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Введение
Остеопороз (ОП) – широко распространенное 

хроническое прогрессирующее метаболичес-
кое системное заболевание скелета, которое ха-
рактеризуется снижением минеральной плотно-
сти и нарушением микроархитектоники костной 
ткани, вследствие чего снижается ее прочность 
и повышается риск переломов [1]. Актуальность 
проблемы ОП не вызывает сомнений в связи с 
его высокой распространенностью в мире и се-
рьезными осложнениями – переломами, кото-
рые приводят к большим социально-экономиче-
ским потерям [2]. Так, по данным ВОЗ, ОП вы-
шел по значимости на четвёртое место среди не-
инфекционных заболеваний после сердечно-со-
судистой, онкологической патологии и диабета. 
На сегодняшний день количество людей, стра-
дающих этим заболеванием, в мире превышает 
200 млн. Около 30% всех женщин в постменопа-
узальном периоде в США и Европе имеют ОП и 
у каждой третьей женщины старше 65 лет случа-
ется как минимум один остеопоротический пе-
релом.

Переломы, обусловленные ОП, являются не 
только клиническим исходом и осложнением за-
болевания, но и серьезной медико-социальной 
проблемой [2]. Данные переломы, возникающие, 
прежде всего, вследствие снижения механиче-
ской прочности костей, называют также низко-
энергетическими, поскольку они могут наблю-
даться даже после сравнительно легких механи-
ческих воздействий, которые обычно не приво-
дят к повреждениям скелета у здоровых людей. 

Наиболее значимыми являются остеопоротичес-
кие переломы позвоночника, бедра, дистального 
отдела предплечья и проксимального отдела пле-
чевой кости [3]. Кроме того, ОП может быть при-
чиной переломов и других локализаций, в том 
числе костей таза, ребер, дистального отдела бе-
дренной кости, голени и т.д.

По данным на 2000 г. в мире было выявлено 
9 млн. остеопоротических переломов, среди ко-
торых 1 млн. 600 тыс. переломов бедренной ко-
сти, 1 млн. 700 тыс. переломов костей предпле-
чья и 1 млн. 400 тыс. клинических переломов тел 
позвонков. Важно отметить, что наибольшее ко-
личество из вышеуказанных переломов прихо-
дится на Европейские страны – 34,8% [3]. При-
чем, в странах Западной Европы вероятность 
низкоэнергетических переломов у женщин в 
постменопаузе достигает 40 и более процентов 
[3]. Общее количество остеопоротических пере-
ломов у мужчин и женщин в Европе в 2006 г. со-
ставило 2,7 млн., а прямых затрат, связанных с 
ними, – свыше €36 миллиардов. Согласно про-
гнозу Международного Фонда Остеопороза, 
эпидемия заболевания будет только нарастать и к 
2050 г. ожидается увеличение числа пациентов с 
переломом шейки бедра среди мужчин на 310%, 
среди женщин – на 240%.

Следует отметить, что остеопоротические пе-
реломы существенно снижают  качество жиз-
ни пациентов, а также увеличивают показатели 
смертности [2, 3]. В Швеции число смертей, ко-
торые причинно связаны с низкоэнергетически-
ми переломами, составляет более 1% от всех 

УДК 616.71-007.234:618.173]-092
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смертельных случаев. В 2010 году в Европей-
ском Союзе число умерших по причине ОП оце-
нивалось в 43 тыс. Анализ вышеуказанных смер-
тельных случаев показал, что у женщин чаще 
всего к летальному исходу приводят переломы 
бедра и позвоночника (соответственно 50% и 
28% от общего количества). 

Несмотря на широкое распространение, тя-
желые осложнения и огромные материальные 
затраты, тем не менее повсеместно отмечается 
недостаточное внимание к проблеме ОП. Стра-
дает своевременная диагностика заболевания и, 
конечно же, полноценное проведение лечебно-
профилактических мероприятий. Так, в Европе 
даже после уже произошедшего первого низко-
энергетического перелома терапию получают 
всего лишь 20% пациентов с ОП [3].

Мультифакторность этиопатогенеза остеопо-
роза

По этиологии ОП является мультифактор-
ным заболеванием, в развитии которого суще-
ственную роль играет наследственность. Резуль-
таты многочисленных эпидемиологических ра-
бот, семейных и близнецовых исследований де-
монстрируют, что до 90% случаев ОП генетичес-
ки детерминировано [1]. Однако, для реализа-
ции генетической предрасположенности необ-
ходимо наличие определенных условий. На ри-

сунке 1 представлены основные защитные и не-
благоприятные факторы (факторы риска), интен-
сивность воздействия которых определяет веро-
ятность фенотипических проявлений особеннос-
тей генотипа и развития ОП. 

Причинные факторы ОП достаточно разно-
образны. К факторам риска заболевания относят 
европеоидную и монголоидную расы, женский 
пол, низкую массу тела (низкий пик костной 
массы), пожилой и старческий возраст [4]. Боль-
шое значение имеют особенности образа жизни. 
Развитию ОП способствуют адинамия, гиподи-
намия, чрезмерные физические нагрузки, таба-
кокурение, злоупотребление алкоголем, ограни-
ченное пребывание на солнце. Среди факторов 
риска, связанных с питанием, выделяют недо-
статок витамина D, кальция, других макро- и ми-
кроэлементов в пищевом рационе, высокое по-
требление белка и кофе. 

Несомненно, определенное место в патогене-
зе ОП отводят гормональному дисбалансу. Для 
женщин ключевую роль имеет дефицит эстроге-
нов [5]. Признаками эндокринных нарушений и 
факторами риска ОП являются ранняя менопау-
за, позднее менархе, нерегулярные менструации, 
бесплодие, удаление яичников до наступления 
менопаузы. Развитию заболевания способству-
ют патология щитовидной (тиреотоксикоз) и па-

Рис. 1. Основные факторы этиопатогенеза остеопороза.
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ращитовидных желез (гиперпаратиреоидит), ги-
погонадизм, болезнь Кушинга, сахарный диабет.

ОП может быть одним из проявлений ревма-
тических и воспалительных заболеваний  (рев-
матоидный артрит, болезнь Бехтерева, полимио-
зит, системная красная волчанка, неспецифиче-
ский язвенный колит, болезнь Крона и др.), за-
болеваний системы крови и органов кроветворе-
ния (лейкоз, множественная миелома, лимфома 
и др.). Кроме того, ОП инициируется длитель-
ным приемом ряда лекарственных средств (кор-
тикостероиды, иммунодепрессанты, тиреоидные 
гормоны, антикоагулянты, противосудорожные 
средства и др.).

В зависимости от факторов риска ОП подраз-
деляют на первичный (постменопаузальный, се-
нильный, идиопатический) и вторичный, кото-
рый обусловлен вышеуказанными хронически-
ми заболеваниями или длительным приемом от-
дельных лекарственных средств [6]. В структуре 
заболеваемости наиболее распространенным яв-
ляется первичный ОП. Подавляющее большин-
ство больных (до 80%), страдающих первичным 
ОП, составляют женщины постменопаузального 
периода. Следует отметить, что около 40% жен-
щин в постменопаузе имеют вышеуказанное за-
болевание, и, как ожидается, этот показатель не-
уклонно будет расти [7]. По данным эпидемио-
логических исследований в возрасте 50 лет риск 
переломов бедра у женщин составляет от 7% в 
Австралии до 30% в Европе. При этом 40-50% 
женщин в течение жизни ожидает как минимум 
1 перелом, обусловленный ОП [8].

Ключевые этиопатогенетические механизмы 
развития постменопаузального остеопороза

Существенные успехи последних лет в изу-
чении закономерностей костного ремоделирова-
ния позволили достаточно глубоко изучить стро-
ение и морфологию костной ткани, физиологи-
ческие и патофизиологические особенности ре-
гуляции костного метаболизма [4, 9]. В костной 
ткани присутствуют две линии клеток, участву-
ющих в постоянной перестройке костной ткани. 
К ним относят остеобласты (ОБ), осуществляю-
щие остеогенез, и остеокласты (ОК), ответствен-
ные за резорбцию минерализованной кости. 

ОБ обладают мощным аппаратом белково-
го синтеза и обеспечивают образование коллаге-
новых волокон, их минерализацию и формиро-
вание костных структур. Основными органичес-
кими веществами костного матрикса, синтези-
руемыми ОБ, являются коллаген, в первую оче-

редь I типа, остеокальцин, остеонектин, протео-
гликаны, сиалопротеины, костные морфогенети-
ческие белки, протеолипиды, фосфопротеины. 
ОК, предшественниками которых являются мо-
ноциты, синтезируют и секретируют протеоли-
тические ферменты (кислые гидролазы, коллаге-
назы и др.), расщепляющие органическую часть 
матрикса, а также поддерживают в лакуне кис-
лую среду, необходимую для растворения солей 
кальция.

Функция ОБ и ОК строго контролируется. 
Созревание, дифференцировка и функциональ-
ная активность вышеуказанных клеток регули-
руется гормонами (эстрогены, паратиреоидный 
гормон, глюкокортикоиды, андрогены, тирео-
идные гормоны и др.), витаминами (кальцитри-
ол, ретиноиды), цитокинами (фактор роста фи-
бробластов, инсулиноподобный фактор роста, 
трансформирующий фактор роста β, интерлей-
кины-1, -3, -4, -6, -8, фактор некроза опухоли α и 
др.), простагландинами и т.д.

Очевидно, что ключевым моментом патоге-
неза ОП является нарушение физиологическо-
го баланса между функцией ОБ и ОК. А актив-
ность их зависит как от полноценности генной 
регуляции внутриклеточных процессов, так и ре-
гуляторного влияния вышеуказанного широкого 
спектра гуморальных факторов, эффекты кото-
рых, в свою очередь, детерминируются генами, 
определяющими их продукцию и синтез соот-
ветствующих им рецепторов.

Роль генетических факторов
Выполненные за последние годы многочис-

ленные исследования, направленные на изу-
чение генетических факторов ОП, в том числе 
постменопаузального, подтвердили мультиген-
ность заболевания. Сейчас доказано, что мине-
ральная плотность костной ткани (МПКТ), как 
и развитие кости в целом, зависит от функции 
многих генов, т.е. генная сеть ОП, равно как и 
морфогенеза кости, весьма сложна. К настояще-
му времени установлено более чем 150 генов-
кандидатов, мутации в которых могут увеличи-
вать риск ОП [1, 10]. Подавляющее количество 
генов, определяющих генетическую составляю-
щую заболевания, можно разделить на 5 основ-
ных групп. В первую и вторую группу можно от-
нести соответственно гены, участвующие в про-
цессах созревания, дифференцировки и опреде-
ляющие активность клеток костной ткани, а так-
же гены, детерминирующие продукцию компо-
нентов костного матрикса и факторов, обеспечи-
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вающих резорбцию кости. Третью группу пред-
ставляют гены, участвующие в метаболизме ви-
тамина D. Гены, детерминирующие синтез, ак-
тивность гормонов (эстрогены, глюкокортико-
иды и др.) и их рецепторов составляют четвер-
тую группу. Отдельно пятой группой можно вы-
делить гены, детерминирующие продукцию ци-
токинов и их рецепторов.

Установлено, что важнейшими регуляторами 
остеогенной дифференциации являются секре-
торные белки ряда сигнальных путей и транс-
крипционные факторы, контролирующие остео-
синтез [9]. Среди них особое значение отводится 
каноническому Wnt-сигнальному пути, который 
играет существенную роль в регуляции остео-
бластогенеза (клеточного цикла, пролиферации 
и дифференцировки) и функции ОБ. Семейство 
Wnt-белков представлено, по крайней мере, 19 
высоко консервативными генами, которые клас-
сифицируются в 12 Wnt-подсемейств [11]. Кро-
ме Wnt-белков вышеуказанный сигнальный 
путь обеспечивается функционированием ряда 
других молекул. Основными из них являются 
трансмембранный рецептор Frizzled (FRZ), ко-
рецептор LRP5/6 (белок, связанный с рецепто-
ром липопротеинов низкой плотности 5 и 6 ти-
пов), Wnt-ингибирующий фактор (WIF), sFRP 
(secreted Frizzledrelated protein), белок Dikkopf-1 
(DKK-1), склеростин (SOST), белок R-spondin 
(RSPO), белок Disheveled (Dsh), белок Аxin, про-
теинкиназа GSK-3, казеинкиназа CK1, белок-су-
прессор АРС и др. 

В конечном итоге активация каноническо-
го Wnt-сигнального пути приводит к увеличе-
нию внутриклеточной концентрации β-катенина, 
который транслоцируется в ядро, где вступа-
ет во взаимодействие с транскрипционными 
факторами семейства TCF/LEF (T-cell factor/
lymphoid enhancing factor) и приводит к увели-
чению экспрессии множества генов-мишеней. 
Среди генов-мишеней, которые регулируют-
ся β-катенином, можно выделить гены остео-
кальцина, остеопонтина, коллагена I типа, кост-
ных морфогенетичес ких белков 2 и 4 (ВМР 
2/4), остеопротегерина и др. Таким образом, 
β-катенин посредством передачи сигналов Wnt-
путем играет очень важную роль в формирова-
нии скелета и его прочности, регулируя хондро-
генез, остеоблас тогенез и остеокластогенез.

Последние достижения в области молеку-
лярной генетики доказывают роль в развитии 
ОП мутаций в генах Wnt-сигнального пути [1]. 

К данным генам, мутации в которых достовер-
но увеличивают риск ОП и остеопоротических 
переломов, в настоящее время относят гены 
CTNNB1 (β-катенин), SOST, FOXC2 и FOXL1 
(факторы транскрипции), GPR177 (трансмем-
бранный белок), LRP4 и LRP5, белков WNT1, 
WNT4, WNT5B и WNT16, DKK-1, sFRP4, JAG1 
(лиганд для рецепторов группы Notch), MEF2C 
(фактор усилителя транскрипции) и др.

Причем, ряд мутаций в генах Wnt-сигнального 
пути могут играть критическую роль в наруше-
нии морфогенеза костной ткани и вызывать мо-
ногенные формы ОП. Так, Laine C.M. и соавт. 
[12] при проведении семейных исследований 
доказали связь мутаций в гене Wnt1 c.652T→G 
(p.Cys218Gly) и c.884C→A (p.Ser295) с несовер-
шенным остеогенезом, ранним развитием ОП. 
Wang Y. и соавт. [11] приводит широкий спектр 
мутаций в генах WNT3, WNT5A, WNT7A, 
WNT10A, WNT10B, SOST, DKK1, LRP4, LRP5, 
Axin2, sFRP3, которые являются причиной врож-
денной патологии костной системы, в том числе 
протекающих с признаками ОП (синдром тетра-
амелии, синдром Робинова, синдром остеопоро-
за и псевдоглиомы, болезнь Педжета и др.). Все 
это свидетельствуют о том, что Wnt-сигнальный 
путь является одним из ключевых в регуляции 
активности ОБ.

Доказано, что на МПКТ и развитие ОП су-
щественное влияние оказывают  мутации в ге-
нах, детерминирующих компоненты костного 
матрикса. В первую очередь к ним относят гены 
COLIA1 и COLIA2 (альфа-1 и альфа-2 цепи кол-
лагена I типа), BGP (остеокальцин), ON (остео-
нектин), OPN (остеопонтин). 

К генам кальцийтропных гормонов, эндо-
кринных факторов и их рецепторов, изменения 
в которых этиологически значимы для разви-
тия ОП, относят гены VDR (рецептор витами-
на D), ESR1 и ESR2 (рецепторы эстрогенов аль-
фа и бета), CT (кальцитонин), CALCR (рецептор 
кальцитонина), PTН и PTH1R (паратиреоидный 
гормон и его рецептор), AR (рецептор андроге-
нов), GCCR (рецептор глюкокортикоидов). По-
следние годы повышенное внимание уделяется 
мутациям в генах, детерминирующих иммунные 
факторы и повышающих риск ОП: TNF-α (фак-
тор некроза опухоли альфа), TNFRSF11B (осте-
опротегерин), TNFSF11 (RANKL), TNFRSF11A 
(RANK), IL-1β, IL-6, IL-10, TGFB1 (трансфор-
мирующий фактор роста бета 1), IGF1 (инсулин-
подобный фактор роста 1) и др. 
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Следует отметить, что каждая из мутаций в 
вышеуказанных генах обнаруживает, как прави-
ло, показатели отношения шансов (OR), не пре-
вышающие 1,50. В связи с этим в клинической 
практике для определения риска развития ОП, в 
том числе у женщин в постменопаузе, рекомен-
дуется использовать комплексный подход – од-
новременно исследовать группу генов, имеющих 
патогенетическое значение при заболевании.

Роль дефицита эстрогенов
Несомненно, в реализации генетической 

предрасположенности к ОП у женщин в постме-
нопаузальном периоде ключевое значение имеет 
дефицит эстрогенов (Е). Механизмы влияния на 
метаболизм костной ткани Е включают как пря-
мую регуляцию ими активности ОБ и ОК, так 
и опосредованно через их участие в обеспече-
нии гормонального и иммунного статуса, обме-
на кальция и т.д., т.е. благодаря их эффектам в 
регуляции клеток других органов и систем орга-
низма [5].

К настоящему времени доказана важная роль 
Е в регуляции метаболизма костной ткани пу-
тем непосредственного связывания их с эстроге-
новыми рецепторами ER-α и ER-β в клетках ко-
сти. Присутствие рецепторов ER-α и ER-β как в 
ОБ, так и ОК, доказана при помощи иммуноги-
стохимического анализа [13]. Krum S.A. [14] в 
обзорной работе представила свои результаты 
и провела анализ имеющихся данных о прямых 
транскрипционных мишенях Е в костных клет-
ках. Путем лиганд-рецепторных механизмов Е 
способны активировать в ОБ десятки генов, ко-
торые детерминируют факторы, участвующие в 
регуляции пролиферации и дифференцировки 
как вышеуказанных клеток, так и ОК. Связыва-
ние Е с соответствующими  рецепторами приво-
дит к повышенному синтезу ОБ молекул колла-
гена I типа, FasL, остеокальцина, щелочной фос-
фатазы, IGF-I (инсулиноподобный фактор роста 
I), Bcl-2 (антиапоптозный белок), OPG (остео-
протегерин), Rbbp1 (ретинобластома-связываю-
щий белок 1), BMP-2 (костный морфогенетиче-
ский белок 2), IGFBP4 (белок 4 типа, связыва-
ющий инсулиноподобные факторы роста), ERα, 
TGF-β3 (трансформирующий ростовой фактор 
бета 3), которые обладают антирезорбтивными 
эффектами [14, 15].

Воздействие Е на эстрогеновые рецепто-
ры ОК приводит к снижению синтеза тартрат-
устойчивой кислой фосфатазы (TRAP), рецепто-
ра к интерлейкину-1 (IL-1RI), катепсинов K, B, 

L [14]. Все эти молекулы играют важную роль в 
обеспечении резорбции костной ткани, усилении 
дифференцировки и увеличении активности ОК. 
Поэтому Е обладают ингибирующим действием 
на функцию вышеуказанных клеток.

Таким образом, через лиганд-рецепторные 
механизмы Е с одной стороны способны повы-
шать функциональную активность ОБ и остео-
цитов, а с другой – ингибировать остеокластоге-
нез, увеличивать апоптоз ОК [14, 16, 17]. В связи 
с вышеизложенным становится объяснимым тот 
факт, что дефицит Е сопровождается снижени-
ем функции ОБ и увеличением активности ОК. 
Это приводит к  превалированию резорбцион-
ных процессов в костной ткани и развитию кар-
тины ОП.

Обнаруженные свойства Е в конечном ито-
ге предопределяют их протективную роль в от-
ношении костной резорбции. Знание механиз-
мов активации эстрогеновых рецепторов и по-
тенцируемых ими эффектов дает возможность 
поиска новых синтетических лигандов к выше-
указанным рецепторам, которые позволят заме-
нить препараты природных Е, достичь высокой 
эффективности благоприятного воздействия на 
метаболизм костной ткани и при этом миними-
зировать частоту и выраженность побочных эф-
фектов [18].

Роль иммунных факторов
Существенные успехи последних лет в изу-

чении физиологических и патофизиологических 
закономерностей костного ремоделирования по-
зволили установить важную роль в патогенезе 
постменопаузального ОП и иммунных механиз-
мов, в том числе цитокиновой системы RANK-
RANKL-OPG [19]. Исходя из современных пред-
ставлений, помимо прямого влияния Е на про-
цессы ремоделирования костной ткани, на остео-
бласто- и остеокластогенез, вышеуказанные гор-
моны также способны воздействовать на клетки 
костной системы опосредованно – через регуля-
цию иммунных факторов. Причем, иммунный 
компонент в патогенезе постменопаузального 
ОП может быть ключевым [20].

Результаты научных исследований демон-
стрируют центральную роль в регуляции диф-
ференцировки и активации ОК двух цитокинов 
[21]. Для образования зрелых ОК обязательным 
является воздействие на их предшественники 
макрофагального колонийстимулирующего фак-
тора (M-CSF) и лиганда активатора рецептора 
ядерного фактора κВ (RANKL). M-CSF, связыва-
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ясь со своим рецептором C-fms на предшествен-
никах ОК, обусловливает передачу сигнала через 
МАР-киназы и ERKs. Это является обязатель-
ным условием для ранней стадии дифференци-
ации вышеуказанных клеток. Помимо того, что 
M-CSF является эффективным стимулятором 
экспрессии рецептора RANK и пролиферации 
ОК, он также регулирует апоптоз, повышая жиз-
неспособность данных клеток [22, 23]. RANKL, 
цитокин из суперсемейства фактора некроза опу-
холей (TNF), также связывается с соответствую-
щим рецептором (RANK) на предшественниках 
или зрелых ОК [24]. Воздействие образующего-
ся при этом комплекса RANKL-RANK на актив-
ность клеток осуществляется через сигнальные 
пути с участием NF-kB, с-Fos, фосфолипазы Cγ 
(PLCγ) и транскрипционного фактора NFATc1 
(ядерный фактор активированных Т-клеток c1) 
[22]. NFATc1 в конечном итоге приводит к повы-
шенной экспрессии генов TRAP, катепсина К и 
других генов, необходимых для образования ак-
тивных ОК и обеспечения их функции [25].

Цитокиновой системе RANKL-RANK-OPG 
отводят первостепенное значение во взаимо-
действиях ОБ и ОК и в остеокластогенезе [26]. 
В этой системе остеопротегерин (OPG), кото-
рый также относится к цитокинам суперсемей-
ства TNF, обеспечивает протективную роль в от-
ношении резорбции костной ткани и активации 
ОК, являясь растворимым «рецептором-ловуш-
кой» для RANKL [23]. 

Недостаточность Е, обусловливающая акти-
вацию иммунных клеток, способствует увеличе-
нию продукции не только RANKL, но и других 
провоспалительных цитокинов, что представля-
ется даже более важным для увеличения актив-
ности ОК и индуцирования резорбции костной 
ткани. К настоящему времени установлено, что 
такие цитокины как TNF, IL-1, IL-6, IL-17 игра-
ют важнейшую роль в усилении дифференци-
ровки ОК и индукции остеопоротических изме-
нений. В связи с этим они получили название 
проостеокластогенных цитокинов. 

Что касается роли Е, то установлено, что они 
подавляют экспрессию проостеокластогенных 
цитокинов и тем самым осуществляют свой за-
щитный эффект в отношении развития ОП. Было 
обнаружено, что Е снижают продукцию TNF, 
IL-1 и IL-6 клетками моноцитарно-макрофагаль-
ного происхождения, а также мезенхимальными 
стромальными клетками и ОБ [6]. 

Причем, Е способны подавлять продукцию 
RANKL, TNF, IL-1 и IL-6 благодаря как прямому 
влиянию на Т-клетки, так и опосредованно через 
ингибицию IL-7 и стимуляцию трансформирую-
щего фактора роста бета – TGF-β [27, 28]. 

Таким образом, результаты проведенных в 
последние годы исследований существенно рас-
ширили наши представления о патогенезе пост-
менопаузального ОП. На клеточном и молеку-
лярном уровнях доказана важная, а может быть 
даже и ключевая, роль иммунных факторов в 
развитии остеопоротических нарушений кост-
ной ткани при дефиците Е. С одной стороны, на-
копленные к настоящему времени данные име-
ют важную научную ценность и свидетельству-
ют о необходимости дальнейших исследований 
в области остеоиммунологии для более глубоко-
го изучения механизмов регуляции костного ре-
моделирования иммунными факторами. С дру-
гой стороны, уже сейчас есть научно обоснован-
ные предпосылки для использования результа-
тов научных изысканий с целью разработки но-
вых подходов в профилактике и терапии, в том 
числе исходя из того, что ОП у женщин в постме-
нопаузе может быть хроническим воспалитель-
ным заболеванием [29, 30].

Роль дефицита витамина D
Одним из факторов, играющих роль в разви-

тии ОП, в том числе постменопаузального, явля-
ется недостаточное содержание в организме ви-
тамина D (VD), который обеспечивает регуля-
цию костного ремоделирования. VD совместно 
с паратиреоидным гормоном и кальцитонином 
традиционно объединяют в группу кальцийре-
гулирующих гормонов, основной функцией ко-
торых является поддержание в плазме крови фи-
зиологических уровней кальция (Са2+) и фосфа-
та (HPO4

-2), необходимых для адекватной мине-
рализации костной ткани и скелетообразования 
[31]. Поэтому дефицит VD у детей вызывает за-
медление роста и классические симптомы рахи-
та, а у взрослых способствует развитию остеопе-
нии и ОП.

Более 70 лет назад было установлено, что по-
ступление кальция в организм человека происхо-
дит через слизистые кишечника, а интенсивность 
его поглощения существенно зависит от VD [32]. 
Данное свойство VD обеспечивается благодаря 
его способности стимулировать в тонком кишеч-
нике транскрипцию генов, влияющих на абсорб-
цию кальция [33]. Кальцитриол (1,25(OH)2D), 
который является биологически активной фор-
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мой VD, усиливает экспрессию гена переходно-
го рецепторного потенциального катионного ка-
нала TRPV6 и гена кальций связывающего бел-
ка (calcium-binding protein – CaBP) кальбиндина 
D9k. Продукты данных генов обеспечивают аб-
сорбцию ионов Са2+ в клетках слизистой кишеч-
ника. В связи с этим дефицит VD сопровождает-
ся уменьшением показателей экспрессии выше-
указанных генов и, соответственно, существен-
ным снижением (более чем на 75%) эффективно-
сти кишечной абсорбции кальция [32]. Наряду с 
вышеуказанными механизмами, 1,25(OH)2D об-
ладает способностью усиливать абсорбцию Са в 
кишечнике и через негеномные эффекты (фено-
мен «transcaltachia»), которые развиваются в те-
чение нескольких минут и при этом, по всей ви-
димости, происходят без потенцирования транс-
крипци генов TRPV6 и кальбиндина D9k [32]. 

Геномные эффекты VD по отношению к аб-
сорбции кальция реализуется через соответству-
ющие ядерные рецепторы витамина D (VDR) 
в эпителии кишечника [32].  Подтверждением 
этому служат результаты наблюдения за VDR-
нокаутными мышами [34]. Как показали иссле-
дования, отсутствие VDR в эпителии кишечника 
экспериментальных мышей сочетается со сни-
жением поступления в организм кальция более 
чем на 70%. Вследствие этого, у мышей отмеча-
ются низкие показатели сывороточного Ca, уве-
личение уровня паратиреоидного гормона, за-
медление роста и тяжелый ОП. Восстановление 
же функции VDR обеспечивает нормализацию 
вышеуказанных нарушений [34]. Следует под-
черкнуть, что экспрессия VDR в эпителии ки-
шечника человека снижается при дефиците Е, а 
также уменьшается с возрастом, что имеет опре-
деленное значение в патогенезе постменопау-
зального ОП [35]. 

Необходимо отметить, что участие VD в ко-
стеобразовании не ограничивается только лишь 
его опосредованным влиянием на формирова-
ние костной ткани через стимуляцию абсорбции 
кальция и фосфора в тонком кишечнике. Основа-
нием для изучения иных механизмов регуляции 
VD костного ремоделирования послужило уста-
новленное более 25 лет назад присутствие как 
1,25(OH)2D, так и VDR в ОБ и остеоцитах [36]. 
Данный факт позволил сделать предположение 
о возможном прямом регулирующем действии 
1,25(OH)2D на костные клетки. Высказанная ги-
потеза нашла подтверждение в сотнях научных 
исследований и сейчас нет сомнений в том, что 

VD непосредственно участвует в метаболиз-
ме костной ткани, прямо воздействуя через ре-
цепторы VDR на ее клеточные элементы – хон-
дроциты, ОБ, остеоциты и ОК [37]. Степень зна-
чимости непосредственного воздействия VD на 
кость по отношению к его способности стимули-
ровать кишечную абсорбцию кальция и фосфора 
до сих пор остается предметом дискуссий. Од-
нако, неоспоримым является тот факт, что меха-
низмы как прямого, так и косвенного участия VD 
являются важными и необходимыми для полно-
ценной регуляции метаболизма костной ткани, а 
дефицит одного из них, по крайней мере отчасти, 
может компенсироваться другим [37].

Считается, что основной мишенью из кле-
ток костной системы для 1,25(OH)2D являют-
ся ОБ. Активация VDR в ОБ приводит к усиле-
нию транскрипции генов-мишеней, которые обе-
спечивают дифференцировку и функциональ-
ную активность вышеуказанных клеток. Это, 
в конечном итоге, приводит к увеличению про-
дукции остеокальцина, остеопонтина, бета-3-
интегрина, коллагена, щелочной фосфатазы, ко-
торые отражают функциональную активность 
ОБ [38]. Интересно, что одним из генов-мише-
ней 1,25(OH)2D является сам ген VDR. Данный 
факт был доказан при изучении различных куль-
тур клеток, на моделях мышиных ОБ in vitro и 
in vivo. Причем, 1,25(OH)2D обладает способно-
стью не только регулировать экспрессию VDR на 
генном уровне, но и стабилизировать, увеличи-
вая период его полураспада.

Кроме того, образование лиганд-рецепторно-
го комплекса способно вызывать и негеномные, 
быстрые эффекты в ОБ, что, по всей видимости, 
обусловлено связыванием 1,25(OH)2D с VDR, 
расположенными вне ядра. Так, Biswas P. и со-
авт. [39], изучая механизмы негеномных эффек-
тов VD, показали, что воздействие 1,25(OH)2D 
на ОБ в культуре клеток приводит к быстрому 
(секунды и минуты) усилению процессов экзо-
цитоза, увеличению продукции АТФ и протеин-
киназы. На основании полученных данных ав-
торы предположили, что данные эффекты, обу-
словленные по всей видимости активацией цито-
плазматически расположенных VDR, дополняют 
геномные эффекты VD в регуляции ОБ и оказы-
вают анаболическое действие на костную ткань.

Заключение
Таким образом, в настоящее время ОП, в пер-

вую очередь постменопаузальный, становится, 
наряду с сердечно-сосудистыми и онкологиче-
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скими заболеваниями, одной из главных причин 
ухудшения здоровья и смерти. Исходя из совре-
менных представлений, ОП является типичным 
полигенным (мультифакторным, мультигенным) 
заболеванием, которое детерминируется ком-
плексом генов – эти гены влияют друг на дру-
га, пребывают в определённом взаимодействии 
между собой и факторами внешней среды, фено-
типически проявляясь в виде предрасположен-
ности к заболеванию. Генетическая составля-
ющая ОП достигает 90%, а реализация ее зави-
сит от широкого спектра неблагоприятных фак-
торов. Предрасполагающий к заболеванию гено-
тип проявляет себя и приводит к манифестации 
заболевания под воздействием особенностей об-
раза жизни, питания, изменения гормонального, 
иммунного статуса и т.д. Знание этиопатогене-
за ОП, его мультифакторности является обосно-
ванием индивидуализированного и комплексно-
го подхода в диагностике, лечении и профилак-
тике заболевания. Клинико-лабораторное обсле-
дование каждого конкретного пациента долж-
но включать патогенетически аргументирован-
ный одновременный анализ достаточно большо-
го перечня факторов, определяющих риск разви-
тия заболевания, его тяжесть и исходы. Именно 
такой подход позволит индивидуализировать на-
значение лечебно-профилактических мероприя-
тий и повысить их эффективность. 
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СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ЕТІОЛОГІЮ ТА 
ПАТОГЕНЕЗ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО 

ОСТЕОПОРОЗУ
Майлян Е.А.

Донецький національний медичний 
університет ім. М. Горького

Резюме. За етіологією остеопороз, у тому числі 
пост менопаузальний, є мультифакторним захворюван-
ням, розвиток якого на 90% генетично детермінований. 
Схильний до захворювання генотип призводить до клі-
нічної маніфестації під впливом особливостей способу 
життя, харчування, змін гормонального, імунного стату-
су і т.д. У роботі представлені основні досягнення в га-
лузі молекулярної генетики остеопорозу. Охарактеризо-
вано ключові патогенетичні механізми розвитку остео-
порозу в жінок у постменопаузальному періоді (дефіцит 
естрогенів і вітаміну D, роль імунних факторів). Муль-
тифакторність захворювання свідчить про необхідність 
комплексного підходу в оцінці стану здоров’я кожного 
конкретного пацієнта та індивідуалізації лікувально-про-
філактичних заходів.

Ключові слова: остеопороз, етіопатогенез, генетика, 
естрогени, вітамін D, цитокіни.

THE MODERN IDEAS ABOUT THE POST-
MENOPAUSAL OSTEOPOROSIS ETIOLOGY 

AND PATHOGENESIS 
Maylyan E.A.

