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ЛЕКЦІЇ ТА ОГЛЯДи

УДК: 616.71-007.234-005

ОстеО ПОРОЗ У ПАЦІЄНтІВ ЗІ ЗЛОЯКІсНИМИ 
НОВОУтВОРеННЯМИ

Поворознюк В.В., Бистрицька М.А., Орлик Т.В.

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

Резюме. У статті описані механізми розвитку остео порозу в онкологічних хворих, які отримують естроген- та андроген-
деприваційну терапію. Наведені результати клінічних досліджень щодо ефективності, безпечності та особливос-
тей застосування антиостео поротичних препаратів у даної категорії пацієнтів. Висвітлено тактику моніторингу ста-
ну кісткової тканини та тлі тривалого комплексного застосування деприваційних та антирезорбтивних препаратів.

Ключові слова: остео пороз, рак молочної залози, рак передміхурової залози, депривація, бісфосфонати, мінеральна щіль-
ність кісткової тканини.

пов’язана як із безпосереднім впливом захворю-
вання, так і бути викликаною лікуванням раку. 
Актуальна на сьогоднішній день андрогендепри-
ваційна терапія (AДT) призводить до зниження 
МЩКТ й підвищення ризику переломів унаслі-
док низькоенергетичної травми.

Андрогендеприваційна терапія призводить до 
значних змін у гормональній сфері, зокрема, до 
зниження рівня циркулюючих андрогенів, врахо-
вуючи, що в чоловіків утворення естрогенів від-
бувається за рахунок ароматизації тестостеро-
ну, то результатом використання АДТ є тяжкий 
АДТ-індукований гіпогонадизм зі зниженням 
рівня як циркулюючих андрогенів, так і естроге-
нів, що й призводить до втрати МЩКТ (Smith M. 
et al., 2001, 2005; Shahinian V. et al., 2005). В екс-
перименті показано, що використання селектив-
них модуляторів естрогенних рецепторів (ралок-
сифен і тореміфен) збільшувало МЩКТ у чоло-
віків, які отримували АДТ (Smith M. et al., 2008). 
Результати цих досліджень були прийняті як до-
каз впливу естрогенів на стан кісткової тканини 
в чоловіків.

Оскільки АДТ призводить до втрати МЩКТ 
та, пов’язаного із цим зростання частоти остео-
поротичних переломів, то пацієнти, які отриму-
ють цю терапію, безумовно, повинні обстежува-
тись з метою виявлення остео порозу. Для виді-
лення груп високого ризику доцільно крім визна-
чення МЩКТ застосовувати інструмент-оцін-
ку ризику – FRAX. Для пацієнтів, які отриму-
ють АДТ, не були розроблені спеціальні крите-
рії FRAX, і тому National Comprehensive Cancer 
Network рекомендує використовувати критерії 

Онкологічна патологія та методи, які застосо-
вуються для її лікування, можуть мати серйозні 
наслідки для кісткової тканини. У нормі кістко-
ва тканина постійно оновлюється з метою збере-
ження структурної цілісності й мінімізації ризи-
ку переломів. Злоякісні новоутворення порушу-
ють тонку рівновагу в співвідношенні між остео -
генезом та резорбцією кісткової тканини і при-
зводять до втрати нормальної структурної ціліс-
ності скелета.

Пацієнти з онкологічною патологією мають 
високий ризик розвитку остео порозу й перело-
мів кісток у зв’язку із прямим впливом патоло-
гічного процесу та побічними ефектами хіміоте-
рапевтичних препаратів і променевої терапії. На 
додаток до безпосереднього впливу на здоров’я 
кісткової тканини гормональні й не гормональні 
засоби терапії пухлини можуть викликати гіпо-
гонадизм, що сприяє прогресуванню втрати кіст-
кової тканини. 

Дефіцит естрогенів в жінок у постменопау-
зальному періоді є основною причиною приско-
реної втрати кісткової маси, що призводить до 
збільшення частоти переломів (Hadji P., 2011). 
У жінок з раком молочної залози естрогендепри-
вація й у чоловіків, які отримують андрогенде-
приваційну терапію, прискорюється швидкість 
втрати кісткової маси, що призводить до зни-
ження мінеральної щільності кісткової тканини 
(МЩКТ) і зростання частоти переломів на 40-
50% (Coleman R., 2014).

Рак передміхурової залози
Кісткова патологія в пацієнтів, які стражда-

ють на рак передміхурової залози, може бути 
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для призначення медикаментозної терапії такі ж 
самі, як і для населення в цілому. 

Для корекції стану кісткової тканини в цієї ка-
тегорії пацієнтів були досліджені декілька класів 
препаратів. Терапія бісфосфонатами (алендрона-
том (Kanis J. et al., 2001), памідронатом (Diamond 
T. et al., 2001), золендроновою кислотою (Smith 
M. et al., 2003; Michaelson M., 2007)) у чоловіків, 
які отримують АДТ, вірогідно збільшує МЩКТ, 
але вплив цих препаратів на ризик переломів, не 
вивчений дотепер.

Єдиним агентом з доведеним впливом на ри-
зик переломів у чоловіків, які отримують АДТ, є 
деносумаб. 

Деносумаб – людське моноклональне антиті-
ло, яке зовні нагадує остео протегерин, ендоген-
ний рецептор для RANKL (Simonet., 1997). Де-
носумаб потужно (КД 3 × 10-12 м) і специфічно 
зв’язує RANKL, тим самим на конкурентних за-
садах пригнічує зв’язування RANKL і подальшу 
передачу сигналу. Препарат має високу біодос-
тупність при підшкірному введенні.

Цікаво, що вплив на МЩКТ досліджуваних 
доз золендронової кислоти та деносумабу схожі 
(близько 4% приросту МЩКТ на рівні попере-
кових хребців протягом 12 місяців (Michaelson 
M. et al., 2007; Smith M. et al., 2009)). Деносу-
маб вивчався в рандомізованих, подвійних слі-
пих дослідженнях за участю 1468 чоловіків, які 
отримують АДТ для лікування неметастатично-
го раку передміхурової залози й додатково дено-
сумаб (60 мг підшкірно кожні 6 місяців) або пла-
цебо (Smith M. et al., 2009). Результати лікування 
оцінювали за двома критеріями: по-перше, змі-
ни МЩКТ на рівні поперекового відділу хребта 
через 24 місяці, виражені у відсотках, по-друге, 
частотою нових переломів хребців. Результати 
дослідження показали позитивний ефект деносу-

мабу. Так у групі пацієнтів, які отримували дено-
сумаб, зареєстроване значне збільшення МЩКТ 
на рівні поперекового відділу хребта через 24 мі-
сяці (на 5,6% збільшення в основній групі й втра-
та близько 1,0% в контрольній, p<0,001) і більш 
низька частота нових вертебральних переломів 
через 36 місяців (1,5 і 3,9%, p=0,006). 

Тривають дослідження селективних модуля-
торів естрогенних рецепторів (тореміфену та ра-
локсифену) в чоловіків, які отримують АДТ у 
зв’язку з раком передміхурової залози. Попере-
дні результати дослідження показали збільшен-
ня МЩКТ під впливом цих препаратів, а у вели-
кому дослідженні тореміфену III фази було пока-
зано зниження ризику переломів (Smith M. et al., 
2008, 2010), але поки що жоден із цих препаратів 
не рекомендується для використання у цієї кате-
горії пацієнтів.

Рак передміхурової залози супроводжуєть-
ся високим ризиком скелетних метастазів. Роз-
виток скелетних подій значно погіршує якість 
життя у цих пацієнтів. При кастраційно-рефрак-
терному раці частота розвитку метастазів сягає 
80-90% (Petrylak D. et al., 2004; de Bono J. et al., 
2011, 2010). На жаль, ніякі сучасні препарати не 
здатні попередити чи припинити метастазування 
цієї форми раку, але деносумаб продемонстрував 
здатність відтерміновувати появу перших мета-
стазів. Із цією ж метою вивчали й бісфосфонати, 
але дослідження клодронату не показали ніяких 
відмінностей між групами терапії та плацебо, а 
дослідження золендронової кислоти (Mason M. 
et al., 2007; Dearnaley D. et al., 2009) було оста-
точно припинено через адміністративні причи-
ни. Частота й дозування деносумабу широко ва-
ріює залежно від клінічної ситуації (табл. 1).

таблиця 1. Використання деносумабу в пацієнтів з раком 

Відповідно до FDA Доза (mg) Частота

Профілактика скелетних подій у пацієнтів з метастазами в кістки солід-
них пухлин

120 Кожні 4 тижні

Лікування з метою збільшення кісткової маси та зниження ризику пе-
реломів у чоловіків, які отримують АДТ неметастатичного раку перед-
міхурової залози

60 Кожні 6 місяців

Лікування з метою збільшення кісткової маси та зниження ризику пе-
реломів у жінок, які отримують ад’ювантну терапію інгібіторами аро-
матази раку молочної залози

60 Кожні 6 місяців

Лікування дорослих або підлітків зі зрілим скелетом з гігантоклітин-
ною остеосаркомою в разі недоцільності оперативного втручання (пух-
лина не операбельна, або призводить до збільшення тяжкості захворю-
вання)

120 Кожні 4 тижні з додаван-
ням дози 120 мг на 8-й і 15-й 

день протягом 1 місяця
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Рак молочної залози
Рак молочної залози є одним з найбільш по-

ширених онкологічних захворювань у жінок. У 
більшості пацієнток з раком молочної залози хі-
міотерапія індукує ранню менопаузу, предиктор 
прискореної втрати кісткової маси.  

Історія лікування раку цієї локалізації ендо-
кринними препаратами нараховує понад століт-
тя. Вперше Beatson G. наприкінці ХІХ століття 
припустив, що видалення яєчників може при-
звести до регресії пухлини в жінок у постме-
нопаузі (Lоnning P. et al., 2013). Ад’ювантна те-
рапія пухлини агоністами гонадотропін-рилі-
зинг гормону призводить до пригнічення функ-
ції яєчників і значного зниження рівня естроге-
ну, що у свою чергу призводить до прискореної 
втрати кісткової маси. Дійсно, доведено, що жін-
ки з передчасною менопаузою в результаті хімі-
отерапії мають показники МЩКТ на 14% нижчі, 
ніж жінки зі збереженою менструальною функ-
цією (Headley J. et al., 1998). Деякі проспективні 
дослідження показали, що втрата кісткової маси 
протягом 1 року коливається у межах 4-8% на 
рівні поперекового відділу хребта й 2-4% на рів-
ні проксимального відділу стегнової кістки в пе-
ріменопаузальних жінок з аменореєю після отри-
мання хіміотерапії із застосуванням циклофос-
фаміду, метотрексату й 5-фторурацилу (Saarto T. 
et al., 1997; Delmas P. et al., 1997; Shapiro C. et 
al., 2001). Ступінь втрати кісткової маси відріз-
няється залежно від застосовуваних препаратів, 
наприклад, найбільш значне зниження МЩКТ 
було зареєстровано при лікуванні гозереліном 
(10,5% на рівні поперекового відділу хребта 
протягом 12 місяців порівняно з 5-фторураци-
лом (6,5%; p<0,001)). Однак, після припинен-
ня терапії 5-фторурацилом дефіцит естрогену й 
втрата кісткової тканини зберігалися, щодо при-
йому гозереліну, то МЩКТ відновлювалась че-
рез рік після припинення застосування препара-
ту (Jonat W. et al., 2002; Fogelman I. et al., 2003).

