне-
ння анкети 3,3% дітей потребували допомоги ін-
ших осіб у сфері «одягання та догляд», 10,0% – 
«піднімання», 5,0% – «ходьба», 1,7% – «гігієна», 
5,0% – «радіус дії», 3,3% – «захоплення та від-
кручування предметів», 8,3% – «доручення, хат-
ня робота та ігри». Структура випадків необхід-
ності допомоги інших осіб серед хворих на РеА 
достовірно не відрізнялася (p>0,05). Так, 3,3% 
дітей потребували допомоги у сфері «одягання 
та догляд», 6,7% – «піднімання», 3,3% – «прийом 
їжі», 13,3% – «ходьба», 3,3% – «гігієна», 3,3% – 
«радіус дії», 3,3% – «доручення, хатня робота та 
ігри».

На відміну від ЮРА, РеА була притаманна 
лише одна відмінність – відсутність труднощів 
у прийомі їжі. У таблиці 1 наведені особливос-
ті функціональних порушень у дітей із ранньою 
та пізньою стадіями ЮРА. Слід зазначити, що 
функціональний статус дітей у ранній та пізній 
стадіях хвороби не відрізнявся (p>0,05). Отри-
мані дані обумовлені ефективністю використан-

ня базисної терапії впродовж першого року з мо-
менту дебюту захворювання. 

У ході вивчення якості життя у обстежених 
дітей з використанням опитувальника CHQ вста-
новлено, що фізичне здоров’я було гіршим у хво-
рих на РеА та ЮРА, однак, серед останніх від-
значався нижчий показник (66,6±4,1 та 55,1±2,9; 
p<0,05). Проблеми психосоціального характе-
ру були притаманні лише дітям, що стражда-
ють на ЮРА (p<0,05). Встановлено, що фізичне 
здоров’я у хворих на ЮРА гірше, ніж психосоці-
альне (55,1±2,9 та 71,7±2,2; p<0,05).

Простежено, що РеА відрізнявся від ЮРА 
достовірно вищим рівнем фізичної активності 
та нормальними показниками фізичного аспек-
ту щоденної активності, самооцінки, загального 
сприйняття стану здоров’я та загального фізич-
ного рахунку. Жодні психосоціальні проблеми в 
дітей з РеА місця не мали.

Батьки хворих на ЮРА оцінювали стан 
здоров’я дітей гірше, ніж батьки здорових. У ді-
тей із ЮРА відзначалися труднощі у фізичній ак-
тивності – здійсненні роботи, що вимагає різно-
го роду затрат енергії, при ходьбі на різну від-
стань та підйомі сходами, нахилах, вставанні, 
присіданні, прийомі їжі, одяганні, вмиванні. Та-
кож у цих пацієнтів спостерігалося порушення 
фізичного аспекту щоденної активності – через 
проблеми зі здоров’ям їм було важко виконува-
ти деякі види шкільних завдань або розважатися 
із друзями, проводити звичайну кількість часу за 
уроками чи в товаристві друзів. У порівнянні зі 
здоровими дітьми, пацієнтам з ЮРА частіше до-
шкуляв фізичний біль. Батьки таких хворих вва-
жали здоров’я своїх дітей нижчим, ніж у одно-
літків, та часто оцінювали його динаміку впро-
довж останнього року в гіршу сторону (табл. 2).

Таблиця 1. Показники функціонального статусу дітей за даними опитувальника CHAQ  
при ранній та пізній стадіях ЮРА

Шкали Ранній ЮРА (n=28) Пізній ЮРА (n=28) РеА (n=28) Контроль (n=30)

Одягання та догляд, бали 0,17±0,06 0,24±0,07# 0,07±0,03 0,06±0,03
Піднімання, бали 0,51±0,10# 0,56±0,10# 0,48±0,08# 0,00±0,00
Прийом їжі, бали 0,16±0,06*# 0,11±0,04* 0,02±0,02 0,03±0,02
Ходьба, бали 0,56±0,11# 0,40±0,10# 0,66±0,10# 0,00±0,00
Гігієна, бали 0,10±0,03 0,21±0,07 0,14±0,05 0,06±0,03
Радіус дії, бали 0,48±0,20# 0,42±0,07# 0,34±0,07# 0,00±0,00
Дрібна моторика, бали 0,16±0,06# 0,18±0,05# 0,04±0,04 0,02±0,01
Доручення, хатня робота та ігри, бали 0,61±0,08# 0,63±0,10# 0,45±0,08# 0,01±0,01
ІФН, бали 0,30±0,04# 0,33±0,06# 0,24±0,04# 0,02±0,01

П р и м і т к и: * – достовірно порівняно з РеА (p<0,05); # – достовірно порівняно з контролем (p<0,05).
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Оригінальні дослідження

Низький рівень фізичного здоров’я на тлі 
ЮРА супроводжувався погіршенням психосо-
ціального функціонування. Так, у цих дітей по-
рушувалося психічне здоров’я – хворі частіше 
плакали, відчували себе самотніми, були роз-
дратованими та нервовими, засмученими та не-
спокійними, рідше почувались радісними та 
енергійними. Погіршення самооцінки при ЮРА 
проявлялося зниженням шкільної успішності, 
труднощами на заняттях із фізичного виховання, 
незадоволеністю стосунками з друзями, своїм ті-
лом та зовнішністю, родиною та життям у ціло-
му. Наявність хворої на ЮРА дитини в родині об-
межувало активність сім’ї – заважало в побуто-
вих справах, перешкоджало виконанню певної 
роботи в момент необхідності. Перебіг ЮРА змі-
нами емоційного аспекту щоденної активності та 
поведінки не супроводжувався (p>0,05). 

У процесі порівняльного аналізу рівня якос-
ті життя в ранній та пізній стадіях ЮРА було до-
ведено, що саме ранній перебіг супроводжував-
ся достовірно нижчими параметрами загально-
го стану здоров’я, зростанням показників болю 
в тілі та негативних змін у стані здоров’я. Рі-
вень самооцінки в дітей знижувався через рік 
з моменту дебюту ЮРА. Отримані результа-
ти підтверджують взаємозв’язок між погіршен-
ням фізичного та психосоціального здоров’я та 
обґрунтовують необхідність поряд зі стандарт-
ними методами оцінки фізичного здоров’я ви-
вчати психічний та соціальний стан хворого. Все 

це сприятиме наданню своєчасної психологічної 
допомоги не лише хворій дитині, але й її сім’ї.    

Рання стадія ЮРА відрізнялася від РеА по-
гіршенням таких показників якості життя, як за-
гальний стан здоров’я, фізична активність та 
біль у тілі (р<0,05).

Висновки. За даними опитувальника CHAQ 
функціональні порушення опорно-рухового апа-
рату в дітей у ранній та пізній стадіях ЮРА не 
відрізняються, що, без сумніву, обґрунтовано ре-
зультатами використання хворобомодифікуючої 
терапії вже на першому році розвитку захворю-
вання. Застосування опитувальника CHQ дозво-
ляє констатувати низькі параметри загального 
стану здоров’я, зростання болю в тілі та негатив-
них змін у стані здоров’я саме в ранній стадії за-
хворювання. Як наслідок, уже через  рік з момен-
ту дебюту ЮРА в дітей знижується рівень само-
оцінки. 
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Таблиця 2. Показники якості життя в дітей у ранній стадії ЮРА

Шкали
Рання

стадія ЮРА
(n=20)

Пізня
стадія ЮРА

(n=35)

Група порівняння
(n=21)

Контрольна група
(n=28)

Загальний стан здоров’я, бали 18,0±4,6*^# 35,6±3,5# 40,0±5,7# 73,6±4,3
Фізична активність, бали 60,5±4,1^# 65,8±3,5# 74,8±3,5# 98,8±0,5
Щоденна активність – емоційний аспект, 
бали

80,8±4,1 80,4±4,0 89,3±4,3 88,4±4,2

Щоденна активність – фізичний аспект, бали 65,4±4,9^# 71,6±4,5# 81,5±4,2 90,9±3,2
Біль у тілі, бали 28,5±4,4*# 46,3±3,5# 38,6±4,2# 81,4±3,6
Поведінка, бали 82,3±3,3 76,1±3,4 80,7±3,2 77,1±3,2
Загальна оцінка поведінки, бали 67,5±4,8 63,2±3,7 64,3±5,1 67,0±3,4
Психічне здоров’я, бали 62,0±1,8# 62,0±2,1# 68,1±3,8 68,6±1,8
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КАЧЕСТВО жИЗНИ ДЕТЕЙ В РАННЕЙ  
И ПОЗДНЕЙ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ  

ЮВЕНИЛьНОгО РЕВМАТОИДНОгО  
АРТРИТА

Ковальчук Т.А.

ГВУЗ «Тернопольский государственный 
медицинский университет им. И.Я. 

Горбачевского МОЗ Украины», Тернополь

Цель – изучить особенности качества жизни боль-
ных ювенильным ревматоидным артритом детей в ран-
ней и поздней стадиях развития заболевания. 