Donetsk National Medical University named 
after M. Gorky

Summary. Osteoporosis, including post-menopausal, is 
multifactorial disease which development is 90% genetically 
determined. Disease contributing genotype leads to the clin-
ical manifestation through the influence of way of life, nu-
trition, hormonal changes, immune status features, etc. The 
main achievements in molecular genetic field of osteoporosis 
are presented in this article. Key pathogenetic mechanisms of 
osteoporosis development in post-menopausal period wom-
en (estrogens and vitamin D deficiency, immune factors role) 
are characterized. Disease multifactorial nature demonstrates 
the need of integrated approach for personal health status as-
sessment and treatment-and-prophylactic actions individual-
ization.

Key words: osteoporosis, etiopathogenesis, genetics, 
estrogens, vitamin D, cytokines.
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Лечение нарушений посттравматического 
репаративного остеогенеза и дефектов костной 
ткани по-прежнему остается актуальной пробле-
мой, для решения которой требуется уточнить 
целый ряд важных аспектов. Несмотря на значи-
тельное количество работ, посвященных изуче-
нию данной проблемы, частота неудовлетвори-
тельных исходов лечения остается достаточно 
высокой. При нарушениях репаративного остео-
генеза эта цифра достигает 15%, а при дефектах 
костной ткани – в среднем 10,5% (El-Rosasy M., 
2007; Brydone A., 2010). Среди причин, наруша-
ющих заживление переломов костей, выделя-
ют три основные группы: причины, негативно 
влияющие на функциональное состояние кост-
ной ткани до травмы; причины, связанные с са-
мой травмой; причины, которые влияют на тече-
ние репаративного остеогенеза в процессе лече-
ния. Наименее изученной в настоящее время яв-
ляется вторая группа. Несмотря на то, что значи-
тельное количество исследователей в своих ра-
ботах указывают на наличие взаимосвязи меж-
ду энергией травмирующего агента и течением 
репаративного остеогенеза, детального изучения 
этой взаимосвязи до настоящего времени не про-

водилось. Также в литературе отсутствуют рабо-
ты, посвященные изучению состояния клеточ-
ных источников остеорепарации в зависимости 
от прилагаемой к костной ткани энергии травми-
рующего агента. Изучение морфофункциональ-
ных изменений, развивающихся в костной ткани 
и клетках, принимающих участие в остеорепара-
тивных процессах, позволит более глубоко по-
нять процессы, происходящие в области костной 
раны, и определить на клеточном уровне причи-
ны нарушения формирования специфического 
костного регенерата.

«Золотым стандартом» в восстановлении де-
фектов костной ткани является трансплантация 
аутологичной кости. Однако данный метод имеет 
недостатки: 1) ограниченный объем аутологич-
ного костного материала, доступного для забора; 
2) необходимость дополнительного хирургиче-
ского вмешательства для получения аутотранс-
плантата, которое к тому же может приводить к 
осложнениям (боль, инфекция, возникновение 
донорской раны и т.д.).

В качестве альтернативы аутологичной транс-
плантации костной ткани разрабатывались мето-
ды получения (соответствующей обработки) и 
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трансплантации алло- и ксенокости. Также раз-
рабатываются синтетические остеопластические 
материалы. Результаты использования данных 
подходов для значительных дефектов кости мож-
но считать неудовлетворительными. Общим не-
достатком алло-, ксено- и синтетических остео-
пластических материалов является отсутствие в 
них главного активного компонента костной тка-
ни – собственно остеогенных клеток.

Среди причин неудовлетворительных исхо-
дов лечения дефектов костной ткани при исполь-
зовании костных ауто- и аллотрансплантатов яв-
ляется отсутствие сращения трансплантата с 
костной тканью реципиентного ложа, их частич-
ный или полный лизис. Частичный лизис кост-
ных аутотрансплантатов связывают с гибелью 
значительного количества клеток костной тка-
ни в трансплантате, а лизис костных аллотран-
сплантатов и отсутствие их сращения с костной 
тканью – с недостаточным пролиферативным 
потенциалом остеогенных клеток реципиентно-
го ложа. 

В то же время последние научные и клиничес-
кие работы показывают, что развитие современ-
ной биомедицинской науки позволяет включить 
в арсенал врача целый комплекс биотехнологи-
ческих методов с использованием подходов кле-
точной терапии и тканевой инженерии для кор-
рекции множества патологических процессов, в 
том числе и для лечения длительно несрастаю-
щихся переломов, асептических (аваскулярных) 
некрозов и дефектов костей критического разме-
ра.

Посттравматические дефекты костной ткани 
и методы их лечения

Посттравматические дефекты костной тка-
ни занимают особое место среди причин, нару-
шающих течение остеорепаративных процессов. 
Г.И. Лаврищева и соавт. (Лаврищева Г.И., 1996) 
показали, что если расстояние между костны-
ми фрагментами превышает 3-5 мм, то формиро-
вание костной мозоли не происходит и целост-
ность кости не восстанавливается.

Дефекты костей отмечаются у 0,4% от всех 
пострадавших с переломами костей. Наиболее 
часто дефекты костей образуются при откры-
тых высокоэнергетических травмах и состав-
ляют 11,4% от всех пострадавших с открыты-
ми переломами костей (Keating J.F., 2005). 69% 
всех дефектов – это дефекты диафизов длин-
ных костей, среди них 68% – дефекты больше-
берцовой кости и 22% – дефекты бедренной ко-

сти (Keating J.F., 2005). По данным Salgado A.J. 
с соавт. (Salgado A.J., 2004) и Brydone A.S. с со-
авт. (Brydone A.S., 2010), ежегодно примерно в 
1 миллионе случаев скелетной травмы образуют-
ся костные дефекты, размеры которых являются 
слишком большими и требуют осуществления 
костнопластических операций. Выбор способа 
восполнения дефекта костной ткани зависит от 
вида дефекта и его размеров. 

Наиболее часто при незначительных дефек-
тах костной ткани в качестве остеозамещающе-
го материала используют аутокость (Bueno E.M., 
2009). Использование губчатых костных ауто-
трансплантатов считается наиболее оптималь-
ным, т.к. они обладают остеоиндуктивными и 
остеокондуктивными свойствами, безопасны 
для пациента, дешевы и легкодоступны. Недо-
статком аутотрансплантатов является их ограни-
ченный объем, что не позволяет восполнять зна-
чительные дефекты костей, и необходимость до-
полнительного хирургического вмешательства 
при заборе трансплантата (Laurie S.W., 1984; 
Niikura T., 2008). В литературе имеются дан-
ные о том, что у 3,2% больных, которым осу-
ществлялась костная аутотрансплантация, на-
блюдалось полное рассасывание аутотрансплан-
тата, а у 9,3% больных – его частичный лизис 
(Mitchell S.E., 2010). В 5-7% случаев в области 
забора трансплантата развивались инфекцион-
ные осложнения, а у 30% больных в этой обла-
сти длительное время сохранялись парестезии 
(Arrington E., 1996; Thomas A., 2008).

Лечение значительных по протяжению де-
фектов трубчатых костей представляет собой 
сложную проблему, к решению которой различ-
ные авторы подходят по-разному. Так некото-
рые предлагают использовать неваскуляризи-
рованную аутологичную малоберцовую кость 
(Grimer R.J., 2000). В то же время они отмечают, 
что при использовании данного способа замеще-
ния костного дефекта почти у 5% больных про-
исходит полный, а у 10,3% больных частичный 
лизис трансплантата. У 12% больных отсутству-
ет сращение между дистальным участком транс-
плантата и костным фрагментом. В связи с огра-
ниченным объемом костного аутотранспланта-
та в качестве его альтернативы используют кост-
ный алло- или ксенотрансплантат, что позволяет 
решить проблему, связанную с объемом костно-
замещающего материала (Finkemeier C.G., 2002). 
При использовании аллогенных или ксеноген-
ных костных трансплантатов возникает пробле-
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ма иммунной несовместимости, которая решает-
ся посредством специальной обработки костно-
го трансплантата – криоконсервации или лиофи-
лизации (Finkemeier C.G., 2002). В результате та-
кой обработки происходит устранение клеточно-
го компонента костного трансплантата, что прак-
тически лишает его остеоиндуктивных свойств и 
приводит к замедлению перестройки трансплан-
тата и формирования новой кости по сравнению 
с аутотрансплантатом (Finkemeier C.G., 2002). 
Клиническое использование аллогенных/ксено-
генных трансплантатов показало, что в 14% слу-
чаев отсутствует сращение трансплантата с ко-
стью. У 8% больных, которым для замещения 
значительных костных дефектов использовали 
аллотрансплантаты, происходил полный лизис 
трансплантата, а у 13,1% больных – его частич-
ный лизис (Shasha N., 2003). 

Сопоставление данных клинического исполь-
зования костных ауто- и аллотрансплантатов для 
замещения значительных дефектов трубчатых 
костей свидетельствует о том, что при использо-
вании данных подходов наблюдается достаточ-
но высокая частота неудовлетворительных ис-
ходов – лизис аутотрансплантата происходит у 
5% больных, а аллотрансплантата – у 8-30%, от-
сутствие сращения между аутотрансплантатом и 
костью наблюдается в 12% случаев, а аллотран-
сплантата – в 14% (Shasha N., 2003; Mitchell S.E., 
2010).

Процесс замещения костного дефекта при ис-
пользовании костного аллотрансплантата проис-
ходит по типу «ползущего» регенерата. Посте-
пенное проникновение клеток костной ткани в 
ткань трансплантата обусловлено регенератор-
ным потенциалом клеток-предшественников, и 
от этого потенциала зависит, насколько быстро 
произойдет перестройка трансплантата и про-
изойдет ли она вообще (Корнилов Н.В., 2000). 
По данным Eyres K.S. и соавт. (Eyres K.S., 1995), 
при сегментарных дефектах костей в костных 
фрагментах происходят различные морфологи-
ческие изменения – в периферическом фрагмен-
те происходит потеря 50% костной плотности, 
а в проксимальном – склерозирование костной 
ткани. По мнению авторов, это связано с изме-
нениями клеточного состава кости. Эти данные 
косвенно свидетельствуют о том, что в костных 
фрагментах происходит снижение регенератор-
ного потенциала клеток-предшественников, что, 
в свою очередь, оказывает влияние на процесс 

сращения костного трансплантата с костью и его 
перестройку. 

С целью активации остеогенеза при исполь-
зовании аллогенных трансплантатов в экспери-
ментах на животных использовали BMP (bone 
morphogenetic protein, костный морфогенетичес-
кий белок). Использование аллотрансплантата 
совместно с BMP позволило добиться положи-
тельных результатов у 92% животных, но у 8% 
произошел лизис аллотрансплантата (Nilsson O., 
1986).

Наряду с ауто- и аллотрансплантацией для 
замещения значительных дефектов диафизов ко-
стей в странах СНГ и, в меньшей мере, в стра-
нах дальнего зарубежья используется метод ком-
прессионно-дистракционного остеосинтеза, ко-
торый был разработан Илизаровым Г.А. Однако 
использование данного метода сопряжено с ря-
дом проблем – длительностью лечения и разви-
тием ряда осложнений. Длительность лечения 
дефектов длинных костей, по данным различ-
ных авторов, составляла от 20,7-24,5 (Blum A., 
2010) до 34,8-43,5 мес. (Sen C., 2006; El-Rosasy 
M., 2007). Неудовлетворительные результаты 
при использовании компрессионно-дистракци-
онного остеосинтеза для замещения костного 
дефекта составляют около 7-9,8% (Sen C., 2006; 
El-Rosasy M., 2007). Неудачи при лечении значи-
тельных дефектов диафизов костей в 10% случа-
ев связывают с замедлением формирования кост-
ного регенерата, в 40% – с развитием инфекци-
онных процессов, в 5% – с переломами костно-
го регенерата и в 5-11% случаев – с рефракту-
рами в месте сопоставления костных фрагмен-
тов (Rajasekaran S., 2009; Ryzewicz M., 2009). У 
20% больных для достижения сращения костных 
фрагментов потребовалось выполнение повтор-
ных операций (Ryzewicz M., 2009). 

В течение последних 30 лет ведется актив-
ная разработка и изучение возможности ис-
пользования в качестве трансплантатов матери-
алов, полученных из синтетических или есте-
ственных биоматериалов (Brydone A., 2010). 
В литературе имеется значительное количе-
ство экспериментальных работ, в которых по-
казано наличие остеоиндуктивных и/или остео-
кондуктивных свойств у синтетического ги-
дроксиапатита (ГА) (Дедух Н.В., 2006; Lutolf 
M., 2003), ГА из кораллов (Glowacki J., 1995), 
β-трикальцийфосфата и пористого двухфазного 
фосфата кальция (Yuan H., 2002; Le Nihouannen, 
2005; Fellah B., 2008), цементируемого фосфата 
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кальция (Thomas A., 2008), пористого биоактив-
ного титана (Fujibayashi S., 2004) и др. Однако 
остеогенные и остеоиндуктивные свойства этих 
материалов значительно уступают таковым кост-
ного аутотрансплантата (Fellah B., 2008; Thomas 
A., 2008). Использование синтетических замени-
телей в клинике не дало ожидаемого результата. 
При заполнении дефектов проксимального ме-
таэпифиза большеберцовой кости кальций-фос-
фатным цементом замещение костного дефекта 
в среднем происходило в течение 23 мес. и зави-
село от объема дефекта костной ткани, а неудов-
летворительные исходы лечения составили 14% 
(Oztürkmen Y., 2010).

Для улучшения остеоиндуктивных свойств 
синтетических материалов в экспериментах осу-
ществляли их насыщение  различными  фактора-
ми  роста. Geesink R. и соавт. (Geesink R., 1999) 
показали, что насыщение ГА BMP-7 в супрафи-
зиологической концентрации повышает остео-
индуктивные свойства ГА. Такие же результа-
ты были получены другими авторами (Boyne P., 
2001; Lutolf M., 2003). К недостаткам данного 
способа повышения остеоиндуктивности син-
тетических материалов можно отнести высо-
кую стоимость рекомбинантных факторов ро-
ста, крайне незначительное время, в течение ко-
торого они выполняют свою функцию в виду бы-
строй деградации протеолитическими фермента-
ми, что обусловливает необходимость разработ-
ки технологии пролонгации действия этих фак-
торов. Thomas A. и соавт. (Thomas A., 2008) для 
повышения индуктивных свойств керамических 
трансплантатов и уменьшения объема костно-
го аутотрансплантата использовали смесь каль-
ций-фосфатного цемента и аутокости из крыла 
подвздошной кости в соотношении 2:1. Резуль-
таты клинического использования авторами дан-
ной смеси при лечении дефектов большеберцо-
вой кости показали, что процесс перестройки 
трансплантата происходит в 1,5-2 раза дольше, 
чем костного аутотрансплантата, а неудовлетво-
рительные исходы лечения составили 8,2%.

Регенеративная медицина: методы клеточ-
ной терапии и тканевой инженерии. Общие 
представления о стволовых и прогениторных 
клетках

Достижения в области молекулярной и кле-
точной биологии привели к появлению нового 
раздела в медицине, получившего название реге-
неративная медицина. Принципиальным отличи-
ем данного подхода от реконструктивно-восста-

новительной медицины является его направлен-
ность на стимуляцию процессов репаративной 
регенерации поврежденных органов и тканей, 
как с использованием внешних факторов, так и 
посредством активации собственных ресурсов 
организма (Audet G., 2009).

Наиболее перспективными направлениями 
в области регенеративной медицины считаются 
клеточная терапия и тканевая инженерия. Кле-
точная терапия – трансплантация клеток, часто 
предварительно культивированных in vitro, для 
возмещения утраченных или дефектных кле-
точных популяций, либо для стимуляции соб-
ственных регенераторных процессов организма 
(Bajada S., 2008). Тканевая инженерия – созда-
ние in vitro на основе клеток и молекул внекле-
точного матрикса живых эквивалентов органов 
и тканей для их последующей трансплантации 
(Lanza R., 1997).

Ведутся интенсивные экспериментальные, 
преклинические и клинические исследования 
возможности применения клеточной терапии 
для лечения инсульта (Chen J., 2001), инфаркта 
миокарда (Jackson K., 2001), критической ише-
мии нижних конечностей (Ishikawa M., 2004), 
повреждений спинного мозга (Sykova E., 2006) и 
других заболеваний (Redmond D., 2007). 

С использованием методов тканевой инже-
нерии уже получены и используются живые эк-
виваленты кожи (для лечения обширных ожо-
гов, незаживающих ран и трофических язв) 
(Loss M., 2000), хряща (травматические повреж-
дения суставов) (Steinwachs M., 2007) и трахеи 
(Macchiarini P., 2004). Также идут работы над 
созданием биоинженерных кровеносных сосу-
дов (Baguneid M., 2006), клапанов сердца (Ахме-
дов Д., 2009), роговицы (Griffith M., 2002) и др.

Как клеточная терапия, так и тканевая ин-
женерия требуют использования большого ко-
личества клеток, при этом часто различных ти-
пов. Далеко не все из существующих в челове-
ческом организме типов дифференцированных 
клеток могут быть получены в достаточном ко-
личестве в связи либо с их не способностью к 
размножению (кардиомиоциты, зрелые нейро-
ны), либо с трудностью их изоляции и культи-
вирования (эндотелиальные, глиальные клетки). 
Таким образом, основным инструментом регене-
ративной медицины становятся стволовые клет-
ки (Audet G., 2009).

Стволовые клетки (СК) являются структурно-
функциональными единицами эволюции, раз-
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вития и регенерации организмов (Weissman I., 
2000). В зависимости от стадии развития орга-
низма выделяют эмбриональные, фетальные и 
постнатальные (взрослые) стволовые клетки 
(Audet G., 2009). Использование эмбриональных 
и фетальных СК связано с целым рядом этиче-
ских и юридических проблем. Кроме того дан-
ные СК не возможно применять на аутологичной 
основе (пожалуй за исключением СК, выделяе-
мых из пуповины и пуповинной крови), что под-
нимает вопросы иммунологической совмести-
мости и тестирования донорского материала на 
вирусные и бактериальные инфекции. Таким об-
разом, на сегодняшний день целесообразным яв-
ляется использование постнатальных соматичес-
ких СК (выделенных из тканей и органов взрос-
лого организма) (Audet G., 2009).

Наиболее простым, функциональным и уни-
версальным определением СК является следую-
щее: стволовая клетка – недифференцированная 
клетка, способная самообновляться на протяже-
нии всей жизни организма и производить диффе-
ренцированных потомков одного или нескольких 
клеточных типов (Masters J., 2009).

Достаточно хорошо описаны и идентифи-
цированы СК скелетной мышцы (сателлитные 
клетки, или миобласты) (Tajbakhsh S., 2005), 
гемопоэтические (Haylock D., 2007), нейраль-
ные (Reynolds B., 1992) и эпителиальные СК 
(Blanpain C., 2004). Более дискутабельным яв-
ляется статус эндотелиальных клеток-предше-
ственников (Asahara T., 1997) и мультипотент-
ных стромальных клеток жировой ткани и кост-
ного мозга (стволовые или прогениторные клет-
ки) (Prockop D., 2008).

В основу существующей классификации СК 
положен принцип их разделения по способности 
(потентности) клеток давать начало различным 
дифференцированным клеточным типам (Audet 
G., 2009). 

Схематически СК подразделяются на:
– тотипотентные клетки – зигота и бласто-

меры до 8-ой клеточной стадии развития эмбри-
она (0-4 сутки от начала деления зиготы), каждая 
из этих клеток способна дать начало новому ор-
ганизму;

– плюрипотентные клетки – эмбриональные 
стволовые клетки, т.е. клетки внутренней кле-
точной массы (эмбриобласт, пятые сутки от на-
чала деления зиготы) и индуцированные плю-
рипотентные стволовые клетки, получаемые из 
постнатальных дифференцированных соматиче-

ских клеток путем гиперэкспрессии экзогенно 
введенных факторов плюрипотентности; автор 
технологии – японский ученый Shinya Yamanaka, 
лауреат Нобелевской премии в области физиоло-
гии и медицины 2012 г.; эти клетки способны 
дать начало более 200 клеточным типам трех ос-
новных зародышевых листков эмбриона;

– мультипотентные клетки – клетки позд-
них стадий развития плода, тканей взрослого ор-
ганизма и пуповинной крови; способны образо-
вать любые клетки в пределах одного зародыше-
вого листка;

– унипотентные клетки – клетки, которые 
могут дифференцироваться только в единствен-
ный клеточный тип.

В зависимости от периода развития организ-
ма, СК подразделяются на эмбриональные ство-
ловые клетки (embryonic stem cells), выделен-
ные из эмбриобласта, и постнатальные сомати-
ческие стволовые клетки взрослого организма 
(adult stem cells). Однако в некоторых странах, в 
том числе и в Украине, выделяют еще и феталь-
ные стволовые клетки, выделенные из эмбрио-
нов ранних стадий гестации до 10-12 недель (Ку-
харчук А.Л., 2004).

На присутствие в тканях взрослого организма 
недифференцированных клеток (постнатальных 
СК), способных к пролиферации и дифферен-
цировке, впервые указал Максимов А.А. в 1927 
году в своем учении о «мезенхимальном резер-
ве организма». Изучая различные виды соедини-
тельной ткани, которые имеют мезенхимальное 
происхождение, он обратил внимание на нали-
чие недифференцированных клеток, которые не 
входили в категорию обычных соединительнот-
канных клеток. Эти клетки прямо не участвова-
ли в специфических функциях обмена веществ 
и иммунных процессах, а под влиянием различ-
ных физиологических и патологических факто-
ров начинали «производить» фибробласты и ги-
стиоциты. Участие недифференцированных кле-
ток в процессах репаративной регенерации, ко-
торые во многом повторяли процессы, харак-
терные для эмбриогенеза, позволило Макси-
мову А.А. назвать эти клетки «зародышами во 
взрослом организме» или «мезенхимальным ре-
зервом организма» (Maximov A., 1927). 

Мультипотентные мезенхимальные стро-
мальные клетки: история открытия и морфо-
функциональные свойства

В конце 60-х – начале 70-х годов XX столе-
тия Фриденштейн А.Я. и Лалыкина К.С. обнару-
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жили мультипотентные мезенхимальные стро-
мальные клетки (ММСК) в строме костного моз-
га (Фриденштейн А.Я., 1973). Наличие ММСК 
в строме костного мозга взрослого организма 
было подтверждено многими научными коллек-
тивами в последующие годы (Kuznetsov S., 2000; 
Jiang Y., 2002). Наряду с костным мозгом ММСК 
были выявлены практически во всех органах и 
тканях взрослого организма (Prockop D., 2008).

Основным источником ММСК является кост-
ный мозг (Prockop D., 2008). Содержание дор-
мантных (спящих) ММСК в костном мозге не 
превышает 0,01-0,001% и с возрастом их коли-
чество уменьшается. Если у новорожденного 
одна ММСК приходится на 10 тыс. клеток кост-
ного мозга, то в 50 лет – на 400 тыс. клеток, а в 
80 лет – на 1-2 млн. клеток (Prockop D., 2008). 
В костном мозге ММСК стабильно поддержива-
ют недифференцированный фенотип и находят-
ся в фазе G0 клеточного цикла. Морфологически 
они представляют собой фибробластоподобные 
веретенообразные клетки (Гололобов В.Г., 2003). 

До недавнего времени идентификацию 
ММСК осуществляли по совокупности призна-
ков. Однако такая идентификация может оказать-
ся недостоверной, так как в литературе нет еди-
ного мнения о характерных для ММСК призна-
ках. Одни авторы полагают, что ММСК характе-
ризуются иммунореактивностью к остеопонти-
ну (ОП), проколлагену-α1, коллагену IV типa, 
ламинину, мышечному актину и CD10 (диффе-
ренцировочный антиген пре-В-лимфоцитов, гра-
нулоцитов, фибробластов); дают отрицатель-
ные реакции с маркерами поздней дифферен-
цировки остеобластов – остеокальцином (ОК), 
костным сиалопротеином (КСП) (Clark B., 1995; 
Prockop D., 2008), обладают низкой активно-
стью ЩФ, содержат многочисленные лизосомы 
с кислой фосфатазой (КФ) и включения гликоге-
на. Другие авторы, напротив, к маркерам ММСК 
относят КСП, ОК, относительно высокую актив-
ность ЩФ, и низкую экспрессию ОП (Jiang Y., 
2002), а также синтезируемые клетками фактор 
некроза опухоли (ФНО), коллаген III типа, инсу-
линподобный фактор роста 1 (ИПФР-I). Ряд ав-
торов утверждает, что единственным достовер-
ным маркером ММСК является STRO-1+ (моно-
клональное антитело,  связывающееся с поверх-
ностным антигеном ММСК) (Oyajobi B., 1999).

Причиной столь разных мнений исследовате-
лей послужило наличие различных протоколов 
изоляции, культивирования, дифференцировки и 

идентификации ММСК. В связи с этим, в 2006 
году специальный комитет International Society 
for Cellular Therapy (ISCT) предложил минималь-
ный набор критериев, которые позволяют стан-
дартизировать идентификацию ММСК челове-
ка (Dominici M., 2006). Согласно этому предло-
жению, для идентификации ММСК определены 
три минимальных критерия: 1) адгезия к пласти-
ку при стандартных условиях культивирования; 
2) специфическая экспрессия поверхностных 
клеточных антигенов (позитивная экспрессия 
CD105, CD73, CD90 и негативная CD45, CD34, 
CD14 или CD11b, CD79α, или CD19, HLA-DR); 
3) мультипотентный потенциал к направленной 
дифференциации in vitro в остеобласты, адипо-
циты и хондроциты. 

Наряду с костным мозгом, источником 
ММСК может служить жировая ткань (Zuk P., 
2001). В отличие от костномозговых ММСК, у 
клеток стромы жировой ткани отсутствовала 
экспрессия молекул клеточной адгезии VCAM 
(CD106), которая функционально связана с ге-
мопоэзом. Так же, как и ММСК костного моз-
га, ММСК из жировой ткани, обладают способ-
ностью к остеогенной дифференцировке. В по-
следнее время в ряде работ появились сведения 
о том, что МСК имеются в тканях эндодермаль-
ного, мезодермального и эктодермального про-
исхождений. По мнению авторов, эти клетки мо-
гут быть выделены из тканей органов, масшта-
бированы в условиях in vitro и успешно транс-
плантированы.

Экспериментальные данные об использова-
нии мультипотентных мезенхимальных стро-
мальных клеток для стимуляции репаратив-
ного остеогенеза. Материалы-носители (скаф-
фолды) для тканевой инженерии костной тка-
ни

В литературе имеется значительное количе-
ство экспериментальных работ, в которых убе-
дительно показано, что трансплантация ММСК 
при лечении дефектов костей у животных за-
пускает процессы остеогенеза и восстанавли-
вает целостность кости (Гололобов В.Г., 2004; 
Wang Z., 2006; Oliveira J., 2010). Трансплантиро-
ванные ММСК костного мозга обладают отчет-
ливым индуцирующим и оптимизирующим вли-
янием на течение остеорепаративных процес-
сов даже там, где посттравматический остеоге-
нез в обычных условиях не происходит (Гололо-
бов В.Г., 2004).
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Одним из важных условий, определяющих 
возможность ММСК дифференцироваться по 
остеогенному типу и образовывать костную 
ткань, является создание условий для форми-
рования клетками трехмерной структуры (Yuan 
J., 2007). Это достигается при помощи специ-
альных носителей, которые выполняют функ-
цию временного экстрацеллюлярного матрикса, 
на котором клетки находятся до формирования 
нового внеклеточного матрикса и новой костной 
ткани.

По современным представлениям «идеаль-
ный» костнозамещающий материал-носитель 
трансплантируемых клеток должен быть био-
логически совместимым, хорошо васкуляри-
зироваться и обладать рядом других свойств: 
1) остео индукцией – запускать процессы кле-
точной пролиферации и остеогенеза; 2) остео-
кондукцией – служить матрицей для образова-
ния новой костной ткани, хорошо совмещаться 
со скелетом организма и обладать способностью 
направлять рост костной ткани; 3) остеопротек-
цией – по своим механическим характеристикам 
быть способным выдерживать физиологические 
нагрузки кости (Salgado A., 2004). В настоящее 
время не существует материала, который бы от-
вечал всем требованиям, предъявляемым к иде-
альному костнозамещающему материалу. 

Механические свойства носителя могут ока-
зывать существенное влияние на дифференци-
ровку клеток. В экспериментах было показа-
но, что ММСК человека дифференцируются в 
остео генном направлении при культивировании 
на субстратах с модулем жесткости, соответ-
ствующем 80 кПа (Rowlands A., 2008). Топогра-
фия носителя оказывает существенное влияние 
на его свойства: шероховатая поверхность спо-
собствует более быстрой адгезии клеток, поры 
способствуют клеточной миграции, улучшают 
поступление питательных веществ и кислорода 
(Корж Н.А., 2008). Важным свойством матери-
алов-носителей является их способность к про-
лонгированной биодеградации, индукции кле-
точной пролиферации и возможность оказывать 
остеогенное влияние на клетки. Быстрая био-
деградация носителя способствует вымыванию 
клеток вместе с раневым транссудатом и не по-
зволяет сформировать трехмерную структуру. 
По мнению Kuznetsov S.A. и соавт. (Kuznetsov S., 
2001), для того, чтобы носитель оказывал остео-
генную индукцию на ММСК, он должен иметь 
минеральный состав, схожий с костью.

В литературе описано огромное количество 
материалов-носителей для тканевой инженерии 
костной ткани: децеллюляризованная алло- и 
ксенокость, натуральные и синтетические поли-
меры и гидрогели на их основе, синтетические 
материалы на основе гидроксиапатита и др.

В основе натуральных полимеров лежат бел-
ки – альбумин, фибрин или фибриноген, колла-
ген, полиаминокислоты, полиамины и полисаха-
риды. Синтетические полимерные носители со-
держат биодеградирующие полимеры – поли-L-
молочные кислоты (ПМК), полигликолевую кис-
лоту (ПГК), полилактид-ко-гликолид (ПЛГК) и 
недеградирующие полимеры: полиакрилат, эти-
лен-винил ацетат и др. (McCullen S., 2009). Экс-
перименты in vitro показали, что носители на ос-
нове коллагена способствуют адгезии клеточных 
культур и связывают факторы роста. Включение 
в биополимерный носитель коллагена I типа спо-
собствует остеогенной дифференцировке ММСК 
(Wei G., 2006). В исследованиях (Татаренко-Коз-
мина Т.Ю., 2007) было установлено, что биоста-
бильные композитные материалы на основе по-
лиамида, полиметилметакрилата и высокомоле-
кулярного полиэтилена не обладают цитотокси-
ческим эффектом и могут использоваться в каче-
стве носителей клеточных культур. В последние 
годы ведутся разработки новых носителей с ис-
пользованием нанотехнологий, которые позволя-
ют создать макропористые материалы из наново-
локон ПМК, покрытых ПЛГК (Wei G., 2009).

Керамические носители на основе ГА, три-
кальций фосфата (ТКФ), фосфата кальция 
(Ca3(PO4)2) или карбоната кальция (CaСO3), по 
данным литературы, обеспечивают адгезию и 
пролиферацию ММСК (Cao X.-Y., 2006), а в со-
четании с дексаметазоном их остеогенную диф-
ференцировку (Oliveira J., 2010). Недостатком 
керамических носителей является их длительная 
биодеградация, что значительно снижает проч-
ность кости в месте имплантации этих носите-
лей (Чиссов В.И., 2008). В качестве клеточных 
носителей предлагают использовать природный 
морской коралл и коралловую гидроксиапатит-
ную керамику (Сергеева Н.С., 2009). Однако ис-
следования (Meijer G., 2007) показали, что транс-
плантированные клетки, которые культивирова-
лись на ГА, полученном из морских кораллов, 
были неспособны продуцировать костный ма-
трикс. В ряде работ говорится о том, что опти-
мальным материалом в качестве клеточного но-
сителя является фосфат кальция (Yuan J., 2007). 
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В то же время исследования (Haimi S., 2009a) 
свидетельствуют о том, что биоактивное стекло, 
полученное из фосфата кальция, приводит к за-
держке пролиферации и остеогенной дифферен-
цировке ММСК. Проводились исследования, в 
которых для повышения пролиферации и остео-
генной дифференцировки ММСК в биоактив-
ную керамику добавляли ионы цинка (Haimi S., 
2009). Однако желаемого эффекта получить не 
удалось.

В течение последних 3-4 лет ведется актив-
ная разработка композитных материалов, состо-
ящих из биоактивной керамики и биодеградиру-
ющих синтетических полимерных материалов 
(Wang H., 2007). Изучение остеоиндуктивных и 
остеокондуктивных свойств нано-гидроксиапа-
тита/полиамида показали, что данный носитель 
не оказывает негативного воздействия на ММСК 
in vitro и обладает хорошей биосовместимостью 
in vivo (Rizzi S., 2001). Имеются сообщения о том, 
что хорошими биосовместимыми свойствами об-
ладают носители, созданные на основе нано-ги-
дроксиапатита и натуральных полимеров (хитоза-
на и карбоксиметил целюлозы) (Liuyun J., 2009), 
поликапролактана-ТКФ в комбинации с BMP-
7 (Geesink R., 1999), макропористые носители, 
образованные нановолокнами ПМК и апатитом 
(Wei G., 2006) и наноструктурированные носите-
ли, содержащие волокна желатина и костно-по-
добных частей апатита (Lutolf M., 2003). Также 
в последнее время ведется разработка клеточных 
носителей, представляющих собой гидрогель – 
субстанцию, которая формируется из органиче-
ских полимеров (Rahaman M., 2005).