У жінок у постменопаузальному періоді, по-
при припинення функції яєчників, зберігається 
певний рівень естрогену в сироватці крові. До 
недавнього часу походження цих гормонів за-
лишалося повністю не уточненим, але участь у 
цьому процесі гіпофіза та надниркових залоз не 
викликала сумніву. Тому для зниження концен-
трації естрогенів у даної категорії хворих про-
водили адренектомію й гіпофізектомію (1950-ті 
роки) (Lоnning P., 2013). Наведені методи були 

ефективними, але супроводжувались великою 
кількістю негативних побічних ефектів.

Згодом було визначено механізм утворення 
естрогену в сироватці крові жінок у постмено-
паузальному періоді шляхом перетворення цир-
кулюючих андрогенів, за участю ферменту аро-
матази. Після з’ясування походження естроге-
нів розпочалися дослідження інгібіторів арома-
тази для лікування раку молочної залози в жінок 
у постменопаузальному періоді.

Ці препарати мають різний вплив на кістко-
ву тканину, але всі вони асоціюються з істот-
ним збільшенням рівнів маркерів як резорбції, 
так і формування, що вказує на прискорення ре-
моделювання кісткової тканини (Eastell R. et al., 
2006). Тим не менше, більшість досліджень до-
вели негативний вплив інгібіторів ароматази на 
кісткову тканину (Eastell R. et al., 2008). Вико-
ристання інгібіторів ароматази асоціюється зі 
зниженням МЩКТ й підвищеним ризиком пере-
ломів (Lоnning P. et аl., 2005; Perez E., 2006). 

При лікуванні раку молочної залози в жі-
нок у постменопаузальному періоді застосову-
ється й інший препарат – тамоксифен – агоніст 
естрогенних рецепторів. Хоча в жінок у постме-
нопаузальному періоді тамоксифен має остео-
протекторні властивості й знижує ризик перело-
мів (Love R. et al., 1992; Powles T. et al., 1996; 
Fisher B. et al., 1998; Khan M., 2008), у молодих 
жінок застосування тамоксифену асоціюється із 
втратою кісткової тканини, тому що інтенсив-
ність його впливу на стан кісткової тканини зна-
чно поступається ефектам естрогенів. При за-
стосуванні тамоксифену в жінок у пременопау-
зальному періоді протягом 3 років зареєстрова-
не незначне зменшення МЩКТ на рівні попере-
кового відділу хребта порівняно з жінками, які 
отримували плацебо (Powles T. et al., 1996). У жі-
нок у постменопаузі, тамоксифен сприяє збіль-
шенню МЩКТ на 1,17% на рівні поперекового 
відділу хребта й 1,71% на рівні проксимального 
відділу стегнової кістки (p<0,001); в групі плаце-
бо МЩКТ вірогідно не змінюється (Powles T. et 
al., 1996). У дослідженні з первинної профілак-
тики поширення раку молочної залози викорис-
тання тамоксифену протягом 5 років призвело 
до зменшення кількості переломів, пов’язаних 
з остео порозом, на 32% (95% ДІ: 0,51-0,92). Од-
нак, тамоксифен є менш ефективним, ніж інгібі-
тори ароматази, що було показано в дослідженні 
АТАС, де були оцінені результати порівняльного 
лікування випадків раку молочної залози (Baum 
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M. et al., 2003; Thürlimann B. et al., 2005; Khan 
M., 2008). Дослідження ATAC включало 9366 па-
цієнтів, які отримували терапію протягом 5 ро-
ків. У цьому дослідженні вивчали маркери ре-
зорбції (сечовий N-телопептид зшивок колагену 
І типу (NTX) і сироватковий С-телопептид зши-
вок колагену І типу (CTX)) та маркери форму-
вання (N-пропептид проколагену І типу (P1NP) 
і сироваткова кісткова фракція лужної фосфата-
зи). У групі пацієнтів, які отримували інгібітор 
ароматази (анастрозол), зареєстроване збільшен-
ня рівнів маркерів кісткового метаболізму, а в па-
цієнтів, які отримували тамоксифен, як правило, 
реєструвалося зниження. Через 1 рік у групі ана-
строзолу маркери резорбції CTX і NTX збільши-
лися на 26 і 15% відповідно (95% ДІ: 3-25%), а 
маркери формування P1NP і кісткова лужна фос-
фатаза збільшилися на 18 і 20% відповідно (95% 
ДІ: 14-25%). Застосування тамоксифену, навпа-
ки, асоціювалося зі зниженням кісткової резорб-
ції: CTX зменшився на 56% і NTX на 52% (95% 
ДІ: (-62)-(-33)%); P1NP знизився на 72% і кіст-
кова лужна фосфатаза на 16% (95% ДІ: (-24)-(-
11)%). Показники маркерів ремоделювання кіст-
кової тканини в групі поєднання анастрозол 
плюс тамоксифен були порівняні з результата-
ми групи тамоксифену. Лікування анастрозолом 
протягом 2 років було пов’язане із втратою кіст-
кової маси на рівні проксимального відділу стег-
нової кістки й хребта й із прискоренням кістко-
вого метаболізму (Eastell R. et al., 2006).

Дослідження ATAC показало, що низькі рів-
ні естрогенів присутні в жінок у постменопау-
зальному періоді, є важливим чинником у збе-
реженні щільності кісткової тканини та регулю-
ванні ремоделювання кісткової тканини. Ефекти 
анастрозолу були найбільш значимими протягом 
перших 4 років після настання менопаузи, тоб-
то в період, пов’язаний з фізіологічною швидкою 
втратою кісткової тканини. Тамоксифен, навпа-
ки, призводив до стабілізації МЩКТ. Однак та-
моксифен у вигляді монотерапії й тамоксифен у 
поєднанні з анастрозолом був менш ефективним 
за показниками виживання без ознак захворю-
вання, ніж монотерапія анастрозолом. Тому ком-
бінація анастрозолу й тамоксифену не рекомен-
дується для лікування жінок у постменопаузаль-
ному періоді з раком молочної залози.

Австрійська Breast Cancer Group опублікува-
ла результати дослідження, де показала, що за-
стосування золендронової кислоти може повніс-
тю запобігти втраті кісткової тканини, виклика-

ної терапією раку молочної залози, навіть у пре-
менопаузальних жінок, які перенесли видалення 
яєчників і отримували надалі анастрозол (Gnant 
M. et al., 2008).

Лікування й профілактика остео порозу в жі-
нок з раком молочної залози

Обов’язковою умовою профілактики й ліку-
вання остео порозу в цієї категорії жінок є при-
йом адекватної дози кальцію, вітаміну D і регу-
лярне виконання вправ з навантаженням. У схе-
ми лікування також включають остео тропні пре-
парати, антирезорбенти й анаболічні агенти. Ан-
тирезорбенти інгібують активність остео кластів 
і зменшують швидкість ремоделювання кістко-
вої тканини, але різні засоби мають різні меха-
нізми дії. Бісфосфонати знижують швидкість 
кісткового метаболізму й призводять до помір-
ного збільшення МЩКТ.

Дослідження пероральних бісфосфонатів – 
ризедронату й клодронату (Saarto T. et al., 1997; 
Delmas P. et al., 1997) показали мінімізацію втра-
ти кісткової маси. Але прийом пероральних біс-
фосфонатів може викликати побічні ефекти з 
боку шлунково-кишкового тракту, що важливо 
для онкологічних пацієнтів, які можуть відчува-
ти нудоту, блювоту або інші симптоми, пов’язані 
з хіміотерапією. Альтернативою є внутрішньо-
венне введення бісфосфонатів, наприклад, памі-
дронової або золендронової  кислоти.

Призначати внутрішньовенні бісфосфонати 
легше в поєднанні з хіміотерапією, вони доступ-
ні в більшості країн, добре переносяться й тому 
ідеально підходять як препарати, що перешко-
джають втраті кісткової тканини, обумовленої 
хіміотерапією (Younis H. et al., 2002; Reid I. et al., 
2002). Fuleihan G. et al. (2005) провели рандомі-
зоване контрольоване дослідження з метою оцін-
ки безпеки та ефективності циклічного застосу-
вання памідронату для зменшення втрати кістко-
вої маси, обумовленої хіміотерапією в жінок пе-
ріменопаузального періоду з раком молочної за-
лози. Також оцінювали ефективність препара-
ту для зниження темпів ремоделювання кістко-
вої тканини в таких пацієнтів. Вибір памідрона-
ту в даному дослідженні був обумовлений його 
доступністю для клінічного використання. Під 
впливом лікування із застосуванням памідронату 
показники МЩКТ на рівні поперекового відділу 
хребта стабілізувалися, а в групі плацебо знижу-
валися, з достовірною різницею на 6-му і 12-му 
місцях спостереження. На рівні стегнової кістки 
була відзначена тенденція до стабілізації за за-
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гальним показником, але достовірного ефекту лі-
кування не отримано.

Зміни в кістковій тканині під впливом хімі-
отерапії можуть акумулюватися понад 2-3 роки 
й призводити до зниження МЩКТ на 0,5 SD 
(Shapiro C. et al., 2001; Fogelman I. et al., 2003), 
крім того, тривале спостереження свідчить, що 
дані зміни незворотні (Fogelman I. et al., 2003). 
Більше того, в пацієнток, що досягли літньо-
го віку з таким зниженням МЩКТ, збільшуєть-
ся ризик переломів, із встановленим відносним 
ризиком 1,5-2,5 (Marshall D. et al., 1996). Втрата 
кісткової тканини, зазначена в поперековому від-
ділі хребта й на рівні стегнової кістки більшою 
мірою в підгрупі жінок з аменореєю, була попе-
реджена циклічним внутрішньовенним введен-
ням памідронату.

Золендронова кислота – найпотужніший з 
бісфосфонатів на сьогодні (Russell R. et al., 2007; 
Ringe J. et al., 2008), була схвалена для профілак-
тики й лікування метастатичного ураження кіс-
ток і гіперкальціємії при злоякісних новоутво-
реннях. Вивченню ефективності золендронату в 
пацієнток з раком молочної залози були присвя-
чені багато досліджень, серед них 8 мультицен-
трових рандомізованих контрольованих проспек-
тивних досліджень за участю понад 7000 пацієн-
тів. У дослідження III-ї фази Z-FAST, ZO-FAST 
і E-ZOFAST (Coleman R. et al., 2013; Brufsky A. 
et al., 2012; Llombart A. et al., 2012) були вклю-
чені переважно європейські жінки в постменопа-
узальному періоді зі збереженою гормональною 
чутливістю. У дослідження ABCSG-12 III-ї фази 

(Gnant M. et al., 2011) включені жінки в премено-
паузі з ендокринно-залежним раком молочної за-
лози на ранніх стадіях, які приймають гозерелін 
для пригнічення функції яєчників, і, як резуль-
тат, ці пацієнти також знаходилися в менопаузі. 
Первинними кінцевими точками в досліджен-
нях були загальне виживання й безрецидивне 
виживання. Загальне виживання було оцінене в 
семи дослідженнях (7541 пацієнт). Золендроно-
ва кислота призводила до статистично значимо-
го збільшення загального виживання (ВР=0,88; 
95% ДІ: 0,77-1,1; р=0,06).