Материалы и методы. Было обследовано 60 боль-
ных ювенильным ревматоидным артритом, 28 больных 
реактивным артритом, 30 практически здоровых детей. 
Качество жизни изучали путем анкетирования родите-
лей опросниками CHAQ и CHQ. Сравнение течения юве-
нильного ревматоидного артрита у детей с длительнос-
тью заболевания до года (n=25) и свыше одного года 
(n=35) позволило установить ряд особенностей.

Результаты. Установлено, что функциональный ста-
тус опорно-двигательного аппарата у детей в течение 
первого года заболевания и после не отличался (p<0,05). 
В отличие от реактивного артрита, ювенильному ревма-
тоидному артриту было присуще только одно отличие – 
наличие трудностей в приеме пищи. По результатам ис-
пользования опросника CHQ установлено, что физичес-
кое здоровье ухудшалось у больных реактивным и юве-
нильным ревматоидным артритом, однако, среди по-
следних отмечался более низкий показатель (66,6±4,1 
и 55,1±2,9; p<0,05). Проблемы психосоциального ха-
рактера были присущи только страдающим ювениль-

ным ревматоидным артритом (p<0,05). Установлено, что 
физичес кое здоровье у больных ювенильным ревмато-
идным артритом хуже, чем психосоциальное (55,1±2,9 
и 71,7±2,2; p<0,05). Ранняя стадия характеризовалась 
низкими параметрами общего состояния здоровья, ро-
стом показателей боли в теле и негативных изменений 
в состоянии здоровья по сравнению с поздней стадией 
(p<0,05). Уровень самооценки у детей снижался через 
год с момента дебюта ювенильного ревматоидного ар-
трита (p<0,05). Полученные результаты подтверждают 
взаимосвязь между ухудшением физического и психосо-
циального здоровья и обосновывают необходимость ря-
дом со стандартными методами оценки физического здо-
ровья изучать психическое и социальное состояние боль-
ного. Все это будет способствовать своевременному ока-
занию психологической помощи не только больному ре-
бенку, но и его семьи.

Выводы. По данным опросника CHAQ функцио-
нальные нарушения опорно-двигательного аппарата у 
детей с ранней и поздней стадиями ювенильного ревма-
тоидного артрита не отличаются, что, без сомнения, обо-
сновано результатами использования болезньмодифици-
рующей терапии уже на первом году развития заболева-
ния. Применение опросника CHQ позволяет констати-
ровать низкие параметры общего состояния здоровья, 
усиления боли в теле и негативных изменений в состоя-
нии здоровья именно на ранней стадии заболевания. Как 
следствие, уже через год с момента дебюта ювенильно-
го ревматоидного артрита у детей снижается уровень са-
мооценки.

Ключевые слова: ювенильный ревматоидный артрит, 
качество жизни, опросник CHAQ, опросник CHQ, дети. 
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The aim was to study the features of quality of life of 
children with juvenile rheumatoid arthritis in early and late 
stage of the disease.

Methods. Were examined 60 patients with juvenile 
rheumatoid arthritis, 28 patients with reactive arthritis, and 30 
healthy children. Quality of life was studied by questioning 
of parents with help of CHAQ and CHQ questionnaires. 
Comparing peculiarities of juvenile rheumatoid arthritis in 
children with duration of the disease under one year (n=25) 
and more than one year (n=35) revealed several features.

Results. It was found that the functional status of 
musculoskeletal system in children during the first year of 
the disease and after didn’t differ (p<0.05). In contrast of 
reactive arthritis, juvenile rheumatoid arthritis was inherent 
only one difference – the difficulty in eating. The results of 
use the CHQ questionnaire found that physical health has 
deteriorated in sick by reactive and juvenile rheumatoid 
arthritis children. However, among the last one it was lower 
(66.6±4.1, 55.1±2.9; p<0.05). Psychosocial problems were 

present only in suffering by juvenile rheumatoid arthritis 
children (p<0.05). It was found that the physical health of 
patients with juvenile rheumatoid arthritis is worse than 
psychosocial (55.1±2.9, 71.7±2.2; p<0.05). Early stage 
was characterized by low parameters of general health, 
increase level of body pain and negative changes in health in 
comparison with late stage (p<0.05). The level of self-esteem 
in children was decreased after one year from the debut of 
juvenile rheumatoid arthritis (p<0.05). These results confirm 
the relationship between the deterioration of physical and 
psychosocial health. It justifies the importance to use not 
only standard methods of assessing physical health, but also 
mental and social condition of the patient. All of this will 
contribute to the timely provision of psychological assistance 
not only for a sick child, but also for his family.

Conclusion. According to the results of use CHAQ 
questionnaire the functional disorders of musculoskeletal 
system in children with early and late stage of juvenile 
rheumatoid arthritis do not differ. It justified by the results of 
used disease modifying therapy on the first year of juvenile 
rheumatoid arthritis. Application by CHQ questionnaire 
allows to establish the low general health, increase level of 
body pain and negative changes in health in early stage of the 
disease. As a consequence, within a year since the debut of 
juvenile rheumatoid arthritis in children decreases the level 
of self-esteem.

Key words: juvenile rheumatoid arthritis, quality of life, 
CHAQ questionnaire, CHQ questionnaire, children.
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Переломы дистального метаэпифиза луче-
вой кости (ДМЭЛК) остеопоротического генеза 
остаются одной из сложных проблем травмато-
логии, составляют 18% всех переломов в гериа-
трической популяции и занимают второе место 
по частоте среди травм опорно-двигательного 
аппарата, после переломов проксимального от-
дела бедра [1-5].

На сегодняшний день основным методом ди-
агностики переломов и изучения состояния кост-
ной ткани является рентгенография. Однако, по 
мнению Heo Y.M. и соавт. (2012), рентгенологи-
ческий метод в 24% случаев не позволяет выя-
вить индивидуальные особенности анатомии и 
переломов ДМЭЛК [6]. В последнее время ши-
рокое применение в практике для уточнения ха-
рактера перелома ДМЭЛК находит метод ком-
пьютерной томографии, который, по мнению 
Arora S. и соавт. (2010), позволяет скорректиро-
вать рекомендации для пациента [7].

Однако в настоящее время уделяется недо-
статочное внимание изучению структурных осо-
бенностей ДМЭЛК при помощи метода КТ, что 
имеет не только теоретическое значение, но так-
же может быть применено в ежедневной практи-
ке для оценки ремоделирования костной ткани и 
планирования тактики лечения с учетом распре-
деления плотности костной массы.

Цель работы – изучить особенности распре-
деления плотности костной ткани дистально-
го метаэпифиза лучевой кости с использовани-

ем данных, полученных при помощи метода ком-
пьютерной томографии.

Материалы и методы
Были изучены данные компьютерных томо-

грамм 8 больных в возрасте 51 год и старше. При 
помощи программы Osirix определяли: плот-
ность спонгиозной костной ткани (СКТ), толщи-
на и плотность кортикального слоя (КС). Плот-
ность СКТ и КС определяли в единицах Ха-
унсфилда (HU) [8]. Толщину КС определяли в 
миллиметрах (мм). При исследовании плотности 
СКТ определяли минимальные и максимальные 
значения в каждом срезе на участке с заранее за-
данной формой в виде круга площадью 9 мм. По-
казатели распределения значений величин вдоль 
продольной оси лучевой кости (ЛК) проводили 
на участке 18 мм суставной поверхности луче-
вой кости как наиболее травмоопасном участке 
[9]. Анализ показателей проводили по четырем 
срезам, где срез №1 соответствовал проксималь-
ному участку (расстояние от суставной поверх-
ности  18 мм), срез №4 – дистальному участку 
(расстояние от суставной поверхности  10 мм) 
(рис. 1).

Каждый срез был разделен на 6 сегментов: 
дорсоульнарный (DU), дорсорадиальный (DR), 
сегмент шиловидного отростка (RS), волярнора-
диальный (VR), волярноульнарный (VU) и сег-
мент сигмовидной вырезки (SN) [10] (рис. 2). 
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ОЦЕНКА СТРуКТуРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОСТНОЙ ТКАНИ 
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Резюме. Были проанализированы данные 8 компьютерных томограмм дистального метаэпифиза лучевой кости лиц в 
возрасте 51 год и старше, с разделением исследуемой области на 6 сегментов. Изучалось распределение плотнос-
ти спонгиозной костной ткани, толщины и плотности кортикального слоя. Разница толщины кортикального слоя в 
разных сегментах, достигала 13,3%, разница плотности спонгиозной костной ткани и кортикального слоя  27,9% и 
21,1% соответственно. Выраженное снижение плотности спонгиозной костной ткани, толщины и плотности корти-
кального слоя вдоль продольной оси лучевой кости в дорсоульнарном и волярноульнарном сегментах.
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Результаты и их обсуждение
При изучении распределения плотности кост-

ной ткани и толщины кортикального слоя мак-
симальная плотность спонгиозной костной тка-
ни (660 HU) и толщина кортикального слоя (1,71 
мм) отмечены в волярноульнарном сегменте, 
максимальная плотность компактной костной 
ткани (1600 HU)  в сегменте сигмовидной вырез-
ки (табл. 1).