В течение последних 10-15 лет в экспери-
ментальных исследованиях было показано, что 
альтернативой костному аутотрансплантату мо-
гут быть синтетические материалы, содержащие 
остеопрогениторные клетки. Crane G.M. и соавт. 
(Crane G., 1995) для придания синтетическим 
остеозамещающим материалам свойств, прису-
щих костному аутотрансплантату, помещали на 
них остеобластные клетки, полученные из кост-
ного биоптата. Однако, как отмечают сами авто-
ры, использование остеобластных клеток было 
сопряжено с определенными трудностями в по-
лучении необходимого количества клеток. В по-
следующем, для разрешения проблемы получе-
ния необходимого количества клеток, обладаю-
щих остеогенными свойствами, начали исполь-
зовать ММСК (Гололобов В.Г., 2004; Сергее-
ва Н.С., 2009; Arinzeh T., 2003; Oliveira J., 2009). 

В экспериментальных исследованиях было по-
казано, что насыщенные ММСК синтетические 
трансплантаты обладают выраженными осте-
оиндуктивными свойствами и вызывают об-
разование костной ткани вокруг транспланта-
та (Adachi N., 2006; Siddappa R., 2008; Dong S., 
2009).

Наличие значительного количества работ, в 
которых авторы предлагают в качестве носите-
лей использовать тот или иной материал, свиде-
тельствует о нерешенности этой проблемы, по-
этому в мире продолжается поиск материалов, 
подходящих для использования в качестве носи-
телей клеточных культур.

Клиническое использование методов клеточ-
ной терапии и тканевой инженерии при лече-
нии повреждений опорно-двигательного ап-
парата

Несмотря на значительное количество экспе-
риментальных работ, в которых убедительно по-
казана высокая эффективность трансплантации 
ММСК при замещении дефектов длинных ко-
стей у животных, в доступной литературе встре-
чаются единичные сообщения о клиническом 
использовании ММСК при лечении нарушений 
остеорепаративных процессов.

В 2001 году Quarto R. и соавт. (Quarto R., 
2001) впервые представили результаты лечения 
3 пациентов, которым с целью замещения дефек-
тов длинных костей конечностей была выполне-
на трансплантация аутологичных ММСК через 
15, 16 и 27 мес. после травмы. Трансплантацию 
клеток авторы осуществляли на макропористом 
гидроксиапатите, на который культивирован-
ные клетки наносились непосредственно перед 
трансплантацией посредством помещения носи-
теля на определенное время в специальную сре-
ду, содержащую клеточную культуру. Как отме-
чают авторы, блоки макропористого гидроксиа-
патита изготавливались индивидуально для каж-
дого пациента. Размеры костных дефектов у па-
циентов составляли 4 см (у двух) и 7 см. По дан-
ным авторов, через 2 мес. после трансплантации 
рентгенологически отмечалось формирование 
костной мозоли, а к концу 6 месяца вокруг носи-
теля происходило формирование костной ткани. 
В 2004 году были опубликованы результаты лече-
ния семилетней девочки, имевшей дефект свода 
черепа площадью 120 см2. Для восполнения де-
фекта использовалась смесь аутологичной губча-
той кости из подвздошного гребня (15 мл), ауто-
логичного фибринового клея (8 мл из 315 мл по-
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лученной в ходе плазмофореза плазмы крови) и 
295×106 клеток стромально-сосудистой фракции 
из жировой ткани (минимально манипулирован-
ный клеточный продукт, представляющий собой 
суспензию клеток из ферментативно обработан-
ной жировой ткани; содержание ММСК по дан-
ным авторов – 2-3% от общего количества кле-
ток). Обследование методом компьютерной то-
мографии через 3 месяца после процедуры пока-
зало формирование новой костной ткани и поч-
ти полное закрытие дефекта (Lendeckel S., 2004).  
В 2005 году появилось сообщение об успешном 
применении аутологичных ММСК при лечении 
21-летнего мужчины с большим остеохондраль-
ным дефектом большеберцовой кости после сеп-
тического артрита (Adachi N., 2005). В качестве 
клеточного носителя авторы использовали пори-
стую керамику из гидроксиапатита. В этом же 
году были представлены данные о высокой кли-
нической эффективности ММСК при лечении 
асептического остео некроза головки бедренной 
кости (Gangji V., 2005). В 2007 году вышло сра-
зу два сообщения о клиническом применении 
ММСК. Magjarevic R. и соавт. использовали ау-
тологичные ММСК при лечении больного с раз-
дробленным на значительном протяжении пере-
ломом бедренной кости (Magjarevic R., 2007), а 
Marcacci M. и соавт. представили данные обсле-
дования 3 пациентов через 6-7 лет после транс-
плантации ММСК по поводу дефектов длинных 
костей конечностей (Marcacci M., 2007). В дан-
ной работе при ангиографическом обследова-
нии было отмечено, что костная ткань, образо-
вавшаяся в месте трансплантации ММСК, имела 
хорошую васкуляризацию. Однако перестройки 
гидроксиаппатита, на котором осуществлялась 
трансплантация клеток, практически не проис-
ходило. В области трансплантации при рентге-
нологическом обследовании наблюдалась кост-
ная ткань, внутри которой сохранялся цилин-
дрической формы гидроксиаппатит. Имеется со-
общение о восстановлении открытого перело-
ма большеберцовой кости у военного (взрывная 
травма) при помощи трансплантации аллоген-
ных ММСК костного мозга на носителе из деми-
нерализованной аллогенной кости (коммерчески 
доступный продукт Trinity® EvolutionTM компа-
нии Orthofix) (Fleming M.E., 2014). Авторы не 
приводят детального описания размеров костно-
го дефекта, но отмечают полное заживление пе-
релома спустя 8 месяцев после трансплантации.

В Украине в ГУ «ИНВХ им. В.К. Гусака 
НАМН Украины» и НИИ травматологии и орто-
педии ДонНМУ им. М. Горького совместно про-
ведены клинические испытания по использова-
нию аутологичных культивированных ММСК 
костного мозга при нарушениях остеорепаратив-
ных процессов, развившихся на фоне травмати-
ческих повреждений и заболеваний костной тка-
ни. На проведение клинических исследований 
было получено разрешение Координационного 
центра трансплантации органов, тканей и кле-
ток МОЗ Украины (Висновок щодо проведення 
клінічного випробування «Лікування поруше-
них процесів репарації та регенерації при трав-
матичних ушкодженнях та їх наслідках із засто-
суванням клітинно-тканинних технологій»). В 
ходе клинических испытаний трансплантацию 
ММСК инъекционным способом либо в виде 
трехмерного остеопрогениторного транспланта-
та получили 29 пациентов с длительно неконсо-
лидирующимися переломами, 12 пациентов с де-
фектами костной ткани критического размера и 
18 больных с аваскулярными некрозами головки 
бедренной кости (Гринь В.К., 2013; Oksymets V., 
2013). Во всех случаях были получены хорошие 
или удовлетворительные результаты (заживле-
ние переломов, восстановление дефектов кост-
ной ткани, восстановление структуры головки 
бедренной кости и функции тазобедренного су-
става). На основании проведенных клинических 
испытаний в 2013 г. Координационным центром 
трансплантации органов, тканей и клеток МОЗ 
Украины было выдано разрешение на использо-
вание данной технологии в клинической практи-
ке. В настоящий момент данная технология при-
меняется в Медицинской компании ilaya (Киев, 
Украина), имеющей в своей структуре биотехно-
логическую лабораторию по культивированию 
клеток, соответствующую требованиям cGMP/
cGTP, для лечения пациентов с критическими де-
фектами кости, пострадавшими в результате бое-
вых действий на востоке Украины. В программу 
лечения включено 20 пострадавших, у 9 из кото-
рых на данный момент получены хорошие пред-
варительные результаты (Oksymets V.M., 2015).

Необходимо отметить, что во всех статьях, 
посвященных клиническому применению кле-
точной терапии и тканевой инженерии, осущест-
вляется, в основном, констатация факта исполь-
зования данных технологий и высокая клини-
ческая эффективность. Какого-либо детально-
го описания технологии трансплантации ММСК 
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авторы не приводят, сообщается только о том, 
что трансплантация осуществлялась или инъ-
екционным (клеточная терапия), или оператив-
ным методом (трансплантация тканеинженерно-
го конструкта).

Таким образом, на основании последних на-
учных данных можно сделать вывод о перспек-
тивности развития методов клеточной терапии 
и тканевой инженерии для лечения нарушений 
процессов репаративного остеогенеза и восста-
новления обширных дефектов костной ткани. 
Основными клеточными типами, использующи-
мися для этих целей, являются мультипотентные 
мезенхимальные стромальные клетки из раз-
личных тканевых источников (преимуществен-
но из костного мозга и жировой ткани) и ком-
митированные остеопрогениторные клетки пе-
риоста и эндоста. Дальнейший прогресс в дан-
ной области может быть связан с использовани-
ем эндотелиальных клеток или эндотелиальных 
прогениторных клеток для повышения способ-
ности трансплантата к васкуляризации или для 
его предварительной васкуляризации ex vivo. 
Еще одним аспектом является разработка новых 
синтетичес ких остеопластических материалов и 
дальнейшее развитие технологии 3D биоприн-
тинга с использованием клеток и биосовмести-
мых материа лов.
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ТА ТКАНИННОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ДЛЯ 

ВІДНОВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ КІСТКОВОЇ 
ТКАНИНИ: БІОТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
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Резюме. В огляді наводиться сучасний стан про-
блеми лікування порушень репаративного остеоге-
незу і дефектів кісткової тканини. Обговорюють-
ся можливості, ефективність, недоліки і обмеження 
існуючих хірургічних методів відновлення цілісності 
кісткової тканини. Обґрунтовується необхідність роз-
робки нових методів лікування, заснованих на принци-
пах регенеративної медицини, зокрема – на використанні 
клітинної терапії і тканинної інженерії. В огляді нада-
но загальні уявлення про стовбурові та прогеніторні 
клітини і наведена їх сучасна класифікація. Особли-
ву увагу приділено мультипотентним мезенхімальним 
стромальним клітинам (ММСК) як найбільш пер-
спективному клітинному типу для використання в 
травматології та ортопедії. Розглядається проблема ви-
бору матеріалу-носія для трансплантації клітин і ство-
рення тканинноінженерних еквівалентів кістки. Наво-
дяться експериментальні та клінічні дані щодо викори-
стання методів клітинної терапії і тканинної інженерії 
для лікування порушень репаративного остеогенезу і 
відновлення дефектів кісткової тканини.

Ключові слова: репаративний остеогенез, дефекти 
кісткової тканини, стовбурові клітини, мультипотентні 
мезенхімальні стромальні клітини (ММСК), клітинна 
терапія, тканинна інженерія, регенеративна медицина.
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Summary. In review the current state of treatment for 
disorders of reparative osteogenesis and bone defects is 
examined. The possibilities, efficiency, disadvantages and 
limitations of existing surgical methods to restore the bone 
integrity are discussed. The necessity of development of 
new treatments based on the principles of regenerative 
medicine, in particular - on the use of cell therapy and tissue 
engineering is grounded. The review presents a general 
view on stem and progenitor cells and shows their currently 
existing classification. Particular attention is paid for 
multipotent mesenchymal stromal cells (MSCs) as the most 
promising cell type for use in traumatology and orthopedics. 
The problem of choice of the scaffolds for transplantation of 
cells and the creation of tissue-engineered bone equivalents 
is considered. Experimental and clinical data on the use 
of methods of cell therapy and tissue engineering for the 
treatment of impairments of reparative osteogenesis and 
restoration of bone defects are provided.

Key words: reparative osteogenesis, bone defects, stem 
cells, multipotent mesenchymal stromal cells (MSCs), cell 
therapy, tissue engineering, regenerative medicine.
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Вступ
У всьому світі спостерігається суттєве 

постаріння населення. На 1 січня 2010 року 
в Україні частка людей віком 50 років і старші 
склала 17,3 млн. люд. (32% від загального 
кількості чоловіків та 42% – жінок) [9]. Фактич-
но, більш ніж кожен четвертий житель України 
перебуває у віковій групі 50 років та старші, для 
якої характерними є погіршення стану здоров’я 
та збільшення кількості захворювань [1, 2, 9].

На сьогодні серед геріатричних синдромів 
науковці світу приділяють велику увагу вив-
ченню саркопенії та дряхлості, які асоційовані 
з підвищенням ризику падінь, погіршенням 
якості життя, функціональних можливостей і, 
відповідно, збільшенням летальності [8, 11, 15]. 

Згідно консенсусу European Working Group 
on Sarcopenia in Older People (2009), саркопенія 
– синдром, який характеризується прогресив-
ним і генералізованим зниженням скелетної 
м’язової маси та її сили, з ризиком розвитку та-
ких ускладнень, як порушення рухливості, зни-
ження якості життя і смерті [9]. Для встановлен-
ня діагнозу «саркопенія» необхідно визначення 
не тільки скелетної м’язової маси, але й її сили 
та функціональних можливостей.

Поширеність стану значно варіює (5-70%) за-
лежно від віку, статі та етнічної приналежності 
[3, 13]. 

За даними літератури пік накопичення маси 
скелетних м’язів сягає максимуму у 40-річному 
віці, після якого показник поступово знижується. 
Середня втрата м’язової маси у людини стано-
вить 1% на рік після 50 років [3, 4], 1,4-2,5% 
– після 60 років [5] та може сягати 50% у віці 
80 років і старші [6]. Атрофія м’язової ткани-
ни перебігає 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 по-
казник знижується на 24-36% у віці від 50 до 70 
років [5]. За даними інших авторів сила скелетної 
мускулатури знижується на 10-15% кожну дека-
ду після 50 років. Відхилення показника значно 
зростає після 75 років [7] та сягає 30% [5].

В епідеміологічних дослідженнях найчастіше 
проводять вимір сили скелетних м’язів кисті за до-
помогою динамометрії. Дані лонгітудинального 
дослідження показали, що сила скелетної му-
скулатури кисті знижується з віком на 12% у 
чоловіків і 19% у жінок у віці 65 років і старші 
[10]. Тим не менш, дані дослідження «Baltimore 
Longitudinal Study of Aging» показали, що не всі 
особи втрачають силу скелетної мускулатури з 
віком: 48% у віковій групі до 40 років, 29% – 40-
59 років, 15% – старше 60 років [10]. 

Встановлено, що оцінка сила скелетних 
м’язів кисті має вірогідний зв’язок із ризиком 
падінь, недієздатністю, погіршенням якості жит-

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ СКЕЛЕТНОЇ М’ЯЗОВОЇ 
ТКАНИНИ В УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОК

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 оцінка сили скелетних м’язів має вірогідний зв’язок із ризиком падінь, недієздатністю, погіршенням 
якості життя, тривалістю госпіталізацій. Доведено, що саме виміри сили скелетних м’язів, а не визначення їх маси, є 
вагомими та незалежними предикторами летальності людей похилого віку. Необхідні подальші дослідження по ви-
вченню особливостей втрати маси, сили та функції скелетних м’язів у людей різного віку та статі. Метою даного до-
слідження було вивчення особливостей сили та функціональних можливостей скелетної м’язової тканини у жінок 
різного віку. Обстежено 248 жінок, які залежно від віку були розподілені на групи за класифікацією по десятиріччям: 
20-29 рр., 30-39 рр., 40-49 рр., 50-59 рр., 60-69 рр., 70-79 рр. та 80-87 рр. Силу скелетної мускулатури оцінювали за 
допомогою кистьового пружинного динамометра. Функціональну можливість скелетних м’язів та ризик падінь оці-
нювали за допомогою спеціальних тестів. Знежирену масу всього тіла, верхніх та нижніх кінцівок оцінювали за до-
помогою двохфотонної рентгенівської абсорбціометрії (Prodigy, GEHC Lunar, Madison, WI, USA). У результаті до-
слідження встановлено, що максимальні показники сили та функціональних можливостей скелетних м’язів спосте-
рігаються у жінок вікової групи 20-29 рр. Вірогідне зниження показника сили скелетних м’язів у жінок встановлено 
у віці 60-69 рр. та старші. При визначенні функціональних можливостей скелетних м’язів та ризику падінь вірогід-
но гірші показники визначені в жінок старше 50 років. Частка жінок із саркопенією у віковій групі 70-79 рр. склала 
1,3%, 80-89 рр. – 7,7% (середній показник у жінок віком 70-89 рр. – 2,2%).

Ключові слова: саркопенія, скелетна мускулатура, сила, функція, жінки, ризик падінь.
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тя, тривалістю госпіталізацій [14]. Дослідження 
Newman A. та співавт. підтвердили, що саме 
виміри сили скелетних м’язів кисті та чотирьох-
голового м’язу, а не визначення маси скелетних 
м’язів, є вагомими та незалежними предиктора-
ми летальності людей похилого віку [12]. 

Враховуючи вище зазначене, необхідні 
подальші дослідження по вивченню особливо-
стей втрати не тільки маси скелетних м’язів із 
віком, а й їх сили та функції.

Метою даного дослідження було вивчення 
особливостей сили та функціональних можливо-
стей скелетної м’язової тканини у жінок різного 
віку.

Матеріал та методи дослідження
Обстежено 248 жінок (середній вік – 

62,7±13,1 років, середній зріст – 1,59±0,07 м, се-
редня маса тіла – 71,9±14,7 кг, середній індекс 
маси тіла – 28,5±5,8 кг/м2), які залежно від віку 
були розподілені на групи за класифікацією по 
десятиріччям: 20-29 рр. (n=10), 30-39 рр. (n=10), 
40-49 рр. (n=11), 50-59 рр. (n=49), 60-69 рр. 
(n=80), 70-79 рр. (n=75) та 80-87 рр. (n=13). 

Силу скелетної мускулатури оцінювали за до-
помогою кистьового пружинного динамометра, 
який пацієнт стискав кистю витягнутої верхньої 
кінцівки. Сила стискання (кгс) вказується 
стрілкою на спеціальній шкалі динамометра. 
Функціональну можливість скелетних м’язів та 
ризик падінь оцінювали за допомогою тестів у 
секундах: «дві ступні разом», «напів-тандем», 
«тандем», «на одній нозі», «сісти-встати», «8-ми 
кроковий», «3-х метровий», «4-х метровий» та 
«15-ти метровий» тести. Знежирену масу всьо-
го тіла, верхніх та нижніх кінцівок оцінювали 
за допомогою двохфотонної рентгенівської 
абсорбціометрії (Prodigy, GEHC Lunar, Madison, 
WI, USA). 

Статистичний аналіз проводили з використан-
ням програми «Statistica 6.0». Використовува-
ли однофакторний дисперсійний аналіз ANOVA 
з поправкою Шеффе. Результати представлені у 
вигляді M±SD. Критичним рівнем значущості 
при перевірці статистичних гіпотез вважали 
р<0,05.

Результати дослідження
При оцінці сили скелетної мускулатури за до-

помогою динамометрії максимальні показники 
встановлені у віковій групі 20-29 рр. Вірогідно 
нижчі показники сили скелетної м’язової ткани-
ни порівняно з жінками 20-29 рр. спостерігались 

у жінок вікових груп 60-69 рр., 70-79 рр. та 80-89 
рр. (рис. 1).

При оцінці функціональних можливостей 
скелетної мускулатури та ризику падінь у жінок 
різного віку встановлені вірогідно нижчі по-
казники у вікових групах 50-59 рр., 60-69 рр., 
70-79 рр. та 80-89 рр.  порівняно з показника-
ми в жінок 20-29 рр. при використанні наступ-
них тестів: «тандем», «на одній нозі», «сісти-
встати», «3-х метровий» та «4-х метровий», «8-
ми кроковий» (рис. 2-5). При оцінці показників 
тестів «тандем» та «напів-тандем» у обстеже-
них жінок не виявлено вірогідних відмінностей 
з віком, що суб’єктивно можна пояснити більш 
«простим» виконанням зазначених тестів. При 
оцінці функціональних можливостей жінок за 
допомогою «15-ти метрового» тесту вірогідно 
гірші показники спостерігаються у жінок вікової 
групи 80-89 рр. (рис. 6). 

Враховуючи дані консенсусу з діагностики 
саркопенії (EWGSOP, 2009) для постановки 
діагнозу «саркопенія» необхідно визначення не 
тільки скелетної м’язової маси, але й її сили та/
або функціональних можливостей. Згідно алго-
ритму EWGSOP, 2009 (рис. 7) [13] при проведенні 
скринінгу осіб із саркопенією найбільш важли-
вим є визначення функціональних можливостей 
скелетних м’язів, а саме швидкості ходи. При цьо-
му межею швидкості ходи є показник 0,8 м/сек.  

При проведенні аналізу даної вибірки об-
стежених жінок встановлено вірогідне знижен-
ня швидкості ходи у жінок 50 років і старші 
порівняно з жінками 20-29 рр. (F=11,49; p<0,001) 

Рис. 1. Показники динамометрії в жінок залежно від 
віку. П р и м і т к а. * – вірогідні відмінності порівняно з 

показниками жінок 20-29 рр. (p<0,05). 
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жінок віком 70-89 рр. – 2,2%). В інших вікових 
групах осіб із саркопенією не виявлено.

Висновок
Максимальні показники сили та функціо-

нальних можливостей скелетних м’язів спосте-

Рис. 2. Показники тесту «сісти-встати» в жінок залеж-
но від віку. П р и м і т к а. * – вірогідні відмінності порів-

няно з показниками жінок 20-29 рр. (p<0,05).

Рис. 3. Показники «3-х метрового» та «4-х метрового» 
тестів в жінок залежно від віку. П р и м і т к а. * – віро-
гідні відмінності порівняно з показниками жінок 20-29 

рр. (p<0,05).

Рис. 4. Показники «8-ми крокового» тесту в жінок за-
лежно від віку. П р и м і т к а. * – вірогідні відмінності 

порівняно з показниками жінок 20-29 рр. (p<0,05).

Рис. 5. Показники тестів статичного балансуван-
ня в жінок залежно від віку. П р и м і т к а. * – вірогід-
ні відмінності порівняно з показниками жінок 20-29 рр. 

(p<0,05).

Рис. 6. Показники «15-ти метрового» тесту в жінок за-
лежно від віку.  П р и м і т к а. * – вірогідні відмінності 

порівняно з показниками жінок 20-29 рр. (p<0,05).

Рис. 7. Алгоритм діагностики саркопенії  
(EWGSOP, 2009).

та збільшення частки жінок з віком, швидкість 
ходи яких менша 0,8 м/сек (рис. 8).

При використанні крайньої точки – критерію 
«зниження середнього значення індексу 
апендикулярної знежиреної маси на 2 стандар-
тних відхилення» (EWGSOP, 2009), частка жінок 
із саркопенією у віковій групі 70-79 рр. скла-
ла 1,3%, 80-89 рр. – 7,7% (середній показник у 



26 «Проблеми остеології»

Поворознюк В.В., Дзерович Н.І., Белінська А.С., Паламарчук А.А. «ВікоВі особлиВості стану скелетної м’язоВої ...»

рігаються у жінок вікової групи 20-29 років. Ві-
рогідне зниження показника сили скелетних 
м’язів, визначеної за допомогою кистьової дина-
мометрії, спостерігається у жінок вікової групи 
60-69 років та старші. При визначенні функціо-
нальних можливостей скелетних м’язів та ризи-
ку падінь вірогідно гірші показники встановле-
ні в жінок старше 50 років. Частка жінок із сар-
копенією у віковій групі 70-79 років становить 
1,3%, 80-89 років – 7,7% (середній показник у 
жінок віком 70-89 років – 2,2%).
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯ-
НИЯ СКЕЛЕТНОЙ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ У 

УКРАИНСКИХ ЖЕНЩИН
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 гериатрических 
синдромов ученые мира уделяют большое внимание из-
учению саркопения. Установлено, что оценка силы ске-
летных мышц имеет достоверную связь с риском паде-
ний, недееспособностью, ухудшением качества жизни, 
продолжительностью госпитализаций. Доказано, что 
именно измерения силы скелетных мышц, а не определе-
ние их массы, являются весомыми и независимыми пре-
дикторами летальности людей пожилого возраста. Необ-
ходимы дальнейшие исследования по изучению особен-
ностей потери массы, силы и функции скелетных мышц 
у людей разного возраста и пола. Целью данного ис-
следования было изучение особенностей силы и функ-
циональных возможностей скелетной мышечной тка-
ни у женщин разного возраста. Обследовано 248 жен-
щин, которые в зависимости от возраста были разделе-
ны на группы согласно классификации по десятилетиям: 
20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-87 лет. Силу 
скелетной мускулатуры оценивали с помощью кистево-
го пружинного динамометра. Функциональную возмож-
ность скелетных мышц и риск падений оценивали с по-
мощью специальных тестов. Обезжиренную массу все-
го тела, верхних и нижних конечностей оценивали с по-
мощью двухфотонной рентгеновской абсорбциометрии 
(Prodigy, GEHC Lunar, Madison, WI, USA). В результа-
те исследования установлено, что максимальные пока-
затели силы и функциональных возможностей скелет-
ных мышц наблюдаются у женщин возрастной группы 
20-29 лет. Достоверное снижение показателя силы ске-
летных мышц установлено у женщин возрастной группы 
60-69 лет и старше. При определении функциональных 
возможностей скелетных мышц и риска падений досто-
верно худшие показатели определены у женщин старше 
50 лет. Доля женщин с саркопенией в возрастной группе 
70-79 лет составила 1,3%, 80-89 лет – 7,7% (средний по-
казатель у женщин в возрасте 70-89 лет – 2,2%).

Ключевые слова: саркопения, скелетная мускулатура, 
сила, функция, женщины, риск падений.

AGE FEATURES OF SKELETAL MUSCLE 
TISSUE IN UKRAINIAN WOMEN

Povoroznyuk V.V., Dzerovych N.I., Belinska A.S., 
Palamarchuk A.A.

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

Abstract. Today, among geriatric syndromes world 
scientists pay much attention to the study 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. 
Proved that measurements of skeletal muscle strength, not 
to determine the mass of skeletal muscles are strong and 
independent predictors of mortality of older people. Further 
research on characteristics of skeletal muscle mass, strength 
and function loss in people of different age and sex. The aim 
of this study was to evaluate the features of strength and 
function of skeletal muscle in women of different age. The 
study involved 248 women, who were divided into groups 
by decades: 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-
87 years. Strength of skeletal muscles was evaluated using 
springy carpal dynamometer, which compresses the patient 
brush outstretched upper extremity. Strength of skeletal 
muscles was evaluated using springy carpal dynamometer. 
Function of skeletal muscle and the fall risk were assessed 
using special tests. Lean mass of the whole body, upper 
and lower extremities was evaluated using dual X-ray 
absorptiometry (Prodigy, GEHC Lunar, Madison, WI, 
USA). We found that maximum values of skeletal muscle 
strength and function observed in women aged 20-29 years. 
The significant skeletal muscle strength loss observed in 
women 60-69 years of age and older. When we analyzed 
the functional capacity of skeletal muscle and falling risk 
significantly worse performance set in women older than 50 
years. The part of sarcopenic women in the age group 70-
79 years was 1.3%, 80-89 years – 7.7% (average for women 
aged 70-89 years – 2.2%).

Key words: sarkopeniya, skeletal muscles, strength, 
function, women, the risk of falling.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ СИМПТОМІВ МЕНОПАУЗИ В ЖІНОК 
ЗІ ЗНИЖЕНОЮ МІНЕРАЛЬНОЮ ЩІЛЬНІСТЮ КІСТКОВОЇ 

ТКАНИНИ ТА ВЕРТЕБРАЛЬНИМ БОЛЬОВИМ СИНДРОМОМ
Орлик Т.В.

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

Резюме. З метою вивчення особливостей проявів симптомів менопаузи в жінок з вертебральним больовим синдромом 
на тлі знижених показників мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) обстежено 496 жінок у постменопау-
зальному періоді. 233 пацієнтки зі зниженими показниками МЩКТ (остеопенія та остеопороз) склали основну гру-
пу, 263 пацієнтки з МЩКТ у межах норми – групу порівняння. Встановлено, що у жінок старших вікових груп з вер-
тебральним больовим синдромом на тлі знижених показників МЩКТ (остеопороз/остеопенія) вираженість симп-
томів менопаузи, зокрема психологічних та соматовегетативних, достовірно менша порівняно з пацієнтками з нор-
мальними показниками МЩКТ в усіх вікових групах та достовірно зменшується з віком. Вираженість симптомів 
менопаузи у хворих з системними остеопорозом та остеопенією достовірно корелює з рівнем болю у поперековому 
відділі хребта, чого не спостерігається у пацієнток з нормальною МЩКТ.

Ключові слова: остеопороз, біль в спині, шкала симптомів менопаузи, жінки.

Вступ
Про роль естрогенного дефіциту в порушенні 

метаболізму кісткової тканини й розвитку остео-
порозу не було відомо до того часу, поки у 1941 
році Fuller Albright не звернув увагу на той факт, 
що за відсутності будь-яких метаболічних захво-
рювань кісток остеопороз часто виникає в жінок 
у постменопаузальному періоді, особливо після 
ранньої або штучно викликаної менопаузи [1]. 
Згодом ці дані були підтверджені численними 
дослідженнями як в експерименті, так і в клініці. 

Роль статевих гормонів у патогенезі остео-
порозу безперечна. Швидкість втрати кісткової 
тканини значно вища в більшості жінок з перед-
часною менопаузою, особливо штучною, а мі-
неральна щільність кісткової тканини (МЩКТ) 
достовірно нижча в молодих жінок з anorexia 
nervosa, для яких характерний гіпогонадизм, та у 
спортсменок зі стійкими порушеннями менстру-
ального циклу [1, 20].

Менопауза стан, викликаний виснаженням 
функції яєчників з наступним припиненням мен-
струацій у жінок. На нинішній час більшість жі-
нок перебувають від третини до половини свого 
життя в постменопаузі [20].

Було показано, що поширеність симптомів 
менопаузи може варіюватися залежно від расо-
вої та етнічної приналежності. Обстеження на-
селення серед кавказьких популяцій повідоми-
ли більш високу поширеність (40 -70%) [16], а 
в азіатських – нижчу (10-50%) [2]. Зокрема, со-
матичні та психологічні симптоми зустрічають-

ся рідше серед азіатських жінок порівняно з кав-
казькими жінками [10, 19]. Симптоми менопаузи 
(вазомоторні, сексуальні і психологічні) частіше 
розвиваються у періменопаузі та ранній постме-
нопаузі [7] та можуть бути пояснені фізіологіч-
ними коливаннями рівня естрогенів.

Менопауза зазвичай асоціюється з швидкою 
втратою кісткової тканини, починаючи від 2-4 ро-
ків постменопаузального періоду [18]. Ця втрата 
проявляється як значне зниження МЩКТ, вимі-
ряної методом двухенергетичної рентгенівської 
абсорбціометрії [13]. МЩКТ є важливим клі-
нічним показником міцності кісток та здоров’я 
скелету [3]. Скелетно-м’язовий біль [9], зокрема 
біль в спині [13, 17], є також одним з найбільш 
частих синдромів, що зустрічається в жінок у по-
стменопаузальному періоді. У недавньому дослі-
дженні показано, що МЩКТ поперекового від-
ділу пов’язана з болем в нижній частині спини 
(БНС) у чоловіків [14]. Gaber Т.А. et al. [11] ви-
явили, що пацієнти з хронічним БНС мають під-
вищену захворюваність на остеопенією та осте-
опороз, без визначення причинно-наслідкового 
зв’язку між БНС і остеопорозом. У іншому дослі-
дженні виявлено, що асоціація між частим БНС 
та остеопорозом була більшою у чоловіків, ніж у 
жінок [6]. Проте, за результатами дослідження у 
Кореї повідомляється, що вік (р =0,002) єдиний 
значущий чинник в жінок старше 50 років з ос-
теопорозом, пов’язаний з наявністю болю в спи-
ні. Скелетно-м’язовий біль не був пов’язаний з 
мінеральною щільністю кісткової тканини [15]. 
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Таким чином, є дані щодо зв’язку вертебраль-
ного больового синдрому (ВБС) з показниками 
МЩКТ [8], також відомо, що в постменопау-
зальному періоді у багатьох жінок розвиваються 
психо- та соматовегетативні розлади, які можуть 
впливати на перебіг ВБС. Досліджень щодо осо-
бливостей перебігу симптомів менопаузи в жі-
нок з ВБС залежно від стану МЩКТ немає. Все 
вище зазначене стало підставою для виконання 
даного дослідження.

Мета – визначити особливості проявів симп-
томів менопаузи в жінок з вертебральним больо-
вим синдромом на тлі знижених показників мі-
неральної щільності кісткової тканини.

Об’єкт дослідження
Обстежено 496 жінок у постменопаузальному 

періоді віком 50-79 років з ВБС на тлі захворю-
вань кістково-м’язової системи.

Залежно від показників МЩКТ обстежених 
було розподілено на групи: основна група – 233 
пацієнтки зі зниженими показниками МЩКТ 
(остеопенія та остеопороз), група порівняння 
– 263 пацієнтки з МЩКТ у межах норми. Роз-
поділ на групи залежно від показників МЩКТ 
проводили відповідно до критеріїв ВООЗ: нор-
ма (Т-критерій >-1,0 SD), остеопенія (≤-1,0 
Т-критерій ≤-2,5 SD), остеопороз (Т-критерій 
≤-2,5 SD) (табл. 1). 

У дослідження не включалися особи з верте-
бральними переломами будь-якого терміну дав-
ності, а також ті пацієнтки, які мали будь-яку су-
путню патологію, що могла б впливати на стан 
кісткової тканини чи перебіг вертебрального бо-
льового синдрому, а також сприяти патологічно-
му перебігу менопаузи.

Методи дослідження
Наявність та інтенсивність больового синдро-

му у грудному та поперековому відділах хребта 
оцінювали за допомогою візуально-аналогової 
шкали (ВАШ) у балах від 0 до 10. 