Мета-аналіз, проведений з включенням понад 
7000 пацієнтів, свідчить про те, що використан-
ня золендронової кислоти в якості ад’ювантної 
терапії раку молочної залози покращує 5-річне 
виживання на 14%, знижує ризик метастазуван-
ня на 19%, а переломів на 25%. На відміну від 
цього, використання золендронової кислоти не 
впливає на тривалість періоду життя без ознак 
хвороби і тривалість періоду до виникнення від-
далених метастазів. На сьогоднішній день дове-
дено в багатьох дослідженнях, що бісфосфонати 
здатні нівелювати негативний вплив терапії раку 
молочної залози на кісткову тканину.

Ще один з антирезорбентів – деносумаб – був 
вивчений у жінок з раком молочної залози, ра-
ком передміхурової залози, мієломною хворо-
бою й солідними пухлинами. У рандомізовано-
му дослідженні фази II 255 пацієнтів з метаста-
тичним раком молочної залози отримували різ-
ні дози деносумабу або золендронату. Ефектив-
ність препаратів оцінювали за зменшенням сечо-

таблиця 2. Дослідження золендронової кислоти в жінок, які страждають на рак молочної залози  
(Адаптовано за He et al., 2013)

Дослідження Препарати Графік  
введення Терапія пухлини Тривалість, 

роки

Кількість 
пацієнтів у 
кожній гілці

Період спостереження, 
після завершения 

терапії, міс

ABCSG-12 
(2011) 

Золендронова 
кислота/
спостереження

4 мг IV 
кожні 6 
місяців

Гозерелін і та-
моксифенабоа-

настрозолон

3 900/903 62

E-ZO-FAST 
(2009)

Золендронова кис-
лота превентивно/
золендронова кисло-
та відстрочена

4 мг IV 
кожні 6 
місяців

Летрозол 5 263/264 36

Z-FAST 
(2012) 

Золендронова кис-
лота превентивно/
золендронова кисло-
та відстрочена

4 мг IV 
кожні 6 
місяців

Летрозол 5 300/300 61

ZO-FAST 
(2013) 

Золендронова кис-
лота превентивно/
золедронова кислота 
відстрочена

4 мг IV 
кожні 6 
місяців

Летрозол 5 532/533 60
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вого N-телопептиду (uNTX). Деносумаб і золен-
дронова кислота показали аналогічні результати; 
але серйозні небажані явища були зареєстрова-
ні в 9% пацієнтів, які отримували деносумаб, і 
в 16% пацієнтів групи бісфосфонатів (Lipton A., 
2008). Інше дослідження II фази було проведено 
за участю пацієнтів, які вже приймали бісфосфо-
нати. Загалом були рандомізовані 111 пацієнтів у 
групу деносумабу або в групу продовження при-
йому бісфосфонатів. Первинною кінцевою точ-
кою дослідження було визначення відсотка па-
цієнтів, які досягли рівня uNTx <50 нмоль/л на 
13-му тижні терапії. Цей рівень був досягнутий 
71% пацієнтів групи деносумабу й 29% у групі 
бісфосфонатів (р<0,001). Кількість небажаних 
явищ у групах достовірно не відрізнялась (Fizazi 
K., 2009). 

На даний час відомі результати двох дослі-
джень деносумабу III-ї фази у хворих з кістко-
вими метастазами, в популяції змішаного раку 
(були виключені пацієнти з раком молочної зало-
зи або раком передміхурової залози) і в пацієн-
тів з раком молочної залози. У дослідженні змі-
шаного раку показано, що деносумаб за ефек-
тивністю не поступається золендроновій кис-
лоті (Henry D., 2009). У другому великому до-
слідженні щодо лікування раку молочної зало-
зи, проведеному за участю пацієнтів, які не при-
ймали раніше бісфосфонати (Amgen 20050136; 
NCT00321464), оцінювали вплив препаратів на 
скелетні події. Всього було рандомізовано 2046 
пацієнтів, які отримували деносумаб (120 мг 
кожні 4 тижні) або золендронову кислоту. Трива-
лість періоду до настання першої скелетної по-
дії була достовірно більшою в групі деносумабу 
(р<0,0001). У групі деносумабу також зареєстро-
вана значно більша тривалість часу до першого 
епізоду променевої терапії кісткових метастазів 
(р=0,01) і тривалість часу до першого випадку 
гіперкальціємії при злоякісних новоутвореннях 
(р=0,007). У цілому, в групі деносумабу спосте-
рігалися менш несприятливі скелетні події.

При ретельному вивченні результатів прове-
дених досліджень не отримано даних про погір-
шення перебігу та прогнозу онкологічної патоло-
гії в групі деносумабу (Stopeck A. et al., 2009).

Побічні ефекти інгібіторів остео кластів
Потужне інгібування остео кластів пов’язане з 

декількома несприятливими симптомами, харак-
терними для всіх препаратів класу антирезорбен-
тів. До найбільш важливих відносять гіпокаль-
ціємию й остео некроз верхньої щелепи. Часто-

та й тяжкість цих та інших побічних ефектів за-
лежить від дози й режиму прийому препаратів. 
Як правило, зазначені побічні ефекти більш по-
ширені у пацієнтів, які отримують лікування з 
метою попередження скелетних подій у зв’язку 
з кістковими метастазами, що обумовлено біль-
шою дозою й кратністю прийому препаратів.

Остео некроз верхньої щелепи – рідкісне, але 
клінічно значуще ускладнення лікування анти-
резорбентами, яке спостерігається після введен-
ня бісфосфонатів з найбільшою активністю, та-
ких як памідронат і золендронова кислота (Marx 
R. et al., 2003; Ruggiero S. et al., 2004). Клінічно 
це проявляється у вигляді відкритої, незагоєної 
рани в області верхньої щелепи.

Фактори ризику розвитку остео некрозу, ви-
явлені в результаті ретроспективного аналізу, 
включають (Hoff A.O. et al., 2008):

– інвазивні стоматологічні процедури під час 
терапії антирезорбентами;

– використання потужних антирезорбентів у 
великих дозах;

– велика тривалість лікування.
Опубліковані рекомендації щодо ведення па-

цієнтів, які приймають антирезорбенти, передба-
чають профілактичні заходи, що охоплюють сто-
матологічні консультації й завершення всіх пла-
нових стоматологічних процедур до початку те-
рапії потужними антирезорбентами (Ruggiero S. 
et al., 2009; Edwards B. et al., 2008).

Рекомендації, присвячені корекції втрати 
кісткової маси в онкологічних пацієнтів (Амери-
канське товариство клінічної онкології), перед-
бачають:

– для всіх жінок, які зазнали медичної кастра-
ції або терапії інгібіторами ароматази, та чоло-
віків, які отримують андрогендеприваційну те-
рапію, обов’язкове визначення МЩКТ методом 
ДРА;

– для цієї ж категорії пацієнтів необхідна 
оцінка ризику переломів із застосуванням ін-
струменту FRAX;

– моніторинг МЩКТ проводиться кожні 1-2 
роки для пацієнтів з остео порозом і остео пенією, 
й кожні 2-5 років для пацієнтів з нормальною 
МЩКТ, залежно від наявності інших факторів 
ризику;

– необхідна зміна способу життя з відповід-
ним вживанням кальцію та вітаміну D (1000-
2000 МО).

Також рекомендується подальша оцінка з ме-
тою виключення вторинних причин остео порозу, 
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таких як дефіцит вітаміну D, гіперпаратиреоз 
або гіпертиреоз, щоб гарантувати, що ніякі інші 
фактори не сприяють втраті кісткової маси.

Дані рандомізованих клінічних випробувань у 
>5000 пацієнтів показують, що бісфосфонати (як 
в/в, так і оральні) й деносумаб у дозах, які іден-
тичні до тих, що використовуються для лікуван-
ня остео порозу в жінок у постменопаузальному 
періоді, можуть запобігти втраті кісткової маси й 
зменшити ризик переломів у жінок з раком молоч-
ної залози (Hadji P. et al., 2011) (рис. 1).

Терапія антирезорбентами рекомендуєть-
ся пацієнтам з діагностованим остео порозом 
(Т-критерій ≤-2,5 або наявністю низькоенерге-
тичного перелому в анамнезі), а також пацієнтам 
з остео пенією (Т-критерій ≤-2,0) та двома і біль-
ше іншими факторами ризику переломів. 

У пременопаузальному періоді, коли лікуван-
ня пухлини може викликати передчасну менопа-
узу, і на додаток відзначається втрата кісткової 
маси, пов’язана з низьким рівнем естрогену, хі-
міотерапія також негативно впливає на кістковий 
метаболізм, необхідно, щоб усі жінки бути про-
інформовані про потенційний ризик втрати кіст-
кової маси перед початком протиракової терапії. 
Терапія антирезорбентами в цієї категорії хворих 
рекомендована при значенні Т-показника <-2.

Висновок
Таким чином, у лікуванні онкологічних хво-

рих із застосуванням естроген- чи андрогенде-
приваційної терапії клінічно та патогенетично 
обґрунтовано використання антирезорбтивних 
препаратів, як у жінок у випадках раку молочних 
залоз, так й у чоловіків хворих на рак передміху-
рової залози. Вибір антиостео поротичного пре-
парату залежить від конкретної клінічної ситуа-
ції та очікуваного ефекту, а також потребує три-
валого моніторингу та спостереження.
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ОстеО ПОРОЗ У ПАЦИеНтОВ сО ЗЛОКА-
ЧестВеННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

Поворознюк В.В., Быстрицкая М.А.,  
Орлик Т.В.

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

Украинский научно-медицинский центр 
проблем остео пороза, Киев

Резюме. В статье описаны механизмы развития остео-
пороза у онкологических больных, получающих эстро-
ген- и андрогендепривационную терапию. Приведены ре-
зультаты клинических исследований по эффективности, 
безопасности и особенностям применения антиостео-
поротических препаратов у данной категории пациентов. 
Освещены тактика и мониторинг состояния костной тка-
ни на фоне длительного совместного применения депри-
вационных и антирезорбтивных препаратов.

Ключевые слова: остео пороз, рак молочной железы, 
рак предстательной железы, депривация, бисфосфонаты, 
минеральная плотность костной ткани.

OSTEOPOROSIS IN PATIENTS WITH 
MALIGNANT TUMORS

Povoroznyuk V.V., Bystritska M.A., Orlyk T.V.

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

Summary. This article describes the mechanisms of 
osteoporosis in cancer patients receiving estrogen- and 
androgendeprivation therapy. The results of clinical studies 
on efficacy, safety and use features antiosteoporotic drugs in 
these patients. Deals with the tactics of monitoring the state 
of bone and background deprivation and prolonged use of 
antiresorptive drugs.