Согласно литературным данным, плотность 
спонгиозной ткани находится в диапазоне от 30 
до 230 HU (130±100) [8]. Превышение показате-
лей максимальных значений объясняется инди-
видуальными особенностями пациентов и вклю-

чением склерозированных участков спонгиоз-
ной костной ткани больных старшего возраста в 
исследуемых зонах.

На основании данных таблицы 1, были оцене-
ны усредненные значения распределения плот-
ности спонгиозной и компактной костной ткани 
в разных сегментах ДМЭЛК (рис. 3 и 4). 

Как показано на рисунках 3 и 4, наименьшие 
значения плотности СКТ и КС были отмечены в 
сегменте шиловидного отростка (210,4 и 513,6 
HU), в то время как наименьшая толщина КС от-
мечена в дорсорадиальном сегменте (1,03 мм). 
На данные участки согласно трехколонной тео-
рии строения лучезапястного сустава направле-

Рис. 1. исследуемый участок лучевой кости

Рис. 2. Сегменты среза дистального метаэпифиза лу-
чевой кости

Таблица 1. Распределение плотности компактной и спонгиозной костной ткани, толщина кортикального 
слоя по сегментам ДМЭЛК

Показатель
Сегменты лучевой кости

DU DR RS VR VU SN

Плотность спонгиозной костной ткани (HU)
max 597 474 432 491 660 542
min 111 64 62 76 172 150

Плотность компактной костной ткани (HU)
max 1434 1099 844 981 1425 1600
min 337 462 386 307 280 343

Толщина компактной костной ткани (мм)
max 1,583 1,775 1,458 1,396 1,71 1,602
min 0,693 0,646 0,672 0,489 0,838 0,811

Рис. 3. Распределение плотности спонгиозной и ком-
пактной костной ткани в различных сегментах 

ДМЭЛК

Рис. 4. Толщина кортикального слоя в области 
ДМЭЛК



48 «Проблеми остеології»

Науменко Л.Ю., Винник А.А., Чередниченко Н.А. «Оценка структурных характеристик кОстнОй ткани в Области ...»

ны первичное распределение и амортизация осе-
вой нагрузки предплечья [11].

Разница толщины кортикального слоя в раз-
личных сегментах ДМЭЛК составила от 5,4 до 
18,8%, разница плотности для КС  от 16,0 до 
37,2%, для СКТ – от 11,5 до 39,5%.

При анализе распределения плотности СКТ, 
толщины и плотности КС вдоль продольной оси 
лучевой кости отмечена неоднородность показа-
телей в различных сегментах ДМЭЛК (табл. 2).

Рис. 5. Распределение плотности кортикального слоя 
в разных сегментах ДМЭЛК вдоль продольной оси 

лучевой кости

Как видно на рисунке 5, снижение плотно-
сти КС определяется в дорсоульнарном сегменте 
на 33,7%, волярноульнарном на 52,6%, сегменте 
сигмовидной вырезки на 30,5%.

Плотность СКТ снижается в следующих сег-
ментах: дорсоульнарном  на 21,6%, шиловидно-
го отростка  на 18,1% (рис. 6).

Рис. 6. Распределение плотности спонгиозной кост-
ной ткани в разных сегментах ДМЭЛК вдоль про-

дольной оси лучевой кости

Рис. 7. изменение толщины кортикального слоя 
вдоль продольной оси лучевой кости

Снижение толщины КС вдоль продольной 
оси ЛК отмечено в волярноульнарном на 5%, 
дорсоульнарном – на 9,3%, волярнорадиальном 
– 10% и сегменте шиловидного отростка – на 
12,6% (рис. 7).

Таким образом, при анализе данных получен-
ных при помощи метода компьютерной томо-

Таблица 2. Распределение плотности спонгиозной костной ткани, толщины и плотности кортикального 
слоя ДМЭЛК вдоль продольной оси лучевой кости

Показатель № среза
Сегменты лучевой кости

DU DR RS VR VU SN

Плотность спонги-
озной костной тка-
ни (HU)

1 326,2 232,9 233,1 249,7 284,2 287,5
2 349,7 194,1 214,1 214,8 276,8 348,9
3 336,0 213,0 190,8 295,5 311,8 311,5
4 273,9 221,6 202,0 269,6 374,2 345,5

Плотность компак-
тной костной тка-
ни (HU)

1 919,8 671,3 439,0 638,0 1110,3 853,8
2 772,5 661,5 492,5 532,6 911,3 740,8
3 594,6 697,3 550,0 544,8 591,5 575,6
4 609,0 688,5 671,5 716,1 525,6 593,3

Толщина компак-
тной костной тка-
ни (мм)

1 1,14 0,95 1,24 1,14 1,12 1,00
2 1,05 0,93 1,26 1,12 1,12 1,05
3 1,07 0,94 1,20 1,10 1,10 1,02
4 1,03 0,95 1,10 1,02 1,07 1,01
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графии были определены различные показате-
ли плотности спонгиозной костной ткани, тол-
щины и плотности кортикального слоя в разных 
сегментах дистального метаэпифиза лучевой ко-
сти. Снижение плотности СКТ, толщины и плот-
ности КС вдоль продольной оси лучевой ко-
сти в дорсоульнарном и волярноульнарном сег-
ментах может служить объяснением того факта, 
что в этих сегментах, согласно с литературными 
данными, наиболее часто регистрируются вну-
трисуставные переломы ДМЭЛК [10]. Неодно-
родность распределения плотности костной тка-
ни в различных сегментах ДМЭЛК и снижение 
плотности вдоль продольной оси лучевой кости, 
определенные при помощи данных, полученных 
методом компьютерной томографии, согласуют-
ся с ранее полученными данными о тенденции 
содержания спонгиозной костной ткани вдоль 
продольной оси кости и смещении линии пере-
лома в дистальном направлении при увеличении 
возраста больных [12, 13].

Выводы
При анализе данных распределения показа-

телей структурных элементов дистального ме-
таэпифиза лучевой кости наиболее травмоопас-
ными зонами являются дорсоульнарный, воляр-
ноульнарный сегменты и сегмент шиловидного 
отростка, где зарегистрированы минимальные 
значения и снижение толщины кортикально-
го слоя достигало 13,3%, снижение плотности 
спонгиозной костной ткани и кортикального 
слоя – 27,9% и 21,1% соответственно.

Особенности распределения плотности спон-
гиозной костной ткани, толщины и плотности 
кортикального слоя дистального метаэпифиза 
лучевой кости необходимо учитывать при разра-
ботке тактики хирургического лечения больных 
с различными видами переломов и выбора опти-
мального метода фиксации.
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ОЦІНКА СТРуКТуРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ В ОБЛАСТІ ДИС-

ТАЛьНОгО МЕТАЕПІФІЗА ПРОМЕНЕВОЇ 
КІСТКИ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДу 

КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОгРАФІЇ
Науменко Л.Ю., Вінник О.О.,  

Чередниченко Н.О.

ДЗ «Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України»,  

КЗ «Дніпропетровське клінічне об’єднання 
швидкої медичної допомоги» ДОР,  

КЗ «Дніпропетровська міська клінічна 
лікарня №2» ДОР, Дніпропетровськ

Мета. Вивчити особливості розподілення щільності 
кісткової тканини дистального метаепіфіза променевої 
кістки з використанням даних, отриманих за допомогою 
методу комп’ютерної томографії.

Матеріали та методи. Були проаналізовані дані 
8 комп’ютерних томограмм дистального метаепіфіза 
променевої кістки осіб у віці 51 рік та старші, з 
розділенням дослідної ділянки на 6 сегментів. Вивча-
лися розподіл щільності спонгіозної кісткової тканини, 
щільність та товщина кортикального шару.

Результати. Була визначена неоднорідність 
розподілення щільності спонгіозної кісткової тканини, 
щільності та товщини кортикального шару в різних сег-
ментах дистального метаєпіфіза променевої кістки, знач-
не зниження щільності спонгіозної кісткової тканини та 
кортикального шару вздовж продольної вісі променевої 
кістки в дорсоульнарному та волярноульнарному сегмен-
тах.

Висновки. 1. Найбільш травмонебезпечними зо-
нами є дорсоульнарний, волярноульнарний сегменти 
та сегмент шилоподібного виростка, де зареєстровані 
мінімальні значення та зниження товщини кортикаль-
ного шару вздовж поздовжньої вісі досягало 13,3%, зни-
ження щільності спонгіозної кісткової тканини та корти-
кального шару – 27,9% і 21,1% відповідно. 

2. Особливості розподілення щільності спонгіозної 
кісткової тканини, щільності та товщини кортикаль-
ного шару дистального метаепіфіза променевої кістки 
необхідно враховувати при розробці тактики хірургічного 
лікування хворих з різними видами переломів та обрання 
оптимального методу фіксації.

Ключові слова: променева кістка, щільність, 
спонгіозна кісткова тканина, кортикальний шар.