Численні дослідження показали, що симпто-
ми менопаузи можуть впливати на повсякден-
ну активність та якість життя [4, 5]. З початку 
1990-х в якості скринінгового інструменту для 
виявлення тих жінок, які мають симптоми мено-
паузи та, у разі їх тяжких проявів, потребують лі-
кування, використовують шкалу симптомів ме-
нопаузи (Menopause Rating Scale, MRS) [6]. MRS 
була офіційно стандартизована відповідно до 
психометричних правил і спочатку опублікована 
німецькою мовою. Під час стандартизації цього 
інструменту були виділені три незалежних пере-
мінні, що пояснюють 59% від загальної диспер-
сії (факторний аналіз): психологічна, соматове-
гетативна і урогенітальна підшкали [12]. 

Вираженість симптомів менопаузи оціню-
вали за допомогою зазначеного опитувальника 
MRS, що складається з 11 пунктів (симптомів 
або скарг). Кожен з одинадцяти симптомів може 
мати від 0 (відсутність скарги) до 4 балів (тяж-
кі симптоми). Максимальна кількість балів – 44. 

Мінеральну щільність кісткової тканини ви-
значали на рівні поперекового відділу хребта 
(МЩКТ L1-L4) з використанням двохенергетич-
ного рентгенівського денситометра «Prodigy» 
(GE Medical systems, Lunar, model 8743, 2005. 

Статистичний аналіз проводили з вико-
ристанням пакетів програм «Statistiсa 6.0» 
Copyright© StatSoft, Inc. 1984-2001, Serial number 
31415926535897. Порівняння досліджуваної 
змінної у двох незалежних групах проводили за 
допомогою тесту Манна-Уітні, у двох залежних 
групах – тесту Вілкоксона. Для оцінки зв’язків 

Таблиця 1. Характеристика обстежених груп жінок залежно від мінеральної щільності кісткової тканини

Група
Показник

Основна група,
n=233

Група порівняння,
n=263

Вік, роки 62,1±7,3 60,5±7,9
Зріст, см 162,9±7,2 162,6±6,5
Маса тіла, кг 74,8±12,9 75,7±14,5
ІМТ, кг/м2 28,3±5,4 28,6±5,7
Вік настання менархе, роки 13,6±1,6 13,7±1,7
Вік настання менопаузи, роки 49,8±4,5 49,1±4,2
Тривалість постменопаузального періоду, роки 12,4±7,8 12,0±7,9
Рівень болю у грудному відділі хребта, бали 3,0 [2,0; 4,0] 3,2 [1,0; 4,0]
Рівень болю у поперековому відділі хребта, бали 3,8 [3,0; 4,0] 4,0 [3,0; 5,0]
Невертебральні переломи, % (nпереломи/nзагальна) 6,8% (18/265) 3,1% (9/287)

П р и м і т к и: ІМТ – індекс маси тіла; показники представлені у вигляді M±SD та Me [LQ; UQ]
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між змінними використовували регресійний ана-
ліз та кореляційний аналіз Спірмена (r). Критич-
ним рівнем значущості при перевірці статистич-
них гіпотез вважали р<0,05.

Результати дослідження
За результатами вивчення особливостей про-

явів симптомів менопаузи у жінок з ВБС вста-
новлено, що в осіб зі зниженими показниками 
МЩКТ (остеопенія/остеопороз) вираженість 
симптомів менопаузи за MRS вірогідно менша 
порівняно із жінками з нормальною МЩКТ, як 
у групі в цілому (10,0 [6,0; 13,0] проти 15,0 [8,0; 
20,0] балів, Z = 6,51; р < 0,0001), так й у віко-
вих підгрупах 50-59 рр. (р < 0,0001), 60-69 рр. 
(р = 0,002) та 70-79 рр. (р = 0,01). Крім того, у 
пацієнток основної групи загальний показник 
MRS вірогідно зменшувався з віком (Z = 2,25; р 
= 0,03), чого не спостерігалося у групі порівнян-
ня (рис. 1).

На наступному етапі дослідження проаналі-
зовано вираженість симптомів менопаузи у па-
цієнток з ВБС за показниками підшкал опи-
тувальника MRS: підшкала-1 – психологічні, 
підшкала-2 – соматовегетативні та підшкала-3 – 
урогенітальні симптоми. 

Встановлено, що вираженість психологічних 
(підшкала-1) та соматовегетативних симптомів 
(підшкала-2) у жінок основної групи була досто-
вірно меншою порівняно із пацієнтками групи 
порівняння в усіх вікових підгрупах. Проте, ви-
раженість урогенітальних розладів (підшкала-3) 
у хворих з остеопенією/остеопорозом була зна-
чимо меншою тільки у віковій групі 50-59 років 
(Z = 4,15; р = 0,0001) (табл. 2). 

Також визначено, що у пацієнток обох груп з 
віком достовірно зменшуються вираженість пси-
хологічних (у 70-79 рр.) та соматовегетативних 

(у 60-69 рр. та 70-79 рр.) симптомів, а показник 
підшкали-3 достовірно не змінюється з віком, як 
у пацієнток основної групи, так й групи порів-
няння (табл. 1).

За результатами кореляційного аналізу в усій 
групі обстежених жінок з ВБС встановлено слаб-
кі позитивні зв’язки між вираженістю симптомів 
менопаузи та рівнем болю у грудному (r=0,11, 
р<0,05) та поперековому (r=0,14; р<0,05) відді-
лах. 

У хворих основної групи загальний показник 
опитувальника MRS достовірно корелював з рів-
нем болю у поперековому відділі хребта (r=0,19; 
р<0,05), чого не спостерігалось у групі порівнян-
ня (рис. 2).

Таблиця 2. Вираженість симптомів менопаузи за підшкалами опитувальника MRS у жінок старших віко-
вих груп залежно від показників мінеральної щільності кісткової тканини, бали (Me [LQ; UQ])

Групи 50-59 рр. 60-69 рр. 70-79 рр.

Показники Основна група
підшкала-1 5,0 [3,0; 7,0] * 4,0 [2,0; 6,0] * 4,0 [2,0; 6,0] * #

підшкала-2 3,0 [2,0; 5,0] * 2,0 [1,0; 4,0] * # 2,5 [1,0; 4,0] * #

підшкала-3 2,0 [2,0; 4,0] * 3,0 [2,0; 4,0] 3,0 [2,0; 4,0]
Група порівняння

підшкала-1 7,0 [3,0; 9,0] 6,0 [4,0; 9,0] 6,5 [3,0; 8,0] #

підшкала-2 5,0 [3,0; 8,0] 4,0 [2,0; 7,0] # 4,0 [1,0; 6,0] #

підшкала-3 4,0 [2,0; 5,0] 3,0 [2,0; 6,0] 3,0 [2,0; 5,0]
П р и м і т к и: * – вірогідні відмінності порівняно з групою порівняння, р < 0,05; # – вірогідні відмінності у групах порів-
няно з відповідною підгрупою 50-59 рр., р < 0,05

Рис. 1. Вираженість симптомів менопаузи за загаль-
ним показником опитувальника MRS у жінок стар-
ших вікових груп з вертебральним больовим синдро-

мом залежно від показників МЩКТ.

П р и м і т к и: * – вірогідні відмінності порівняно з гру-
пою порівняння, р < 0,05; # – вірогідні відмінності у гру-
пах порівняно з відповідною підгрупою 50-59 рр., р < 
0,05
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Рис. 2. Зв’язок між загальним показником опитуваль-
ника MRS та рівнем болю у поперековому відділі у жі-
нок старших вікових груп з вертебральним больовим 
синдромом залежно від мінеральної щільності кістко-

вої тканини.

Висновок
У жінок старших вікових груп з вертебраль-

ним больовим синдромом на тлі знижених по-
казників МЩКТ (остеопороз/остеопенія) вира-
женість симптомів менопаузи, зокрема психоло-
гічних та соматовегетативних, достовірно менша 
порівняно з пацієнтками з нормальними показ-
никами МЩКТ в усіх вікових групах та досто-
вірно зменшується з віком. Вираженість симпто-
мів менопаузи у хворих з системними остеопоро-
зом та остеопенією достовірно корелює з рівнем 
болю у поперековому відділі хребта, чого не спо-
стерігається у пацієнток з нормальною МЩКТ.

Рис. 3. Зв’язки між показниками підшкал опитуваль-
ника MRS та рівнем болю у поперековому відділі у жі-
нок старших вікових груп з вертебральним больовим 
синдромом залежно від мінеральної щільності кістко-

вої тканини.

Крім того, у пацієнток основної групи за ре-
зультатами регресійного аналізу встановлено ві-
рогідні зв’язки між рівнем болю у попереково-
му відділі хребта та вираженістю психологічних 
й урогенітальних симптомів (відповідно рівнян-
ня лінійної регресії: y=3,1668+0,109*x; r=0,15; 
p=0,03; r2=0,02 та y=3,2257+0,1634*x; r=0,16; 
p=0,02; r2=0,03) (рис. 3).

Проте сила встановленого зв’язку була слаб-
кою, що не дає змогу використовувати дані по-
казники опитувальника MRS у прогнозуванні пе-
ребігу вертебрального больового синдрому.

Таким чином, у жінок старших вікових груп з 
вертебральним больовим синдромом на тлі зни-
жених показників МЩКТ (остеопороз/остеопе-
нія) вираженість симптомів менопаузи, зокрема 
психологічних та соматовегетативних, достовір-
но менша порівняно з пацієнтками з нормальни-
ми показниками МЩКТ в усіх вікових групах та 
достовірно зменшується з віком. Вираженість 
симптомів менопаузи у хворих з системними ос-
теопорозом та остеопенією достовірно корелює 
з рівнем болю у поперековому відділі хребта, 
чого не спостерігається у пацієнток з нормаль-
ною МЩКТ.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ СИМПТОМОВ МЕНОПАУЗЫ У ЖЕНЩИН С НИЗКИМИ 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ И ВЕРТЕБРАЛЬНЫМ 

БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ
Орлик Т.В.

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

Резюме. С целью изучения особенностей проявления симптомов менопаузы у женщин с вертебральным болевым 
синдромом на фоне сниженных показателей минеральной плотности костной ткани (МПКТ) обследовано 496 женщин в 
постменопаузальном периоде. 233 пациентки со сниженными показателями МПКТ (остеопения и остеопороз) состави-
ли основную группу, 263 пациентки с МПКТ в пределах нормы – группу сравнения. Установлено, что у женщин стар-
ших возрастных групп с вертебральным болевым синдромом на фоне сниженных показателей МПКТ (остеопороз/осте-
опения) выраженность симптомов менопаузы, в частности психологических и соматовегетативных, достоверно меньше 
по сравнению с пациентками с нормальными показателями МПКТ во всех возрастных группах и достоверно уменьшает-
ся с возрастом. Выраженность симптомов менопаузы у больных с системными остеопорозом и остеопенией достоверно 
коррелирует с уровнем боли в поясничном отделе позвоночника, чего не наблюдается у пациенток с нормальной МПКТ.

Ключевые слова: остеопороз, боль в спине, шкала симптомов менопаузы, женщины.
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FEATURES SYMPTOMS MENOPAUSAL WOMEN WITH LOW BONE MINERAL DENSITY AND 
VERTEBRAL PAIN SYNDROME

Orlyk T.V.

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

Summary. To study the characteristics of symptoms of menopause in women with vertebral pain syndrome due to lower 
indices of bone mineral density (BMD) were examined 496 postmenopausal women. 233 patients with a reduction in bone mineral 
density (osteopenia and osteoporosis), the main group, 263 patients with BMD in the normal range – a comparison group. It was 
found that older women with vertebral pain syndrome due to lower BMD (osteoporosis/osteopenia) symptoms of menopause, 
such as psychological and somatovegetativnyh significantly lower compared with patients with normal BMD in all age groups 
and significantly decreases with age. Severity of menopausal symptoms in patients with systemic osteoporosis and osteopenia was 
significantly correlated with the level of pain in the lumbar spine, which is not observed in patients with normal BMD.

Key words: osteoporosis, back pain, range of menopausal symptoms, women.
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Вступ
Патологічний стан, що нагадував подагру, 

вперше був описаний Гіпократом більше двох ти-
сяч років тому, випадок сімейної подагри – Сене-
ка в І ст. до н.е., а в ІІІ ст. Гален описав тофуси. 
Термін «подагра» був запропонований Вільгарду-
еном у ХІІІ ст. Класичний клінічний опис подагри 
здійснив у 1685 році англійський лікар Sydenham 
у книзі «Трактат про подагру» [3]. Особлива за-
цікавленість до вивчення подагри простежується 
ще з давніх часів, можливо, завдяки найбільшій 
розповсюдженості серед людей найвищого соці-
ального статусу. У ті часи відомі такі назви пода-
гри, як «хвороба королів», «хвороба багатих лю-
дей» та «хвороба геніїв» [3]. Одним із перших на-
магався пояснити розвиток подагри у геніїв ан-
глійський лікар Orowan Е., оскільки ще в давни-
ну було відмічено, що на подагру хворіють великі 
полководці та правителі, зокрема Олександр Ма-
кедонський, Карл ХІІ, Петро І, а також такі відо-
мі особистості, як Ньютон, Стендаль, Дарвін, Мі-
келанджело, Галілей, Рубенс, Рембрандт та інші. 
Основна теорія, якою намагалися пояснити до-
сягнення геніїв при подагрі, спиралась на те, що 
сечова кислота за своєю хімічною структурою 
близька до стимуляторів розумової діяльності ко-
феїну та теоброміну, тому гіперурикемія сприяє 
покращанню роботи мозку людини [9]. Незважа-
ючи на те, що проблему подагри вивчали науков-
ці багатьох поколінь, дослідження цієї патології 
залишається актуальним і сьогодні.  

В Україні поширеність подагри становить 0,4% 
дорослого населення, у той час, як «безсимптом-

на» гіперурикемія, зустрічається значно частіше 
– до 18% у деяких популяціях. На сьогодні пода-
гра – найбільш часта причина артриту у чоловіків 
віком старше 30 років [5]. Значна розповсюдже-
ність подагри, хронічний її перебіг із серйозни-
ми наслідками, вплив на якість життя потребують 
удосконалення методів профілактики, діагности-
ки та лікування захворювання. Нагальність про-
блеми зумовлена й тим, що клінічні прояви цього 
захворювання не обмежуються лише ураженням 
опорно-рухового апарату. Характерною особли-
вістю цього захворювання є схильність до хро-
нізації та прогресування, особливо в умовах піз-
ньої діагностики та неадекватної терапії. На те-
перішній час подагра розглядається клініциста-
ми не лише як рецидивний моноартрит, але й як 
системне захворювання із тяжкими вісцеральни-
ми проявами [6, 7]. Саме тому своєчасна діагнос-
тика подагри та вісцеропатій, раннє і відповідне 
лікування не лише основної нозології, але й су-
путніх патологій, має безпосереднє клінічне і со-
ціальне значення для такої категорії хворих. Про-
тягом останніх років наукові дослідження при по-
дагрі спрямовані не тільки на вивчення етіології, 
патогенезу, діагностики та лікування захворюван-
ня, дослідження впливу супровідних метаболіч-
них порушень та патологій, але й на проблему ко-
морбідних станів, таких як ішемічна хвороба сер-
ця, цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, що 
асоційовані із серцево-судинними подіями, та є 
причиною збільшення летальності [4, 5]. Сучас-
ні дані про лікування подагри потребують постій-
них оновлень, що пов’язано з віковим зростанням 
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поліморбідного фону у цих хворих, при чому най-
більшої уваги заслуговують коморбідні стани, що 
мають спільні патогенетичні ланки з основним за-
хворюванням, чи іншу залежність між ними [2, 7, 
8]. Беручи до уваги той факт, що подагра характе-
ризується накопиченням мікротофусних депози-
тів у різних органах і тканинах організму, у тому 
числі в шлунково-кишковому тракті, обране поєд-
нання захворювань можна віднести до коморбід-
ного стану з підвищеним гастроінтестинальним 
ризиком [1]. 

Враховуючи наявність запалення, порушен-
ня метаболізму, залучення при подагрі опорно-
рухового апарату, а в ряді випадків – шлунково-
кишкового тракту та інших потенційних факто-
рів, асоційованих з остеодефіцитом, метою на-
шого дослідження було вивчення особливостей 
кісткового обміну та структурно-функціонально-
го стану кісткової тканини при первинній пода-
грі, ускладненій патологією шлунково-кишково-
го тракту (ШКТ).

Матеріали та методи
Проведено комплексне обстеження 68 пацієн-

тів 40-68 років (44 чоловіка і 24 жінки). Всі обсте-
жені були розподілені на групи залежно від па-
тології. І (основна) група – 25 хворих з первин-
ною подагрою, ускладненою патологією ШКТ 
(П+пШКТ). Дві групи порівняння: ІІ група – 23 
особи з ізольованою первинною подагрою (П 
група) та 20 пацієнтів (ІІІ група) з ізольованою 
патологією ШКТ (пШКТ). Для отримання норма-
тивних показників було обстежено 20 практично 
здорових осіб відповідного віку та статі. 

Діагноз подагри встановлювали згідно з 
критеріями EULAR (2012). За даними анамне-
зу уточнювали тривалість подагри (насамперед 
специфічного для подагри суглобового синдро-
му), частоту (за останні 12 місяців) і тривалість 
загострень, кількість тофусів і уражених суглобів 
протягом хвороби та на момент огляду. Інтенсив-
ність больового суглобового синдрому (ретро-
спективно або безпосередньо в момент гострої 
подагричної атаки) оцінювали за десятибальною 
візуальною аналоговою шкалою (ВАШ). 

Патологію травного тракту діагностували на 
підставі критеріїв діагностики відповідної нозо-
логії. Обстеження пацієнтів включало загально-
клінічні (опитування, фізичне обстеження хво-
рих, оцінка суглобового синдрому), лаборатор-
ні (аналіз крові, сечі, біохімічний аналіз, у тому 
числі дослідження рівнів сечової кислоти у сиро-

ватці крові (уриказним методом), рентгенологіч-
ні (рентгенографія суглобів) методи. 

Для діагностики механізму остеодефіциту ми 
використовували дослідження біохімічних мар-
керів кісткового ремоделювання. У нормі проце-
си кісткового метаболізму збалансовані. За допо-
могою визначення біохімічних показників кіст-
кового метаболізму можна встановити, що пе-
реважає в патогенезі остеопорозу – дефект кіст-
кового утворення чи підвищена резорбція. Ак-
тивність кісткового формування ми оцінювали 
за вмістом кісткового ізоферменту лужної фос-
фатази (КІЛФ), кісткову резорбцію – за тартра-
трезистентною кислою фосфатазою (ТРКФ). Для 
вивчення даних показників використовували біо-
хімічний метод. Баланс двох процесів кісткового 
ремоделювання визначає стан мінеральної щіль-
ності кісткової тканини та структурно-функціо-
нальний стан кісток. 

Дослідження стану кісткової тканини здій-
снювали за допомогою п’яткового ультразву-
кового денситометра LUNAR Achilles express, 
США, 2008. Визначали наступні параметри: 
швидкість поширення ультразвуку (ШПУ), м/с; 
широкосмугове ослаблення ультразвуку (ШОУ), 
дБ/МГц; індекс міцності кісткової тканини – 
(ІМ), %; Т-критерій, SD; Z-критерій, SD. 

Статистична обробка результатів включала 
варіаційний аналіз, визначення середніх значень 
(М), їх похибки (m), кореляційний аналіз (r), ви-
значення статистичної достовірності (р).

Результати дослідження та їх обговорення
Пацієнти І та ІІ груп мали різні клінічні ва-

ріанти подагри: безсимптомна гіперурикемія (7 
осіб), інтермітуюча подагра (19), хронічна по-
дагра (16 осіб). Тофуси були виявлені у 6 паці-
єнтів. Рівень сечової кислоти крові варіював в 
межах від 360 до 731 мкмоль/л. Тяжкість пере-
бігу захворювання була зумовлена великою кіль-
кістю залучених протягом хвороби суглобів (мі-
німум 3, максимум 10) і кількістю запалених су-
глобів при огляді (від 2 до 6), високою частотою 
загострень суглобового синдрому протягом року 
(мінімум 2, максимум 8 разів на рік), тривалістю 
останнього загострення (4-10 днів). Рентгеноло-
гічне обстеження уражених суглобів зафіксувало 
такі зміни: прояви локального помірного остео-
порозу, вакуолеподібні дефекти кісткової ткани-
ни з обідком склерозу, дрібні ерозії суглобових 
поверхонь, ущільнення і потовщення м’яких тка-
нин, наявність кальцифікатів у м’яких тканинах, 
рентгенологічні ознаки вторинного артрозу. Яви-



36 «Проблеми остеології»

Андруша А.Б. «ОстеОдефіцитні тенденції у пАцієнтів із первиннОю пОдАгрОю, усклАдненОю пАтОлОгією шлункОвО-...»

ща остеопорозу мали місце у хворих з хроніч-
ною подагрою, у той час, як ерозивні зміни ви-
явлені при високих значеннях гіперурикемії і то-
фусній подагрі. Патологія травного тракту була 
представлена гастроезофагальною рефлюксною 
хворобою (ГЕРХ) з езофагітом (22,2%) і без та-
кого (35,6%), гастродуоденітом (17,8%) і хроніч-
ним колітом (24,4%). Ерозивні зміни в слизовій 
оболонці ШКТ спостерігалися при високих зна-
ченнях гіперурикемії і тофусній подагрі (17,8%). 

Вивчення особливостей кісткового ремоде-
лювання у обстежених хворих виявило дисба-
ланс його основних процесів, а саме недостат-
нє кісткове формування на тлі дещо підвищеної 
кісткової резорбції. Під час детального аналізу 
маркера кістковоутворення, з’ясувалося, що об-
раний показник був достовірно меншим (р<0,05) 
в основній групі хворих та незначно меншим 
(р>0,05) у групі хворих на ізольований перебіг 
подагри, що можна розцінити як тенденцію до 
зменшення кісткового формування. При тому 
значення КІЛФ у І та ІІІ групах хворих не мали 
статистично достовірних відмінностей. Таким 
чином, можна припустити, що на процеси кіст-
кового формування негативно впливає саме па-
тологія ШКТ, а не подагра (табл.1). Поєднання 
подагри та патології травного тракту підсилює 
негативний вплив на утворення кісткової ткани-
ни. Показник активності кісткової резорбції був 
підвищеним у всіх групах хворих, його збіль-
шення коливалось у межах 17,2-9,8%, але досто-
вірної статистичної різниці між показниками по 
групах хворих ми не виявили. Отже, патологічне 
підсилення кісткової резорбції відбувається як 
на тлі ізольованого перебігу подагри та патоло-
гії ШКТ, так і, при поєднанні цих захворювань.

З метою дослідження впливу тривалості існу-
вання подагри на показники кісткового метабо-
лізму ми розподілили пацієнтів основної групи 
на 3 підгрупи: з тривалістю захворювання до 5 
років (n=7), 5-10 років (n=8) та понад 10 років 
(n=10). Аналізуючи зміни показників кістково-
го ремоделювання, можна зазначити, що показ-
ник ТРКФ мав тенденцію до збільшення актив-

ності з роками існування патології кишечнику, у 
той час, як показник КІЛФ навпаки зменшувався 
(із статистично достовірною різницею у значен-
нях між показниками І та ІІІ підгрупах хворих). 
Таким чином, на значення показників кістково-
го ремоделювання безпосередньо впливає три-
валість існування первинної подагри: чим біль-
ше існує хронічна патологія суглобів, тим вираз-
ніше відзначається дисбаланс між формуванням 
нової кістки та кістковою резорбцією. Ми вияви-
ли аналогічні тенденції, досліджуючи вплив три-
валості існування патології ШКТ.

Для дослідження впливу рівня сечової кисло-
ти у сироватці крові на процеси кісткового ремо-
делювання пацієнти основної групи були розді-
лені на 2 підгрупи залежно від ступеня гіперу-
рикемії: I підгрупа (12 пацієнтів) з гіперурикемі-
єю, що перевищує 600 мкмоль/л, II підгрупа (13 
осіб) з урикемією 360-600 мкмоль/л. Ми не вия-
вили вірогідних відмінностей показників кістко-
вої резорбції між підгрупами хворих, у той час, 
як вміст КІЛФ виявився найменшим у підгрупі 
хворих із високими значеннями гіперурикемії. 
Таким чином, можна припустити, що остеодефі-
цитні тенденції у хворих на подагру на тлі пато-
логії ШКТ формуються залежно від вмісту сечо-
вої кислоти у сироватці крові, яка пригнічує на-
самперед кісткове формування.

У нормі інтенсивність процесів кісткового ре-
моделювання у дорослих людей збалансована, а 
дисбаланс – призводить до розвитку остеодефі-
циту, тому логічним продовженням нашої робо-
ти був наступний етап – діагностика остеопе-
нії та остеопорозу за допомогою ультразвукової 
денситометрії. 

Вивчення СФСТК пацієнтів виявило дея-
ке зниження показників МЩКТ та порушення її 
мікроархітектоніки. За Т-критерієм денситоме-
тричні показники відповідали остеопенії ІІ сту-
пеня у групі хворих на подагру на тлі патології 
ШКТ та в групі хворих на ізольовану патологію 
ШКТ; остеопенії І ступеня – в групі хворих на 
ізольовану подагру. Значення ІМ кісткової тка-

Таблиця 1. Показники кісткового ремоделювання в сироватці крові залежно від патології

Маркери ремоделювання Група контролю,
n=20

І група (П+пШКТ),
n=25 ІІ група (П), n=23 ІІІ група (пШКТ),

n=20

КІЛФ, Од/л 84,3±4,5 52,8±3,9* # 72,9±4,2^ 60,4±4,2* #

ТРКФ, нмоль/(с·л) 12,7±0,4 14,9±0,5* 14,1±0,5* 13,9±0,5*

П р и м і т к и: * – відмінності достовірні (р<0,05) порівняно з аналогічними показниками пацієнтів контрольної групи; # 
– відмінності достовірні (р<0,05) порівняно з аналогічними показниками пацієнтів ІІ групи; ^ – відмінності достовірні 
(р<0,05) порівняно з аналогічними показниками пацієнтів ІІІ групи. 
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нини було зниженим (р<0,05) на 24,2% та 25,9% 
у І та ІІІ групах хворих (відповідно) порівняно з 
аналогічним показником контрольної групи. По-
казник ШПУ, який більшою мірою, ніж показник 
ШОУ відображає ступінь мінералізації кісткової 
тканини, виявився достовірно меншим (р<0,05) в 
основній групі хворих (табл. 2). Статистично до-
стовірної різниці в аналогічних показниках у хво-
рих ІІ та ІІІ групи не виявлено, що свідчить про 
однаковий негативний вплив подагри та патології 
ШКТ на щільність та еластичність кісткової тка-
нини. Значення показника ШОУ, який відображає 
кількість, розміри і просторову орієнтацію трабе-
кулярної кісткової тканини, тобто архітектоніку 
кістки, було гіршим в основній групі хворих (із 
поєднаною патологією) порівняно зі значенням 
аналогічного показника в осіб контрольної гру-
пи. Таким чином, очевидний провідний негатив-
ний вплив на основні денситометричні показни-
ки має саме патологія ШКТ, а поєднаний перебіг 
подагри та патології ШКТ характеризується мак-
симальними змінами усіх показників СФСКТ.

Висновки та обговорення
Особливостями кісткового обміну та СФСКТ 

тканини у обстежених хворих є порушення про-
цесів кісткового ремоделювання, а саме, поси-
лення кісткової резорбції та зменшення/тенден-
ція до зменшення активності кісткового форму-
вання. Найсуттєвіше гальмування процесів кіст-
коутворення спостерігається при подагрі, усклад-
неній патологією ШКТ, при чому більший вплив 
на цей процес здійснює патологія ШКТ, ніж ізо-
льована подагра. Можливо, це можна трактувати 
як деякий протекторний вплив сечової кислоти 
щодо кісткового формування. 

У той час як вплив патології органів травлен-
ня на розвиток остеодефіциту більш ясний: пато-
логія травного тракту сприяє порушенню проце-
сів розщеплення основних компонентів їжі та їх 
всмоктування, що призводить до дефіциту в ор-
ганізмі вітамінів, мінеральних речовин, білків, 

жирів, вуглеводів. Всмоктування кальцію відбу-
вається переважно в тонкому кишечнику (най-
більш активно у 12-палій кишці), але є дані щодо 
участі у цьому процесі товстої кишки і навіть 
дані про опосередкований вплив захворювань 
стравоходу. Інтенсивність абсорбції кальцію 
та інших остеотропних мінеральних речовин 
пов’язана з багатьма факторами, у першу чергу, 
з функціональним та морфологічним станом ор-
ганів травлення. Окрім того, порушення гомеос-
тазу кальцію призводить до порушення процесів 
ремоделювання кісткової тканини, котра є осно-
вним депо кальцію в організмі. Збіднення кіст-
кових запасів кальцію призводить до виникнен-
ня остеопорозу. При поєднаному перебігу пода-
гри та патології ШКТ підсилюється кісткова ре-
зорбція, але відмінності між впливом кожного 
із ізольованих захворювань на кісткову резорб-
цію відсутні. На виразність показників кістково-
го ремоделювання безпосередньо впливає трива-
лість існування як подагри, так і супутньої пато-
логії травного тракту: чим більше існує основна 
та супутня патологія, тим виразніше відзначаєть-
ся дисбаланс між формуванням нової кістки та 
кістковою резорбцією. Процеси кісткового ремо-
делювання, а саме кісткового формування у хво-
рих з первинною подагрою на тлі патології ШКТ 
зазнають змін, виразність яких залежить від сту-
пеня гіперурикемії. При високих значеннях сечо-
вої кислоти у сироватці крові негативний вплив 
сечової кислоти на процес утворення нової кіст-
ки найбільший. Зміни СФСКТ відповідають ос-
теопенії з найнижчими показниками в групі хво-
рих на подагру, ускладнену патологією ШКТ (ос-
теопенія ІІ ступеня). Кожна із патологій сама по 
собі сприяє погіршенню денситометричних по-
казників. Провідний негативний вплив на осно-
вні денситометричні показники має саме патоло-
гія ШКТ, одночасний перебіг обох захворювань 
значно підсилює цей негативний вплив. 

Маніфестація остеопорозу (оссалгії, перело-
ми та ін.) у хворих на подагру на тлі патології 

Таблиця 2. Показники структурно-функціонального стану кісткової тканини залежно від патології

Показники Група контролю,
n=20

І група (П+пШКТ),
n=25 ІІ група (П), n=23 ІІІ група (пШКТ),

n=20

Т-критерій, SD 0,36±0,09 -1,91±0,08* # -1,12±0,09* ^ -1,68±0,09* #

ІМ, % 96,2±4,2 72,9±2,8* # 86,1±3,0 71,3±3,1*

ШПУ, м/с 1589,0±13,6 1464,1±10,1* # ^ 1512,1±9,8* 1503,0±10,2*

ШОУ, дБ/МГц 107,3±2,8 99,3±2,5* 103,7±3,1 101,2±2,7
П р и м і т к и: * – відмінності достовірні (р<0,05) порівняно з аналогічними показниками пацієнтів контрольної групи; # 
– відмінності достовірні (р<0,05) порівняно з аналогічними показниками пацієнтів ІІ групи; ^ – відмінності достовірні 
(р<0,05) порівняно з аналогічними показниками пацієнтів ІІІ групи. 
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Андруша А.Б. «ОстеОдефіцитні тенденції у пАцієнтів із первиннОю пОдАгрОю, усклАдненОю пАтОлОгією шлункОвО-...»

ШКТ призводять до взаємного обтяження, 
погіршуючи клінічний перебіг, формуючи ати-
пову симптоматику, знижуючи якість життя 
пацієнтів, ускладнюючи лікування та  зменшу-
ючи його ефективність. Оскільки остеопороз 
майже не має специфічних клінічних проявів 
аж до появи ускладнень, тобто переломів, ви-
явлення серед даної категорії хворих пацієнтів 
з остеодефіцитом (початковим зниженням 
показників МЩКТ, порушенням СФСКТ) є 
вкрай важливим.
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ОСТЕОДЕФИЦИТНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНОЙ ПОДАГРОЙ, ОСЛОЖ-
НЕННОЙ ПАТОЛОГИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Андруша А.Б.

Харьковский национальный медицинский университет, Харьков

Цель исследования – изучение особенностей костного обмена и структурно-функционального состояния костной 
ткани при первичной подагре, осложненной патологией желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 

Материалы и методы. Обследовано 68 больных с первичной подагрой на фоне патологии пищеварительного тракта 
(основная группа) и с изолированным течением подагры или патологии ЖКТ (группы сравнения). Пациенты имели раз-
личные клинические варианты подагры: бессимптомная гиперурикемия, интермитирующая подагра, хроническая пода-
гра. Тофусы были обнаружены у 6 пациентов. Для исследования состояния костного ремоделирования использовали био-
химические маркеры костного формирования – костный изофермент щелочной фосфатазы (показатель костного форми-
рования) и тартратрезистентная кислая фосфатаза (маркер костной резорбции). Структурно-функциональное состояние 
костной ткани изучали при помощи пяточного ультразвукового денситометра.