Key words: osteoporosis, breast cancer, prostate cancer, 
deprivation, bisphosphonates, mineral bone density.
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Вступ
На сьогоднішній день переломи стегнової 

кістки (ПСК) залишаються важливою соціаль-
но-економічною проблемою, особливо в осіб 
старших вікових груп. У молодому віці при від-
сутності остео пенічного синдрому ці переломи 
виникають досить рідко, а в осіб літнього та ста-
речого віку є одними з частих причин інвалід-
ності та смертності, зокрема через наявність сис-
темного остео порозу [1, 2, 3]. Щорічно в країнах 
Європи реєструється близько 70 тис. ПСК, а за 
прогнозами до 2040 року кількість хворих з пе-
реломами даної локалізації досягне 500 тис. на 
рік, що спричинено збільшенням кількості осіб 
старше 55 років [5, 7]. Переломи стегнової кіст-
ки зменшують середню тривалість життя на 12-
15%. Незважаючи на значний прогрес в лікуван-
ні хворих з ПСК, 20% з них помирають протягом 
6 місяців, 50% пацієнтів потребують сторонньої 
допомоги, третина втрачає здатність до самооб-
слуговування [3].

Зважаючи на вищезазначене надзвичай-
но важливим для вирішення цієї проблеми в 
осіб старших вікових груп є вчасна діагностика 

остео порозу та виявлення груп ризику. Останні-
ми роками було показано, що деякі геометрич-
ні розміри верхньої третини стегнової кістки 
(ВТСК) можуть бути незалежними предиктора-
ми ПСК у осіб різної статі. У дослідженні Study 
of Osteoporotic Fractures продемонстровано, що 
такий показник як довжина осі стегнової кіст-
ки асоційований з ризиком ПСК незалежно від 
віку та мінеральної щільності кісткової ткани-
ни [8]. Інші автори рекомендують використову-
вати у якості предикторів такі показники як ший-
ковий кут, ширина шийки стегнової кістки, го-
ризонтальний офсет тощо [9-16]. Незважаючи 
на значний інтерес до цієї проблеми подібні до-
слідження в Україні відсутні. Немає даних щодо 
гео метрії ВТСК як у чоловіків, так і в жінок з 
внутрішньосуглобовими та позасуглобовими 
ПСК. Усе вищезазначене зумовило актуальність 
даного дослідження.

Мета дослідження – вивчити вікові та ста-
теві особливості деяких геометричних параме-
трів верхньої третини стегнової кістки у хворих 
з внутрішньосуглобовими та позасуглобовими 
ПСК.

УДК 616.718.4-001.5-053

ВІКОВІ тА стАтеВІ ОсОБЛИВОстІ ГеОМетРІЇ стеГНОВОЇ 
КІстКИ У ХВОРИХ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ПеРеЛОМІВ 

ВеРХНЬОЇ тРетИНИ стеГНОВОЇ КІстКИ
Григор’єва Н.В.1, Зубач О.Б.2

1 ДУ «Інститут геронтології ім. Д Ф. Чеботарьова НАМН України», Київ 
2 Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, Львів

Резюме. Згідно до результатів деяких досліджень параметри стегнової кістки (довжина осі та шийки стегнової кістки) є 
незалежними предикторами переломів верхньої третини стегнової кістки (ВТСК), проте подібні дослідження серед 
українських хворих відсутні. Мета дослідження – вивчити вікові та статеві особливості деяких геометричних пара-
метрів ВТСК у хворих з внутрішньосуглобовими та позасуглобовими переломами ВТСК. Проаналізовано 174 огля-
дових рентгенограм кульшових суглобів хворих віком 50-89 років (середній вік 70,98±0,99 років), 154 з яких (97 жі-
нок та 77 чоловіків) були госпіталізовані з внутрішньо- та позасуглобовими переломами ВТСК. Оцінку параметрів 
геометрії стегнової кістки проводили на контрлатеральній до перелому кінцівці. Для аналізу пацієнти були розпо-
ділені на підгрупи за статтю, віком і локалізацією перелому. Виявлено достовірно нижчі показники міжвертлюгової 
відстані та шийково-діафізарного кута стегнової кістки в жінок порівняно з відповідними показниками в чоловіків 
без переломів. Крім того, встановлено достовірний вплив віку на параметри геометрії ВТСК у чоловіків та жінок з 
внутрішньо- та позасуглобовими переломами, проте не в осіб без переломів. Виявлено достовірно нижчі показни-
ки довжини осі стегнової кістки, основи та діаметру голівки, відстані «голівка-вертлюг» у чоловіків з переломами 
ВТСК порівняно з показниками осіб без переломів при відсутності достовірних відмінностей у жінок. Виявлені від-
мінності необхідно враховувати, як при плануванні оперативних втручань після перелому ВТСК, так і для прогнозу-
вання ризику переломів ВТСК у осіб старших вікових груп.

Ключові слова: стегнова кістка, внутрішньосуглобові, позасуглобові переломи, геометрія, вік, стать.
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Матеріали та методи дослідження
Нами проаналізовано 174 оглядових (пере-

дньо-задніх) рентгенограм кульшових суглобів 
(тазу) хворих, які знаходились на стаціонарному 
лікуванні в Комунальній міській клінічній лікар-
ні швидкої медичної допомоги м. Львова. 154 па-
цієнта віком 50-89 років (середній вік 70,98±0,99 
років, 97 жінок та 77 чоловіків) були госпіталізо-
вані з ПСК (внутрішньосуглобовими – 39 чоло-
віків та 31 жінок та позасуглововими – 38 чоло-
віків та 46 жінок). У хворих з переломами оцінку 
параметрів геометрії стегнової кістки проводили 
на контрлатеральній до перелому кінцівці. Для 
аналізу пацієнти були розподілені на підгрупи за 
статтю (чоловіки та жінки), віком (50-69 та 70-
89 років) та типом ПСК (внутрішньо- чи позасу-
глобовий).

Вимірювання геометричних розмірів ВТСК 
проводили одномоментно, одним дослідником, з 
використанням рутинної процедури, описаної в 
літературних джерелах [10, 14] раніше.

Вимірювали наступні розміри стегнової кіст-
ки (рис. 1):

1. Довжина осі стегнової кістки (АС);
2. Відстань «голівка-вертлюг» (АВ);
3. Відстань між вертлюгами (міжвертлюгова 

відстань);
4. Довжина шийки (NL) (була визначена від-

станню між перпендикулярними лініями, які пе-
ретинають довжину осі стегнової кістки на рівні 
малого вертлюга (DE) і основи голівки стегнової 
кістки (FG));

5. Шийково-діафізарний (шийковий) кут – ви-
значали в результаті перетину двох ліній, які про-
ходять вздовж осі проксимального відділу стег-
нової кістки (діафізарна вісь) та лінії, що з’єднує 
дві точки (I) в центрі голівки стегнової кістки і 

(II) в центрі шийки стегнової кістки (шийкова 
вісь); 

6. Діаметр голівки стегнової кістки – діаметр 
окружності голівки стегнової кістки;

7. Горизонтальний офсет (зсув по горизон-
талі) – визначали перпендикулярну відстань від 
центру голівки стегнової кістки до її осі;

8. Товщина кортикальної кістки (вимірювали 
товщину кортикальної кістки під малим вертлю-
гом).

Отримані результати дослідження аналізу-
вали з використанням методів варіаційної ста-
тистики за допомогою програми Statistiсa 6.0 
Copyright© StatSoft, Inc. Використовували па-
раметричні методи аналізу (описова статисти-
ка (середнє та середньоквадратичне відхилен-
ня (М±SD), критерій Стюдента), однофакторний 
дисперсійний аналіз Anova та регресійно-коре-
ляційний аналіз. Статистично достовірними ре-
зультати визначали при р<0,05.

Результати дослідження
На сьогоднішній день численними дослі-

дженнями доведено, що геометричні розміри 
ВТСК мають виражені статеві особливості. Згід-
но отриманих нами даних показник  міжвертлю-
гової відстані осі стегнової кістки в осіб без ПСК 
був достовірно більшим у чоловіків (71,56±2,19 
мм) порівняно з відповідним показником у жі-
нок (65,36±4,76 мм, р<0,05). Достовірно менши-
ми в жінок були також й інші геометричні показ-
ники ВТСК, зокрема шийковий кут. Достовірних 
відмінностей інших геометричних показників 
ВТСК у осіб без перелому залежно від статі нами 
не виявлено (табл. 1).

У хворих із внутрішньосуглобовими перело-
мами ВТСК достовірно меншою в жінок порів-

Рис. 1. Параметри геометрії стегнової кістки, що вимірювали в даному дослідженні



14 «Проблеми остеології»

Григор’єва Н.В., Зубач О.Б. «ВікоВі та статеВі особлиВості геометрії стегноВої кістки у хВорих з різними Видами ...»

няно з показниками чоловіків був лише показник 
довжини осі стегнової кістки, тоді як у хворих 
з позасуглобовими переломами достовірно мен-
шими були показники діаметру та основи голів-
ки стегнової кістки та показник товщини корти-
кальної кістки. Таким чином, дані проведеного 
дослідження підтверджують статеві особливос-
ті геометрії ВТСК, у зв’язку з вищезазначеним 
у подальшому вивчення впливу перелому (вну-
трішньосуглобового чи позасуглобового) на гео-
метричні показники ВТСК нами проведено окре-
мо в групі чоловіків та жінок (табл. 1).

При оцінці результатів дослідження в чоло-
віків з внутрішньосуглобовим ПСК встанов-
лено достовірно менші порівняно з показника-
ми осіб без переломів показники довжини осі 
стегнової кістки (р=0,0002), довжини її шийки 
(р=0,002), основи (р=0,0004) та діаметру голівки 
стегнової кістки (р=0,002), міжвертлюгової від-
стані (р=0,0007) та відстані «голівка-вертлюг» 

(р=0,001), а також шийкового кута стегнової 
кістки (р=0,005) (табл. 2). На відміну від цього у 
хворих з позасуглобовими переломами ці відмін-
ності були значно меншими. Достовірно менши-
ми порівняно з показниками осіб без переломів 
були довжина стегнової кістки (р=0,02), осно-
ва (р=0,04) та діаметр (р=0,05) голівки, а також 
відстань між голівкою та вертлюгом (р=0,003) 
(табл. 2).

При аналізі показників геометрії ВТСК за-
лежно від виду перелому в жінок на відміну від 
вищезазначеного нами не виявлено достовірних 
відмінностей оцінюваних геометричних розмірів 
ВТСК у осіб як із внутрішньосуглобовими, так і 
позасуглобовими ПСК (табл. 3). Таким чином, 
отримані нами результати свідчать не тільки про 
достовірний вплив статі на показники гео метрії 
ВТСК, але й її вплив на виникнення різних видів 
переломів ВТСК.