ASSESSMENT OF THE STRUCTURAL 
CHARACTERISTICS OF BONE TISSUE IN 

THE DISTAL RADIUS METAEPIPHYSIS 
USING THE METHOD OF COMPUTED 

TOMOGRAPHY
Naumenko L.Yu., Vinnik O.O.,  

Cherednichenko N.O.

Public institution «Dnipropetrovsk medical 
academy»,  

Municipal institution «Clinical association 
emergency medical»,  

Municipal institution «City clinical hospital 2», 
Dnipropetrovsk

The aim. The distribution of bone mineral density of 
the distal radius metaepiphysis using data obtained by the 
method of computed tomography.

Methods. Data were analyzed 8 computer tomograms 
metaepiphysis distal radius in people age 51 year and older 
division research areas 6 segments. Studied the distribution 
density of the spongy bone density and cortical thickness 
layer deterioration.

Results. It was determined heterogeneity distribution 
density spongy bone density and cortical thickness layer 
deterioration in different segments of the distal radius 
metayepifizu. A significant reduction in the density of spongy 
bone and cortical layer deterioration along the longitudinal 
axis of the radius in dorsoulnar and volyarnoulnar segments.

Conclusions. 1. Most traumatic zones is dorsoulnar, 
volyarnoulnar segments and radial styloid segments, which 
recorded minimum value and reducing the thickness of 
the cortical layer deterioration along the longitudinal axis 
reached 13.3%, lower density of spongy bone and cortical 
layer deterioration 27.9% and 21.1% respectively.

2. Features density distribution of the spongy bone density 
and cortical thickness layer deterioration metaepiphysis distal 
radius must be considered when designing surgical treatment 
of patients with different types of fractures and choosing the 
optimal method of fixation.

Keywords: distal radius, density, cancellous bone, 
cortical layer.
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РОЛь ЯКОСТІ ТРАБЕКуЛЯРНОЇ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ у 
ФОРМуВАННІ ВЕРТЕБРАЛьНОгО БОЛьОВОгО СИНДРОМОМу 

В жІНОК у ПОСТМЕНОПАуЗАЛьНОМу ПЕРІОДІ
Орлик Т.В., Поворознюк В.В., Дзерович Н.І.

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

Резюме. З метою вивчення зв’язків між характеристиками вертебрального больового синдрому (ВБС) та показником 
якості трабекулярної кісткової тканини (TBS) обстежено 589 жінок у постменопаузальному періоді віком 45-89 ро-
ків (середній вік 62,4±7,5 років, середній індекс маси тіла 28,4±4,9 кг/см2), розподілених на групи (квартилі) залежно 
від показника якості трабекулярної кісткової тканини (Q TBS L1-L4): Q-І – найнижча квартиль (TBS=0,362-1,077); 
Q-ІІ – нижня квартиль (TBS=1,078-1,203); Q-ІІІ – верхня квартиль (TBS=1,204-1,321); Q-ІV – найвища квартиль 
(TBS=1,322-1,793). Наявність та інтенсивність болю оцінювали за допомогою візуально-аналогової шкали (ВАШ). 
Показник TBS визначали з використанням програмного забезпечення «TBS Insight» («Med-Imaps», Бордо, Франція; 
2006). Встановлено, що частота болю як у грудному, так й у поперековому відділах достовірно більша у групі Q-І 
(р>0,05). Інтенсивність болю була статистично значимо більшою у поперековому відділі хребта у групах Q-І та Q-ІІ 
порівняно з групою Q-ІV (р>0,05). Встановлено статистично значимі кореляційні зв’язки між інтенсивністю болю у 
грудному та поперековому відділах з показником TBS.

Ключові слова: біль в спині, частота, інтенсивність, якість трабекулярної кісткової тканини, жінки, постменопаузальний 
період.

Вступ
Біль при захворюваннях опорно-рухового 

апарату відіграє важливу роль у профілі здоров’я 
населення у цілому світі [6]. Джерелом болю в 
спині є больова імпульсація, пов’язана з хребтом, 
– вертебральні фактори (зв’язки, м’язи, фіброзне 
кільце, суглоби, нервові корінці) [5].

При остеопорозі пацієнти відчувають кілька 
видів болю, у тому числі: біль у нижній частині 
спини (БНС), болі, що виникають у результаті 
зовнішнього пошкодження цілісності кісток ске-
лету (травми), такі як деформації та переломи 
тіл хребців або шийки стегнової кістки, і болі від 
внутрішніх наслідків остеопорозу (без травми), 
які, як відомо, складають 89% болю у пацієнтів з 
постменопаузальним остеопорозом [10]. 

Точний механізм вертебрального больового 
синдрому (ВБС) при системному остеопорозі, як 
і раніше, залишається невизначеним, але у дея-
ких дослідженнях проводилися спроби з’ясувати 
його. Кісткова тканина має больові рецептори, 
які реагують на механічні, термічні і хімічні под-
разники. Пошкодження або запалення призво-
дять до вивільнення різних хімічних медіаторів 
(наприклад, простагландини, цитокіни, факто-
ри росту), які не тільки стимулюють активність 
остеокластів, але й активують больові рецептори 
і знижують їх поріг активації [7, 9]. 

У контексті розгляду болю в спині, 
пов’язаного зі змінами у кістковій системі, слід 

згадати фундаментальні роботи вітчизняних 
науковців [1, 2]. Згідно «біологічного зако-
ну відповідності кількості та функції кісткової 
тканини», в адекватному забезпеченні опорної 
функції скелету та збалансуванні процесів остео-
генезу/резорбції кісткової тканини провідну 
роль відіграє функціональне навантаження. 
Кісткові структури – остеони, трабекули та пла-
стинки, утворюються переважно за напрямком 
дії основних механічних напружень [3, 11]. В 
умовах збільшення функціональної активності 
збільшуються рівень гідродинамічних ефектів 
еластичних деформацій та кровопоста-
чання кісткової тканини, що веде до змен-
шення механічних напружень кісткових 
мікроструктур [1]. І навпаки, в умовах зменшен-
ня функціонального навантаження зменшуються 
рівень еластичних деформацій та кровопостачан-
ня, що сприяє стоншенню трабекул, зменшенню 
кісткової маси, збільшенню механічних напру-
жень стоншених трабекул [2], у структурі яких, 
на тлі анатомо-функціональної невідповідності, 
в умовах навіть незначного збільшення наван-
таження розвиваються мікротріщини та перело-
ми, що призводить до асептичного запалення й, 
відповідно, одного з основних симтомів запален-
ня – болю [9].

На сьогоднішній день у профілактиці остео-
порозу та його ускладнень залишається найбільш 
актуальною діагностика остеопорозу на ранніх 



52 «Проблеми остеології»

Орлик Т.В., Поворознюк В.В., Дзерович Н.І. «Роль якості трабекулярної кісткової тканини у формуванні ... »

стадіях захворювання. У зв’язку із цим в останні 
роки з’являється все більше нових діагностичних 
методів, які допомагають визначати групи ризи-
ку щодо «ранньої» втрати кісткової тканини у 
різних груп населення.

«Золотим стандартом» діагностики остео-
порозу на сьогоднішній день залишається двох-
енергетична рентгенівська абсорбціометрія 
(ДРА). За даними ДРА основною кількісною ха-
рактеристикою структурно-функціонального 
стану кісткової тканини є показник мінеральної 
щільності, основною якісною ― показник якості 
трабекулярної кісткової тканини (TBS) [4]. 
Відомо, що з віком обидва показники зменшу-
ються, погіршуючи стан кісткової тканини [4, 8].

Обмін у трабекулярній кістковій тканині 
відбувається значно швидше (у 8 разів вище 
порівняно з кортикальною). У зв’язку з цим, 
оцінюючи мікроархітектуру трабекулярної 
кістки, збільшується точність і чутливість 
оцінки якості кісткової тканини й ризи-
ку переломів у клінічній практиці. Структуру 
трабекулярної кістки можна оцінити або з ви-
користанням магнітної резонансної томографії 
або комп’ютерної томографії, але обидві ці ме-
тодики є дорогими у використанні й не завжди 
доступні в клінічній практиці [8]. Тому визначен-
ня структурно-функціонального стану кісткової 
тканини з одночасною оцінкою її міцносних 
(МЩКТ) та якісних (TBS) характеристик є до-
сить перспективним напрямом. 

Мета дослідження – вивчити зв’язки між 
характеристиками вертебрального больового 
синдрому та показником якості трабекулярної 
кісткової тканини в жінок у постменопаузально-
му періоді.

Об’єкт та методи дослідження
Обстежено 589 жінок у постменопаузальному 

періоді віком 45-89 років (середній вік 62,4±7,5 
років, середній індекс маси тіла 28,4±4,9 кг/см2). 

Залежно від показника якості трабекулярної 
кісткової тканини обстежених жінок було 
розподілено на групи (квартилі) (Q TBS L1-L4):

Q-І – найнижча квартиль (TBS=0,362-1,077);
Q-ІІ – нижня квартиль (TBS=1,078-1,203);
Q-ІІІ – верхня квартиль (TBS=1,204-1,321);
Q-ІV – найвища квартиль (TBS=1,322-1,793)
Наявність та інтенсивність (рівень) болю 

у грудному та поперековому відділах хребта 
оцінювали за допомогою 4-х компонентної 10-ти 
бальної візуально-аналогової шкали (ВАШ) у ба-
лах від 0 до 10.