Результаты. Нами обнаружен дисбаланс костного ремоделирования: усиление костной резорбции и уменьшение 
костного формирования. Показатель активности костной резорбции был повышен во всех группах, и оказался максималь-
ным при совместном течении подагры и патологии ЖКТ. Показатель костеобразования оказался минимальным у больных 
подагрой, осложненной патологией ЖКТ, незначительно сниженным (р>0,05) в группе больных с изолированным тече-
нием подагры. Мы обнаружили влияние гиперурикемии на процессы костного ремоделирования: костное формирование 
у больных основной группы (с сочетанной патологией ЖКТ) изменяется, выраженность изменений зависит от степени 
гиперурикемии. При высоких значениях гиперурикемии негативное влияние мочевой кислоты на процесс образования 
новой кости наиболее существенное. Мы не обнаружили статистически достоверной разницы в показателях костной ре-
зорбции у больных в зависимости от степени гиперурикемии. Изменения структурно-функционального состояния кост-
ной ткани оказались существенными в группе больных подагрой, осложненной патологией ЖКТ. По Т-критерию денси-
тометрические показатели соответствовали остеопении II степени в основной группе больных и в группе больных с изо-
лированной патологией ЖКТ.

Выводы. Каждая из патологий сама по себе ухудшает показатели костного ремоделирования и структурно-функци-
онального состояния костной ткани и создает условия для развития остеодефицита. Существенное негативное влияние 
имеет не подагра, а именно патология ЖКТ; одновременное течение обоих заболеваний значительно усиливает это нега-
тивное влияние.

Ключевые слова: первичная подагра, патология желудочно-кишечного тракта, остеодефицит.
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OSTEODEFICIT TRENDS IN PATIENTS WITH PRIMARY GOUT COMPLICATED PATHOLOGY OF 
THE GASTROINTESTINAL TRACT

Andrusha A.B.

Kharkiv National Medical University, Kharkiv

Aim of the study – tо study features of bone metabolism and structural and functional state of bone tissue in primary gout 
complicated pathology of the gastrointestinal tract (GIT).

Materials and methods. 68 patients were investigated, including 25 patients with primary gout on the background of the 
digestive tract pathology (main group) and patients with isolated gout or gastrointestinal pathology (comparison groups). The 
patients had different clinical variants gout: asymptomatic hyperuricemia, gout intermittent, chronic gout. Tophi were found in 6 
patients. To study of bone remodeling, we used biochemical markers of bone formation (bone isoenzyme of alkaline phosphatase) 
and a marker of bone resorption (tartrate resistant acid phosphatase). Structural and functional state of the bone was studied using 
ultrasound densitometer Achilles.

Results. We found an imbalance of bone remodeling: increased bone resorption and bone formation activity reduction. Index 
of bone resorption activity was increased in all groups of patients, the highest – in main group of patient. The index of bone 
formation was lowest in patients with gout complicated pathology of the gastrointestinal tract, slightly less (р>0.05) in patients 
with an isolated course of gout. We found hyperuricemic impact on the process of bone remodeling, bone formation in patients 
of group (with combined pathology) are changing, the severity of these chenges depend on the degree of hyperuricemia. At 
high values of uric acid value of the indicator of bone formation  is the lowest which indicates significant negative influence of 
hyperuricemia on the formation of new bone. We found no significant difference in the indicators of bone resorption in subgroup 
patients with different degree of hyperuricemia. Changes in the structural and functional state of bone were most significant in 
patients with gout complicated pathology of the gastrointestinal tract and least changed in patient with isolated gout. T-score 
corresponds the second degree of osteopenia in main group of patients. 

Conclusions. Each of the pathology itself aggravates indicators of bone remodeling and structural and functional state of bone 
tissue and creates conditions for osteodefitcit, but leading negative influence has gastrointestinal pathology not gout, simultaneous 
course of both diseases significantly increases this negative impact. 

Key words: primary gout, a pathology of the gastrointestinal tract, osteodeficit.
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Вступ
Захворювання опорно-рухового апара-

ту, зокрема, остеопороз мають песимістичну 
епідеміологічну оцінку. За даними International 
Osteoporosis Foundation понад 200 мільйонів лю-
дей в усьому світі страждають від остеопорозу, 
близько 30% жінок постменопаузального віку в 
Європі та Сполучених Штатах мають це захво-
рювання. Принаймні 40% жіночого та 15-30% 
чоловічого населення матимуть один або більше 
остеопоротичних переломів протягом свого жит-
тя. Остеопоротичні переломи шийки стегнової 
кістки пов’язані зі збільшенням інвалідності та 
смертності. Жінки з переломом стегна мають 
на 10-20% вищий рівень смертності, ніж можна 
було б очікувати для їх віку. Кількість переломів 
стегна за світовою статистикою становить при-
близно 1,7 мільйона випадків на рік. Відзначено, 
що увага громадськості до остеопорозу менша, 
ніж до інших захворювань, які зустрічаються 
рідше, хоча остеопоротичні переломи мають ви-
соку летальність. Ризик розвитку раку молочної 
залози в жінок білої раси 1:9, а ризик остеопо-
ротичного перелому протягом життя для цієї 
ж групи – 1:6. Крім того, кількість звернень до 
клініки з приводу остеопоротичних переломів 
стегна, передпліччя й хребців становить близь-
ко 40%, що еквівалентно ризику серцево-судин-
них захворювань. Жінки старші 45 років з остео-
порозом проводять більше ліжко-днів у лікарні, 

ніж пацієнти з іншими захворюваннями, вклю-
чаючи цукровий діабет, інфаркт міокарда та рак 
молочної залози. У Швеції на чоловіків з остеопо-
ротичними переломами припадає більше ліжко-
днів, ніж на пацієнтів зі злоякісними пухлинами 
простати. Через збільшення тривалості життя та 
кількості людей літнього віку в популяції спрог-
нозовано, що до 2050 року в усьому світі частота 
переломів стегна збільшиться на 240% у жінок і 
310% у чоловіків. За оцінками, число переломів 
стегна в усьому світі зросте від 1,660,000 у 1990 
році до 6,260,000 у 2050 році. Одним із захворю-
вань, яке має прямий зв’язок з остеопорозом, є 
пародонтит. 

Пародонтит – це запально-дистрофічне 
поліетіологічне захворювання, для якого харак-
терний симптомокомплекс Лукомського: симпто-
матичний гінгівіт, патологічна рухливість зубів, 
пародонтальні кишені та резорбція альвеолярної 
кістки. Розповсюдженість захворювань тканин 
пародонта в України складає 80%, а серед людей 
старших 40 років вона досягає 100%. Матеріали 
публікацій свідчать, що розповсюдженість за-
хворювань тканин пародонта не однакова в 
різних регіонах України. Так, за даними Пово-
рознюка В.В. та Мазур І.П. серед жіночого на-
селення найнижча розповсюдженість захворю-
вань пародонта в південній частині України, а 
найбільша – в західній. Епідеміологія захворю-
вань пародонта серед чоловіків була наступна: 

ЗВ’ЯЗОК МІЖ ПАРАМЕТРАМИ СТОМАТОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ 
ТА СИСТЕМНИМИ ПОКАЗНИКАМИ СТАНУ КІСТКОВОЇ 
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Пономаренко С.І. 
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Резюме. Метою дослідження є оцінка можливості застосування параметрів стоматологічного статусу для аналізу стану 
кісткової системи. Матеріали роботи отримані з текстової бази даних медичних і біологічних публікацій Pub Med 
та друкованих джерел. Було проаналізовано 32 публікації. 30 робіт засвідчили кореляційний зв’язок різного ступеня 
між параметрами стоматологічного статусу та показниками якості кісткової тканини, 2 дослідження не виявили ста-
тистично значущої залежності. Все ще бракує робіт із вивчення кореляції між параметрами стоматологічного ста-
тусу та біохімічними маркерами метаболізму кісткової тканини. Для пацієнтів зі захворюваннями тканин пародон-
та доцільною є консультація спеціалістів із стану кісткової тканини. Особливо це важливо для людей старших віко-
вих груп, пацієнтів із невідповідністю рентгенологічної та клінічної картини пародонтиту та осіб жіночої статі в по-
стменопаузальному періоді.

Ключові слова: мінеральна щільність кісткової тканини, системні параметри стану кісткової тканини, остеопороз, стома-
тологічний статус, менопауза, ортопантомографія. 
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кращі показники були в чоловіків центральної 
частини України, гірші – в західній та південній. 
Регіональні особливості розповсюдженості за-
хворювань пародонта також підтверджені в 
Угорщині дослідженням Borbély J., Gera I. et al. 
По всій території Угорщини оглянули 4153 осо-
би, був визначений CPI (комунальний пародон-
тальний індекс) за критеріями ВООЗ та прове-
дене анкетування. 16% оглянутих жителів Буда-
пешта не мали захворювань тканин пародонта, в 
той час, коли в регіоні середнього та південного 
Дунаю таких було понад 5-8%.

Ґрунтуючись на тому, що остеопороз та за-
хворювання пародонта мають широке розпов-
сюдження, особливо в старших вікових групах, 
доцільним є дослідження можливої кореляції 
між параметрами оцінки пародонтологічного 
статусу та системними показниками остеопо-
розу. 

Метою роботи є оцінка можливості застосу-
вання параметрів стоматологічного статусу для 
аналізу стану кісткової системи. 

Матеріали дослідження отримані з 
текстової бази даних медичних і біологічних 
публікацій PubMed та друкованих джерел. 
Виконавці вибраних робіт вивчали наявність і 
ступінь кореляційних зв’язків між основними 
параметрами стоматологічного статусу та си-
стемними показниками стану кісткової систе-
ми в представників різних вікових, статевих та 
етнічних груп. Найбільш вживаними параметра-
ми стоматологічного статусу, які використовува-
лися для кореляційної оцінки були: 

• клінічні дані – гігієнічний індекс (OHI-S), 
папілярно-маргінально-альвеолярний індекс 
(РМА), гінгівальний індекс (Silness J., Loe H.), 
пародонтальний індекс (Russel A.L.), індекс Рам-
фьорда, комунальний пародонтальний індекс 
(СРІ), індекс втрати клінічного прикріплення, 
індекс кровоточивості, кількість зубів, які зали-
шились, ступінь рухливості зубів;

• дані рентгенморфометричних досліджень 
ортопантомограм – мандибулярний кортикаль-
ний індекс (MCI), ширина кортикальної пла-
стинки нижньої щелепи або ментальний індекс 
(MCW/МІ), панорамний мандибулярний індекс 
(PMI), гоніальний індекс (GI), індекс резорбції 
альвеолярної кістки (М/М).

Основними системними критеріями оцінки 
якості кісткової тканини, які використову-
валися для визначення кореляції, були дані 
двохфотонної рентгенівської абсорбціометрії та 

ультразвукової сонометрії, біохімічні показники: 
карбокситермінальні та амінотермінальні тело-
пептиди колагену І типу, рівень лужної фосфа-
тази, кальцій сироватки, неорганічний фосфор 
сироватки, гідроксивітамін D, остеокальцин, 
піридинолін, остеопротегерин та імунологічні: 
IL-1, IL-6.

Параметри оцінки стоматологічного статусу
Розвиток захворювань тканин пародон-

та спричиняє взаємодія багатьох етіологічних 
чинників: агресія мікроорганізмів біоплівки 
поверхні зубів, анатомічні особливості м’яких 
і твердих тканин порожнини рота, порушен-
ня оклюзійних співвідношень, порушення 
механізмів імунного захисту, вплив системної 
патології та ін. Тому захворювання пародон-
та характеризуються широким різномаїттям 
клінічних проявів. Для визначення провідних 
етіологічних факторів та комплексної оцінки 
стоматологічного статусу, в кожному кон-
кретному випадку, запропонована значна 
кількість діагностичних параметрів. Усі мето-
ди діагностики стоматологічного статусу мож-
на розділити на клінічні, рентгенологічні, 
лабораторні та функціональні. Слід зазначи-
ти, що в розділі «Оцінка стоматологічного ста-
туса» реферативної роботи основну увагу буде 
приділено клінічним та рентгенологічним мето-
дам дослідження. Детального опису лаборатор-
них та функціональних методів у роботі не буде 
наведено, оскільки вони не використовувалися 
для статистичного аналізу вибраних робіт.

Клінічні методи
До клінічних методів відносяться: оцінка 

стоматологічного анамнезу, індексна оцінка 
стану пародонта, характеристика анатомо-
топографічних особливостей м’яких і твердих 
тканин порожнини рота.

Комплексну оцінку стану починають із 
стоматологічного анамнезу: з’ясовують скар-
ги, час виникнення та динаміку їх змін, встанов-
люють анамнез життя. Потім проводять загаль-
ний огляд обличчя та порожнини рота, починаю-
чи з губ та присінка. Важливим критерієм є гли-
бина присінка, її визначають за допомогою гра-
дуйованого інструмента від маргінального краю 
до перехідної складки й оцінюють наступним 
чином: до 5 мм – мілкий присінок, 5-10 мм – 
середньої глибини, більше 10 мм – глибокий. 
Одночасно визначають місце прикріплення та 
характер вуздечок нижньої та верхньої губи: на 
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вершині сосочка, на 3-4 мм нижче вершини со-
сочка або в основі сосочка. Після огляду присінка 
та слизової оболонки порожнини рота перехо-
дять до оцінки стану зубів та прикусу. Для ха-
рактеристики стану тканин пародонта проводять 
визначення гігієнічного стану, інтенсивності та 
розповсюдженості запального процесу, глиби-
ни пародонтальних кишень та втрати клінічного 
прикріплення, ступеня рухливості зубів, пору-
шень оклюзійних співвідношень, кількісний та 
якісний характер ексудату з пародонтальних ки-
шень. 

Для визначення гігієнічного стану найбільш 
розповсюдженим є індекс Гріна-Вермілліона 
(ОНІ-S). Oral Hygiene Index – Simplified дозволяє 
визначити кількість нальоту та зубного каме-
ню, його визначення проводять з вестибуляр-
ного 1.6, 2.6, 1.1, 3.1 та орального 4.6, 3.6 боку 
зубів. Зубні відкладення візуалізують за допомо-
гою барвників. 

Критерії оцінки зубного нальоту (рис.1):
0 – наліт відсутній;
1 – наліт покриває до 1/3 коронки;
2 – зубний наліт займає до 2/3 коронки;
3 – зубний наліт займає понад 2/3 коронки 

зуба.
Критерії оцінки зубного каменя:
0 – зубний камінь не виявляється;
1 – наявний над’ясеневий зубний камінь, який 

займає до 1/3 коронки;

2 – зубний камінь займає до 2/3 коронки та/
або наявні окремі конгломерати під’ясеневого 
каменю;

3 – камінь займає понад 2/3 коронки та/або 
наявні значні конгломерати під’ясеневого каме-
ню. 

Розрахунок результатів проводять за форму-
лою 1: 

 наліт каміньОНІ S
6 6

 
    (1)

Інтерпретація результатів: 
0-0,6 – добра гігієна порожнини рота;
0,7-1,6 – задовільна гігієна; 
1,7-2,5 – незадовільна гігієна;
2,6 і більше – погана гігієна.
З метою визначення стану тканин пародон-

та використовують наступні індекси: РМА, 
гінгівальний індекс (Silness J., Loe H.), паро-
донтальний індекс (Russel A.L.), індекс Рам-
фьорда, СРІ, втрату клінічного прикріплення, 
індекс кровоточивості (Papilla Bleeding Index, 
Mühlemann-Saxer). 

Індекс РМА використовують для визначення 
ступеня розповсюдженості запалення в м’яких 
тканинах. У модифікації Parma C. (1960) критерії 
оцінки індексу РМА наступні:

1 – запалення сосочка;
2 – запалення маргінальної частини ясен;
3 – запалення прикріпленої частини ясен.

Рис. 1. Критерії оцінки зубного нальоту (за Денисовою Е.Г., 2008)
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Дослідження проводять в області всіх зубів 
та фіксують найбільший показник для кожного 
зуба, при визначенні запалення використовують 
йодовмісні розчини. Підрахунок результатів про-
водять за формулою 2: 

 
. 100%

3




показ
n

 (2)

де n – кількість обстежених зубів. 
Інтерпретація результатів: 
до 25% – легкий ступінь запалення, 
26-50% – середній, 
понад 50% – тяжкий. 
Ступінь запалення ясен також визначають за 

гінгівальним індексом (Silness J., Loe H.). Дослі-
дження проводять із чотирьох сторін зуба: меді-
альної, дистальної, вестибулярної та оральної. 
Рекомендовано оглядати моляр, премоляр та рі-
зець на кожній половині щелепи. 

Критерії оцінки:
0 – ясна без змін;
1 – легкий ступінь запалення, незначна зміна 

кольору та набряк, при доторкуванні ясна не кро-
воточать; 

2 – середній ступінь запалення, наяв-
на гіперемія, набряк, кровоточивість при 
зондуванні;

3 – тяжке запалення з утворенням ерозій, 
спонтанна кровоточивість.

Значення вираховують для кожного зуба за 
формулою 3:

 4
показ

 (3)
де суму показників ділять на кількість сторін:
0,1-1 – легкий гінгівіт; 
1,1-2 – середнього ступеня тяжкості; 
2,1 – тяжкий. 
Пародонтальний індекс (Russel A.L.) 

оцінюють за такими критеріями: 
0 – запалення відсутнє;
1 – легкий ступінь запалення, яке не оточує 

зуб циркулярно;
2 – запалення циркулярно оточує зуб, але зу-

бо-ясеневе з’єднання не порушене;
4 – початковий ступінь резорбції верхівок 

міжзубних перетинок за даними рентгенограм; 
6 – гінгівіт з утворенням пародонтальної 

кишені, зуб нерухомий;
8 – тяжка деструкція тканини пародонта, зуб 

рухомий, його функціонування неможливе.
Підрахунок проводять шляхом суми результа-

тів та ділення на кількість обстежених зубів: 
0-0,2 – клінічно здорові ясна;

0,2-1 – легкий гінгівіт;
0,5-1,9 – пародонтит початкового або І ступе-

ня;
1,5-4 – пародонтит ІІ ступеня;
4-8 – пародонтит ІІІ ступеня. 
Індекс Рамфьорда складається із двох 

показників – гінгівального та деструктивного. 
Дослідження проводять в ділянці 1.6, 2.1, 2.4, 
3.6, 4.1, 4.4 зубів, якщо індексні зуби відсутні, 
визначення індексу проводять на сусідніх. По-
казники для гінгівальної частини:

0 – запалення відсутнє; 
1 – легкий гінгівіт – запалення не охоплює зуб 

циркулярно;
2 – гінгівіт середньої тяжкості – запалення 

охоплює зуб циркулярно;
3 – тяжкий гінгівіт – виражена гіперемія, 

набряк, кровоточивість, але епітеліальне 
прикріплення не порушено.

Показники деструктивної частини: 
4 – глибина зондування пародонтальної 

кишені до 3 мм; 
5 – глибина зондування пародонтальної 

кишені від 3,1 до 6 мм;
6 – глибина зондування понад 6 мм. 
Значення показника вираховують за форму-

лою 4: 

 
 . .

6
 гінг дест

 (4)

Інтерпретація результатів: 
0 – мінімальний індекс;
6 – максимальний індекс; 
понад 6 – тяжка форма захворювання. 
Комунальний пародонтальний індекс (CPI) 

враховує три показники: кровоточивість ясен, 
зубний камінь і пародонтальні кишені. Зонду-
вання проводять із силою 20 г та використову-
ють спеціальний зонд із кулькою на кінчику діа-
метром 0,5 мм, чорним маркуванням від 3,5 мм 
до 5,5 мм, 8,5 та 11,5 мм. Порожнину рота розді-
ляють на секстанти: 1.8-1.4, 1.3-2.3, 2.4-2.8, 3.8-
3.4, 3.3-4.3, 4.4-4.8. Секстант оглядають у випад-
ку наявності в ньому 2-х і більше зубів. Почина-
ючи від 20 років, оглядають 10 індексних зубів: 
1.7, 1.6, 1.1, 2.6, 2.7, 4.7, 4.6, 3.1, 3.6, 3.7. Коди:

0 – немає ураження; 
1 – присутня кровоточивість, спонтанна чи 

після зондування; 
2 – наявний зубний камінь, але вся чорна ча-

стина зонда знаходиться над яснами; 
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3 – кишеня глибиною 4-5 мм (відмітка 5,5 мм 
на рівні ясен);

4 – кишеня глибиною 6 мм або більше (чорна 
лінія від 3,5-5,5 мм повністю прикрита яснами). 

Втрата клінічного прикріплення – важли-
вий діагностичний критерій для оцінки ступеня 
тяжкості деструктивних процесів у пародонті. 
Параметри визначають від цементно-емалевої 
межі до дна ясеневої борозни чи пародонтальної 
кишені :

0 – глибина зондування 0-3 мм;
1 – втрата прикріплення 4-5 мм; 
2 – втрата прикріплення 6-8 мм;
3 – втрата прикріплення 9-11 мм;
4 – втрата прикріплення 12 мм і більше;
Х – секстант виключено з дослідження.  
Для визначення індексу кровоточивості 

(Papilla Bleeding Index, Mühlemann-Saxer) про-
водять зондування на язиковій поверхні першого 
й третього квадрантів та вестибулярній поверхні 
другого й четвертого. Результат спочатку отри-
мують для квадранту, а потім для всього зубно-
го ряду обох щелеп. Значення індексу отримують 
протягом 30 секунд після зондування:

0 – кровоточивість відсутня;

Рис. 2. Типи кортикальної пластинки нижньої щеле-
пи за Klemetti et al. (за Homer K. et al.., 2007).

1 – поява окремих точкових кровотеч;
2 – поява багатьох точкових або лінійної 

кровотечі;
3 – заповнення кров’ю міжзубного трикутни-

ка;
4 – після зондування кров стікає по альвео-

лярному паростку. 
Ступінь рухливості зубів визначають за 

індексом Міллера в модифікації Флезара: 
0 – зуб стійкий, рухомість не перевищує 

фізіологічної; 
1 – зуб зміщується у вестибуло-оральному на-

прямку в межах 1мм;
2 – зуб рухливий у вестибуло-оральному на-

прямку на 2-3 мм;
3 – зуб рухливий в усіх напрямках, включаю-

чи вертикальний. 

Рентгенологічні методики
Рентгенологічні дослідження набули ши-

рокого розповсюдження в повсякденній 
стоматологічній практиці. Найбільш вжива-
ними в діагностиці захворювань пародонта є 
ортопантомографія, прицільні внутрішньоротові 
знімки та комп’ютерна томографія із 3D 
реконструкцією. За допомогою рентгенологічних 
методів оцінюють ступінь деструкції кісткової 
тканини пародонта, висоту та ширину альвео-
лярного паростка в ділянці втрачених зубів, роз-
ташування нижньощелепного каналу та бухт 
гайморової порожнини. Окрім вище згаданих 
параметрів, запропоновані додаткові критерії 
оцінки ортопантомограм для характеристики 
стану кісткової системи загалом: мандибуляр-
ний кортикальний індекс (MCI), ментальний 
індекс (MCW або МІ), панорамний мандибуляр-
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ний індекс (PMI), гоніальний індекс (GI), індекс 
резорбції альвеолярної кістки (М/М) та ін. 

Протокол дослідження мандибулярного кор-
тикального індексу (MCI), описаний Klemetti 
et al., включає низку послідовних дій. Спочат-
ку візуалізують кортикальну пластинку базису 
нижньої щелепи з обох сторін дистальніше мен-
тального отвору, наступний етап – визначення 
морфологічного класу кортикальної пластинки 
за наступними критеріями (рис. 2): 

С1 – кортикальна пластинка має чіткі рівні 
контури, без порушення цілісності;

С2 – кортикальна пластинка має ендостальні 
півмісяцеві дефекти, ділянки лакунарної 
резорбції, має розшарований вигляд;

С3 – кортикальна пластинка порозна, наявні 
значні ендостальні дефекти. 

Для визначення панорамного мандибулярно-
го індексу (PMI), ментального індексу (MCW або 
MI), гоніального індексу (GI), індексу резорбції 
альвеолярної кістки (М/М) розроблені аналогові 

та цифрові методики. Аналоговий вимір PMI, 
MCW, М/М проводять шляхом нанесення на ор-
топантомограму наступних елементів (рис. 3, 4): 
прямої «а» паралельної до горизонтальної осі 
нижньої щелепи та дотичної до її нижнього 
краю в ділянці ментального отвору, перпенди-
куляру «с» до лінії «а», який проходить через 

Рис. 3. Точки та лінії на ортопантомограмі (схема) (за 
Lopez-Lopez J. et al., 2011).

Рис. 4. Приклад нанесення ліній на ортопантомограму аналоговим та цифровим методами  
(за Lopez-Lopez J. et al., 2011).
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нижній край ментального отвору, прямих «e» та 
«d», які проходять через верхній та нижній край 
ментального отвору й паралельні до прямої «а», 
прямої «f», яка проходить по вершині альвеоляр-
ного гребеня. Значення індексів вираховують та-
ким чином: 

MCW – довжина відрізка АС;
PMI – відношення довжини відрізка АВ до 

АС;
М/М – відношення довжини відрізка АЕ до 

АD. 
Якщо на ортопантомограмі візуалізуються 

обидва ментальні отвори, то дослідження про-
водять з двох сторін, а значення індексів виз-
начають як середню величину. Для визна-
чення гоніального індексу (GI) спочатку на 
ортопантомограмі визначають гоніальний кут. 
Для його побудови проводять дві дотичні: 
одну до нижнього краю нижньої щелепи, а 
іншу – до заднього краю її гілки та продовжу-
ють їх до перетину. Після цього визначають 
гоніальний індекс – ширину кортикальної пла-
стинки вздовж бісектриси гоніального кута 
(рис. 5). GI оцінюють з обох боків нижньої ще-
лепи та приймають за результат середнє значен-
ня з обох сторін. Для зменшення впливу на ре-
зультати вимірювань людського фактору та ви-
трат часу, запропоновано спеціальне програмне 
забезпечення для визначення індексних величин 
на цифрових ортопантомограмах. Аналоговий 
метод досить розповсюджений, бо не потребує 
придбання спеціального програмного забезпе-
чення та відносно простий у проведенні. Задля 
підвищення якості визначення рентгенморфоме-
тричних індексів запропоновано використовува-
ти об’ємну томографію з товщиною зрізу 2-3 мм, 

оскільки якість звичайної ортопантомографії не 
завжди дозволяє візуалізувати кісткові структури 
для нанесення орієнтирів.

Аналіз публікацій
У роботі Savic Pavicin I. et al. визначали 

кореляцію між мінеральною щільністю кісток 
таза, хребців поперекового відділу (L1-L4) за да-
ними DXA та рентгенморфометричними пара-
метрами цифрових ортопантомограм 112 жінок 
старших за 45 років. На ортопантомограмах 
визначали ментальний індекс (MI), гоніальний 
індекс (GI), панорамний мандибулярний індекс 
(PMI) та індекс резорбції альвеолярної кістки 
(M/M). Аналіз даних свідчить, що панорам-
ний мандибулярний індекс є важливим прогно-
стичним фактором для мінеральної щільності 
кісток таза та хребців поперекового відділу. 
Значні кореляції були виявлені між мандибу-
лярним індексом, панорамним мандибуляр-
ним індексом та мінеральною щільністю кісток 
таза, але не хребців. Також не виявилось ста-
тистично значущої кореляції між гоніальним 
індексом, індексом резорбції альвеолярної 
кістки та мінеральною щільністю кісток жодної 
досліджуваної ділянки. Автори дійшли виснов-
ку, що рентгенморфометричні дані ортопанто-
мограм є потенційно найбільш корисними для 
«повсякденної» діагностики остеопенії/остеопо-
розу в стоматологічній практиці. 

Схожі результати отримали Kim O.S. et al. Ме-
тою їх дослідження було визначити можливість 
використання цифрових ортопантомограм для 
діагностики остеопорозу. У дослідженні брали 
участь 194 жінки в періоді постменопаузи. На ор-
топантомограмах визначали ментальний індекс 
(МІ), мандибулярний кортикальний індекс (MCI) 
і провели візуальну оцінку знімків (SVE). За до-
помогою DXA визначали мінеральну щільність 
проксимального відділу стегна та хребців по-
перекового відділу. Дослідники встановили, що 
MI позитивно корелює з мінеральною щільністю 
поперекового відділу хребта (r=0,36), шийки 
стегнової кістки (r=0,59) і тазових кісток (r=0,58; 
р<0,001). Зі збільшенням віку MI зменшується 
(r=-0,46). Мінеральна щільність хребців попе-
рекового відділу й шийки стегнової кістки знач-
но нижчі в пацієнтів зі зменшенням ширини й 
резорбцією кортикальної пластинки нижньої 
щелепи. Висновком роботи стала теза про те, що 
товщина й морфологічні зміни кортикальної пла-
стинки нижньої щелепи, пов’язані з МЩКТ, не-
залежно від віку, зросту, маси та MI, MCI і SVE 

Рис. 5. Визначення GI: Т1 – дотична до нижнього 
краю, T2 – до заднього краю гілки, D – бісектриса ге-
ніального кута; відстань між червоними паралельни-

ми лініями – значення GI (Bathla S. et al., 2014).
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можуть бути корисними для діагностики остео-
порозу. 

Метою дослідження Hekmatin E. et al. було 
оцінити зв’язок між мінеральною щільністю 
хребців поперекового відділу та шириною 
кортикальної пластинки нижньої щелепи 
(MCW) в жінок у постменопаузі. Була виявле-
на значна кореляція між мінеральною щільністю 
і MCW (r=0,95; р<0,001). Також виявлена знач-
на кореляція між Т-показником і MCW (r=0,84; 
р<0,001), отримані математичні рівняння 
кореляцій: 

T-Score=-7,087 + 1,497 × MCW, 
МЩ=0,334 + 0,163×MCW. 
Результатом роботи став висновок, що MCW 

є показником, який може допомогти в ранній 
діагностиці остеопорозу на стоматологічному 
прийомі. 

Дослідження Bhatnagar S. et al. присвяче-
но оцінці співвідношення між рентгенморфоме-
тричними показниками ортопантомограм (MCW, 
MCI) та даними ультрасонометрії в середній 
зоні гомілкової кістки в жінок у періоді пост-
менопаузи. За даними авторів діагностична 
ефективність MCI у виявленні кісткових змін у 
жінок у постменопаузальному періоді з низькою 
мінеральною щільністю кісток становила 96% за 
специфічністю й 60% за чутливістю, a MCW – 
58% за специфічністю й 73% за чутливістю. Про-
ведений аналіз свідчить про значну кореляцію 
MCI та мінеральної щільності (F=29,0; p<0,001; 
η(2)=0,85), статистично незначну кореляцію 
МCW та мінеральної щільності (F=1,6; р=0,23; 
η(2)=0,86) й значну кореляцію в комбінації MCI 
та MCW (F=3,3; р <0,05; η(2)=0,70).

Оцінка можливості використання фракталь-
ної розмірності й MCW ортопантомограм для ви-
явлення чоловіків і жінок зі зниженим рівнем мі-
неральної щільності кісткової тканини була про-
ведена в дослідженні Alman A.C. et al. Для цьо-
го автори порівняли результати аналізу ортопан-
томограм з даними DXA. Всього в дослідженні 
брали участь 56 пацієнтів. У дослідженні зазна-
чено, що площа під кривою кореляції фракталь-
ної розмірності та низької мінеральної щільнос-
ті (T-критерій <(-1,0)) склала 0,81 для чоловіків 
і 0,78 для жінок, а для MCW – 0,53 для чолові-
ків і 0,80 для жінок. Автори дійшли висновку, що 
фрактальна розмірність є перспективним скри-
нінговим тестом як у чоловіків, так і в жінок, а 
MCW малоінформативна для чоловіків. 

Gondim V. et al. у своїй роботі досліджували 
зв’язок між індексом втрати клінічного прикрі-
плення, мінеральною щільністю кісткової ткани-
ни в поперековому відділі хребта й стегна, спо-
собу життя, куріння, соціально-демографічних 
чинників в жінок у постменопаузі. Дослідники 
провели анкетування та клінічний огляд (визна-
чення втрати клінічного прикріплення, величини 
рецесії, кровоточивості ясен, гігієнічних індек-
сів, кількості втрачених зубів) у 148 жінок. Па-
цієнтів розділили на дві групи відповідно до ве-
личини втрати клінічного прикріплення (CAL): з 
«помірною» – CAL ≤5 мм та «тяжкою» – більше 
одного секстанта з CAL> 5 мм. Мінеральна щіль-
ність кісткової тканини була визначена за допо-
могою DXA. Результати статистичного аналізу 
встановили, що «тяжка» ступінь CAL мала зво-
ротну залежність з мінеральною щільністю ший-
ки стегнової кістки (р=0,015). Автори, зокрема, 
дійшли висновку, що необхідно приділяти увагу 
загальному стану кісткової системи в пацієнтів зі 
значними показниками CAL. 

У роботі «The relationship between osteoporosis 
and periodontitis in women aged 45-70 years» 
Pepelassi E. et al. ставили за мету вивчити мож-
ливий зв’язок між остеопорозом і тяжкістю па-
родонтита в жінок у віці 45-70 років. Для цього 
у 92 жінок із хронічним генералізованим паро-
донтитом визначили мінеральну щільність кіст-
кової тканини за допомогою DXA (групи відпо-
відно до результатів за Т-критерієм нормальна 
МЩКТ – T-критерій >(-1,0), остеопенія – (-1,0) 
≤ T-критерій >(-2,5), остеопороз – T-критерій 
≤(-2,5) та пародонтологічні показники: індекс 
гінгівіту, кровоточивість при зондуванні, втрата 
клінічного прикріплення, глибина пародонталь-
них кишень і величина рецесії ясен (GR). Дослід-
ники отримали наступні результати: середнє зна-
чення індексу гінгівіту, кровоточивості при зон-
дуванні, CAL і рецесії ясен були значно вище в 
жінок з остеопорозом порівняно з жінками з нор-
мальним рівнем мінеральної щільності кісткової 
тканини. (р=0,002; p=0,01; р=0,04 відповідно). У 
жінок з остеопорозом та нормальним рівнем мі-
неральної щільності значно відрізнялися середні 
значення індексу гінгівіту (р=0,02). У висновку 
автори констатували, що в пацієнтів з остеопо-
розом значення пародонтологічних індексів були 
гіршими від пацієнтів з нормальним рівнем мі-
неральної щільності. Значущої різниці між паро-
донтологічним статусом пацієнтів з нормальним 
рівнем мінеральної щільності кісткової ткани-
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ни та остеопенією немає. Тому дослідники при-
пустили, що рання діагностика порушень стану 
кісткової системи може знизити кількість паці-
єнтів з тяжкими формами пародонтитів. 