таблиця 1. Геометричні показники стегнової кістки в чоловіків та жінок (М±SD), мм

Показники / Групи Чоловіки Жінки t p

Без перелому
Довжина осі стегнової кістки 132,22±2,99 123,55±4,13 1,91 0,37
Відстань голівка-вертлюг 114,22±2,17 110,09±2,30 1,13 0,88
Довжина шийки стегнової кістки 43,78±1,64 39,27±2,83 2,98 0,14
Міжвертлюгова відстань 71,56±2,19 65,36±4,76 4,74 0,04
Основа голівки 45,78±3,31 37,00±3,74 1,28 0,74
Діаметр голівки 50,22±1,86 46,73±1,79 1,07 0,90
Шийковий кут 131,00±0,71 128,09±1,45 4,18 0,05
Горизонтальний офсет 36,78±0,67 36,00±1,18 3,15 0,12
Товщина кортикальної кістки 6,00±0,50 5,27±0,65 1,67 0,48

Внутрішньосуглобовий перелом
Довжина осі стегнової кістки 123,20±6,19 121,08±4,01 2,39 0,01
Відстань голівка-вертлюг 110,70±2,71 108,89±2,47 1,20 0,60
Довжина шийки стегнової кістки 40,70±2,63 39,24±3,41 1,68 0,15
Міжвертлюгова відстань 67,33±3,19 64,81±3,41 1,14 0,72
Основа голівки 39,20±4,66 37,27±3,46 1,82 0,09
Діаметр голівки 47,80±1,95 46,84±2,13 1,19 0,64
Шийковий кут 130,00±0,91 128,24±1,23 1,84 0,09
Горизонтальний офсет 36,63±1,13 35,70±1,39 1,52 0,25
Товщина кортикальної кістки 5,63±0,49 5,03±0,55 1,27 0,51

Позасуглобовий перелом
Довжина осі стегнової кістки 128,08±4,70 121,72±4,50 1,09 0,77
Відстань голівка-вертлюг 111,92±1,98 109,72±2,10 1,13 0,70
Довжина шийки стегнової кістки 42,45±2,46 38,83±2,43 1,02 0,94
Міжвертлюгова відстань 69,21±3,46 65,26±3,00 1,33 0,36
Основа голівки 41,92±5,14 36,33±2,12 5,89 0,000001
Діаметр голівки 48,76±2,01 46,35±1,37 2,14 0,02
Шийковий кут 130,53±1,11 128,33±0,97 1,31 0,38
Горизонтальний офсет 36,71±1,09 35,70±1,36 1,57 0,16
Товщина кортикальної кістки 5,61±0,79 5,17±0,49 2,65 0,002
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Згідно даних літературних джерел незалеж-
ним чинником переломів ВТСК є вік. При ана-
лізі вікових особливостей геометрії ВТСК у чо-
ловіків нами встановлено достовірно менші по-
казники довжини осі та шийки стегнової кістки, 
відстані «голівка-вертлюг» та міжвертлюгової 
відстані, а також ширини основи голівки у хво-
рих із внутрішньосуглобовими ПСК віком 70-
89 років порівняно з віковою групою 50-69 років 
(табл. 4). На відміну від цього, в чоловіків із по-
засуглобовими ПСК віком 70-89 років достовір-
но меншими порівняно з відповідними показни-
ками осіб віком 50-69 років були показники тов-
щини кортикальної кістки та горизонтального 
офсету.

При аналізі вікових особливостей у жінок із 
внутрішньосуглобовими ПСК нами не встанов-
лено достовірних відмінностей показників у ві-
кових групах 50-69 та 70-89 років. Проте в жі-
нок із позасуглобовими ПСК віком 70-89 років 
достовірно меншими порівняно з відповідними 
показниками групи 50-69 років були показники 
довжини шийки стегнової кістки (р=0,008) та го-
ризонтального офсету (р=0,00005) (табл. 5).

Регресійно-кореляційний аналіз між показни-
ками віку та геометричними параметрами ВТСК 
виявив достовірний зв’язок з такими показника-
ми як довжина осі стегнової кістки та довжина її 
шийки, міжвертлюгова відстань та відстань «го-
лівка-вертлюг», основа та діаметр голівки в чо-
ловіків з внутрішньосуглобовими ПСК та показ-
ників довжини шийки стегнової кістки, міжверт-
люгової відстані, відстані «голівка-вертлюг», 
ширини основи голівки, шийкового кута та гори-
зонтального офсету у хворих з позасуглобовими 
ПСК (табл. 6).

Дещо інші зв’язки були виявлені при аналі-
зі показників у жінок (табл. 7). Достовірні коре-
ляційні показники між віком та довжиною стег-
нової кістки, відстанню «голівка-вертлюг» та го-
ризонтальним офсетом були виявлені у хворих 
з внутрішньосуглобовими ПСК, тоді як в осіб із 
позасуглобовими ПСК з віком корелювали біль-
шість показників геометрії ВТСК (за виключен-
ням показників діаметру голівки стегнової кіст-
ки та шийкового кута).

На відміну від цього нами не встановлено до-
стовірних зв’язків між віком та геометричними 
показниками ВТСК як у чоловіків, так і в жінок 
без ПСК, що доводить важливий вплив віку на 
показники геометрії стегнової кістки саме в па-
цієнтів з переломами.

Регресійні зв’язки між віком та довжиною осі 
стегнової кістки, а також довжини її шийки в чо-
ловіків із внутрішньосуглобовими та позасугло-
бовими  ПСК представлено на рис. 1 та 2.

Обговорення результатів
На сьогоднішній день ПСК залишаються важ-

ливою медико-соціальною проблемою. Перело-
ми ВТСК ведуть до зниження очікуваної серед-
ньої тривалості життя та пов’язані із значними 
витратами суспільства на лікування та реабілі-
тацію хворих. Ці переломи можуть бути як вну-
трішньосуглобовими (медіальні (серединні), так 
і позасуглобовими (латеральні (бічні)). Внутріш-
ньосуглобові переломи включають в себе пере-
ломи шийки стегнової кістки – капітальні, суб-
капітальні, трансцервікальні (черезшийкові) чи 
базисцервікальні, позасуглобові переломи – це 
переломи на рівні вертлюгів (міжвертлюговий та 
черезвертлюговий). Безумовно, різні переломи 

            
 А Б
Рис. 1. Регресійні зв’язки між віком та довжиною осі стегнової кістки у чоловіків із внутрішньосуглобовими (А) та 

позасуглобовими (Б) переломами стегнової кістки
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 А Б
Рис. 2. Регресійні зв’язки між віком та довжиною шийки стегнової кістки у чоловіків із внутрішньосуглобовими 

(А) та позасуглобовими (Б) переломами стегнової кістки

таблиця 6. Зв’язок між віком та показниками геометрії стегнової кістки (показники регресійно-кореля-
ційного аналізу) у чоловіків залежно від наявності та виду перелому

Показники / Групи
Без перелому Внутрішньосуглобовий перелом Позасуглобовий перелом

r r2 p r r2 p r r2 P

Довжина осі стегнової кістки –0,46 0,21 0,21 –0,63 0,40 0,0002 –0,36 0,13 0,03

Відстань голівка-вертлюг –0,31 0,10 0,41 –0,51 0,26 0,004 –0,32 0,10 0,05

Довжина шийки стегнової кістки –0,50 0,25 0,17 –0,66 0,44 0,00006 –0,52 0,27 0,0008

Міжвертлюгова відстань –0,37 0,13 0,33 –0,56 0,32 0,001 –0,36 0,13 0,03

Основа голівки –0,48 0,23 0,19 –0,60 0,37 0,0004 –0,33 0,11 0,04

Діаметр голівки –0,09 0,01 0,81 –0,50 0,25 0,005 –0,30 0,09 0,07

Шийковий кут –0,45 0,20 0,23 –0,28 0,08 0,13 –0,41 0,17 0,01

Горизонтальний офсет –0,10 0,01 0,80 –0,26 0,07 0,17 –0,42 0,18 0,008

Товщина кортикальної кістки –0,25 0,06 0,52 –0,21 0,04 0,27 –0,61 0,37 0,00005

П р и м і т к и. r – коефіцієнт кореляції, r2 – коефіцієнт детермінації, р – критерій достовірності. Жирним шрифтом виді-
лені достовірні відмінності.

таблиця 7. Зв’язок між віком та показниками геометрії стегнової кістки (показники регресійно-кореля-
ційного аналізу) у жінок залежно від наявності та виду перелому

Показники / Групи
Без перелому Внутрішньосуглобовий

перелом Позасуглобовий перелом

r r2 p r r2 p r r2 P

Довжина осі стегнової кістки –0,20 0,04 0,55 –0,59 0,35 0,0001 –0,52 0,27 0,0002
Відстань голівка-вертлюг –0,32 0,10 0,34 –0,38 0,14 0,02 –0,43 0,19 0,003
Довжина шийки стегнової кістки –0,10 0,01 0,76 –0,18 0,03 0,28 –0,59 0,34 0,00002
Міжвертлюгова відстань 0,10 0,01 0,78 0,00 0,00 1,00 –0,33 0,11 0,02
Основа голівки –0,18 0,03 0,60 –0,08 0,01 0,65 –0,39 0,16 0,0068
Діаметр голівки 0,11 0,01 0,76 0,07 0,00 0,69 –0,26 0,07 0,08
Шийковий кут –0,11 0,01 0,74 0,09 0,01 0,59 –0,02 0,00 0,89
Горизонтальний офсет –0,51 0,26 0,11 –0,37 0,14 0,02 –0,63 0,40 0,000002
Товщина кортикальної кістки –0,29 0,09 0,38 –0,17 0,03 0,32 –0,37 0,13 0,01

П р и м і т к и. r – коефіцієнт кореляції, r2 – коефіцієнт детермінації, р – критерій достовірності. Жирним шрифтом виді-
лені достовірні відмінності.
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відрізняються один від одного за ступенем тяж-
кості, больовим синдромом та прогнозом, про-
те обидва типа переломів виникають найчастіше 
при падінні на бокову поверхню тазу і стегна, в 
основному, в осіб літнього віку, особливо в жінок 
у постменопаузаьному періоді. Сила травмуючо-
го агента може бути й невеликою, важливим фак-
тором ризику переломів є системний остео пороз.

Останнім часом все більшої уваги приділя-
ється виявленню різних факторів ризику ПСК. 
На сьогоднішній день встановлено, що вік, стать, 
мінеральна щільність кісткової тканини та дея-
кі антропометричні особливості хворих є неза-
лежними чинниками ризику ПСК. Дослідження 
останніх років підтвердили, що серед факторів, 
які мають достовірний вплив на ризик ПСК, є де-
які геометричні особливості стегнової кістки.

Результати проведених раніше досліджень 
підтверджують виражені статеві відміннос-
ті показників геометрії ВТСК. Так, за даними 
Unnanuntana A. et al. [14] існують незначні, про-
те статистично достовірні відмінності показни-
ків геометрії ВТСК, а саме показника шийково-
діафізарного кута, абсолютного та вертикально-
го офсету в здорових чоловіків та жінок. У жінок 
встановлено більш низький показник шийково-
діафізарного кута, а показник горизонтального 
офсету був достовірно вищим у жінок порівняно 
з показниками в чоловіків  після стандартизації 
хворих за показником розмірів голівки стегнової 
кістки. Авторами не виявлено достовірних коре-
ляційних зв’язків між показниками горизонталь-
ного та вертикального офсету, проте встановлено 
достовірний негативний зв’язок між показником 
горизонтального офсету та шийково-діафізар-
ним кутом.

Згідно літературних даних важливим показ-
ником геометрії ВТСК є шийковий (шийково-
діафізарний) кут, який враховується, зокрема й 
при ендопротезуванні кульшового суглобу. Згід-
но отриманих нами даних цей показник становив 
у чоловіків 131,00±0,71° і був достовірно біль-
шим порівняно з відповідним у здорових жінок 
(128,09±1,45°; р=0,05). Згідно даних Standring S. 
et al. [13] цей показник становить 125°, Roy S. et 
al. [12] 131° у чоловіків та 130,37° у жінок. Ви-
мірювання даного показника є важливим не тіль-
ки для оцінки ризику перелому стегнової кіст-
ки, але й при підготовці хворого до оперативно-
го втручання після остео поротичного перелому.