Показник якості трабекулярної кісткової тка-
нини визначали на рівні поперекового відділу 
хребта (TBS L1-L4) з використанням про-
грамного забезпечення «TBS Insight» («Med-
Imaps», Бордо, Франція; 2006) на двохфотонно-
му рентгенівському денситометрі «Prodigy» (GE 
Medicalsystems, Lunar, model 8743, 2005). 

Статистичний аналіз проводили з вико-
ристанням пакетів програм «Statistiсa 6.0» 
Copyright©StatSoft, Inc. 1984-2001, Serialnumber 
31415926535897. Частоту ВБС визначали ме-
тодом споріднених таблиць кростабуляції. 
Порівняння досліджуваних змінних у двох не-
залежних групах проводили за допомогою те-
сту Манна-Уітні. Кореляційні зв’язки визнача-
ли за допомогою непараметричного рангово-
го коефіцієнта Спірмена (r). Критичним рівнем 
значущості при перевірці статистичних гіпотез 
вважали р<0,05.

А     Б 
Рис. 1. Частота болю у грудному (А) та поперековому (Б) відділах хребта у жінок залежно від значення показника 

якості трабекулярної кісткової тканини.
П р и м і т к а. * – вірогідні відмінності між групами, р>0,05
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Результати дослідження
За результатами кростабуляційного аналізу 

встановлено, що в жінок у постменопаузально-
му періоді частота болю у грудному та попере-
ковому відділах вірогідно відрізняється залежно 
від значення показника TBS (відповідно: χ2=9,6; 
р=0,02 та χ2=29,5; р>0,0001). Найвищий показ-
ник частоти болю в обох відділах спостерігається 
у групі Q-І. У цій групі частота болю у грудно-
му відділі достовірно більша порівняно з Q-ІІІ 
(р=0,03), а у поперековому – порівняно з Q-ІІІ 
(р=0,0001) та Q-ІV (р=0,0004) (рис. 1).

За результатами вивчення інтенсивності 
ВБС у всій групі обстежених жінок у постме-
нопаузальному періоді встановлено достовірні 
відмінності за рівнем болю тільки у попереко-
вому відділі. У групах Q-І та Q-ІІ достовірно 

вищим є рівень болю у поперековому відділі 
порівняно з групою Q-ІV (відповідно: Z=1,99, 
р=0,05 та Z=2,74, р=0,006) (рис. 2). 

Також встановлено, що інтенсивність болю у 
грудному та поперековому відділах статистично 
значимо корелює з показником TBS (рис. 3).

Крім того, показник TBS L1-L4 вірогідно не-
гативно корелював із рівнем болю у грудному 
відділі хребта на момент опитування (ВАШ-1, 
r=-0,18; p=0,03), середнім (типовий, ВАШ-2, 
r=-0,12; p=0,02), мінімальним (ВАШ-3, r=-0,15; 
p=0,05) та максимальним (ВАШ-4, r=-0,17; 
p=0,04), а у поперековому відділі хребта з рівнем 
болю на момент опитування (ВАШ-1, r=-0,15; 
p=0,0001), максимальним (ВАШ-4, r=-0,11; 
p=0,03) та болем при пересуванні (при тривалій 
ході (ВАШ-6, r=-0,12; p=0,02) та ході по рівній 
місцевості (ВАШ-11, r=-0,12; p=0,02)), болем 
при пересуванні сходами угору (ВАШ-9, r=-0,15; 
p=0,006) та вниз (ВАШ-10, r=-0,15; p=0,004). 
Встановлені статистично значимі зв’язки є слаб-
кими, що підтверджує багатокомпонентність 
факторів, які впливають на розвиток ВБС, одним 
з яких є показник TBS.

Висновок
Таким чином, зменшення показника якості 

трабекулярної кісткової тканини у жінок у пост-
менопаузальному періоді сприяє розвитку вер-
тебрального больового синдрому у грудному 
та поперековому відділах хребта та негатив-
но корелює з наявністю та інтенсивністю болю 
у зазначених відділах. Встановлений зв’язок 
між характеристиками ВБС та показником TBS 
L1-L4 може бути обумовлений вищим рівнем 
метаболізму у трабекулярній кістковій тканині, 

Рис. 2. Рівень болю у грудному та поперековому відді-
лах хребта у жінок в постменопаузальному періоді за-

лежно від значення показника TBS.
П р и м і т к а. Вірогідні відмінності порівняно з групою 
Q-ІV: ** – р>0,001, *** – р>0,0001

А        Б

Рис. 3. Кореляційні зв’язки між інтенсивністю болю у грудному (А) та поперековому (Б) відділах та показ-
ником TBS
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що певною мірою обумовлює міцностні характе-
ристики кістки. 
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РОЛь КАЧЕСТВА ТРАБЕКуЛЯРНОЙ КОСТ-
НОЙ ТКАНИ В ФОРМИРОВАНИИ ВЕР-

ТЕБРАЛьНОгО БОЛЕВОгО СИНДРОМА у 
жЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАуЗАЛьНОМ 

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

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

Резюме. С целью изучения связей между характери-
стиками вертебрального болевого синдрома (ВБС) и по-
казателем качества трабекулярной костной ткани (TBS) 
обследовано 589 женщин в постменопаузальном пери-
оде в возрасте 45-89 лет (средний возраст 62,4±7,5 лет, 
средний индекс массы тела 28,4±4,9 кг/см2), распреде-
ленных на группы (квартили) в зависимости от показа-
теля качества трабекулярной костной ткани (Q TBS L1-
L4): Q-І – самая низкая квартиль (TBS=0,362-1,077); 
Q-II – нижняя квартиль (TBS=1,078-1,203); Q-III – верх-
няя квартиль (TBS=1,204-1,321); Q-IV – самая высокая 
квартиль (TBS=1,322-1,793). Наличие и интенсивность 
боли оценивали с помощью визуально-аналоговой шка-
лы (ВАШ). Показатель TBS определяли с использова-
нием программного обеспечения «TBS Insight» («Med-
Imaps», Бордо, Франция; 2006). Установлено, что часто-
та боли как в грудном, так и в поясничном отделах досто-
верно больше в группе Q-І (р>0,05). Интенсивность боли 
была статистически значимо больше в поясничном отде-
ле позвоночника групп Q-І и Q-II по сравнению с груп-
пой Q-IV (р>0,05). Установлено статистически значимые 
корреляционные связи между интенсивностью боли в 
грудном и поясничном отделах с показателем TBS.

Ключевые слова: боль в спине, частота, интенсив-
ность, качество трабекулярной костной ткани, женщины, 
постменопаузальный период.

THE ROLE OF QUALITY TRABECULAR 
BONE IN THE FORMATION OF VERTEBRAL 

PAIN IN POSTMENOPAUSAL WOMEN
Orlyk T.V., Povoroznyuk V.V., Dzerovych N.I.

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

Summary. To study the relationships between the 
characteristics of vertebral pain syndrome (TBR) and Quality 
of trabecular bone (TBS) examined 589 postmenopausal 
women aged 45-89 years (mean age 62.4±7.5 years, mean 
body mass index of 28.4±4.9 kg/cm2), distributed in groups 
(quartiles) depending on Quality of trabecular bone (Q TBS 
L1-L4): Q-I – the lowest quartile (TBS=0.362-1.077); Q-II 
– the lower quartile (TBS=1,078-1,203); Q-III – the top 
quartile (TBS=1.204-1.321); Q-IV – the highest quartile 
(TBS=1.322-1.793). The presence and intensity of pain 
was assessed using a visual analog scale (VAS). TBS index 
determined using software «TBS Insight» («Med-Imaps», 
Bordeaux, France, 2006). The incidence of pain in the breast 
and lumbar a significantly greater in the group Q-I (r>0.05). 
The intensity of pain was significantly longer in the lumbar 
spine groups Q-I and Q-II compared to the group Q-IV 
(r>0.05). It was found a statistically significant correlation 
between the intensity of pain in the thoracic and lumbar spine 
with an index TBS.

Key words: back pain, frequency, intensity, quality of 
trabecular bone women postmenopausal.
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Оригінальні дослідження

Введення
У всьому світі спостерігається суттєве поста-

ріння населення. На 1 січня 2010 року в Украї-
ні частка людей віком 50 років і старше складла 
17,3 млн. люд. (32% від загальної кількості чоло-
віків та 42% – жінок) [9]. Фактично, більш ніж 
кожен четвертий житель України перебуває у ві-
ковій групі 50 років та старше, для якої характер-
ним є погіршення стану здоров’я та збільшення 
числа захворювань [1, 2, 9].