Цікаве дослідження з точки зору оцінки ко-
реляції між рівнем остеокальцину в крові, слині 
й ясеневій рідині та параметрами пародонтоло-
гічного статусу до й після стоматологічного лі-
кування в жінок у постменопаузі було проведено 
Bullon P. et al. Перед лікуванням були визначе-
ні гігієнічні індекси, індекс кровоточивості при 
зондуванні, CAL, а також рівні остеокальцину в 
зазначених рідинах у 39 жінок віком 57,8±8,5 ро-
ків. Через 6 місяців після проведеного лікуван-
ня всі параметри визначили знову. У результаті 
обробки даних автори дійшли наступного висно-
вку: низька концентрація остеокальцину в крові 
пов’язана зі значно більш високим рівнем зни-
ження глибини зондування та CAL після паро-
донтологічного лікування. 

У своєму дослідженні Jabbar S. et al. вивча-
ли взаємозв’язок між рівнем остеопротегерину, 
25-гідроксивітаміну D, карбокситермінальних 
телопептидів у крові, мінеральною щільністю 
кісткової тканини та активністю пародонтиту в 
жінок з остеопорозом і без. У дослідженні бра-
ли участь 185 жінок у постменопаузі з остеопо-
розом та контрольна група із 185 жінок відповід-
ного віку без остеопорозу. Автори отримали на-
ступні результати: в жінок з остеопорозом рівень 
гідроксивітаміну D був значно нижчим, а остео-
протегерину значно вищим; у жінок із активним 
перебігом пародонтита рівні остеопротегерину 
та карбокситермінальних телопептидів у крові 
були значно вищі. Автори дійшли висновку, що 
захворювання пародонта частіше зустрічають-
ся в жінок з остеопорозом і пов’язані з низьким 
вмістом вітаміну D і більш високими концентра-
ціями остеопротегерину. 

Метою дослідження Ramesh A. et al. було по-
рівняння якості кісткової тканини у пре- та по-
стменопаузальних жінок за даними панорамного 
мандибулярного індексу та рівня кальцію в сиро-
ватці крові. У дослідженні брали участь 30 паці-
єнтів, які були розділені на три групи: контроль-
на, здорова та дослідна. Найвищі значення PMI 
були у пременопаузальних жінок, менші показ-
ники PMI у жінок в постменопаузі зі здоровим 
пародонтом, найнижчі – в постменопаузальних 
жінок із хронічним пародонтитом. Аналогічні 
дані отримані відносно рівня кальцію в сироват-
ці крові. Автори дійшли висновку, що в жінок з 

постарінням знижується PMI та рівень кальцію. 
Ці зміни можуть бути корисними індикаторами 
низької мінеральної щільності  кісткової  тканини.

Vlasiadis K.Z. et al. провели дослідження ді-
агностичної ефективності ортопантомограм у 
співвідношенні з біохімічними маркерами ста-
ну кісткової тканини та мінеральною щільніс-
тю хребців у жінок в постменопаузі. Дослідни-
ки визначали кількість втрачених зубів, MCW, 
MCI, DXA хребців поперекового відділу, рівень 
лужної фосфатази, амінотелопетидів колагену І 
типу з поправкою на секрецію креатиніну. До-
слідники встановили, що зменшення MCW на 1 
мм збільшує ймовірність остеопенії або остеопо-
розу на 47%; підвищення рівня лужної фосфата-
зи на одну одиницю збільшує ймовірність розви-
тку остеопенії або остеопорозу на 14%, а появи 
ендостальної резорбції кортикальної пластинки 
нижньої щелепи – на 10%. Науковці дійшли ви-
сновку, що лікарі-стоматологи мають достатньо 
клінічних та рентгенологічних даних для ран-
ньої діагностики остеопорозу, аналіз ортопанто-
мограм та біохімічних маркерів стану кісткової 
системи можуть допомогти в прогнозуванні ри-
зику переломів у літніх жінок. 

Taguchi A. et al. порівнювали діагностичну 
ефективність MCI та анкетування стосовно ос-
теопорозу. Для цього визначали рівень аміноте-
лопептидів І типу колагену в сечі (з поправкою 
на креатинін), загальної лужної фосфатази крові, 
значення МСІ та мінеральної щільності хребців 
поперекового відділу та шийки стегна за даними 
DXA у 99 жінок віком від 44 до 70 років. Авто-
ри публікації виявили зв’язок між рівнями амі-
нотелопептидів І типу колагену, загальної луж-
ної фосфатази крові та ендостальною резорбці-
єю кортикальної пластинки нижньої щелепи. До-
слідники дійшли висновку, що ортопантомогра-
ма є кращим скринінговим тестом для виявлен-
ня жінок з ризиком остеопоротичних переломів, 
ніж анкетування. 

На противагу зазначеним вище роботам 
Sultan N., Rao J. провівши дослідження кореля-
ції між пародонтологічним статусом (гігієнічний 
індекс, індекс гінгівіту, втрата клінічного прикрі-
плення, кількість втрачених зубів), ступенем ре-
зорбції альвеолярного паростка (за даними орто-
пантомограм), результатами DXA, індексом маси 
тіла, палінням, не виявили статистично значущо-
го зв’язку між стоматологічними параметрами та 
DXA. Також Darcey J. et al. у своїй роботі, проа-
налізувавши результати дослідження остеопоро-
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тичного та стоматологічного статусу 348 осіб, не 
знайшли зв’язку між остеопорозом та тяжкістю 
патології пародонта.

Висновки
Загалом для оцінки зв’язку між параметра-

ми стоматологічного статусу та системними по-
казниками якості кісткової тканини в даній робо-
ті було проаналізовано 32 публікації. Серед ви-
вчених робіт 30 засвідчили кореляційний зв’язок 
між параметрами стоматологічного статусу та 
показниками якості кісткової тканини. Лише ав-
тори двох досліджень не виявили статистично 
значущої залежності. Оскільки ортопантомо-
графія – це обов’язкове дослідження для кожно-
го пацієнта із захворюваннями тканин пародон-
та, за останні роки було присвячено багато ува-
ги виявленню кореляції між рентгеноморфоме-
тричними індексами та системними показника-
ми якості кісткової тканини, насамперед з дани-
ми двохфотонної рентгенівської денситометрії 
та ультрасонометрії, рівнем лужної фосфатази, 
карбокси- та амінотермінальних телопептидів, 
кальцію, гідроксивітаміну D, остеопротегерину. 
Ґрунтуючись на даних публікацій, можна зро-
бити висновок, що параметри стоматологічного 
статусу, зокрема дані рентгенморфометричних 
досліджень, можуть бути використані в якості 
скринінгового тесту для виявлення пацієнтів з 
остеопорозом та прогностичним – для остеопо-
ротичних переломів. Але, незважаючи на значну 
кількість публікацій, спрямованих на встанов-
лення взаємозв’язків між даними рентгенмор-
фометричних досліджень, все ще бракує робіт 
із вивчення кореляції між окремими параметра-
ми клінічного стоматологічного статусу та рів-
нем біохімічних маркерів стану кісткової систе-
ми. Тому необхідні подальші дослідження в да-
ній галузі. Для пацієнтів із захворюваннями тка-
нини пародонта доцільною є консультація спеці-
алістів зі стану кісткової тканини. Особливо це 
важливо для людей старших вікових груп, паці-
єнтів із невідповідністю рентгенологічної та клі-
нічної картини пародонтиту та осіб жіночої статі 
з патологією пародонта. 
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Summаry. Osteoporosis and periodontal disease are widespread, especially in the older age group, therefore the research 
of a possible correlation between periodontal status and system parameters of osteoporosis is required. The aim of this study 
is to estimate the possibility of using dental status parameters for the analysis of the bone system state. The research materials 
where received from PubMed database and printed sources. In this study 32 publications were analyzed. Among them 30 studies 
showed various degree of correlation between dental status and indicators of bone quality and two studies didn’t found statistically 
significant connection. Further research of correlation between dental status  parameters and biochemical markers of bone turnover 
are needed. Dentists have sufficient clinical and radiographic information for early diagnosis of osteoporosis in postmenopausal 
women. Patients with severe periodontitis should be directed to the consultation of experts in bone state.

Key words: bone mineral density, panoramic radiography, menopause, osteoporosis, periodontal status, system parameters of 
bone quality.
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Актуальність
Здоровий пародонт є життєво важливим для 

загального благополуччя людини. Проте, захво-
рювання пародонту все частіше асоціюються із 
системними захворюваннями. Перевірка бази 
даних PubMed протягом 20-річного періоду сто-
совно літератури щодо патології пародонта та її 
взаємозв’язків з різними системними захворю-
ваннями показала, що пацієнти із захворюван-
нями пародонта можуть бути схильні до вищого 
ризику несприятливих медичних фіналів, вклю-
чаючи серцево-судинні, респіраторні інфекції, 
небажані наслідки вагітності, ревматоїдного ар-
триту (РА) й цукрового діабету. Багато дослідни-
ків в експерименті показали, що системне запа-
лення через патогени, що пов’язані з періодон-
титом, можуть відігравати певну роль в ініціа-
ції та розвитку деяких системних захворювань. 
Тому пародонтит слід розглядати як фактор ри-
зику для різних системних захворювань [1]. З 
огляду на вищенаведене, зростаючий інтерес на-
уковців констатований у ракурсі взаємозв’язків 
пародонта та численних системних захворювань 
або станів, таких як серцево-судинні захворю-
вання, хвороби судин головного мозку, цукровий 
діабет, прееклампсія, респіраторні інфекції, ос-
теопороз (ОП), рак, ревматоїдний артрит, ерек-
тильні дисфункції, хвороба Альцгеймера, шлун-
ково-кишкові захворювання, простатит, захво-
рювання нирок. Ця сторона орально-системних 
взаємозв’язків у світі має назву «медицина па-

родонта» й, будучи досить актуальною, має по-
тенційно велике значення для системи охоро-
ни здоров’я, оскільки запобігання пародонтозу, 
який в багатьох випадках добре піддається ліку-
ванню, надає безліч нових можливостей для про-
філактики й зниження несприятливого прогнозу 
деяких системних патологічних станів. Багато 
науковців, що працюють у різних галузях меди-
цини, підкреслюють важливість профілактики й 
лікування захворювань пародонта як невід’ємної 
частини профілактичної медицини, які поляга-
ють у зниженні його негативного впливу на за-
гальний стан здоров’я [2]. Разом із тим, слід за-
значити, що на даний час немає консенсусу серед 
експертів щодо природи цих об’єднань та при-
сутня розгубленість серед медичних працівників 
і громадськості щодо інтерпретації швидко зрос-
таючого обсягу літератури в цьому напрямку. Іс-
нує необхідність більш глибоких доказів причет-
ності захворювань пародонта до багатьох захво-
рювань, у тому числі й до РА і ОП [3]. На сучас-
ному етапі розвитку стоматології імплантологія 
посідає вагоме місце. У цьому аспекті для прак-
тикуючих лікарів є важливим факт наявності ГП 
у пацієнтів, які потребують даного лікування, 
оскільки захворюваність тканин навколо імплан-
татів останнім часом зростає. Захворювання па-
родонта й захворюваня тканин навколо імплан-
татів демонструють багато спільного. Monje A. і 
співав (2014) шляхом електронного пошуку літе-
ратури в декількох базах даних у період з 2000 по 

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ 
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Резюме. У статті наведені дані щодо актуальності вивчення взаємозв’язків і взаємообтяження ревматоїдного артриту (РА) 
і генералізованого пародонтиту (ГП). Показано, що з історичної точки зору дане питання хвилює наукову спільно-
ту протягом останніх 80 років. На сьогодення практично доведено, що наявність активного, серопозитивного РА по-
гіршує перебіг ГП, що пов’язано з активацією маркерів агресії, таких як TNF-α. З іншого боку, не доведеним є факт 
впливу РА на виникнення ГП та, навпаки, наявності ГП як фактора ризику виникнення РА. Поряд із тим підкресле-
но, що до кінця не з’ясованими залишаються питання впливу базисної терапії РА на клінічні ознаки пародонтиту, ма-
лочисельні дані порівняльного аналізу стоматологічного статусу в пацієнтів з адекватним і неадекватним контролем 
РА. Дискусійними проблемами висвітлено вплив остеопорозу та методів остеопротекції на стан пародонту.
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2013 рр., у тому числі MEDLINE, EMBASE, Кор-
гонівському центральному регістрі контрольова-
них випробувань та Cochrane Oral Trials Group 
показали, що імплантат у пацієнтів з тяжким па-
родонтитом може вважатися життєздатним ва-
ріантом, але співвідношення ризику небажаних 
наслідків за умов ГП достовірно вище, ніж у здо-
рових осіб [4, 5]. 

Спільні етіопатогенетичні механізми виник-
нення хронічного пародонтиту й ревматоїдно-
го артриту

З історичної точки зору, РА був пов’язаний з 
пародонтитом з початку 19 століття, коли Бен-
джамін Раш (американський лікар і політик) 
встановив, що повне викорінення зубів є ліками 
від ревматизму. Терапія з видаленням усіх зубів 
була поширена на початку 20 століття, (окільки 
існувала теорія інфекційної природи недуг) у ба-
гатьох країнах, поки Сесіл і його колеги в кін-
ці 1930-х не довели, що ліквідація зубів не вирі-
шує питання лікування РА. У 1952 році Амери-
канська медична асоціація уточнила, що ця прак-
тика не була заснована на наукових даних, і що 
видалення зубів не слід розглядати в якості під-
ходу до лікування з метою зменшення симптома-
тики РА [6]. Але, з іншого боку, продовжує зали-
шатися відкритим той факт, що видалення всіх 
зубів у пацієнтів з пізніми стадіями періодонти-
ту має системний позитивний вплив. З огляду на 
це, оральні інфекції, які є причиною запальних 
процесів у пародонті, запропоновано розгляда-
ти в якості одного з можливих механізмів запус-
ку системних запальних процесів або розповсю-
дження інфекції [7, 8].

Сучасні дослідження в галузі стоматології 
й ревматології демонструють дані, що з одного 
боку ревматоїдний артрит (РА) частіше зустріча-
ється у хворих на пародонтит, а з іншого – в па-
цієнтів з РА поширеність хронічного пародонти-
ту вдвічі перевищує середні показники в загаль-
ній популяції. Дані дослідження підкреслюють 
необхідність профілактики та адекватної стома-
тологічної допомоги в пацієнтів з ревматоїдним 
артритом [9].

Враховуючи частоту пародонтиту та деяких 
спільних фізіологічних і патологічних механіз-
мів, існує необхідність у клінічних випробуван-
нях для оцінки лікування пародонту як можли-
вості покращити біологічні та клінічні параме-
три РА. У 2013 році був опублікований огляд лі-
тератури, що включав ретельне вивчення наяв-
них даних щодо взаємозв’язків між пародонти-

том і РА [10]. Пошук джерел включав відомі на-
укові бази, такі як MEDLINE, PubMed, CINAHL, 
ДОСС, Embase, Scopus, Web of Knowledge, 
MedNar і ProQuest, Dissertations з глибиною по-
шуку з моменту створення бази даних до червня 
2012 року для будь-яких кількісних досліджень. 
Результати свідчили, що встановлені високі ко-
реляційні зв’язки між фактом втрати зубів і рів-
нем ШОЕ, помірні – з кількісним визначенням 
СРП та рівнем інтерлейкіну-1β. Також було вста-
новлено, що адекватне лікування пародонтиту 
має позитивний вплив на клінічний перебіг РА. 
Автори роблять висновок про необхідність по-
дальшого дослідження в даному напрямку.

Зростає інтерес до асоціації між здоров’ям 
порожнини рота та автоімунними й запальни-
ми захворюваннями. Ряд епідеміологічних до-
сліджень описали асоціацію між ревматоїдним 
артритом і захворюваннями пародонту, спираю-
чись на сучасні погляди щодо розуміння потен-
ційних механізмів, що мають вагомий вплив на 
розвиток РА й хронічний пародонтит. Кумуля-
тивні результати й поточні дослідження остан-
ніх років розкривають напрямки виявлення но-
вих механізмів і інтервенційних стратегій щодо 
поліпшення результатів лікування пацієнтів як з 
РА, так і з пародонтитом [11].

Останніми роками велика увага надається ви-
вченню впливу існування антитіл (АТ) до ССР за 
умов РА та глибиною уражень ротової порожни-
ни. Встановлено, що за серопозитивного РА по-
ширеність хронічного пародонтиту вища й сту-
пінь ураження більша [12, 13].

Існують дані, що розвитку РА передує інфіку-
вання ротової порожнини бактерією P. gingivalis, 
яку розглядають як найбільш вірогідну причи-
ну початку й продовження автоімунної запаль-
ної реакції. Деякі автори вважають, що хроніч-
ний генералізований пародонтит, незважаючи на 
достатню мономорфність основних клінічних 
проявів, є етіологічно й патогенетично гетеро-
генним захворюванням. Захворювання пародон-
та можуть розвиватися під впливом як місцевих 
причин (мікроорганізми зубного нальоту, оклю-
зійна травма і т.д.), так і поєднаного впливу міс-
цевих і загальних (ендогенних) чинників на тлі 
змін реактивності організму [14, 15]. Ряд пато-
генетичних механізмів, що відіграють провід-
ну роль у розвитку пародонтиту, аналогічні до 
тих, що активують запальний процес РА. Мікро-
організми при різних формах хронічного паро-
донтиту (ГП) організовані в біоплівці, їх можна 
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виявити в зіскрібках нальоту. Доведено, що різ-
ні ендотоксини – в загальному, це ліпополісаха-
риди й структурні антигени в стінках грамнега-
тивних бактерій. Ендотоксини викликають і під-
тримують запалення ураженого пародонта. У на-
льоті встановлена також місцева продукція рев-
матоїдних факторів класів IgG і IgM. Припуска-
ють, що ендотоксини біоплівки можуть реагува-
ти перехресно з антигенами суглобового хряща й 
обумовлювати розвиток запалення суглоба. При 
цьому молекулярні та електронно-мікроскопічні 
дослідження активованих Т-лімфоцитів при РА 
не виявили будь-якого певного агента, що сприяє 
запаленню синовіальної оболонки. Але з іншого 
боку в багаточисельних роботах підкреслюєть-
ся важливість запального навантаження при хро-
нічних захворюваннях, за умов їх прогресуван-
ня із залученням у патологічний процес проза-
пальних цитокінів, TNF-α, з якими пов’язані зна-
чні періодонтальні втрати в пацієнтів з РА [16]. 
TNF-α індукує синтез простагландинів (ПГ), 
лейкотрієнів, тромбоцит-активуючого факто-
ра, оксиду азоту (NО) й прозапальних цитокінів 
ІЛ-1 та ІЛ-6. Разом з цим, TNF-α пригнічує син-
тез протеогліканів і стимулює резорбцію кістки. 
ІЛ-1 пов’язаний із клітинною інфільтрацією си-
новії й ерозивним процесом у хрящі. Цитокіни 
при РА беруть участь у формуванні васкуляризо-
ваної грануляційної тканини (паннуса), яка руй-
нує суглобовий хрящ і кістку. У деструктивних 
процесах при РА беруть участь також металло-
протеінази (ММП). ММП синтезуються синові-
альними фібробластами й моноцитами. TNF-α та 
ІЛ-1 індукують синтез ММП хондроцитами й си-
новіальними фібробластами, внаслідок чого зни-
жується продукція колаген – синтетази й протео-
гліканів. На сьогодні існують оригінальні дані 
щодо аутоімунних механізмів залежно від тяж-
кості процесу при генералізованому пародонти-
ті. Обстеження констатують підвищений синтез 
колагену І типу, який у свою чергу підвищує рі-
вень антигенреактивних лімфоцитів і стимулює 
утворення аутоантитіл проти колагену І типу. Ін-
тенсивність цих процесів посилює запалення, 
пародонтит відповідно стає більш агресивним 
[17].

Індукований втручанням патогенної флори 
окисний стрес викликає розлади транспорту-
вання речовин у клітинах ясенних мітохондрій, 
що веде до підвищення ліпопероксидації. У по-
рожнині рота місцевий імунітет при пародонти-
ті знижується, що пов’язано з дефіцитом імуно-

глобулінів і зменшенням активності лізоциму. На 
цьому тлі мікробні фактори чинять ушкоджую-
чий вплив на періодонт, що у свою чергу супро-
воджується гальмуванням регенерації його клі-
тин, які разом з апоптотичними змінами призво-
дять до руйнуванням тканини пародонта й ви-
снаження [18].

Таким чином, у результаті комплексного 
впливу різних механізмів прогресує ураження 
суглобів. При ГП відбуваються аналогічні імунні 
процеси й виявляється схожий цитокіновий про-
філь. Прогресування пародонтиту асоціюється, з 
одного боку, підвищеним рівнем прозапальних 
цитокінів, насамперед TNF-α та ІЛ-1, а з іншо-
го – зі зниженням синтезу ІЛ-10 і фактора рос-
ту пухлини. Стан екстрацелюлярного матриксу 
при обох захворюваннях визначається співвідно-
шенням ММП та їх інгібіторів. Кісткова резорб-
ція залежить від балансу процесів синтезу й ре-
зорбції кісткової тканини. На кісткову резорбцію 
впливають ПГЕ-2, TNF-α, ІЛ-1 та ІЛ-6. У цілому 
як РА, так і ГП, пов’язані з подібними генетич-
ними факторами, які контролюють імунну від-
повідь, синтез антитіл і патологію м’яких тка-
нин і кістки. Серед системних факторів ризику, 
що призводять до зниження резистентності ор-
ганізму й створюють схильність до виникнення 
захворювань пародонта, слід зазначити РА. Па-
тогенез ревматоїдного артриту відрізняється ви-
раженою гетерогенністю, однак загальновизнана 
провідна роль належить поєднаним змінам клі-
тинної й гуморальної ланок імунітету. За резуль-
татами проведених наукових досліджень вста-
новлено, що клінічні прояви генералізованого 
пародонтиту обумовлені формою й варіантом пе-
ребігу РА. Виражені запально-деструктивні змі-
ни в тканинах пародонта, характерні для генера-
лізованого пародонтиту I-II ступеня. II ступінь із 
загостренням середнього ступеня тяжкості була 
виявлена тільки у хворих із системними проява-
ми РА. У хворих на генералізований пародонтит, 
асоційований із суглобовою формою ревматоїд-
ного артриту (серонегативний варіант), прева-
лювали клінічні ознаки перебігу, при якому про-
відними були деструктивні процеси в альвеоляр-
ній кістці з менш вираженими ознаками запален-
ня в м’яких тканинах пародонта [19].

Імуногенетичні дослідження доводять роль 
генетичних факторів і порушень імунної відпо-
віді у виникненні, розвитку й тяжкості хроніч-
них запальних захворювань. При РА спостеріга-
ється виражена асоціація з антигенами системи 
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HLA. Встановлено зв’язок з антигенами II кла-
су гістосумісності, зокрема з локусами D, DR, 
DQ і DP. Специфічність і сила імунної відпо-
віді визначаються експресією антигенів на по-
верхні Т-лімфоцитів. Теорія взаємозв’язку сис-
теми HLA і генів імунної відповіді розглядає 
здатність індивіда до клітинно-опосередкованої 
імунної відповіді й синтезу специфічних анти-
тіл. HLA-D/DR молекули беруть участь у переда-
чі інформації про зовнішні антигени між макро-
фагами і Т-лімфоцитами. У 50% хворих РА ви-
являється HLA-DR4, тоді як серед здорових осіб 
він зустрічається всього у 14%. РА асоціюється 
також з наступними алелями: HLA-DRB10401, 
0404 і 0408 (для білої раси); HLA-DRB10405 (в 
Азії) і DRB1/1402 (серед грецької популяції). По-
казано, що наявність HLA-DR4 антигену і HLA-
DRB1 алелі визначає більш тяжкий перебіг РА. 
Імуногенетичні дослідження хворих ГП також 
підтверджують зв’язок захворювання з антиге-
нами системи HLA. У пацієнтів з активним паро-
донтитом зустрічаються антигени HLA I і II кла-
сів А9, А28, BW15 і відзначається підвищення 
частоти носійства DR4 антигену. Генералізова-
на форма ювенільного пародонтиту асоціюється 
з HLA-A9 і HLA-BW15 антигенами. Обстеження 
сімей, в яких пародонтит починається в ранньо-
му віці, підтверджує роль генетичних факторів у 
розвитку хвороби. Однак при осередковій фор-
мі хвороби специфічні антигенні маркери не ви-
являються.

Таким чином, патогенез РА і ГП являє со-
бою ряд схожих взаємопов’язаних імунних по-
рушень. Відкритим залишається питання про 
етіологічну роль у розвитку РА так званих паро-
донтопатогенних порушень та їх визначальний 
вплив на тяжкість і перебіг артриту. Аналогіч-
ні механізми розвитку РА і ГП наводять на дум-
ку про ідентичні підходи до терапії цих тяжких, 
хронічних, прогресуючих захворювань.

Особливості ураження пародонта в умовах 
остеопорозу на грунті ревматичних захворю-
вань

Хронічне запалення є характерною рисою 
старіння й вікіндукованих захворювань, у тому 
числі атеросклерозу, раку й пародонтиту. У цьо-
му ракурсі на сучасному етапі розвитку нау-
ки й розглядаються фактори ризику пародонти-
ту й інших хронічних запальних захворювань. 
Ризик кожної із цих недуг є динамічним і вини-
кає у відповідь на складні взаємодії генетичних, 
екологічних та метаболічних факторів на трива-

лість життя. Багато існує предикторів, що моди-
фікуються, до них належать паління та надмір-
не споживання калорій, які у свою чергу сприя-
ють збільшенню рівня системних маркерів запа-
лення й можуть змінювати процеси регуляції ге-
нів за допомогою різних біологічних механізмів. 
Пародонтит та інші поширені хронічні запальні 
захворювання пов’язані з модифікуючими фак-
торами їх розвитку, такими як паління, психоло-
гічний стрес і депресії, вживання алкоголю, ожи-
ріння, цукровий діабет, метаболічний синдром 
і остеопороз. Логічно передбачити, що будь-які 
втручання, які спрямовані на наведені факто-
ри ризику мають вагомий потенціал для поліп-
шення профілю ризику для періодонтиту, а та-
кож для інших поширених хронічних недуг [20, 
21, 22, 23].

У даний час остеопороз кісток лицьового ске-
лета пов’язують з фактором ризику розвитку па-
родонтиту, запальних захворювань, остеогенних 
пухлиноподібних і пухлинних утворень щелеп. 
Остеопороз сприяє передчасній втраті зубів, ви-
кликає значну атрофію кісткової тканини й може 
призводити до підвищеної ламкості кістки за ра-
хунок зниження її щільності. Остеопороз щелеп 
тісно пов’язаний з відповідними змінами в інших 
кістках людини [24]. Актуальність даної пробле-
ми, тобто вивчення остеопорозу в стоматології, 
у тому числі й хірургічній, визначається, з одно-
го боку, збільшенням тривалості життя населен-
ня в промислово розвинених країнах і кількос-
ті хворих із цією патологією (за частотю остео-
пороз посідає третє місце після сердцево-судин-
них захворювань і цукрового діабету), а з іншо-
го – «омолодженням». У виникненні остеопоро-
зу відіграють роль як генетичні фактори та ста-
ни, які виникають внаслідок професійних шкід-
ливих впливів, використання деяких лікарських 
препаратів (кортикостероїдів, імунодепресантів і 
т. д.), так і велика кількість різних захворювань 
(ендокринні, захворювання ШКТ, пострадіацій-
ні, хвороби крові, оваріоектомії та ін.) [25].

Остеопенія та остеопороз (ОП) являють со-
бою стани, що характеризуються зниженням мі-
неральної щільності кісткової тканини. Остеопо-
роз є захворюванням, яке виникає в першу чергу 
в жінок, але також може стосуватися й чоловіків. 
ОП характеризується втратою мінеральної щіль-
ності кісткової тканини (МЩКТ) й часто дося-
гає кульмінації у вигляді перелому стегна, хреб-
та, променевої кістки. Діагноз остеопорозу вста-
новлюється за допомогою вимірювання щіль-
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ності кісткової тканини, яка виражається у від-
носних показниках (Т- і Z-критерії). Z-критерій є 
число стандартних відхилень від середнього зна-
чення однолітків зі здоровими особами. Низь-
кий Z-критерій вказує на щільність кістки, яка 
є нижчою, ніж це повинно бути за віком і стат-
тю пацієнта. Остеопороз визначається як втрата 
МЩКТ на 2,5 стандартних відхилень або біль-
ше нижче встановленого середнього значення за 
Т-критерієм. Оскільки остеопороз і захворюван-
ня пародонту є кістковими деструктивними за-
хворюваннями, була висунута гіпотеза, що ОП 
може бути фактором ризику для прогресування 
захворювань пародонта. 

Альвеолярний паросток – частина верхньої й 
нижньої щелеп, в якій є альвеоли, що приймають 
форму зуба й підтримують його. Він формується 
в період прорізування зуба, забезпечуючи кістко-
ву підтримку для формування періодонтальної 
зв’язки й поступово розсмоктується після вида-
лення зуба. Альвеолярний паросток складається 
із зовнішньої кортикальної пластинки, внутріш-
ньої кортикальної пластинки, що вистилає стін-
ки альвеол, і трабекулярної кістки що знаходить-
ся між ними. Співвідношення компактного і губ-
чатого шарів в альвеолярних паростках нижньої 
й верхньої щелеп неоднакове в різних частинах. 
У верхній щелепі представлено 27-30% компак-
тного й 70-72% губчастого шару, в нижній щеле-
пі – це співвідношення, відповідно, 50,1 і 49,9%. 
Таким чином, приблизне співвідношення ком-
пактного й губчастого шарів альвеолярних від-
ростків становить 1:1 для нижньої й 1:3 – для 
верхньої щелепи. Кісткова тканина щелеп має 
характерну організацію структурних елементів 
(остеонів і трабекул). Остеони щелеп короткі, 
розташовані вздовж поверхні кістки. В ділянці 
міжзубних перетинок є так звані перехідні струк-
тури – дугові остеони. Частина остеонів має ко-
сий напрямок. Вони вплітаються в кісткові бал-
ки губчастого шару й з’єднуються з дуговими ос-
теонами, утворюючи своєрідну систему арочних 
склепінь. Губчаста кістка побудована таким чи-
ном, що трабекули, розташовуючись перехрес-
но, створюють систему силових розпірок. У міс-
цях максимального напруження й прикріплення 
м’язів на верхній і нижній щелепах утворюють-
ся потовщення компактного шару з характерною 
орієнтацією трабекул, так звані контрофоси.

В альвеолярній кістці процеси внутрішньої 
перебудови кісткової тканини мають більш 
інтенсивний перебіг, ніж в інших кістках скеле-

та. Відповідаючи змінам функціонального на-
вантаження на зубощелепний апарат, де мо-
делювання виконує дві функції: 1) модифікує 
структурну анатомію тканини таким чином, 
що ті структури, які несуть навантаження мак-
симально посилюються, в менш навантаже-
них ділянках кісткові перекладини стоншують-
ся, й кістка розсмоктується (закон Вольфа: фор-
ма є наслідком функції); 2) здійснює контроль за 
гомеостазом кальцію й мінералів. Перебудова 
відбувається в окремих одиницях ремоделюван-
ня, загальне число яких може досягати декількох 
мільйонів [26].

Ремоделювання включає два тісно пов’язані 
процеси – руйнування й створення кістки. У мо-
лодих людей переважають процеси кісткоутво-
рення, за рахунок яких альвеолярна кістка фор-
мується й росте. У людей середнього віку в нормі 
ці процеси врівноважені. З віком висота альвео-
лярного гребеня зменшується, що пов’язано з фі-
зіологічною або сенильною атрофією [27].

При захворюваннях пародонта під впливом 
несприятливих місцевих (зубна бляшка), екзо-, 
ендогенних факторів або їх комбінації порушу-
ється фізіологічна рівновага в кістці, виникає 
дисбаланс процесів остеосинтезу й остеорезорб-
ції, що веде до деструкції альвеолярної кістки 
[28]. При запальному процесі зниження кістко-
вої тканини – це результат превалювання проце-
сів резорбції над остеосинтезом. Утворення но-
вої кістки в цьому випадку уповільнено й не ком-
пенсує руйнування кістки й ступінь деструкції, 
викликаної дією етіологічних факторів [29].

За останнє десятиліття з’явилося багато ро-
біт, які передбачають можливу кореляцію між 
системним остеопорозом і спадом кісткової тка-
нини альвеолярного відростка при патології па-
родонта [30, 31]. Точний механізм взаємозв’язку 
остеопоротичних змін кісток скелета з перебі-
гом захворювань пародонта недостатньо вивче-
ний. Найчастіше висувається гіпотеза, що трак-
тує знижену щільність кісткової тканини альвео-
лярного паростка як фактор, що призводить до 
підвищеної резорбції, викликаної пародонтопа-
тогенною флорою. Проте у даному випадку вар-
то говорити про регіонарні прояви остеопоро-
зу, оскільки запальні процеси в пародонті захо-
плюють більшою мірою альвеолярний паросток, 
не зачіпаючи тіла щелеп. У той же час в етіоло-
гії остеопорозу й пародонтиту є багато схожих 
патогенетичних моментів, що наводить на дум-
ку про взаємозв’язок цих двох захворювань. На-
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приклад, обидва вони характеризуються знижен-
ням кісткової маси, аналогічними факторами ри-
зику (паління, вживання лікарських препаратів, 
остеопенія, пов’язана з віком, а найголовніше – 
надмірні рівні запальних цитокінів і лізосомаль-
них ферментів, відповідальних за місцеве руйну-
вання тканин) [32]. Все це створює напрямки, за 
якими ряд питань потребують поглибленого ви-
вчення. 