Діаметр голівки стегнової кістки є ще одним 
важливим параметром, який враховується, зо-

крема, й при ендопротезуванні кульшових сугло-
бів. У дослідженні Roy S. et al. [12] показник се-
реднього діаметру голівки стегнової кістки був 
достовірно більшим у здорових чоловіків порів-
няно з відповідним показником у жінок (46,0 та 
44,5 мм; р<0,05). У нашому дослідженні досто-
вірних статевих відмінностей даного показника 
не виявлено (50,22±1,86 та 46,73±1,79, відповід-
но), що може пояснюватись як етнічними осо-
бливостями обстеженої популяції, так і невели-
кою кількістю вибірки. Крім того, у вищезазна-
ченому дослідженні виявлено достовірні статеві 
відмінності показника горизонтального офсету 
(відповідно 38,5 та 35,7 мм у чоловіків та жінок), 
на відміну від отриманих нами результатів, де не 
було встановлено достовірних відмінностей цьо-
го показника.

У дослідженні Study of Osteoporotic Fractures 
продемонстровано, що збільшений показник до-
вжини осі стегнової кістки асоційований з під-
вищеним ризиком ПСК незалежно від віку та мі-
неральної щільності кісткової тканини [8]. Про-
ведені в подальшому дослідження підтвердили 
ці результати й на сьогоднішній день даний по-
казник вважають незалежним фактором перело-
мів стегнової кістки, проте досліджень, у яких би 
порівнювались показники хворих з внутрішньо-
суглобовими та позасуглобовими переломами 
ВТСК недостатньо.

У дослідженнях Faulkner K.G. et al. та 
Duboeuf F. et al. підтверджено зв’язок між біль-
шою довжиною шийки стегнової кістки в хво-
рих з внутрішньосуглобовими переломами по-
рівняно з особами з позасуглобовими перелома-
ми ВТСК [6, 8], хоча в дослідженні Faulkner K.G. 
et al. [8] не підтверджено достовірних відміннос-
тей показника  довжини стегнової кістки залеж-
но від виду перелому (внутрішньо- чи позасугло-
бовий). У дослідженні Patton M.S. et al. [10] не 
підтверджено достовірних відмінностей показ-
ників діаметра голівки, ширини шийки та від-
стані «голівка-трохантер» у чоловіків та жінок 
з внутрішньо- та позасуглобовими перелома-
ми. За результатами цього дослідження отрима-
но достовірні відмінності показника довжини осі 
стегнової кістки в пацієнтів залежно від виду пе-
релому (внутрішньосуглобовий чи позасуглобо-
вий) лише у жінок, а показники довжини шийки 
та її ширини в осіб з внутрішньосуглобовими пе-
реломами достовірно більші порівняно з хвори-
ми з позасуглобовими переломами, як серед жі-
нок, так і серед чоловіків. У нашому дослідженні 
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виявлені достовірні відмінності більшості вимі-
рюваних показників у чоловіків з внутрішньосу-
глобовими ПСК. Відмінності основних показни-
ків геометрії ВТСК у чоловіків із позасуглобови-
ми ПСК були менш вираженими. На відміну від 
цього в даному дослідженні не виявлено досто-
вірних відмінностей показників геометрії стег-
нової кістки в жінок залежно від виду остео-
поротичного перелому.

На сьогоднішній день привертають особли-
ву увагу дослідження щодо вікових особливос-
тей геометрії ВТСК, що має важливе значення 
й при плануванні ендопротезування в осіб стар-
ших вікових груп. У дослідженні Yates L.B. et al. 
[16] при обстеженні пацієнтів двох вікових груп 
(72-84 та 85-96 років) продемонстровано змен-
шення деяких морфометричних показників стег-
нової кістки в чоловіків та жінок, що може бути 
значущим фактором ризику переломів стегнової 
кістки. Дані нашого дослідження підтверджують 
більш низькі показники довжини осі та довжини 
шийки стегнової кістки, основи голівки та від-
стані «голівка-вертлюг» у чоловіків з внутріш-
ньосуглобовими переломами у хворих віком 70-
89 років порівняно з групо 50-69 років. У хворих 
в позасуглобовими переломами з віком достовір-
но зменшувався показник горизонтального офсе-
ту, а також товщини кортикальної кістки в чоло-
віків та довжини шийки стегнової кістки в жінок, 
що свідчить про достовірні статеві відмінності. 
Крім того, нами виявлено достовірні зв’язки між 
показниками геометрії кісткової тканини в чо-
ловіків та жінок з переломами (внутрішньо- та 
поза суглобовими), на відміну від даних осіб без 
переломів.

Таким чином, у результаті даного досліджен-
ня встановлено достовірні статеві та вікові осо-
бливості геометрії стегнової кістки в осіб стар-
ших вікових груп без переломів, а також у хво-
рих з переломами ВТСК. Доведено достовірний 
вплив віку на показники геометрії стегнової кіст-
ки в чоловіків та жінок з остео поротичними пе-
реломами (внутрішньо- та позасуглобовими). 
Усе вищезазначене необхідно враховувати не 
тільки при плануванні оперативного втручання у 
хворих з ПСК, але й для оцінки ризику перело-
мів у осіб старших вікових груп.
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ВОЗРАстНЫе И ПОЛОВЫе ОсОБеННО-
стИ ГеОМетРИИ БеДРеННОЙ КОстИ У 

БОЛЬНЫХ с РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ Пе-
РеЛОМОВ ВеРХНеЙ тРетИ БеДРеННОЙ 

КОстИ
Григорьева Н.В.1, Зубач О.Б.2

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

2 Комунальная городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи, Львов

Резюме. Согласно результатам некоторых исследо-
ваний параметры бедренной кости (длина оси и шейки 
бедренной кости) являются независимыми предиктора-
ми переломов верхней трети бедренной кости (ВТБК), 
однако подобные исследования среди украинских боль-
ных отсутствуют. Цель исследования – изучить возраст-
ные и половые особенности некоторых геометрических 
параметров ВТБК у больных с внутрисуставными и вне-
суставными переломами ВТБК. Проанализированы 174 
обзорных рентгенограмм тазобедренных суставов боль-
ных в возрасте 50-89 лет (средний возраст 70,98±0,99 
лет), 154 из которых (97 женщин и 77 мужчин) были го-
спитализированы с внутри- и внесуставными перелома-
ми ВТБК. Оценку параметров геометрии бедренной ко-
сти проводили на контрлатеральной перелому конечно-
сти. Для анализа пациенты были разделены на подгруп-
пы по полу, возрасту и локализации перелома. Выявле-
ны достоверно более низкие показатели межвертельного 
расстояния и шеечно-диафизарного угла бедренной ко-
сти у женщин по сравнению с соответствующими пока-
зателями у мужчин без переломов. Кроме того, установ-
лено достоверное влияние возраста на параметры геоме-
трии ВТБК у мужчин и женщин с внутри- и внесустав-
ными переломами, однако не у лиц без переломов. Вы-
явлены достоверно более низкие показатели длины оси 
бедренной кости, основания и диаметра головки, рассто-
яния «головка-вертел» у мужчин с переломами ВТБК по 
сравнению с соответствующими показателями у лиц без 
переломов при отсутствии достоверных различий у жен-
щин. Выявленные различия необходимо учитывать, как 
при планировании оперативных вмешательств после пе-
релома ВТБК, так и для прогнозирования риска перело-
мов ВТБК у лиц старших возрастных групп.

Ключевые слова: бедренная кость, внутрисуставные, 
внесуставные переломы, гео метрия, возраст, пол.

AGE AND SEX FEATURES OF FEMORAL 
GEOMETRY IN PATIENTS WITH DIFFERENT 

TYPES OF HIP FRACTURES
Grygorieva N.V.1, Zubach O.B.2

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

2 Komunal City Hospital of Ambulance, Lviv

Summary. According to the literature data, some 
parameters of the femur (length of axis, length of femoral 
neck) are independent predictors of hip fractures, but such 
studies among Ukrainian patients with are absent. The 
purpose of this study is to study age and gender features of 
some geometric parameters of the upper third of the hip in 
patients with intra- and extraarticular fractures of the femur. 
174 survey radiographs of the hip joints of patients aged 50-89 
years (median age 70.98±0.99 years) were analyzed, 154 of 
whom (97 women and 77 men) were hospitalized with intra- 
and extraarticular hip fractures. Assessment of geometry 
parameters of the femur was performed on the contralateral 
limb in relation to fracture. For the analysis, patients were 
divided into subgroups by gender, age and the localization 
of fracture. It was established the significantly lower rates 
of cervical intertrochanteric distance and angle in women 
compared to men without fracture. In addition, significant 
effect of age on femoral geometry parameters in men and 
women with intra- and extraarticular fractures was found, but 
not in patients without fractures. We found the significantly 
lower indices of the long axis of the femur, the diameter of 
the base and the head, «trochanter-head» distance in men 
with hip fractures in the absence of significant differences in 
women. Identified differences should be considered for both 
planning surgery after hip fracture and for predicting the risk 
of hip fracture in older age patients.

Key words:  femur, intraarticular, extraarticular fracture, 
geometry, age, gender.
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Вступ
Репаративний остео генез є складним, гене-

тично запрограмованим процесом, на перебіг 
якого впливають різноманітні зовнішні та вну-
трішні чинники [6, 7]. Важливе місце серед них 
посідає група факторів, що детермінують остео-
індуктивний потенціал організму та активність 
процесів резорбції або біосинтезу кісткової тка-
нини на момент травми, а саме вік, стать, наяв-
ність метаболічних розладів (цукровий діабет, 
атеросклероз), імунологічний статус, облітеру-
ючі захворювання судин тощо [5, 7]. За останні 
роки опубліковані дані [1], які свідчать, що пору-
шення обміну сірковмісних амінокислот – гіпер-
гомоцистеїнемія (ГГЦ) є незалежним чинником 
серцево-судинних уражень та тромбозів, асоці-
юється з ризиком розвитку остео порозу, остео-
поротичних переломів та негативно впливає на 
репаративний остео генез [1, 9, 10]. Токсичний 
вплив високих рівнів гомоцистеїну (ГЦ) на кіст-
кову тканину в основному пов’язують з актива-
цією процесів демінералізації кісток, розвитком 
оксидативного стресу, гіпометилуванням, дес-
табілізацією геному та хімічною модифікацією 
білків [8, 10, 11]. Вплив ГГЦ на кісткову систе-
му значною мірою реалізується через судинні 
механізми, шляхом проатерогенного ушкоджен-
ня периферичних судин, розвитком ендотеліаль-
ної дисфункції з порушенням судинної продук-
ції оксиду азоту та посиленням фібропластичної 
експресії трансформуючого фактору росту-бета 
1 (ТФР-β1) [2, 3, 9]. Разом із цим, зміни функціо-
нального стану кісткової тканини, їх направле-

ність та виразність у хворих з розладами репа-
ративного остео генезу на тлі ГГЦ залишаються 
нез’ясованими.