На сьогодні, серед геріатричних синдро-
мів науковці світу приділяють велику увагу ви-
вченню саркопенії [8, 11, 15]. Згідно консенсу-
су European Working Group on Sarcopenia in Older 
People (2009) саркопенія – синдром, який харак-
теризується прогресивним і генералізованим 
зниженням скелетної м’язової маси та її сили 
з ризиком розвитку таких ускладнень, як пору-
шення рухливості, зниження якості життя і смер-
ті [9].  

За даними літератури пік накопичення маси 
скелетних м’язів досягається у 40-річному віці, 
після якого поступово показник знижується. Се-
редня втрата м’язової маси у людини становить 
1% на рік після 50 років [3, 4], 1,4-2,5% - після 
60 років [5] та може досягати 50% у віці 80 ро-
ків і старші [6]. Атрофія м’язової тканини пере-
бігає по-різному в функціонально різних м’язах. 
М’язова сила збільшується до 30 років, у віці 
від 30 до 50 років настає плато, а потім показ-
ник знижується на 24-36% у віці від 50 до 70 ро-

ків [5]. За даними інших авторів сила скелетної 
мускулатури знижується на 10-15% кожну дека-
ду після 50 років. Зменшення показника значно 
зростає після 75 років [7] та сягає 30% [5].

В епідеміологічних дослідженнях найчасті-
ше проводять вимір сили скелетних м’язів кис-
ті за допомогою динамометрії. Дані лонгітуди-
нального дослідження показали, що сила скелет-
ної мускулатури кисті знижується з віком на 12% 
у чоловіків і 19% у жінок у віці 65 років і стар-
ші [10]. Встановлено, що сила скелетних м’язів 
кисті має вірогідний зв’язок із ризиком падінь, 
недіє здатністю, погіршенням якості життя, три-
валістю госпіталізації [14]. Newman A. та спі-
вавт. підтвердили, що саме виміри сили скелет-
них м’язів кисті та чотирьохголового м’язу, а не 
визначення маси скелетних м’язів, є вагомими та 
незалежними предикторами летальності в людей 
літнього віку [12]. 

Враховуючи вище зазначене, необхідні по-
дальші дослідження щодо вивчення особли-
востей втрати маси, сили та функції скелетних 
м’язів з віком.

Метою даного дослідження було вивчити ві-
кові особливості втрати маси та сили скелетної 
м’язової тканини та зв’язків між цими показни-
ками в жінок у постменопаузальному періоді.

Матеріал та методи дослідження
Обстежено 127 жінок у постменопаузальному 

періоді, які залежно від віку були розподілені на 

ЗВ’ЯЗОК МАСИ ТА СИЛИ СКЕЛЕТНОЇ МуСКуЛАТуРИ В жІНОК 
у ПОСТМЕНОПАуЗАЛьНОМу ПЕРІОДІ

Поворознюк В.В., Дзерович Н.І., Белінська А.С., Паламарчук А.А.

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

Резюме. На сьогодні, серед геріатричних синдромів науковці світу приділяють велику увагу вивченню саркопенії. Вста-
новлено, що сила скелетних м’язів кисті має вірогідний зв’язок із ризиком падінь, недієздатністю, погіршенням 
якості життя, тривалістю госпіталізації. Необхідні подальші дослідження щодо вивчення особливостей втрати маси, 
сили та функції скелетних м’язів з віком. Мета дослідження – вивчити особливості втрати маси та сили скелетної 
м’язової тканини та зв’язки між ними в жінок у постменопаузальному періоді. Обстежено 127 жінок у постменопау-
зальному періоді, які залежно від віку були розподілені на групи: 50-59 рр., 60-69 рр., 70-79 рр. та 80-87 рр. Силу ске-
летної мускулатури оцінювали за допомогою кистьового пружинистого динамометра. Стан знежиреної маси всьо-
го тіла, верхніх та нижніх кінцівок оцінювали за допомогою двохфотонної рентгенівської абсорбціометрії (Prodigy, 
GEHC Lunar, Madison, WI, USA). Для оцінки знежиреної маси використовували індекс апендикулярної знежиреної 
маси. При оцінці сили скелетної мускулатури за допомогою динамометрії спостерігалась тенденція до зниження по-
казників динамометрії у старших вікових групах. Встановлено вірогідний кореляційний зв’язок між показниками 
динамометрії та знежиреною масою верхніх та нижніх кінцівок, апендикулярної знежиреної маси, всього тіла, ін-
дексом апендикулярної знежиреної маси.

Ключові слова: маса, сила, скелетна м’язова тканина, жінки, постменопауальний період.
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групи: 50-59 рр. (n=30), 60-69 рр. (n=46), 70-79 
рр. (n=42), 80-87 рр. (n=9). 

Силу скелетної мускулатури оцінювали за до-
помогою кистьового пружинистого динамометра, 
який пацієнт стискає кистю витягнутої верхньої 
кінцівки. Сила стискання (кгс) вказується стріл-
кою на спеціальній шкалі динамометра. Стан 
знежиреної маси всього тіла, верхніх та нижніх 
кінцівок визначали за допомогою двохфотонної 
рентгенівської абсорбціометрії (Prodigy, GEHC 
Lunar, Madison, WI, USA). Для оцінки знежире-
ної маси використовували індекс апендикуляр-
ної знежиреної маси (верхніх та нижніх кінцівок) 
(ІАЗМ), який розраховували за формулою [3]: 

ІАЗМ = маса скелетних м’язів верхніх та ниж-
ніх кінцівок (кг)/зріст (м2)

Результати представлені у вигляді M±SD. 
Статистичний аналіз проводили з використан-
ням програми «Statistica 6.0». Використовували 

кореляційний, регресійний і однофакторний дис-
персійний аналіз ANOVA з поправкою Шеффе.

Результати дослідження
Демографічні та антропометричні характе-

ристики обстежених пацієнток  залежно від віку 
представлені у таблиці 1.

У обстежених жінок встановлено вірогідне 
зниження знежиреної маси з віком на рівні ниж-
ніх кінцівок та апендикулярної знежиреної маси 
(загальний показник верхніх та нижніх кінцівок) 
(рис. 1).

При оцінці сили скелетної мускулатури за до-
помогою динамометрії спостерігалась тенден-
ція до зниження показників динамометрії правої 
верхньої кінцівки у жінок старших вікових груп 
(зправа: F=2,25; p=0,09; зліва: F=1,98; p=0,12) 
(рис. 2).

При проведенні кореляційного аналізу вста-
новлено вірогідний зв’язок між показниками 
динамометрії та знежиреною масою верхніх та 
нижніх кінцівок, апендикулярної знежиреної 

Таблиця 1. Демографічні та антропометричні характеристики обстежених жінок залежно від віку

Вікові групи, роки 5059 6069 7079 8087 5087
F p

n 30 46 42 9 127

Середній вік, роки 54,5±2,9 63,9±2,5 73,6±2,6 83,5±2,4 65,8±8,6 385,2 <0,001
Зріст, м 1,61±0,06 1,61±0,05 1,56±0,08 1,55±0,02 1,59±0,06 6,29 0,001
Маса тіла, кг 66,4±7,5 65,1±7,9 60,8±8,9 60,3±8,0 63,7±8,4 3,63 0,02
Індекс маси тіла, кг/м2 25,6±2,6 25,2±3,0 25,0±3,2 25,0±2,8 25,2±2,9 0,27 0,85
Вік менархе, роки 13,3±1,6 13,4±1,2 14,0±1,6 15,0±2,0 13,7±1,5 2,22 0,09
Вік менопаузи, роки 51,8±11,6 50,2±6,8 47,3±5,2 48,2±2,8 49,3±7,6 1,75 0,16

Рис. 1. Показники знежиреної маси (г) в жінок у постменопаузальному періоді залежно від віку та ділянки обсте-
ження.
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Рис. 2. Показники динамометрії (кгс) в жінок у постменопаузальному періоді залежно від віку.

А.     Б.

В.      Г. 
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Д.     Ж. 

З.       И. 

І.      Ї. 
Рис. 3. Кореляційні зв’язки між показниками динамометрії та знежиреною масою верхніх та нижніх кінцівок, 

апендикулярної знежиреної маси, всього тіла, індексом апендикулярної знежиреної маси.

П р и м і т к и – рівняння лінійної регресії:
А. – Динамометрія зправа, кгс = -1,279+0,004*Знежирена маса верхніх кінцівок, г (r=0,28; t=3,17; p=0,02);
Б. – Динамометрія зліва, кгс = -0,537+0,004*Знежирена маса верхніх кінцівок, г (r=0,24; t=2,75; p=0,006);
В. – Динамометрія зправа, кгс = -3,477+0,002*Знежирена маса нижніх кінцівок, г (r=0,26; t=2,98; p=0,003);
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маси, всього тіла, індексом апендикулярної зне-
жиреної маси, який описано рівнянням лінійної 
регресії (рис. 3).