Остеодефіцитні зміни в кісткових тканинах 
щелеп істотно погіршують перебіг пародонталь-
ного захворювання, поглиблюючи й посилюючи 
інфекціойно-запальну деструкцію альвеолярної 
кістки, у тому числі й пародонта. Незважаючи 
на те, що бактеріальні фактори ризику в наші дні 
вважаються найбільш суттєвими факторами ри-
зику в етіопатогенезі пародонтиту, точний меха-
нізм, завдяки якому при захворюваннях пародон-
та спостерігається регіональний остеопороз, що 
корелює із системним, точно невідомий. Найчас-
тіше зустрічається гіпотеза, що трактує зниже-
ну щільність альвеолярних паростків як фактор 
схильності до підвищеної резорбції, виклика-
ної пародонтальною інфекцією. Однак, насправ-
ді зв’язок обох захворювань сучасної цивілізації 
визначається сукупністю патогенетичних меха-
нізмів. Їх дослідження на даний час ведуться за 
кількома напрямами [33, 34, 35]. Загальновідома 
роль місцевих чинників у розвитку захворювань 
тканин пародонта. Але патологічні процеси, що 
мають перебіг в організмі при захворюваннях 
різних органів і систем, прямо або опосередко-
вано впливають на зміни в альвеолярному паро-
стку. Альвеолярний паросток щелепи, як і кіст-
ки всього скелета людини, досить чутливий до 
гормонального й білково-мінерального механіз-
мів регуляції всього організму [36]. За даними 
літератури, з мінеральною щільністю кісток ске-
лета тісно корелює глибина пародонтальних ки-
шень, відповідно до чого автори припускають, 
що висока щільність кісток скелета допомагає 
запобігти утворенню пародонтальних кишень і 
прогресуванню генералізованого пародонтиту. 
Вивчення взаємозалежності між мінеральною 
щільністю кісткової тканини й генералізованим 
пародонтитом являє собою важливе завдання як 
стоматології, так і внутрішньої медицини [37].

На сьогодні існують суперечливі дані щодо 
взаємозв’язків між дефіцитом кісткової тканин 
й наявністю хронічного пародонтиту із втратою 
зубів. Дослідження, проведені в Англії з вико-
ристанням обстеження 359 пацієнтів, серед яких 

90 мали ОП, із врахуванням таких чинників, як 
вік, факт паління, споживання алкоголю, вико-
ристання замісної гормональної терапії показа-
ли значний взаємозв’язок між молярним числом 
зубів і остеопорозом (р=0,02; 95% ДІ: (-1,339)-
(-0,137)). На підставі отриманих результатів ав-
тори зробили висновок, що клініцисти пови-
нні інформувати пацієнтів з остеопорозом щодо 
схильності до більшого ризику втрати зубів і 
впроваджувати більш інтенсивні профілактичні 
режими для цих осіб [38].

Аналогічні результати висвітлені й в інших 
роботах. Наприклад, Kim J.W. і співавт. (2013) 
на підставі обстеження 36188 осіб з метою ви-
явлення асоціації між МЩКТ і періодонтитом 
у репрезентативній вибірці дорослих показали, 
що зниження кісткової маси було значною мірою 
пов’язано з більш високими шансами пародон-
титу. Так, у хворих з ОП цей шанс був у 2,26 і 
1,91 рази вище, ніж за умов нормальної МЩКТ 
[39].

При проведенні дослідження з метою вста-
новлення кореляції між постменопаузальним ОП 
і парадонтитом в експерименті було констатова-
но, що за умов оваріектомії збільшуюється екс-
пресія інтерлейкіну-6 (IL-6), рецептора актива-
тора ядерного фактора-kB ліганда (RANKL), а 
пригнічення остеопротегерину й IL-10 найбільш 
виражено в періодонтальних тканинах, у резуль-
таті чого спостерігається прогресивна втрата 
кісткової маси альвеолярного паростка. Ці дані 
свідчать про те, що зміни цитокінів і маркерів 
метаболізму кісткової тканини в тканинах паро-
донта в щурів з видаленими яєчниками сприя-
ють пошкодженню тканин пародонта [40, 41, 42]. 
В іншому дослідженні, що включало 99 жінок у 
постменопаузі, розділених на три групи: з нор-
мальною МЩКТ (n=45), з остеопенією (n=31) і 
ОП (n=23) показано, що жінки з остеопорозом 
мали найвищий відсоток захворювань пародон-
та, причому статистичний аналіз виявив істот-
ну різницю в стоматологічному статусі між па-
цієнтками з остеопенією і ОП (р=0,03), що до-
зволило авторам сформулювати висновок про те, 
що ОП може впливати на стан пародонта [43]. В 
іншому дослідженні на підставі аналізу МЩКТ 
і методів лікування 521 жінки показано, що па-
родонтит розвивається в 2 рази частіше за умов 
наявності ОП, і жінки, які не отримують остео-
тропного лікування, мають більші дефекти зуб-
ного ряду [44].
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Darcey J. і співат. (2013) вказують на відсут-
ність зв’язку між ОП і пародонтитом на підста-
ві обстеження 348 пацієнтів, 26% (91 особа) із 
яких мали ОП. Співвідношення між статусом ос-
теопорозу та помірним і тяжким періодонтитом 
не було значними (р=0,088 і р=0,296 відповід-
но), що й дозволило авторам зробити дане при-
пущення [45].

Chang W.P. і співав. (2014) на підставі 5 річ-
ного спостереження за 2527 пацієнтами з ОП по-
рівняно з репрезентативними особами без ОП 
(7575) показали, що загалом пародонтит був діа-
гностований у 3060 осіб за період спостережен-
ня, причому 2268 з них були із групи хворих з 
ОП, відповідно до чого відношення ризиків для 
періодонтиту в пацієнтів з ОП склало 1,14 (95% 
ДІ: 1,05-1,24; р<0,01). На підставі отриманих да-
них автори формулюють висновок про те, що па-
цієнти з ОП мають підвищений ризик розвитку 
пародонтиту [46].

У 2012 році був опублікований огляд літера-
тури, для якого були відібрані статті з PubMed за 
період із січня 1998 року по червень 2010 року. 
Серед 508 статей, знайдених з електронного по-
шуку, 17 статей були відібрані для повнотексто-
вого читання на основі критеріїв включення й 
виключення. Було встановлено, що серед 17 до-
сліджень 11 показали позитивні зв’язки між ОП і 
захворюваннями пародонта, на підставі чого екс-
перти вказують на велику схильність до втрати 
кісткової маси альвеолярної кістки у пацієнтів з 
остеопорозом, особливо в пацієнтів з уже існую-
чим періодонтитом. Це означає, що остеопороз 
або низьку системну МЩКТ слід розглядати як 
фактор ризику для прогресування захворювань 
пародонта [47].

Вагомими результатами, що доводять 
взаємозв’язки між пародонтитом і ОП є дані 
дослідження, де була проведена оцінка ясен-
ної рідини й сироватки крові на предмет вміс-
ту ліганда, що є індуктором запалення (APRIL), 
В-клітинного фактора активації (BAFF), розчин-
ного рецептора активатора ядерного фактора-
kB ліганда (sRANKL), IL-17А, IL-17E, IL-17F, 
IL-17A/F та остеопротегерина, також проведе-
но порівняння між рівнем TNF-α при РА, ОП й 
у системно здорових жінок із хронічним паро-
донтитом. Було встановлено, що всі показники, 
які вивчалися, були збільшені в пацієнтів з РА і 
ОП на відміну від системно здорових пацієнтів з 
ГП, що свідчить про схильність у хворих на РА 
і ОП до гіперпродукції прозапальних цитокінів, 

незважаючи на довгострокове використання ба-
зисних препаратів [48, 49].

Дослідження в цьому напрямку показали 
дуже сильну асоціацію активної резорбції кістки 
з високими локальними рівнями TNF-α у хворих 
з пародонтитом. IL-1, IL-6 і TNF-α були підвище-
ні порівняно зі здоровими та позитивно корелю-
вали з підвищеною глибиною зондування й втра-
тою кріплення за даними інших дослідників [50, 
51]. Діючи узгоджено один з одним, прозапаль-
ні цитокіни індукують і підтримують запалення, 
наслідком чого є стимуляція кісткової резорбції 
[52]. Прогресування й хронізація пародонтиту 
відбувається як наслідок імунної запальної реак-
ції на оральну патогенну мікрофлору, яка здатна 
виробляти шкідливі продукти життєдіяльності й 
ферменти, такі як гіалуронідаза, колагеназа, про-
теаза, що розщеплюють позаклітинний матрикс, 
колаген з метою отримання поживних речовин 
для їх росту, внаслідок чого можлива й наступна 
тканинна інвазія. В організмі на місцевому рівні 
відбувається імунна відповідь, наслідком якої є 
локальне запалення тканин. Після того, як імун-
ні й запальні процеси запускаються активуються 
різні запальні молекули, такі як матриксні мета-
лопротеїнази та інші ферменти, цитокіни та про-
стагландини. Протеази можуть погіршити струк-
туру колагену тканин пародонта й таким чином 
створити умови для подальшої лейкоцитарної ін-
фільтрації. Хоча синтез колагенази є фізіологіч-
ною відповіддю на інфекцію, констатовано, що 
за умов захворювань пародонта та при інших 
хронічних запальних захворюваннях існує дис-
баланс між рівнем активованих матричних мета-
лопротеїназ, що руйнують тканини, та їх ендо-
генними інгібіторами [53].

Запальний інфільтрат з ясенної тканини може 
ініціювати руйнування тканини й альвеол кіст-
кової тканини шляхом активації декількох проза-
пальних цитокінів, у тому числі IL-1β, ФНП-α та 
IL-6. В уражених тканинах пародонта активова-
ні остеокласти являють собою інтегральну скла-
дову руйнування кістки [54]. Деякі запальні сиг-
нали можуть модулювати рецептор активатора 
ядерного фактора-kB (NF-kB) ліганда (RANKL), 
або остеопротегерина. У цих умовах моделю-
вання полягає в можливості гормонів і цитокі-
нів впливати на остеокластогенез шляхом підви-
щення диференціювання, активації, тривалості 
життя й функції остеокластів [55]. До речовин, 
що беруть у цьому участь відносять паратгор-
мон, кальцитріол, простагландин Е2, IL-1β, IL-6 
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і IL-11. Для формування активних остеокластів 
необхідний контакт між попередниками моноци-
тів/макрофагів і остеобластів, стромальних клі-
тин кісткового мозку, або Т- і В-лімфоцитів. Ці 
всі клітини можуть продукувати RANKL, що є 
дуже важливо для цього процесу, оскільки остео-
кластогенез відбудеться лише за умов контак-
ту RANKL та його рецептора, що знаходиться 
на клітинній поверхні остеокластів і їх попере-
дників, внаслідок чого відбувається стимуляція 
проліферації й диференціювання клітин з мо-
ноцитів/макрофагів з утворенням функціональ-
них остеокластів. Остеопротегерин являє со-
бою розчинний рецептор, який модифікує ефек-
ти RANKL шляхом інгібування RANKL/RANK 
взаємодії й показує обнадійливі результати при 
лікуванні кісткових захворювань. У присутнос-
ті періодонтальних патогенів CD4+ Т-лімфоцити 
підвищують експресію RANKL, викликаючи ак-
тивацію остеокластів, що призводить до втрати 
кісткової тканини, яка має аналогічні механізми, 
знайдені при РА та ОП [56]. Водночас, в експери-
менті доведено, що фібробласти періодонтальної 
зв’язки адаптуються до впливу патогенної мікро-
флори шляхом синтезу більш високих рівнів ос-
теокластогенез-стимулюючих молекул, які спри-
яють посиленому утворенню остеобластів, і все 
це разом узяте веде до хронізації пародонтиту та 
ортодонтичного переміщення зубів [57, 58].

Сучасні тенденції лікування хронічного паро-
донтиту, вплив терапевтичних програм кон-
тролю ревматоїдного артриту й остеотропної 
терапії на стоматологічний статус

Хронічні патологічні процеси за умов паро-
донтиту призводять до подальшого накопичен-
ня підясеневих бляшок біоплівки й збільшен-
ня мікробного навантаження, що у свою чергу 
сприяє прогресивному руйнуванню пародонта. 
Внаслідок поглиблення кишені пародонта, під-
ясенева мікрофлора стає більш анаеробною й ло-
кальна відповідь стає більш агресивною й хро-
нічною, в результаті чого пародонтит прогресує 
й у кінцевому підсумку призводить до того, що 
зуб втрачається. Зниження кількості бактерій і 
пов’язаних з ними продуктів метаболізму через 
адекватну терапію пародонтиту може призводи-
ти до зменшення як IL-1β [59, 60], так і ФНП-α 
[61, 62]. Хоча лікування пародонта може успіш-
но зменшити запалення, деякі пацієнти продо-
вжують демонструвати агресивне руйнування 
кісткової тканини й високі рівні прозапальних 
цитокінів, які не можуть бути повністю обумов-

лені елімінацією бактерій, особливо за умов на-
явної автоімунної патології.

Тому на сьогодні підходи до лікування, що 
включають процеси блокування прогресування 
запальної втрати кісткової маси, яка спостеріга-
ється за умов пародонтиту, шляхом інгібування 
запальних цитокінів, є надзвичайно актуальни-
ми. Зовсім нещодавно, запальні сигнальні шляхи 
клітини, які генерують ці запальні та резорбтив-
ні процеси, стали перспективними терапевтич-
ними мішенями.

Як свідчить вищенаведене, спільними пато-
генетичними механізмами РА і ГП є активація 
ФНП-α, вміст якого значно підвищується в па-
цієнтів даної когорти, що призводить до прогре-
сування недуг та сприяє, за даними окремих ав-
торів, подвійному збільшенню кісткової резорб-
ції. Елімінація бактерій і їх побічних продуктів 
метаболізму внаслідок лікування пародонти-
ту сприяє зменшенню прозапальних цитокінів і 
ФНП-α [63]. Встановлено, що покращання клі-
нічної симптоматики відбувається паралельно зі 
зменшенням цих цитокінів, враховуючи їх роль 
у патогенезі пародонтозу. Блокування активності 
прозапальних цитокінів може виявляти лікуваль-
ний вплив на перебіг періодонтиту. Дослідження 
щодо використання антагоністів до IL-1 і факто-
ра некрозу пухлини в моделі пародонтиту у при-
матів показали багатообіцяючі результати [64]. 
Гістологічні дослідження показали зменшення 
втрати кісткової тканини в альвеолярній кістці у 
91% випадків. З іншого боку, терапія хронічно-
го пародонтиту доксацикліном, який вважають 
інгібітором матриксних протеаз, має аналогічні 
паралелі із сучасними клінічними випробуван-
нями щодо ефективності даного препарату й за 
умов РА.

На сучасному етапі розвитку науки вважа-
ється, що пригнічення активації ФНП-α має зна-
чний потенціал у блокуванні прогресування па-
родонтиту. Беручи до уваги вищенаведене, слід 
зазначити, що на сьогодні різноманітність стра-
тегій лікування ГП, крім цільового антибактері-
ального, розглядається в ракурсі управління за-
хворюванням з використанням біологічних ме-
тодів, генної терапії та методів, спрямованих на 
інгібування передачі сигнальних шляхів, що бе-
руть участь у запаленні. Фармакологічні інгібі-
тори NF-kB і р38 МАРК активно розробляють-
ся для контролю РА та інших запальних захво-
рювань суглобів [65, 66]. Результати нещодавно 
опублікованого дослідження впливу інгібіторів 
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ФНП-α на стан пародонта в пацієнтів з РА пока-
зали достатньо високий ефект біологічної тера-
пії на перебіг ГП [67].

Терапевтичні підходи до лікування остеопо-
розу розподіляються на нефармакологічні й фар-
макологічні. Стоматологи повинні мати повне 
уявлення про терапевтичні можливості, переваги 
та шляхи реалізації профілактичних методів лі-
кування. Метаболізм кісткової тканини полягає в 
поєднанні формування й резорбції кістки, й дис-
баланс цього гомеостазу призводить до форму-
вання остеопорозу. Зниження МЩКТ у вигляді 
ОП і остеопенї може бути фактором ризику для 
кісткової втрати альвеолярного паростку і ви-
никнення пародонтиту. Профілактика й ведення 
пацієнтів з анамнезом пародонтиту та остеопені-
єю виходять за рамки контролю стоматологічно-
го статусу й повинні включати в себе контроль 
МЩКТ. Хронічна пародонтальна інфекція за на-
явності остеопенії здатна підвищити ризик втра-
ти кісткової маси альвеолярного паростка, при-
зводити до рецесії ясен і карієсу кореня. Клю-
човим компонентом у менеджменті ГП є знання 
стоматологом основ взаємозв’язку між скелет-
ним здоров’ям і здоров’ям ясен [68].

Остеопороз можна лікувати за допомогою 
різних методів, найбільш поширеним з яких є ви-
користання естрогензамісних препаратів, з або 
без прогестина або прогестерону. Інші препара-
ти, що використовуються в лікуванні остеопоро-
зу, є селективні модулятори рецептора естроге-
ну й бісфосфонати. Останнім часом було прове-
дено рандомізоване, подвійне сліпе дослідження 
майже 3000 жінок, у яких не знайшли загаль-
ної переваги в зниженні числа серцево-судин-
них захворювань за умов використання естро-
генвмісних препаратів. У цьому ж дослідженні 
вивчали зв’язок між системною МЩКТ і станом 
пародонта. Були встановлені кореляції між змен-
шенням кісткової маси в нижньощелепній кіст-
ці й втратою зубів. У жінок у постменопаузі, що 
отримували естрогени, встановлені менші темпи 
втрати зубів і зменшену ймовірність edentulism. 
Інші автори вважають, що багато факторів спри-
яють розвитку остеопорозу та захворювань паро-
донта й вказують, що важко встановити прямий 
зв’язок між втратою зубів, кісткової маси й при-
хильністю до лікування періодонтиту й ОП, але 
одночасно вказують на необхідність проведення 
досліджень у цьому напрямку [70].

Спроби вивчення впливу остеотропної тера-
пії на перебіг ГП, патології пародонта, кісткових 

структур щелеп зокрема зводяться до констата-
ції факту виникнення остеонекрозу щелепи при 
тривалому використанні бісфосфонатів. Причо-
му дані випадки не є багато чисельними. 

Загоєння ран щелеп в експерименті було по-
рушене в щурів, яким використовували комбіно-
вану терапію бісфосфонатами й стероїдами, а ін-
термітуюче призначення паратгормону сприяло 
їх загоєнню. Ці результати показують, що при-
значення паратгормону може бути профілактич-
ним заходом щодо виникнення остеонекрозу у 
хворих, що отримують поєднану антирезорбтив-
ну й стероїдну терапії [71].

Встановлення в цілому ряді досліджень за-
лежності пародонтального статусу від стану 
кісткової системи скелета при деяких захворю-
ваннях дозволило доповнити схеми загального 
лікування генералізованого пародонтиту засоба-
ми, що пригнічують резорбцію кісткової ткани-
ни (препарати кальцію, вітаміну D, кальцитоні-
ни, бісфосфонати й засоби замісної гормональ-
ної терапії), та препаратами, стимулюючими 
кістковоутворення. Використовуючи цю нову 
стратегію блокування медіаторів запалення, у 
тому числі прозапальних цитокінів, а також ме-
таллопротеїнази, можна сподіватися, що ці мето-
ди забезпечать нову хвилю хворобомодифікую-
чої терапії для якісного контролю ГП. 

Крім того, вважається, що заходи, які спрямо-
вані на модифікуючі фактори ризику виникнен-
ня ГП, мають потенціал для поліпшення профі-
лю ризику щодо його перебігу [71]. Логічно пе-
редбачити, що адекватне лікування РА, ОП також 
може позитивно впливати на перебіг ГП.

Висновки
Таким чином, слід зазначити, що на сьогодні 

існують невирішені проблеми при веденні хво-
рих з хронічним пародонтитом і РА, які поляга-
ють у наступному:

– незважаючи на те, що на сучасному етапі 
практично доведений негативний вплив здоров’я 
ротової порожнини на перебіг запальних захво-
рювань суглобів, даний напрямок потребує по-
дальшого вивчення взаємозв’язків параметрів 
клінічного перебігу РА й пародонтиту з аналізом 
як маркерів запального процесу, так і тривалості 
захворювання, гендерних та вікових особливос-
тей;

– наукові розробки в напрямку позитивних 
кореляцій щодо ОП і пародонтиту залишають 
відкритими дискусійні питання стосовно поєд-
наного впливу РА з ОП на оральне здоров’я, а та-
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кож ефект тривалої остеотропної терапії на пере-
біг пародонтиту;

– не до кінця з’ясованим залишається факт 
впливу базисної терапії РА на клінічні ознаки 
пародонтиту, малочисельні дані про порівняль-
ний аналіз стоматологічного статусу в пацієнтів 
з адекватним і неадекватним контролем РА.
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MODERN UNDERSTANDING OF THE INTERACTIONS OF GENERALIZED PERIODONTITIS, 
RHEUMATOID ARTHRITIS AND OSTEOPOROSIS (LITERATURE REVIEW)
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Summary. In a review of article the data presents on the relevance of the study of relationships and mutal aggravatation 
rheumatoid arthritis (RA) and generalized periodontitis (CP). It is shown that from a historical point of view the issue concerned 
the scientific community over the past 80 years. At present almost proved that the presence of an active, seropositive RA worsens 
the course of GP, which is associated with activation markers of aggression, such as TNF-α. On the other hand, there is a proven 
fact that the impact of RA on the occurrence of GP and, conversely, the presence of GP as a risk factor for RA. Around the same 
time emphasized that not fully clarified the impact remains the basic treatment for RA clinical signs of periodontitis, numerically 
small data for comparative analysis of dental status in patients with adequate and inadequate control of RA. The issues in dispute 
highlights the impact of osteoporosis and methods of osteoprotection on periodontal status.

Key words: rheumatoid arthritis, general periodontitis, osteoporosis.
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Резюме. Суглобовий синдром – це універсальний прояв ревматичних захворювань. Важливим завданням лікаря є вмін-
ня проводити диференціальну діагностику суглобового синдрому при різних видах ендокринної патології від низки 
ревматичних захворювань зі схожим ураженням опорно-рухового апарату. У статті представлений клінічний випа-
док пацієнта з ендокринною (акромегалічною) артропатією, шлях поетапного обстеження, що включав специфічні 
ревматологічні обстеження та консультації ряду спеціалістів, підбір необхідної терапії. Необхідна рання діагностика 
акромегалічної артропатії з метою зниження частоти та тяжкості суглобових порушень. Доцільно проводити більш 
агресивне лікування (хірургічне) хворих з акромегалією з метою попередження прогресування порушень опорно-ру-
хового апарату та розвитку інвалідності.

Ключові слова: суглобовий синдром, ендокринна артропатія, акромегалія, аденома гіпофіза.

Вступ
Суглобовий синдром (СС) є основним, най-

частішим і визначальним синдромом у кліні-
ці ревматичних захворювань. Низка патогене-
тичних механізмів розвитку запалення в сугло-
бах при різних видах патології може визначати 
особливості клінічних проявів та  перебігу СС. 
У формуванні артриту можуть брати участь як 
інфекційні чинники (при інфекційному артри-
ті, опосередковано при реактивних артритах), 
переважно, механічні фактори (при остеоартро-
зі), так і автоімунне запалення (при ревматоїд-
ному артриті, системному червоному вовчаку, 
системній склеродермії, дерматоміозиті), або хі-
мічне пошкодження (подагра, гідроксиапатитна 
артропатія). СС являє собою універсальний про-
яв ревматичних захворювань, особливості лока-
лізації та перебігу якого залежать від нозологіч-
ної форми, що слід враховувати при проведенні 
диференційної діагностики. Для уточнення ха-
рактеру ураження суглобів широко використову-
ють лабораторні, включаючи імунологічні, рент-
генологічні та інші інструментальні методи до-
слідження. 

Серед усієї групи ревматичних захворювань 
слід виділити особливу групу відносно рідких 
захворювань суглобів – ендокринні артропатії. 
Зміни зі сторони суглобів при ендокринній па-
тології частіше мають вторинний характер. У па-
тогенезі розвитку ендокринних артропатій важ-
ливу роль відіграють не лише власне ендокринні 
порушення, а й зміна загальної реактивності ор-
ганізму та обміну речовин, механічні й інші чин-

ники. На користь ендокринного ґенезу розвитку 
артропатії свідчить розвиток артропатії разом 
(або через деякий проміжок часу) із маніфеста-
цією ендокринного захворювання, а також змен-
шення або зникнення суглобових порушень піс-
ля адекватної терапії ендокринних розладів.

Спектр ендокринних захворювань, що при-
зводять до ураження суглобової системи, достат-
ньо великий. Серед них слід виділити такі як цу-
кровий діабет (ЦД), гіпер- та гіпотиреоз, гіпер- 
та гіпопаратіреоз, хворобу Аддісона, синдром та 
хворобу Іценка-Кушинга, акромегалію. Оскіль-
ки ЦД – це найбільш поширене ендокринне за-
хворювання, то логічно, що при ньому найчас-
тіше зустрічається ураження опорно-рухового 
апарату. Так, діабетична артропатія виникає час-
тіше у пацієнтів з ЦД першого типу, ніж другого; 
синдром діабетичної кисті і стопи з обмеженням 
рухливості суглобів – у половини хворих на ЦД, 
інколи спостерігається діабетичний періартрит 
плечового суглоба. В особливо тяжких випадках 
можливий розвиток діабетичного остеолізу.  

До розвитку ендокринної артропатії також 
призводять такі порушення функції щитоподіб-
ної залози як гіпер- та гіпотіреоз. При гіпертире-
озі можуть спостерігатися акропатії, періостити, 
періартрит плечових суглобів, системний остео-
пороз, міопатія. Тоді як при гіпотиреозі зустрі-
чається артропатія зі скутістю суглобів, їх при-
пухлістю, часто симетричне ураження суглобів, 
слабкість зв’язкового апарату, кисти Бейкера, 
може мати місце м’язова гіпертрофія, що часто 
симулює власне ревматичне захворювання.

ВІД НАУКИ ДО ПРАКТИКИ



62 «Проблеми остеології»

Кондратюк В.Є., Джус М.Б., Курішко О.С., Івашківський О.І. «Ендокринні артропатії у рЕвматологічній практиці ...»

Цікаво, що патологія паращитоподібних за-
лоз, така як гіпопаратіреоз, може призводити до 
розвитку анкілозуючого гіперостозу хребта та 
кальцифікації м’яких тканин. 

Для хвороби Аддісона, поряд із суглобовим 
синдромом, має місце паталогічна м’язова втом-
люваність, а при синдромі та хворобі Іценка-Ку-
шинга – м’язова втомлюваність та слабість про-
ксимальних м’язів нижніх кінцівок та системний 
остеопороз. 

Ураження опорно-рухового апарату прита-
манне пацієнтам з аденомою гіпофізу. Акроме-
галія (ακρος (грец.) – крайній і μεγας (грец.) – ве-
ликий) – хронічне ендокринне захворювання, яке 
проявляється надмірним ростом кісток, м’яких 
тканин та внутрішніх органів, що розвиваються в 
осіб із завершеним фізіологічним ростом. 

Акромегалічна артропатія характерна для 
хворих у віці старше 40 років. Проміжок часу 
від початку акромегалії до розвитку суглобово-
го синдрому може становити від декількох тиж-
нів до 10 років [6]. Разом із тим, рентгенографіч-
ні ознаки ураження периферичних суглобів ви-
являються у більшості хворих [15]. Скарги на 
біль та порушення функції суглобів як перифе-
ричних, так і центральних, є не тільки найбільш 
частими, а й можуть бути ранньою ознакою, що 
притаманна значній частині пацієнтів. У недав-
ніх дослідженнях доведено, що незалежно від 
гормональної активності, у пацієнтів з акромега-
лією відзначаються зміни мінеральної щільності 
кісткової тканини (МЩКТ) [7]. Встановлено, що 
МЩКТ поперекового відділу хребта та шийки 
стегнової кістки збільшуються у хворих в актив-
ній фазі акромегалії [9]. Більшість досліджень 
показали, що кортикальна кісткова маса збільшу-
ється у хворих на акромегалію, тоді як губчаста 
кістка майже не змінюється, що можливо пояс-
нити особливостями дії гормону росту (ГР), який 
опосередковано впливає на локальний синтез ін-
сулінподібного фактору росту-1 (IФР-1) [16]. 
Проте за даними іншого дослідження, де оцін-
ка кісткового ремоделювання відбувалася за до-
помогою комп’ютерної томографії високого роз-
рішення, отримані протилежні факти: при акро-
мегалії, навпаки, зміни відбуваються в губчастій 
кістці при інтактності кортикальної [14]. Резуль-
тати останніх досліджень довели, що не залежно 
від фази перебігу, для пацієнтів з акромегалією 
притаманне зниження МЩКТ: біля 40% пацієн-
тів з акромегалією віком старше 50 років мають 
остеопороз [13]. Проводились роботи щодо ви-

вчення МЩКТ у хворих з активною фазою акро-
мегалії залежно від їх гормонального статусу 
[13]. Вищі значення Т-показника спостерігали-
ся у пацієнтів з нормальним рівнем статевих гор-
монів, порівняно із пацієнтами з гіпогонадизмом 
на тлі медикаментозно контрольованої акроме-
галії. Більшість пацієнтів з остеопорозом були 
«гіпогонадними». Найбільш вірним і показовим 
щодо оцінки МЩКТ є дослідження дистально-
го відділу променевої кістки, оскільки результа-
ти визначення МЩКТ стегнової кістки та попе-
рекового відділу хребта можуть бути спотворені 
внаслідок кальцифікації навколосуглобових тка-
нин і пошкодження хряща, що є дуже пошире-
ним явищем при акромегалії [8]. Кореляція між 
МЩКТ і функціональним станом статевих залоз 
була визначена при проведенні одновимірного 
регресійного аналізу, проте багатовимірний ана-
ліз підтвердив важливість таких параметрів як 
вік і стать. Останні розглядаються як основні де-
термінанти механізмів ремоделювання кісткової 
тканини, що характерно для загальної популяції, 
а також для пацієнтів з акромегалією [19]. 

Патогенез акромегалічної артропатії пов’я-
заний з численними механізмами впливу ГР на 
гомеостаз кістки. Анаболічні ефекти ГР визна-
чаються віком людини: у дитячому віці ГР сти-
мулює поздовжній ріст кісток, у підлітковому і 
юнацькому – дозрівання скелету до досягнен-
ня максимальної кісткової маси, а у зрілому – 
 відіграє провідну роль щодо підтримки кістко-
вої маси внаслідок регулювання кісткового ремо-
делювання. Концентрація ГР знижується з віком: 
секреція ГР знижується на 14% протягом кожного 
десятиліття після настання статевої зрілості [21]. 
Як в експериментальних умовах, так і в клініці 
доведено, що ГР притаманний анаболічний ефект 
щодо кісткової тканини. ГР разом з ІФР-1 є клю-
човими регуляторами гомеостазу кістки. Дія цих 
гормонів реалізується через аутокринний і пара-
кринний шляхи: відзначається стимуляція пролі-
ферації, диференціювання остеобластів та синтез 
позаклітинного матриксу і формування кісткової 
тканини. Одночасно з цим ГР стимулює резорб-
цію кісткової тканини остеокластами [7]. 

Формування патологічних змін опорно-рухо-
вого апарату при акромегалічній артропатії по-
яснюється, з одного боку, гіперсекрецією ГР і 
ІФР-1, з іншого, розвитком вторинних дегенера-
тивних змін. На підставі експериментальних да-
них доведено, що в ранній фазі акромегалічної 
артопатії надлишок ГР стимулює синтез ІФР-1 



Том 18, № 2, 2015 63

ВІД НАУКИ ДО ПРАКТИКИ

в хрящі, що в свою чергу призводить до гіпер-
функції хондроцитів і збільшення синтезу ма-
триксу сполучної тканини. Об’єм хряща починає 
збільшуватися, що призводить до розширення 
суглобової щілини та створює умови для фор-
мування гіпермобільності суглобів. Підвище-
ний рівень ГР призводить до гіперфункції клітин 
сполучної тканини, в результаті чого відбуваєть-
ся збільшення об’єму періартикулярних тканин, 
гіпертрофія синовіальної оболонки, що додатко-
во посилює механічне навантаження на змінені 
суглоби. Прогресуючий перебіг акромегалії де-
термінує формування тріщин на поверхні хряща, 
число яких з часом збільшується. Проте, на від-
міну від остеоартрозу, швидкість та об’єм пролі-
ферації фіброзно-хрящової тканини значно біль-
ші. Надалі можуть утворюватися кальцинати в 
хрящі та формуватися остеофіти. Тріщини час-
то поширюються до субхондральної кістки, що 
створює виразки суглобових хрящів. Прискорю-
ється ремоделювання кісткової тканини та фор-
муються субхондральні кісти. З часом суглобо-
вий хрящ стає тоншим, звужується суглобова щі-
лина, що схоже зі змінами, які реєструються при 
остеоартрозі. У заключній стадії розвитку акро-
мегалічної артропатії ефект від пригнічення се-
креції ГР та ІФР-1 відсутній [6]. Активна фаза 
акромегалії пов’язана зі збільшенням концентра-
ції маркерів кісткового обміну. 