Мета дослідження – вивчити показники ме-
таболізму кісткової тканини в практично здоро-
вих осіб, пацієнтів з консолідованими перелома-
ми та хибними суглобами довгих кісток на тлі гі-
пергомоцистеїнемії.

Матеріали та методи
Обстежено 153 хворих з хибними суглобами 

кісток стегна та гомілки на рівні діафіза, які не 
мали встановлених об’єктивних та ятрогенних 
чинників порушень репаративного остео генезу. 
Середній вік становив 40,3±0,93 роки. Осіб чо-
ловічої статі було – 118 (77,2%), жіночої – 35 
(22,8%). Тривалість захворювання від 7,5 до 126 
міс. За клініко-рентгенологічною характеристи-
кою хибного суглоба нормопластичний тип ді-
агностовано в 27, гіперпластичний – у 24, гіпо-
пластичний – у 50, атрофічний – у 52 хворих. Гі-
пергомоцистеїнемія діагностована в 153 хворих, 
при цьому її поєднання з дисліпідемією виявле-
но в 61 (39,9%), з аберантними рівнями медіато-
рів запалення С-реактивного білка (>5,0 мг/л) та 
інтерлейкіна-6 (>9,0 нг/л) – у 39 (25,5%) хворих. 
До групи контролю увійшли 48 хворих з консо-
лідованими діафізарними переломами на рівні 
стегна й гомілки та 35 практично здорових осіб. 
Група осіб з консолідованими переломами була 
співставна із групою хворих з хибними суглоба-
ми за віком, статтю, локалізацією ушкодження, 
частотою супутньої патології.

УДК 612.398.192:616-001.59-007.234

ПОКАЗНИКИ МетАБОЛІЗМУ КІстКОВОЇ тКАНИНИ 
ПРИ РОЗЛАДАХ РеПАРАтИВНОГО ОстеО ГеНеЗУ НА тЛІ 

ГІПеРГОМОЦИстеЇНеМІЇ
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Резюме. У статті представлені результати оцінки показників метаболічного стану кісткової тканини в 153 хворих з хиб-
ними суглобами довгих кісток, у осіб з консолідованими переломами та практично здорових людей. Встановлено, 
що розлади репаративного остео генезу на тлі гіпергомоцистеїнемії супроводжуються вираженими змінами функці-
онального стану кісткової тканини з різким пригніченням біосинтетичних та посиленням остео деструктивних про-
цесів. Виразність та спрямованість метаболічних змін кісткової тканини залежить від типу порушення репаратив-
ного остео генезу. 

Ключові слова: хибний суглоб, гіпергомоцистеїнемія, кісткова тканина, метаболізм, резорбція, деструкція.
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Вміст маркерів метаболізму кісткової тка-
нини ТФР-β1 визначали за набором «TGF-β1» 
(Biosource, Europe S.A.), остео кальцину – 
за набором  «N-MID Osteocalcin ELISA» 
(Immunodiagnostic Systems Ltd, Англія), хрящо-
вого олігомерного матриксного протеїну (СОМР) 
– за набором «Human Cartilage Oligomeric Matrix 
Proteine ELISA» (BioVendor GmbH, European 
Union), С-кінцевого пропептиду колагену І типу 
(СІСР) – за набором  «MicroVueTM  CICP EIA 
Kit» (Quidel, CША), піридинолінових зшивок – 
за набором «Metra Serum PYD EIA kit» (Quidel, 
США) імуноферментними методами у відповід-
ності до інструкції фірми-виробника на аналіза-
торі STAT FAX 303/PLUS. 

Статистичний аналіз матеріалу проводився за 
допомогою стандартних методів із застосуван-
ням пакету прикладних програм «MS Excel XP» 
та «Statistica SPSS 10.0 for Windows» (ліцензій-
ний № 305147890).

Результати дослідження та їх обговорення
Оцінка вмісту маркерів біосинтезу кісткової 

тканини показала, що в практично здорових осіб 
вміст остео кальцину реєструвався в діапазоні від 
12,2 до 38,1 нг/мл (Р5-Р95) і в середньому стано-
вив 21,0 нг/мл, що відповідає загальновживаним 
у клініко-лабораторній практиці нормам цього 
показника (табл. 1). Вміст остео кальцину в осіб з 
консолідованими переломами достовірно не від-
різнявся від такого в практично здорових осіб і 
становив 13,3-31,3 нг/мл (Р5-Р95). У хворих з 
хибними суглобами рівні остео кальцину були 
достовірно нижчими на 24,8%, ніж в осіб з кон-

солідованими переломами. Типологічний аналіз 
показав, що за рівнем остео кальцину групи хво-
рих з вітальними та авітальними типами хибних 
суглобів істотно відрізнялись. Так, при нормо- та 
гіперпластичному типах вміст показника відпо-
відав нормативним величинам і достовірно не 
відрізнявся від такого у осіб з консолідованими 
переломами. У той же час, у хворих з гіпоплас-
тичним і, особливо, з атрофічним типом хибного 
суглоба вміст остео кальцину був значно меншим 
(у 1,3 та 1,5 рази), ніж у хворих з нормопластич-
ним типом. Аналогічні закономірності виявля-
лись і при аналізі СІСР: за цим показником група 
осіб з консолідованими переломами не відрізня-
лась від практично здорових осіб, у той час як у 
хворих з хибними суглобами він був достовірно 
нижчим у 1,3 рази, ніж в осіб з консолідованими 
переломами.

Встановлено, що різні клініко-рентгеноло-
гічні типи хибних суглобів істотно відрізняють-
ся за середніми рівнями СІСР у сироватці кро-
ві (табл. 1). Так, середній вміст СІСР у хворих з 
нормопластичним типом хибного суглоба відпо-
відав такому у практично здорових осіб. При гі-
попластичному й, особливо, атрофічному типах 
хибних суглобів вміст СІСР був достовірно ниж-
чим (у 1,3 та 1,9 рази), ніж при нормопластич-
ному типі. При гіперпластичному типі хибного 
суглоба, навпаки, реєстрували більш високі (в 
1,5 рази) рівні CІСР, ніж при нормопластичному 
типі й навіть у хворих контрольних груп.

Оцінка маркера регулятора біосинтетич-
них процесів кісткової тканини ТФР-β1 показа-

таблиця 1. Вміст остеокальцину та с-кінцевого пропептиду колагену І типу (сІсР) у сироватці крові в 
практично здорових, осіб з консолідованими переломами та хворих з хибними суглобами, M±m

№ 
групи Характеристика групи

Маркери біосинтезу кісткової тканини

Остеокальцин, нг/мл CІСР, нг/мл

1 Практично здорові, n=35 21,0±1,39 102±4,29
2 Консолідовані переломи, n=48 19,1±0,79 107±3,14

р1, 2 >0,05 >0,05
3 Хворі з хибними суглобами, n=153 15,3±0,37 85,5±3,28

р2, 3 <0,001 <0,001
У тому числі залежно від клініко-рентгенологічного типу хибного суглоба

4 Нормопластичний тип, n=27 18,3±0,90 102±3,42
5 Гіперпластичний тип, n=24 20,9±1,10 153±10,1

р4, 5 >0,05 <0,001
6 Гіпопластичний тип, n=50 14,1±0,28 76,9±2,11

р4, 6 <0,001 <0,001
7 Атрофічний тип, n=52 12,2±0,22 54,4±1,42

р4, 7 <0,001 <0,001
Примітка. Коефіцієнти р 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – порівняно між відповідними № груп.
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ла, що його середній вміст у сироватці практич-
но здорових осіб дорівнював 17,3±0,51 нг, діа-
пазон значень Р5-Р95 знаходився в досить вузь-
ких межах – 13,9-23,6 нг/мл, медіана становила 
17,3 нг/мл і відповідала середнім значенням по-
казника (табл. 2). Група осіб з консолідованими 
переломами за середнім вмістом ТФР-β1 у си-
роватці крові та його персентильним розподі-
лом практично відповідала практично здоровим 
особам. У хворих з хибними суглобами серед-
ній вміст цього цитокіну не відрізнявся від тако-
го в контрольних групах, на відміну від результа-
тів перцентильного розподілу. Виявилось, що в 
групі хворих з хибними суглобами медіана істот-
но відхиляється від середнього значення й ста-
новить 14,5 нг/мл, а інтерквартильний інтервал 
Р5-Р95–8,7-37,1 нг/мл, що вказує на неоднорід-
ність даної вибірки. 

Типологічний аналіз вмісту ТФР-β1 у си-
роватці крові дозволив пояснити вищенаведе-
ні результати перцентильного аналізу. Вияви-

лось, що групи хворих з різними клініко-рент-
генологічними типами істотно відрізнялись 
між собою (рис. 1). Так, у хворих з нормотро-
фічним типом середній вміст ТФР-β1 стано-
вив 18,1±0,74 нг/мл, інтерквартильний інтер-
вал Р5-Р95 охоплював значення 13,5-25,1 нг/мл, 
медіана дорівнювала 18,1 нг/мл, що за всіма ха-
рактеристиками узгоджувалось з метрологіч-
ними параметрами контрольних груп. При гі-
пертрофічному типі реєструвались достовір-
но більш високі рівні ТФР-β1 – середній вміст 
склав 35,2±1,30 нг/мл, інтерквартильний інтер-
вал Р5-Р95–23,7-45,0 нг/мл, медіана – 35,6 нг/
мл. Метрологічні параметри ТФР-β1 при гіпо-
трофічному та атрофічному типах були іншими: 
середній вміст становив 14,5±0,34 та 11,0±0,30 
нг/мл, діапазони значень Р5-Р95 – 10,7-18,4 та 
8,4-14,4 нг/мл, медіана – 14,5 та 10,6 нг/мл. За 
середніми величинами вміст ТФР-β1 при гіпер-
трофічному типі був на 93,4% вищим, а при гі-
потрофічному та атрофічному типах, навпаки, 

нижчим на 24,8 та 64,5%, ніж 
при нормотрофічному типі. 
Визначені метрологічні пара-
метри ТФР-β1 можна розгляда-
ти як один із вірогідних чинни-
ків, що детермінують форму-
вання вітальних або авітальних 
типів хибних суглобів. 

При аналізі показників ре-
зорбції кісткової тканини вста-
новлено, що рівень вільного 
оксипроліну та піридиноліно-
вих зшивок у сироватці крові 
осіб з консолідованими пере-
ломами відповідав практично 
здоровим особам (табл. 3). На-
томість, у хворих з хибними су-
глобами вміст маркерів резорб-
ції кістки був вдвічі вищим, ніж 
у осіб з консолідованими пере-
ломами.

таблиця 2. Перцентильний аналіз рівня тФР-β1 (нг/мл) у сироватці крові в практично здорових осіб, 
осіб з консолідованими переломами та хворих з хибними суглобами 

№  
групи Група M±m, нг/мл Σ Медіана

Перцентилі

Р5 Р10 Р25 Р75 Р90 Р95

1 Практично здорові, n=35 17,3±0,51 2,99 17,3 13,9 14,7 15,6 18,3 20,1 23,6
2 Консолідовані переломи, 

n=48
17,8±0,52
р2,1>0,05

3,57 17,3 13,6 14,7 16,1 18,6 20,2 26,4

3 Хворі з хибними суглобами, 
n=153

17,2±0,72
р3,1>0,05

8,90 14,5 8,7 9,6 12,1 18,4 33,4 37,1

Рис. 1. Вміст ТФР-β1 у сироватці крові хворих з хибними суглобами довгих 
кісток різних клініко-рентгенологічних типів. 