Висновок
У жінок старших вікових груп встановлено 

вірогідне зниження апендикулярної знежире-
ної маси, тенденція до зниження сили скелетної 
мускулатури. Визначені вірогідні кореляційні 
зв’язки між показниками динамометрії та знежи-
реною масою верхніх та нижніх кінцівок, апен-
дикулярної знежиреної маси, всього тіла, індек-
сом апендикулярної знежиреної маси.
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СВЯЗь МАССЫ И СИЛЫ СКЕЛЕТНОЙ Му-
СКуЛАТуРЫ у жЕНЩИН В ПОСТМЕНО-

ПАуЗАЛьНОМ ПЕРИОДЕ
Поворознюк В.В., Дзерович Н.И.,  
Белинская А.С., Паламарчук А.А.

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

Резюме. На сегодняшний день, среди гериатричес-
ких синдромов ученые мира уделяют большое внимание 
изучению саркопении. Установлено, что сила скелетных 
мышц кисти имеет достоверную связь с риском падений, 
нетрудоспособностью, ухудшением качества жизни, про-
должительностью госпитализации. Необходимы даль-
нейшие исследования по изучению особенностей поте-
ри массы, силы и функции скелетных мышц с возрастом. 
Цель исследования – изучить возрастные особенности 
потери массы и силы скелетной мышечной ткани, свя-
зи между этими показателями у женщин в постменопау-
зальном периоде. Обследовано 127 женщин в постмено-
паузальном периоде, которые в зависимости от возраста 
были распределены на группы: 50-59, 60-69, 70-79, 80-87 
лет. Силу скелетной мускулатуры оценивали с помощью 
кистевого пружинистого динамометра. Состояние обе-
зжиренной массы всего тела, верхних и нижних конеч-
ностей оценивали с помощью двухфотонной рентгенов-
ской абсорбциометрии (Prodigy, GEHC Lunar, Madison, 
WI, USA). Для оценки обезжиренной массы использова-
ли индекс аппендикулярной обезжиренной массы. При 
оценке силы скелетной мускулатуры с помощью динамо-
метрии наблюдалась тенденция к снижению показателей 
динамометрии в старших возрастных группах. Установ-
лено достоверную корреляционную связь между показа-
телями динамометрии и обезжиренной массой верхних 
и нижних конечностей, аппендикулярной обезжиренной 
массой, всего тела, индексом аппендикулярной обезжи-
ренной массы.

Ключевые слова: масса, сила, скелетная мышечная 
ткань, женщины, постменопауальный период.

COMMUNICATION MASS AND 
STRENGTH OF SKELETAL MUSCLE HAVE 

POSTMENOPAUSAL WOMEN
Povoroznyuk V.V., Dzerovych N.I.,  
Belinskaya A.S., Palamarchuk A.A.

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

Abstract. Today, among geriatric syndromes world 
scientists pay much attention to the study of sarcopenia. It 
was established, that the evaluation of skeletal muscle grip 
strength has a significant correlation with the risk of falls, 
disability, quality of life, duration of hospitalization. Further 
researches are needed to study features of mass, strength and 
function of skeletal muscle loss with age. The aim of this 
study was to evaluate the features of loss of skeletal muscle 
mass and strength with age in postmenopausal women, 
and the correlation between mass and strength of skeletal 
muscles. The study involved 127 postmenopausal women, 
who divided into groups depending on age: 50-59, 60-69, 70-
79, 80-87 years. Strength of skeletal muscles was evaluated 
using springy carpal dynamometer. State of lean mass of 
the whole body, upper and lower extremities was evaluated 
using dual X-ray absorptiometry (Prodigy, GEHC Lunar, 
Madison, WI, USA). We also calculated the appendicular 
lean mass index. In assessing the strength of skeletal muscle 
using dynamometry we found the tendency of decrease of 
dynamometry parameters in older age groups. We determined 
significant correlation between parameters of dynamometry 
and lean mass of upper and lower extremities, appendicular 
lean mass, total body, appendicular lean mass index.

Key words: mass, strength, skeletal muscle, women, 
postmenopausal period.
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ЗМІН КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ 
ПОЛІХІМІОТЕРАПЕВТИЧНОгО ЛІКуВАННЯ у ХВОРИХ  

НА ЛІМФОМу ХОДжКІНА
Яворська Ю.В.¹, Жулкевич І.В.² 
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КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Вступ. За даними світової статистики лімфо-
ма Ходжкіна (ЛХ) становить майже 30% з гете-
рогенної групи злоякісних лімфопроліфератив-
них захворювань, які розрізняються за клінічни-
ми, морфологічними, імунологічними та моле-
кулярно-біологічними характеристиками [1]. Не-
зважаючи на потенційну виліковність хворих із 
ЛХ при відповідній стадії поширення захворю-
вання та підборі програм комбінованого хіміо-
променевого лікування, все частіше з’являється 
потреба своєчасного виявлення  найближчих та 
віддалених наслідків системної терапії основно-
го захворювання, які визначають дві основні ха-
рактеристики життя таких пацієнтів, а саме його 
тривалість та якість. Зокрема, прицільної ува-
ги вимагає своєчасне виявлення змін кісткової 
тканини в таких хворих, що може обумовлюва-
ти підхід до терапії супроводу в даної категорії 
пацієнтів.

Мета. Прослідкувати динаміку змін міне-
ральної щільності кісткової тканини у хворих 
на лімфому Ходжкіна на діагностичному та хі-
міотерапевтичному етапах, використовуючи дані 
денситометричних комп’ютерно-томографічних 
досліджень. На мезоскопічному рівні вивчити 
особливості структури трабекулярної частини 
хребців грудного відділу хребта до та після за-
вершення поліхіміотерапевтичного етапу ліку-
вання.

Матеріали та методи. Проведено оцінку да-
них комп’ютерної томографії й результатів ліку-
вання 39 хворих на лімфому Ходжкіна (середній 
вік – 35,8±2,2 роки) та наступний денсито- та гіс-
томорфометричний аналіз трабекулярної части-
ни хребців грудного відділу хребта (ТЧХГВХ) 
20 чоловіків (середній вік – 37,8±2,4 роки) та 
19 жінок (середній вік – 33,7±3,8 років). Крите-
ріями розподілу на основні досліджувані гру-

пи були: стать, стадія, наявність (В) або від-
сутність (А) симптомів інтоксикації. Денсито-
метрію в ТЧХГВХ проводили за допомогою 
програми аналізу комп’ютерних томограм – 
Clear Canvas Workstation у кістковому вікні пе-
регляду зображень, усі результати отримували 
в одиницях Хаус фільда на діагностичному ета-
пі та після завершення 4-6 курсів поліхіміотера-
пії (ПХТ) за протоколами ABVD та BEACOPP. 
Методика оцінки структури ТЧХГВХ полягала у 
використанні спеціалізованого програмного за-
безпечення (програма для аналізу медичних зо-
бражень – ImageJ з додатком BoneJ, США), який 
оцінює варіацію сірих відтінків зображень на 
основі фільтру з фіксованим пороговим значен-
ням з метою виокремлення мінерального ком-
поненту. Оцінювали показники стану ТЧХГВХ 
на мезоскопічному рівні: площу поверхні кіст-
ки, індекс мінерального компонента, індекс кон-
фігурації трабекул, фрактальну розмірність за 
map-counting та box-counting алгоритмами, тов-
щину трабекул та відстань між трабекулами, то-
пологічні властивості трабекул: характеристика 
Ейлера, показник зв’язаності трабекул, текстурні 
параметри кісткової тканини [2, 3]. 

Результати та їх обговорення. Після прове-
дення аналізу основних параметрів ТЧХГВХ на 
етапі діагностики та після завершення ПХТ  було 
встановлено, що в жінок менш інтенсивно від-
бувається зниження денситометричної щільності 
при наявності В-симптомів, проте також зміню-
ється фрактальна розмірність, топологічні пара-
метри в напрямку перебудови структури трабеку-
лярної тканини, яка втрачає міцність та основні 
якісні характеристики; на відміну від чолові-
ків, у жінок інтенсивно зменшився індекс міне-
рального компонента після проведення лікуван-
ня. Наявність В-симптомів сприяє більш інтен-
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сивній втраті кісткової маси в чоловіків (втрата 
27,3% денситометричної щільності (ДЩ) порів-
няно з вихідними даними), ніж у жінок (втрата 
ДЩ 10,3%), зменшенню галудження трабекуляр-
ної структури та зменшенню зв’язаності трабе-
кул між собою. 

Висновки
1. Проведення стандартної ПХТ впливає як 

на кількісні, так і на якісні параметри ТЧХГВХ 
як у чоловіків, так і в жінок із ЛХ, проте має різні 
об’єкти застосування в обох статей, що в подаль-
шому впливає на формування кісткової міцності, 
яка є інтегральною характеристикою КТ. 

2. Стадія розповсюдженості захворюван-
ня та наявність у хворих на ЛХ ознак інтокси-
кації (В-симптомів) є фактором ризику, який 
спричиняє більший вплив на окремі параметри 
ТЧХГВХ у чоловіків  порівняно з жінками. 

3. У жінок менш інтенсивно відбувається зни-
ження денситометричної щільності, ніж у чоло-
віків, але порушується мінералізація ТЧХГВХ 
після завершення ПХТ. 