Ураження опорно-рухового апарату при 
акромегалії

СС є одним з найбільш частих та, у деяких 
випадках, раннім клінічним проявом акромега-
лії. Поширеність і тяжкість суглобових проявів 
зростає зі збільшенням тривалості неконтрольо-
ваного захворювання. Акромегалічна артропатія 
може призводити до інвалідності. Серед ознак 
ураження опорно-рухового апарату при акроме-
галії виділяють наступні (у порядку зменшення 
поширеності): артропатія, синдром зап’ястного 
каналу, проксимальна міопатія та фіброміалгії. 
Для акромегалічної артропатії характерне ура-
ження осьових і периферичних суглобів [18]. 
Формування акромегалічної артропатії включає 
два взаємообтяжливих механізми: ендокринний 
(початок захворювання) та механічні зміни (про-
гресування патології) [10].  

Якщо розглядати рентгенологічні зміни при 
акромегалічній артропатії, то найбільш  пошире-
ними маркерами в дебюті захворювання є збіль-
шення ширини суглобової щілини, включаю-
чи ширину міжхребцевих дисків, а також тов-
щини періартикулярних тканин, зокрема м’яких 
тканин ступні, більше 22 мм (у нормі 21 мм і 20 
мм, відповідно для чоловіків і жінок) (табл. 1). 
З часом зміни в суглобах стають незворотними, 
незважаючи на ефективний медикаментозний 
контроль акромегалії [12]. Зміни морфофункці-

Таблиця 1. Рентгенологічні зміни при акромегалічній артропатії залежно від фази захворювання

Дебют захворювання Активна фаза захворювання

Збільшення ширини суглобової щі-
лини

Зменшення ширини суглобової щілини (тривалий і тяжкий перебіг) 

Збільшення товщини м’яких тканин 
ступні більше 22 мм

Пагодоподібне розширення дистальних фаланг пальців (більш характерне для 
ступні)

Збільшення ширини міжхребцевих 
дисків

Звуження «талії» проксимальних фаланг пальців (більш характерне для ступні)

Кутові деформації суглобів
Ентезопатії (періостит, гіперостоз та ерозії п’яткових кісток)
Кальцифікація суглобових поверхонь
Формування субхондральних кист
Кальцифікація та розширення реберно-хрящових з’єднань
Остеопороз, переважно гіпертрофічний

Зміни хребта

Розширення тіл хребців
Осифікація передньої поверхні тіл хребців, ligamentum 
flavum з розвитком гіперостозу, формування стенозу спинно-
мозкового каналу
Зникнення «талії» в хребцях нижньої частини шийного та 
верхньої частини грудного відділу хребта з розвитком кіфос-
коліозу та компенсаторного гіперлордозу поперекового від-
ділу хребта
Формування остеофітів (спондильоз Ердгейма)
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онального стану суглобів є результатом частих 
внутрішньосуглобових травм і надмірної репа-
ративної реакції сполучної тканини, яка призво-
дить до появи рубців, кист і остеофітів з подаль-
шим погіршенням геометрії суглобів. Акроме-
галічна артропатія набуває рис та особливостей 
дегенеративних захворювань суглобів. Рентгено-
логічні зміни на пізніх стадіях патології харак-
теризуються звуженням суглобової щілини, фор-
муванням остеофітів і кист [1].

Дослідження рентгенологічних ознак при 
акромегалічній артропатії є нечисленними, і ана-
ліз відбувався переважно в активну стадію цієї 
ендокринопатії. Показано, що більш тяжкі рент-
генологічні зміни пов’язані з високим рівнем 
гормональної активності аденоми гіпофізу та з 
більшою тривалістю захворювання [22]. Серед 
скарг хворих найбільш поширені наступні: біль 
механічного характеру, обмеження амплітуди ру-
хів у суглобах, їх нестабільність і деформація. 
Не встановлені зв’язки між рентгенологічними 
змінами при акромегалії та клінічними ознака-
ми артропатії у разі сформованих дегенератив-
них змін суглобів та значної тривалості захворю-
вання [4]. Аналіз наукових праць, присвячених 
оцінці поширеності СС у пацієнтів з акромегалі-
єю, показав, що рентгенологічні ознаки артриту 
щонайменше одного суглоба виявляються у всіх 
пацієнтів, а його клінічні прояви – у понад 70% 
пацієнтів. 

Цікаві результати отримані в іншому дослі-
дженні, де вторинний гон- і коксартроз у хворих 
на акромегалію характеризуються більш вира-
женим остеофітозом, але меншим зменшенням 
ширини суглобової щілини порівняно з пацієн-
тами з первинним остеоартрозом аналогічних 
суглобів. Для пацієнтів з акромегалічною артро-
патією та вторинним остеоартрозом притаман-
ний більш низький ступінь функціональної не-
достатності суглобів (ФНС), ніж для пацієнтів з 
первинним остеоартрозом. Це пояснюється тим, 
що функціональні порушення суглобів у пацієн-
тів пов’язані більше з динамікою ширини сугло-
бової щілини, а не з остеофітозом [20].

Аналіз рентгенографічних змін суглобів кис-
тей та ступнів при акромегалії показав, що існу-
ють специфічні маркери їх ураження: звуження 
«талії» проксимальних фаланг пальців і розши-
рення дистальних (більш характерні для ступ-
нів).

Для акромегалії притаманні зміни в хреб-
ті. Поширеність ураження хребта у пацієнтів з 

акромегалією складає від 40% до 50%. Найбільш 
часто діагностується остеохондроз хребта, на-
самперед грудного та поперекового відділів, на-
віть у молодому віці. Зміни хребта характери-
зуються збільшенням кіфозу у верхній частини 
грудного відділу та компенсаторним гіперлор-
дозом поперекового відділу, розширенням між-
хребцевих просторів і формуванням остеофітів 
(спондильоз Ердгейма) [3]. У клінічному пере-
бігу превалює біль у поперековому відділі хреб-
та, порівняно з шийним і грудним. Біль має меха-
нічний характер, проте можуть виявлятися озна-
ки запалення (16%), що подібно до остеоартрозу. 
Крім того, може виникати стискання спинного 
мозку. Іноді, такий клінічний симптом як дво-
бічна кульгавість може бути проявом звуження 
спинномозкового каналу в поперековому відді-
лі хребта. На рентгенограмах реєструються ха-
рактерні для акромегалії зміни: окостініння пе-
редньої і бічної поверхні тіл хребців, які сприя-
ють розширенню їх передньо-заднього діаметру. 
Ці зміни обумовлені гіпертрофією внутрішньох-
ребцевих м’яких тканин (зв’язки, епідуральний 
ліпоматоз) та кістки. У більш тяжких випадках, 
процес окостініння передньої поверхні тіл хреб-
ців може поширюватися за межі міжхребцевих 
дисків, що призводить до формування дифузного 
скелетного гіперостозу. При прогресуванні хво-
роби в хребцях грудного відділу можливе зник-
нення «талії» з розвитком кіфосколіозу. Харак-
терними є також такі рентгенологічні зміни як 
збільшення ширини суглобової щілини та розви-
ток множинних остеофітів [21]. Осифікація жов-
тої зв’язки є рідкісним порушенням при акроме-
галічній артропатії, яке може бути також причи-
ною стенозу спинномозкового каналу грудного 
відділу хребта [17]. 

Для ураження опорно-рухового апарату 
при акромегалії притаманне також збільшен-
ня об’єму м’язової тканини за рахунок розрос-
тання її сполучнотканинного компоненту. У де-
бюті захворювання фізична сила та працездат-
ність збільшуються, а з часом і з віком поступово 
в м’язових волокнах відбуваються дегенератив-
ні зміни з формуванням проксимальної міопа-
тії. Часто можна діагностувати карпальний син-
дром: парестезії пальців кистей виникають вна-
слідок стискання нервів кістковими структурами 
або гіпертрофованими м’якими тканинами [11].

Ще однією характерною діагностичною озна-
кою акромегалічної артропатії є гіпермобільний 
синдром з нестабільністю суглобів та періодич-
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ними синовітами. На відміну від артритів різної 
етіології при акромегалічній артропатії ніколи не 
формуються анкілози [2]. 

Особливості СС при акромегалії не можна ха-
рактеризувати в цілому без оцінки впливу ліку-
вання на стан опорно-рухового апарату. Сьогод-
ні є результати лише поодиноких досліджень, які 
вивчали вплив специфічної для акромегалії тера-
пії на стан кісткової системи. У проспективно-
му дослідженні показано, що у хворих з даною 
ендокринопатією, які отримували аналоги сома-
тостатину (тривалість 2,6 років), прогресування 
остеофітозу було вираженішим, ніж у пацієнтів, 
які лікованих хірургічними методами, незалеж-
но від віку, статі, індексу маси тіла (ІМТ) та рів-
ня ІФР-1 [5]. Це може свідчити про доцільність 
більш агресивної тактики лікування хворих з 
акромегалією з метою запобігання прогресуван-
ня артропатії та формуванню інвалідності. 

Розвиток морфо-структурних порушень су-
глобів, гіпермобільного синдрому та функціо-
нальних обмежень руху залежить від тривалос-
ті акромегалії та ступеня ожиріння. Суглобові 
маніфестації є основними причинами захворю-
ваності і нерухомості даної категорії пацієнтів 
[11]. Збільшення розмірів кісток, що відбуваєть-
ся внаслідок гіперсекреції ГР, має незворотній 
характер навіть в умовах успішного лікування. 
Для більшості пацієнтів з акромегалією прита-
манний персистуючий характер артралгій, незва-
жаючи на тривалу ремісію [6]. 

У зв’язку з тим, що ендокринні артропатії, 
зокрема акромегалічна, зустрічаються нечасто 
в клінічній практиці не тільки лікарів загальної 
практики, а й ревматологів, їх раннє виявлення 
та проведення диференціальної діагностики по-
требує достатніх знань, досвіду для встановлен-
ня вірного діагнозу з метою запобігання виник-
ненню небажаних побічних явищ та інвалідиза-
ції хворих.

Клінічний випадок спостереження за хво-
рим з суглобовим синдромом на тлі ендокринно-
го захворювання, який потребував проведення 
детального обстеження та диференціальної діа-
гностики в умовах ревматологічного стаціонару. 

Хворий Б., 42 роки, мешканець м. Києва, пра-
цює охоронцем. Госпіталізований до ревматоло-
гічного відділення №1 Олександрівської клініч-
ної лікарні м. Києва 22.01.2013 р. у плановому 
порядку за направленням міського кардіологіч-
ного диспенсеру з діагнозом: «Диференційна ді-
агностика між ревматоїдним артритом (РА) та 

остеоартрозом». Госпіталізований для верифі-
кації діагнозу та підбору терапії. Під час першо-
го контакту з хворим у відділенні його турбували 
болі, переважно механічного характеру, в колін-
них, гомілково-ступневих, ліктьових суглобах, у 
поперековому відділі хребта, скутість в суглобах 
тривалістю до півтори години.

Із анамнезу захворювання відомо, що хворіє 
більше 20-ти років, коли вперше почали турбу-
вати болі в ліктьових, гомілково-ступневих су-
глобах, з періодичним набряком суглобів. У 1988 
р. в Інституті ревматології РАМН (Москва) було 
встановлено діагноз «ревматоїдний артрит» (РА), 
з приводу чого було призначено глюкокортикої-
ди (ГК), які пацієнт приймав не тривало (дозу не 
пам’ятає), однак на той момент базисна терапія 
РА не була призначена. З того часу турбують пе-
ріодично болі у великих суглобах нижніх кінці-
вок, останній рік – з’явилась крепітація в них. У 
червні 2012 р. переніс гострий двобічний увеїт. 

Із анамнезу життя відомо, що в 1996 та 2003 
рр. оперований з приводу аденоми гіпофіза. З 
2003 р. відмічає підвищення артеріального тис-
ку (АТ) до 180-190/100 мм рт. ст. Спадковий та 
алергологічний анамнез не обтяжені. 

При об’єктивному обстеженні: загальний 
стан хворого задовільний, тілобудова гіперсте-
нічна, підвищенного харчування. Положення у 
ліжку активне. Хворий кремезний, зріст – 194 
см, маса тіла – 120 кг, ІМТ – 31,9 кг/м2. Шкіра та 
видимі слизові оболонки не змінені. При первин-
ному огляді відмічено підвищення АТ до 160/90 
мм рт. ст., пульс 88 за хв., задовільних властивос-
тей, симетричний. Межі відносної серцевої ту-
пості розширені в обидві сторони: праворуч змі-
щені на 1,0 см від правого краю грудини, ліворуч 
– на 3,5 см від лівої середньо-ключичної лінії. 
При аускультації: тони серця ритмічні, дещо по-
слаблені, слабкий систолічний шум на верхівці. 
В легенях дихання везикулярне, хрипи відсутні. 
Язик вологий, збільшений у розмірах з білим на-
шаруванням у кореня, без виразок. При поверх-
невій пальпації: живіт безболісний, м’який збіль-
шений у розмірах за рахунок підшкірної клітко-
вини; при перкусії: нижній край печінки на 1,0 
см виступає з-під правої реберної дуги по пра-
вій середньо-ключичній лінії. Селезінка не паль-
пується. Симптом Пастернацького негативний з 
обох боків. Щитоподібна залоза не збільшена у 
розмірах. Відзначається гіпереластичність шкіри 
обличчя та кистей. У тім’яній та потиличній ді-
лянках голови виявлені грубі складки шкіри, що 
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нагадують мозкові звивини (cutis verticis gyrata). 
Привертає до себе увагу збільшення нижньої 
щелепи з розширенням міжзубних проміжків. 
Піднебіння – високе «готичне» (рис. 1). Лімфа-
тичні вузли не збільшені, набряки відсутні. Риси 
обличчя огрубілі, збільшення надбрівних дуг, 
нижньої щелепи, гіпертрофія м’яких тканин об-
личчя – носа, губ. 

Дослідження опорно-рухового апарату: кис-
ті та ступні збільшені у розмірах; відзначається 
перерозгинання пальців кистей (рис. 2), крепі-
тація в колінних та гомілково-ступневих сугло-
бах, перерозгинання обох ліктьових та колінних 
суглобів >10°. Ознак запальних змін в суглобах 
не виявлено, даних за синовіти відсутні. Врахо-
вуючи скарги на болі в хребті та наявність увеї-
ту в анамнезі проводилися функціональні проби 
на предмет виявлення запальних спонділоартро-
патій, однак обмеження рухливості в будь-якому 
відділі хребта та клінічних ознак сакроілеїту не 
виявлено. При обстеженні м’язової системи від-
мічається збільшення м’язової маси верхніх та 
нижніх кінцівок зі збереженою силою м’язів. 

Враховуючи наявність в анамнезі встанов-
леного діагнозу РА та призначення терапії ГК, 
перенесений увеїт в 2012 р., виявлені при огля-
ді крепітацію та біль у суглобах, хребті, нами, 
в першу чергу, проводилась диференційна діа-
гностика між РА, остеоартрозом та серонегатив-
ним спондилоартритом.

При лабораторному обстеженні патологіч-
них змін у загальному аналізі крові та ознак за-
пальної активності не було виявлено (ШОЕ – 12 
мм/год., СРБ – негативний). У загальному ана-
лізі сечі – патологічних змін не виявлено. У бі-
охімічному аналізі крові на тлі нормальних зна-
чень трансаміназ, білірубіну, креатиніну, вияв-

лено підвищений рівень сечової кислоти (483 
ммоль/л). Імунологічні маркери РА, такі як ан-
титіла до циклічного цитрулінового поліпепиду 
(Anti-CCР) та ревматоїдний фактор (РФ) були не-
гативні. Однак виявлений позитивний генетич-
ний маркер HLA-B27. 

На рентгенограмах кистей і стоп (відповідно 
рис. 3 і рис. 4) відмічаються зміни по типу «про-
бійників», однак даних за ерозивно-деструктив-
ні зміни в суглобах не виявлено. Проте має місце 
розширення дистальних фаланг із одночасним 
звуженням «талії» проксимальних фаланг паль-
ців, що характерне для акромегалічної артропа-
тії. 

Беручи до уваги наявність болю у попере-
ковому відділі хребта та позитивного HLA B27 
антигену, була проведена рентгенографія са-
кроілеальних з’єднань, де виявлені лише озна-
ки остеоартрозу без підтвердження сакроілеїту. 
Проведений аналіз даних магнітнорезонансної 
томографії (МРТ) сакроілеальних з’єднань: да-
них за сакроілеїт не виявлено.

При інструментальному дослідженні серце-
во-судинної системи на ЕКГ (24.01.13.) виявлено 
синусовий ритм (ЧСС – 70 уд. за хв.) з атріо-вен-
трикулярною блокадою I ст., блокаду передньої 
гілки лівої ніжки пучка Гіса, гіпертрофію лівого 
передсердя. При проведенні доплерехокадіогра-
фії виявлено відносну недостатність мітрально-
го та аортального клапанів, розширення висхід-
ного відділу аорти до 3,9 см, гіпертрофію лівого 

Рис. 1. Хворий Б., 42 роки. Фото піднебіння та рото-
вої порожнини.

Рис. 2. Хворий Б., 42 роки. Перерозгинання пальців 
кистей.
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Рис. 3. Хворий Б., 42 роки. Рентгенограма кистей. 

Рис. 4. Хворий Б., 42 роки. Рентгенограма ступнів. 
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шлуночка (ГЛШ) зі збереженою фракцією вики-
ду ЛШ (54%), легеневу гіпертензію (ЛГ) І ст. (35 
мм рт. ст.). За результатами ультразвукового до-
слідження органів черевної порожнини струк-
турних змін не виявлено.

Для верифікації діагнозу РА, з приводу якого 
пацієнт лікувався (1988 р.) та з метою виявлення 
«м’яких» суглобових ерозій проведено ультраз-
вукове дослідження гомілковоступневих сугло-
бів, однак ерозивних змін також не виявлено.

У зв’язку з перенесеним увеїтом, хворий був 
консультований окулістом – специфічних запаль-
них змін чи залишкових явищ не зареєстровано.

Пацієнт неодноразово був консультований лі-
карями-ендокринологами в Інституті ендокрино-
логії та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка, де 
встановлений наступний діагноз: Аденома гіпо-
фізу. Рецидив. Стан після операції з приводу аде-
номи гіпофіза (1996 і 2003 рр.). Акромегалія, ак-
тивна фаза. Ожиріння І ст. 

У зв’язку з рецидивом аденоми гіпофіза, хво-
рий був направлений на консультацію в інститут 
нейрохірургії, де було проведено МРТ головного 
мозку (рис. 5), результати якого підтвердили на-
явність ознак росту аденоми гіпофіза, синдром 
прогресуючої акромегалії. Однак, хірургічне лі-
кування на момент огляду за висновком спеціа-
ліста було недоцільне.

Враховуючи скарги пацієнта, анамнез сугло-
бового синдрому з 18-річного віку, наявність су-

путньої ендокринної патології, дані об’єктивних 
методів та результати лабораторно-інструмен-
тальних досліджень, проводилась диференційна 
діагностика між такими захворюваннями:

Подагра чи гіперурикемія (враховуючи підви-
щений рівень сечової кислоти, наявність «про-
бійників» на рентгенограмі кистей і ступнів).

Серонегативний спондилоартрит (враховую-
чи скарги на періодичні болі в поперековому від-
ділі хребта, позитивний HLA-B27, перенесений 
гострий увеїт у 2012 р.).

РА (враховуючи встановлення даного діагно-
зу в 1988 р. в Москві в Інституті ревматології та 
призначення ГК – згідно представленої медичної 
документації).

Акромегалія з вторинним остеоартрозом 
(враховуючи дані огляду хворого, заключення з 
Інститутів ендокринології та нейрохірургії).

Гіпермобільний синдром (враховуючи дані 
огляду – перерозгинання обох ліктьових та ко-
лінних суглобів >10°, пальців кистей).

Пірофосфатна артропатія (псевдоостеоар-
троз).

Амілоїдна артропатія (макроглосія, потов-
щення губ, скарги на біль у суглобах). 

На користь подагричного артриту свідчи-
ли як підвищений рівень сечової кислоти (483 
ммоль/л), так і виявлений симптом «пробійни-
ків» (за даними рентгенографії кистей). Однак, 
відсутність гіперурікемії в анамнезі (дані попе-

Рис. 5. Хворий Б., 42 роки. Магнітно-резонансне дослідження головного мозку та турецького сідла.
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редньої медичної документації), «класичного» 
гострого артриту І пальця на стопах та присту-
поподібного перебігу артриту ставить цей діа-
гноз під сумнів. 

Щодо серонегативного спондилоартриту – 
«за» даний діагноз були позитивний результат 
на HLA-B27, перенесений увеїт в 2012 р. та болі 
в поперековому відділі хребта, в той же час клі-
нічно не виявлено обмеження рухливості в усіх 
відділах хребта, більше того, навпаки встановле-
ні ознаки гіпермобільності суглобів, на рентге-
нограмах сакроілеальних з’єднань визначається 
зменшення ширини суглобової щілини, посилен-
ня субхондрального склерозу і загострення кра-
їв суглобових поверхонь. На МРТ сакроілеаль-
них з’єднань даних за сакроілеїт немає. Таким 
чином, клінічних критеріїв за спондилоартрит 
немає, а наявність в анамнезі увеїту є самостій-
ним захворюванням, асоційованим з носійством 
HLA-B27 антигену.

З анамнезу відомо, що у 1988 р. в Інституті 
ревматології (Москва) був встановлений діагноз 
серонегативий РА та призначено ГК, але базисна 
терапія тоді не призначалась. На даний час про-
ти цього діагнозу свідчать відсутність синовітів 
як клінічно, так і інструментально (УЗД кистей), 
ерозивних змін у суглобах на рентгенограмах та 
УЗД кистей, не дивлячись на те, що базисна те-
рапія не призначалась, відсутність таких лабора-
торних маркерів як РФ та anti-CCP, відсутність 
маркерів системного запалення. На нашу думку, 
двобічний синовіт колінних суглобів, виявлений 
у 1988 р., був пов’язаний з нерозпізнаним гіпер-
мобільним синдромом.

Пірофосфатна артропатія (псевдоостеоар-
троз) характеризується одночасним ураженням 
декількох суглобів, переважно колінних, кульшо-
вих, плечових, ліктьових, променево-зап’ястних 
і п’ястно-фалангових з помірним больовим син-
дром. З часом можуть виникати обмеження ру-
хів у суглобах, невеликі згинальні контрактури, 
чого не відбувається при акромегалії. Подібність 
акромегалічної артропатії та псевдоостеоартро-
зу зумовлена однотипністю змін уражених сугло-
бів, виявлених на рентгенограмах: звуження су-
глобових щілин, склероз і кисти в субхондраль-
них відділах кісток, остеофіти. Разом із тим, 
істотною рентгенологічною відмінністю акро-
мегалічної артропатії є відсутність звапнення 
суглобового хряща і внутрішньосуглобових фі-
брозних дисків, що виявляється при псевдоосте-
оартрозі.

Для амілоїдної артропатії характерне залу-
чення у патологічний процес будь-яких суглобів, 
але уражаються переважно великі суглоби кінці-
вок (особливо плечові), причому процес частіше 
носить симетричний характер. Ураження амілої-
дом сухожилків обумовлює розвиток згинальних 
контрактур, чого не відзначається при акромега-
лічній артропатії. Нерідко спостерігається дво-
бічний синдром карпального (зап’ястного) кана-
лу, що також може бути виявлено при акромега-
лії. Проте для рентгенографічних змін уражених 
суглобів при акромегалічній артропатії неприта-
манна реєстрація амілоїдних «візерунків». Іно-
ді відбувається заміщення кісткового мозку пух-
линоподібними амілоїдними відкладеннями, що 
призводить до появи остеопорозу, особливо в об-
ласті епіфізів, утворення дрібних кист, виник-
нення патологічних, у тому числі внутрішньо-
суглобових, переломів. Амілоїдна артропатія, на 
відміну від акромегалічної, супроводжується за-
гальною слабкістю, зниженням маси тіла, збіль-
шенням розмірів печінки, селезінки і перифе-
ричних лімфатичних вузлів, а також змінами з 
боку серцево-судинної, дихальної, травної сис-
тем, а також нирок.

Враховуючи скарги пацієнта (болі механіч-
ного характеру у великих суглобах зі скутіс-
тю в них до 1,5 години та крепітацією при ру-
хах, біль у поперековому відділі хребта), анам-
нез захворювання і життя (тривалість хвороби 
більше 20 років, гострий двобічний увеїт (2012 
р.), двічі оперований з приводу аденоми гіпофі-
за), характерний зовнішній вигляд (гіперелас-
тичність шкіри обличчя та кистей, cutis verticis 
gyrata, збільшення нижньої щелепи з розширен-
ням міжзубних проміжків, огрубілі риси облич-
чя, гіпертрофія носа, губ), патологічні зміни опо-
рно-рухового апарату (кисті та стопи збільшені 
у розмірах, перерозгинання в суглобах, крепіта-
ція в них за відсутності ознак запальних змін), 
не виявлені ознаки спондилоартропатій, сакро-
ілеїту, відсутність підвищення рівня гострофа-
зових показників крові та негативні імунологіч-
ні маркери РА, характерні рентгенологічні зміни 
суглобів кистей і стоп (розширення дистальних 
фаланг з одночасним звуженням «талії» прокси-
мальних фаланг пальців), за відсутності ерозив-
но-деструктивних змін як в суглобах кистей, так 
і сакроілеальних з’єднаннях, а також дані МРТ 
головного мозку (аденома гіпофізу) у хворого 
встановлено наступний діагноз:
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Ендокринна (акромегалічна) артропатія. Гі-
пермобільний синдром. Вторинний остеоар-
троз, безвузликова форма, з переважним ура-
женням великих суглобів: гомілково-ступневих, 
двобічні кокс- і гонартроз, Ro ст. ІІ, ФНС І.

Аденома гіпофіза. Рецидив. Акромегалія, ак-
тивна фаза, прогресуючий перебіг. 

Симптоматична (ендокринна) артеріальна 
гіпертензія ІІ стадія, 2 ступінь, ексцентрична 
гіпертрофія ЛШ, ризик 3. Метаболічна (акро-
мегалічна) кардіоміопатія. Відносна недостат-
ність мітрального і аортального клапанів, ЛГ І 
ступеня. Атріо-вентрикулярна блокада I ст. СН 
І ст. зі збережною фракцією викиду ЛШ.

Ожиріння І ст. 
Увеїт (05.06.12.), асоційований з HLA-B27 

«+».
Згідно з встановленим діагнозом, пацієнту 

була проведена наступна терапія: достинекс (ка-
берголін) – інгібітор секреції пролактину (по 1 
мг один раз на тиждень під контролем рівня про-
лактину та соматотропного гормону 1 раз на 2 
міс.); хондропротектори (хондроітин сульфат по 
500 мг двічі на добу, надалі піаскледин по 300 
мг на добу), нестероїдні протизапальні препара-
ти (НПЗП) (диклофенак по 150 мг або мелокси-
кам по 15 мг на добу) за потребою – при болях у 
спині та суглобах разом з інгібітором протонної 
помпи омепразолом 20 мг на добу. 

Антигіпертензивна терапія була комбінова-
ною та мала наступний вигляд: лозартан 100 мг 
вранці та леркандипін 10 мг х 2 рази на добу під 
контролем АТ та ЧСС. На тлі призначеної те-
рапії, з одного боку, зменшилася інтенсивність 
болю в суглобах, з іншого, досягнуто цільовий 
рівень АТ (<140/90 мм рт. ст.). Хворого було ви-
писано зі стаціонару для подальшого амбулатор-
ного лікування. Дані рекомендації щодо гіпопу-
ринової дієти та лікувальної фізкультури, спря-
мованої на зниження маси тіла.

Висновок
Особливість і складність представленого клі-

нічного випадку пояснюється, по-перше, наяв-
ністю коморбідності (поєднання у пацієнта акро-
мегалії, артеріальної гіпертензії, метаболічної 
кардіоміопатії, метаболічного синдрому та уве-
їту); по-друге, потреба виключення у хворого 
таких патологій як подагра, РА, анкілозуючий 
спондилоартрит, псевдоостеоартроз, гіпермо-
більний синдром; по-третє, незважаючи на дво-
разове оперативне втручання з приводу аденоми 
гіпофіза, відбувається прогресування основного 

захворювання – акромегалії та, насамперед, ар-
тропатії з ураженням як хребта, так і централь-
них і периферійних суглобів; по-четверте, необ-
хідність проведення постійної комплексної те-
рапії, як медикаментозної (інгібітор пролактину, 
антигіпертензивна та хондропротекторна), так і 
немедикаментозної (зниження маси тіла, гіпопу-
ринова дієта та фізичні вправи) та, за умови від-
сутності протипоказів, аденомектомія гіпофіза, 
що покращить прогноз перебігу захворювання 
та якість життя пацієнта.
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ЭНДОКРИННЫЕ АРТРОПАТИИ В РЕВМА-
ТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ (КЛИНИЧЕ-

СКИЙ СЛУЧАЙ)
Кондратюк В.Е.1, Джус М.Б.1, Куришко О.С.2, 

Ивашковский А.И.2

1 Национальный медицинский университет 
им. А.А. Богомольца, 

2 Александровская клиническая больница, 
Киев

Резюме. Суставной синдром – это универсальный 
признак ревматических заболеваний. Важной задачей 
врача является умение провести дифференциальную ди-
агностику суставного синдрома при различных вариан-
тах эндокринной патологии от ряда ревматических забо-
леваний со схожим поражением опорно-двигательного 
аппарата. Представлен клинический случай пациента с 
эндокринной (акромегалической) артропатией, путь поэ-
тапного обследования, который включал специфические 
ревматологические обследования и консультации ряда 
специалистов, подбор необходимой терапии. Необходи-
ма ранняя диагностика акромегалической артропатии с 
целью снижения частоты и тяжести суставных наруше-
ний. Целесообразно проводить более агрессивное лече-
ние (хирургическое) больных с акромегалией с целью 
предупреждения прогрессирования нарушений опорно-
двигательного аппарата и развития инвалидности.

Ключевые слова: суставной синдром, эндокринная 
артропатия, акромегалия, аденома гипофиза.

ENDOCRINE ARTHROPATHY IN RHEUMA-
TOLOGICAL PRACTICE (CASE REPORT)

Kondratiuk V.E.1, Dzhus M.B.1, Kurishko O.S. 2, 
Ivashkivskii O.I.2

1 National Medical University O.O. Bohomolets, 
2 Olexander Clinical hospital, Kiyv

Summary. Articular syndrome – is a universal sign 
of rheumatic diseases. An important task of the physician 
is the ability to make a differential diagnosis of articular 
syndrome in different versions of a number of endocrine 
pathology of rheumatic diseases with similar lesions of the 
musculoskeletal system. The article presents a case report of 
a patient with endocrine (acromegalic) arthropathy, gradual 
way surveys that include specific rheumatological examina-
tion and consultation of a number of specialists, as well as the 
selection of the necessary treatment. Required early diagno-
sis acromegalic arthropathy in order to reduce the frequency 
and severity of joint disorders. It is advisable to carry out a 
more aggressive treatment (surgery) patients with acromega-
ly in order to prevent the progression of disorders of the mus-
culoskeletal system and the development of disability.

Key words: articular syndrome, endocrine arthropathy, 
acromegaly, pituitary adenoma.
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вимогам до публікацій, укладених з урахуванням «Єдиних ви-
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Всі спеціальні знаки набираються за допомогою команд «вставка 
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Електронний варіант рукопису подається без архівації, у форматі 
RTF, на будь-яких електронних носіях або надсилається електро-
нною поштою на адресу редакції журналу (problemosteo@ukr.net). 

Оригінальні статті повинні бути викладені за такою схе-
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Вступ / Актуальність, де стисло поданий аналіз останніх до-
сліджень та публікацій з даної проблеми, висвітлено невирішені 
питання, яким присвячена стаття, та сформована актуальність до-
слідження.

Мета дослідження
Матеріали та методи, використані в дослідженні (виклада-

ються так, щоб можна було відтворити дослідження; на загально-
відомі методи дос татньо зробити посилання). Необхідно зазначи-
ти отримання згоди обстежуваних у разі клінічних досліджень. 
Якщо дослідження експериментальні, вказати вид і кількість ви-
користаних тварин, методи знеболювання.

Результати дослідження та їх обговорення (необхідно уни-
кати повторення даних таблиць, розглядати лише найважливіші із 
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якість та вірогідність наведених даних. Усі величини мають бути 
наведені в одиницях СІ.

Висновки з даної роботи чи перспективи вив чення висвітле-
ної проблеми.
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ту. Роботи, оформлені без дотримання вимог редакції, не реєстру-
ються та не приймаються до друку. 

Стаття повинна супроводжуватися офіційним листом від уста-
нови, в якій виконана робота, й мати візу керівника установи. Ав-
тор підтверджує, що матеріал статті не було направлено до інших 
видань. Додається також акт експертної комісії про відсутність ін-
формації, яка містить державну таємницю. Повні імена авторів, 
академічні звання та посади, повні адреси повинні бути представ-
лені на окремій сторінці. Обов’язково вказується електронна адре-
са та телефон автора, з яким контактувати щодо поданої статті. 

Рукописи статей із супровідними документами надсилають-
ся поштою на адресу / електронну адресу редакції або подаються 
особисто до редколегії журналу. Авторський варіант статті пода-
ється у двох формах – електронній та на паперовому носії (1 при-
мірник статті, роздрукований на одній стороні аркушів білого па-
перу формату А4 та підписаний усіма авторами роботи). Електро-
нна та друкована версії мають бути ідентичними.
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