4. У хворих з лімфомою Ходжкіна має місце 
ураження кісткової тканини, яке характеризуєть-
ся не тільки втратою денситометричної щільнос-

ті ТЧХГВХ після хіміотерапевтичного лікуван-
ня, але й запуском механізмів структурної пере-
будови на рівні трабекул. 

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

6. Несприятливі фактори прогнозу лімфо-
ми Ходжкіна (чоловіча стать, ураження понад 3 
груп лімфовузлів та наявність В-симптомів) є та-
кож факторами ризику виникнення змін кістко-
вої тканини.
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Конференцію відкрив доктор медичних наук, 
професор Поворознюк В.В., звернувшись до 
учасників із привітанням та розповіддю про ді-
яльність та життєвий шлях професора Подруш-
няка Є.П., зробивши в деталях акценти на ви-
значні дати та події в науковій діяльності вчено-
го. Зі вступним словом виступив академік Безру
ков В.В., зазначивши вагомість проведення таких 
конференцій для молоді, розповів про видатні за-
слуги Євгена Павловича перед вітчизняною нау-
кою та медициною. 

У конференції брали участь 16 вітчизняних та 
зарубіжних молодих науковців.

Білозецький І.І. – асистент кафедри хірургіч-
ної стоматології Тернопільського державного 
медичного університету ім. І.Я. Горбачевського. 
Тема роботи «Генералізований пародонтит і рев-
матоїдний артрит: імунологічні аспекти взаємо-
обтяження». Науковий керівник – д.м.н., проф. 
Мазур І.П.

Васильєв Р.Г. – н.с. ДУ «Інститут генетичної і 
регенеративної медицини НАМН України». Тема 
роботи «Использование клеточной терапии и 
тканевой инженерии для восстановления дефек-
тов костной ткани: биотехнологические аспекты 

и клинические результаты». Науковий керівник – 
д.м.н. Новікова С.М.

Гостєва З.В. – асистент, пошукувач кафедри 
стоматології дитячого віку Національної медич-
ної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шу-
пика МОЗ України. Тема роботи «Попередні ре-
зультати використання остеотропної терапії у 
пацієнтів із захворюваннями пародонта на тлі 
метаболічного синдрому». Науковий керівник – 
д.м.н., проф. Мазур І.П.

Дубецька Г.С. – м.н.с. відділу клінічної фі-
зіології та патології опорно-рухового апарату 
ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьо-
ва НАМН України». Тема роботи «Гіперурике-
мія та структурно-функціональний стан кістко-
вої тканини (мінеральна щільність, якість) у чо-
ловіків різного віку». Науковий керівник – д.м.н., 
проф. Поворознюк В.В.

Задорожна І.В. – асистент кафедри дитячої 
стоматології Івано-Франківського національного 
медичного університету МОЗ України. Тема ро-
боти «Особливості показників мінеральної щіль-
ності кісткової тканини в дітей з різною інтен-
сивністю карієсу зубів». Науковий керівник – 
д.м.н., проф. Поворознюк В.В.

РЕПОРТАж

VІІI МІжНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

«ЗАХВОРЮВАННЯ КІСТКОВО-М’ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ ТА ВІК», 
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА Є.П. ПОДРуШНЯКА 

(Київ, 19-20 грудня 2014 р.)

Подрушняк Євген Павлович (1924-2008) 
Доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат 
Державної премії України, академік Української академії наук наукового прогресу

Біографічні дані. Від 1961 по 1992 рр. Євген Павлович Подрушняк був 
науковим керівником клінічного відділу вікових змін та захворювань опор-
но-рухового апарату Інституту геронтології АМН України, від 1997 р. – ві-
це-президентом Української асоціації остеопорозу, від 1999 р. – директором 
Українського науково-медичного центру проблем остеоартрології. За своє 
життя Євген Павлович отримав численні нагороди: зокрема, ордени «Вели-
кої Вітчизняної війни» І-го ступеня та «За мужність», медалі «За відвагу», 
«За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.». 
Він був не лише талановитим науковцем, а й досвідченим лікарем, який ко-
ристувався великою повагою пацієнтів. Колеги Євгена Павловича завжди 
відзначали його високий професіоналізм та завдячували йому за отриманий 
досвід.
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РепоРтаж

Кенц А.С. – студентка V курсу факультету 
«педіатрія» Красноярського державного медич-
ного університету ім. професора В.Ф. Войно-
Ясенецького (Красноярськ, Російська Федера-
ція). Тема роботи «Особенности генетической 
предрасположенности к остеопорозу». Науковий 
керівник – к.м.н. Капустіна Є.В.

Кошарський Д.В. – студент ІІ курсу медич-
ного факультету Тернопільського державного 
медичного університету ім. І.Я. Горбачевсько-
го МОЗ України. Тема роботи «Вміст кальцію та 
вітаміну D у раціоні харчування учнів старших 
класів Тернопільської класичної гімназії». Нау-
ковий керівник – к.м.н. Мартинюк Л.П.

Кузь У.В. – асистент кафедри травматології 
та ортопедії Івано-Франківського національного 
медичного університету МОЗ України. Тема ро-
боти «Особливості ультраструктурних змін мі-
кроциркуляторного русла легень при політрав-
мі в динаміці». Науковий керівник – д.м.н., проф. 
Сулима В.С.

Михайлів Л.М. – асистент кафедри невідклад-
ної та екстреної медичної допомоги Тернопіль-
ського державного медичного університету ім. 
І.Я. Горбачевського МОЗ України. Тема роботи 
«Артросонографічні критерії подагричного ар-
триту». Наукові керівники – д.м.н., проф. Швед 
М.І., к.м.н. Мартинюк Л.П.

Мордовський В.С. – студент V курсу факуль-
тету «педіатрія» Красноярського державного ме-
дичного університету ім. професора В.Ф. Вой-
но-Ясенецького (Красноярськ, Російська Феде-
рація). Тема роботи «Особенности генетической 
предрасположенности к анкилозирующему 
спондилиту». Науковий керівник – к.м.н. Капус-
тіна Є.В.

Мусієнко А.С. – м.н.с. відділу клінічної фізі-
ології та патології опорно-рухового апарату ДУ 
«Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова 
НАМН України». Тема роботи «Показники якос-
ті та мінеральної щільності кісткової тканини, 
остеопоротичні переломи у чоловіків українсь-
кої популяції різного віку». Науковий керівник – 
д.м.н., проф. Поворознюк В.В.

Мисліборська Я.В. – студентка V курсу ме-
дичного факультету Івано-Франківського націо-
нального медичного університету МОЗ України. 
Тема роботи «Нейрофіброматоз І. Клінічні про-
блеми в практиці ортопеда». Науковий керівник 
– д.м.н., проф. Сулима В.С.

Пономаренко С.І. – лікар-стоматолог відді-
лення № 3 стоматологічної поліклініки Подільсь-
кого району м. Києва та стоматологічного відді-
лення шпиталя (з поліклінікою) МВС України. 
Тема роботи «Зв’язок між параметрами стома-
тологічного статусу та системними показника-
ми стану кісткової системи». Науковий керівник 
– д.м.н., проф. Поворознюк В.В.

Приймич У.І. – лікар-інтерн кафедри сімей-
ної медицини Національної медичної академії 
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ 
України. Тема роботи «Нейропатичний компо-
нент болю при захворюваннях опорно-рухово-
го апарату». Науковий керівник – д.м.н., проф. 
Поворознюк В.В.

Смоліна Л.О. – аспірант кафедри сімейної ме-
дицини Національної медичної академії післяди-
пломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України. 
Тема роботи «Збагачена тромбоцитами плазма в 
лікуванні ревматичних захворювань у загально-
лікарській практиці». Науковий керівник – д.м.н. 
Хіміон Л.В.

Федотченко А.В. – асистент кафедри анато-
мії людини, оперативної хірургії та топографіч-
ної анатомії Запорізького державного медичного 
університету МОЗ України. Тема роботи «Осо-
бливості формування капсули суглобу при моде-
люванні недиференційованої дисплазії сполуч-
ної тканини». Науковий керівник – д.м.н., проф. 
Волошин М.А. 

Оцінювали роботи конкурсантів 10 членів 
журі: к.м.н. Андріанова Л.Ф., проф., акад. НАМН 
України Безруков В.В., к.м.н. Бурчинський С.Г., 
проф., акад. НАМН України Бутенко Г.М., к.м.н. 
Бистрицька М.А., д.м.н. Пишель І.М., проф. По-
ворознюк В.В., к.ф.н. Поворознюк Р.В., проф. 
Сулима В.С., проф. Шатило В.Б.

Усі доповіді учасників конференції були над-
звичайно цікавими, змістовними та пізнавальни-
ми. Члени журі відзначили такі роботи:

І місце поділили: Приймич У.І. (Київ) та Мис-
ліборська Я.В. (Тернопіль). 

ІІ місце – Дубецька Г.С. (Київ).
ІІІ місце вибороли Задорожна І.В. (Івано-

Франківськ) та Мусієнко А.С. (Київ). 
Всі конкурсанти отримали сертифікати учас-

ників, а переможці були нагороджені грамотами. 
Підготували: Дзерович Н.І., Дубецька Г.С. 