П р и м і т к и : верхня й нижня межі боксів відповідають Р25 та Р75; лінії за меж-
ами боксів – Р5 та Р95; лінія всередині боксу – середній величині.
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Підвищення рівнів вільного оксипроліну та 
піридиноліну (піридинових зшивок) реєструва-
ли при всіх клініко-рентгенологічних типах хиб-
них суглобів, однак при авітальних типах (гіпо-
трофічний та атрофічний) ознаки резорбції кіст-
ки були істотно більшими, ніж при вітальних. 
Так, у хворих з атрофічним типом хибного су-
глоба вміст оксипроліну та піридиноліну переви-
щував такий у хворих з нормопластичним типом 
у 1,6 та 2,1 рази, відповідно. У той же час, біохі-
мічні ознаки резорбції кістки у хворих з нормо-
пластичним та гіперпластичним типами хибних 
суглобів були співставними. 

Аналіз вмісту маркерів деструкції кісткової 
тканини в сироватці крові не виявив достовірних 
відмінностей між практично здоровими особа-
ми та особами з консолідованими переломами. 
У той же час, у хворих з хибними суглобами ви-
являлись суттєві ознаки кістководеструктивних 
процесів, а саме вміст СОМР та ГАГ у сироватці 
крові були вищими на 51,7 та 75,9%, ніж у осіб з 
консолідованими переломами (табл. 4).

У хворих з гіпотрофічним і, особливо, атро-
фічним типами хибних суглобів вміст СОМР та 
ГАГ був достовірно вищим (у 1,2 та 1,5 рази), ніж 
при нормопластичному типі. При гіпертрофіч-

таблиця 3. Вміст вільного оксипроліну та піридинових зшивок у сироватці крові практично здорових, 
осіб з консолідованими переломами та хворих з хибними суглобами, M±m

№ 
групи Характеристика групи

Маркери деструкції кісткової тканини

Оксипролін вільний, мкмоль/л Піридинолін, нг/мл

1 Практично здорові, n=35 14,6±0,39 4,58±0,14
2 Консолідовані переломи, n=48 15,8±0,42 4,70±0,11

р1, 2 >0,05 >0,05
3 Хворі з хибними суглобами, n=153 33,5±0,71 10,1±0,30

р2, 3 <0,001 <0,001
У тому числі залежно від клініко-рентгенологічного типу хибного суглоба

4 Нормопластичний тип, n=27 25,4±1,38 6,22±0,23
5 Гіперпластичний тип, n=24 28,7±1,43 6,50±0,20

р4, 5 >0,05 >0,05
6 Гіпопластичний тип, n=50 33,5±0,92 10,5±0,40

р4, 6 <0,001 <0,001
7 Атрофічний тип, n=52 40,0±0,98 13,4±0,34

р4, 7 <0,001 <0,001
Примітка. Коефіцієнти р 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – порівняно між відповідними № груп.

таблиця 4. Вміст хрящового олігомерного матриксного протеїну (сОМР) та ГАГ у сироватці крові прак-
тично здорових, осіб з консолідованими переломами та хворих з хибними суглобами (M±m)

№  
групи Характеристика групи

Маркери деструкції кісткової тканини

COMP, нг/мл ГАГ, мкмоль/л

1 Практично здорові, n=35 531±29,3 26,6±1,21
2 Консолідовані переломи, n=48 593±21,6 24,9±0,95

р1, 2 >0,05 >0,05
3 Хворі з хибними суглобами, n=153 806±9,43 43,8±0,88

р2, 3 <0,001 <0,001
У тому числі залежно від клініко-рентгенологічного типу хибного суглоба

4 Нормопластичний тип, n=27 713±31,1 33,6±1,53
5 Гіперпластичний тип, n=24 765±18,9 32,4±1,59

р4, 5 >0,05 >0,05
6 Гіпопластичний тип, n=50 832±13,8 47,5±1,15

р4, 6 <0,01 <0,001
7 Атрофічний тип, n=52 849±10,9 50,6±1,02

р4, 7 <0,001 <0,001
Примітка. Коефіцієнти р 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – порівняно між відповідними № груп.
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ному типі, навпаки, констатували помірне підви-
щення маркерів деструкції  кістки СОМР та ГАГ 
(у 1,5 рази) порівняно з  нормотрофічним типом.

Таким чином, проведене дослідження пока-
зало, що розлади репаративного остео генезу до-
вгих кісток на тлі ГГЦ супроводжуються низкою 
метаболічних змін, які характеризуються озна-
ками пригнічення біосинтетичних та посилен-
ня остео деструктивних процесів у кістковій тка-
нині. Спрямованість та виразність метаболічних 
змін має певну залежність від типу порушення 
кісткоутворення. Зокрема, при нормотрофічному 
та гіпертрофічному типах формування кісткової 
мозолі мало місце помірне підвищення вмісту 
маркерів резорбції кістки на тлі різкого зростан-
ня вмісту маркерів біосинтезу, порівняно з контр-
ольними групами. У хворих з гіпотрофічним та, 
особливо, атрофічним типами хибних суглобів 
на тлі різкого пригнічення регулятора біосинте-
тичних процесів у кістковій тканині ТФР-β1 спо-
стерігали наростання остео деструктивних про-
цесів зі значним підвищенням вмісту в сироватці 
крові маркерів резорбції кістки.

Висновки
1. Розлади репаративного остео генезу на тлі 

ГГЦ характеризуються істотними порушеннями 
функціонального стану кісткової тканини з озна-
ками пригнічення біосинтетичних та посилення 
остео деструктивних процесів, які за виразністю 
та спрямованістю помітно відрізняються при ві-
тальних та авітальних його типах. 

2. У хворих з хибними суглобами реєструва-
лось зниження вмісту маркерів біосинтезу кіст-
ки (ТФР-β1, остео кальцину (на 24,8%), СІСР 
(на 25,1%), збільшення вмісту маркерів резорб-
ції кістки (піридиноліну в 2,14 рази, оксипролі-
ну в 2,1 рази, СОМР на 35,9%, ГАГ на 75,9%), 
порівняно з особами з консолідованими перело-
мами. Виявлені зміни були більш вираженими 
у хворих з гіпо- та атрофічними типами хибних 
суглобів.

3. Формування гіпертрофічного типу хибно-
го суглоба за умов ГГЦ асоціювалось з посилен-
ням процесів ремоделювання кістки та одночас-
ним зростанням маркерів біосинтезу й резорбції 
кісткової тканини. 
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ПОКАЗАтеЛИ МетАБОЛИЗМА КОстНОЙ 
тКАНИ ПРИ НАРУШеНИЯХ РеПАРАтИВ-
НОГО ОстеО ГеНеЗА НА ФОНе ГИПеР-

ГОМОЦИстеИНеМИИ

Бессмертный Ю.А.

НИИ реабилитации инвалидов 
Винницкого национального медицинского 

университета им. Н.И. Пирогова, Винница

Резюме. В статье представлены результаты оценки 
показателей метаболического состояния костной ткани 
у 153 больных с ложными суставами длинных костей, у 
лиц с консолидированными переломами и практически 
здоровых людей. Установлено, что расстройства репа-
ративного остео генеза на фоне гипергомоцистеинемии 
сопровождаются выраженными изменениями функци-
онального состояния костной ткани с резким угнетени-
ем биосинтетических и усилением остео деструктивних 
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процессов. Выраженность и направленность изменений 
костной ткани зависит от типа нарушения репаративно-
го остео генеза.

Ключевые слова: ложный сустав, гипергомоцистеи-
немия, костная ткань, метаболизм, резорбция, деструк-
ция.

MARKERS OF BONE METABOLISM 
AT DISORDER OF REPARATIVE 

OSTEOGENESIS ON THE BACKGROUND 
HYPERHOMOCYSTEINEMIA

Bezsmertnyi I.A. 

Scientific research institute of invalid 
rehabilitation  

of Vinnitsa national Pirogov memorial medical 
university, Vinnitsa

The aim: to study indicators of bone metabolism in 
healthy individuals, patients with consolidated fractures 
and false joints of long bones on a background of 
hyperhomocysteinemia.

Methods. The study involved 153 patients with false 
joints of bones femur and tibia at the level of the diaphysis. 
The age of patients 40.3±0.93 year. Males were – 118 (77.2%), 
female – 35 (22.8%). The duration of disease was 7.5 to 126 
months. Hyperhomocysteinemia (HHcy) diagnosed in 153 
patients, and its combination with dyslipidemia observed in 
61 (39.86%), aberrant levels of mediators of inflammation 
C-reactive protein and interleukin-6 – 39 (25.49%) patients. 
The control group included 48 patients with diaphyseal 
fractures consolidated at the level of the femur and tibia, 
and 35 healthy individuals. Patients content determined 
markers of bone metabolism transforming growth factor-
beta 1 (TGF-β1), osteocalcin, cartilage oligomeric matrix 
protein (COMP), the C-terminal propeptide of collagen type 
I (СІСР), piridinolin crosslinks, glycosaminoglycans (GAG).

Results. It was established that the disorder of reparative 
osteogenesis of long bones background HHcy accompanied 
metabolic changes, which are characterized by inhibition of 
the biosynthetic and enhanced destructive processes in the 
bone. The direction and intensity of the metabolic changes 
dependent on the type of bone formation disorders.

Normotrofic and hypertrophic types of callus has been 
a moderate increase in levels of markers of bone resorption 
on the background of a sharp rise in levels of markers of 
biosynthesis, compared with control groups. In patients with 
hipotrofic and especially atrophic types of bone nonunion 
in the background of oppression regulator biosynthetic 
processes in bone tissue TGF-β1 observed increase the 
destructive process with a significant increase of serum 
markers of bone resorption. 

Conclusions
1. Disorders of reparative osteogenesis in the background 

HHcy are characterized by significant impairment of the 
functional state of bone tissue with signs of inhibition of 
biosynthetic and strengthening destructive processes of 
expression and orientation are markedly different in the vital 
and avital types.

2. In patients with pseudarthrosis showed a reduction in 
levels of markers of bone biosynthesis (TGF-β1, osteocalcin 
(24.8%), СІСР (25.1%), increased levels of markers of 
bone resorption (pyridinoline (2.14 times), hydroxyproline 
(2.1 times), COMP (35.9%), GAG (75.9%), compared with 
those with consolidated fractures. The identified changes 
are more profound in patients with hypo- and atrophic types 
pseudarthrosis.

3. Formation of the type of hypertrophic pseudarthrosis 
in the background HHcy associated with increased bone 
remodeling process and the simultaneous growth of 
biosynthesis and markers of bone resorption.

Key words: pseudarthrosis, hyperhomocysteinemia, bone 
tissue, metabolism, resorption, destruction.



28 «Проблеми остеології»

Дзерович Н.І. «Зв’яЗок стану скелетної м’яЗової тканини З рівнем вітаміну D у жінок ріЗного віку»

УДК: 612.73/74-015.6 : 616-055.2  

ЗВ’ЯЗОК стАНУ сКеЛетНОЇ М’ЯЗОВОЇ тКАНИНИ З РІВНеМ 
ВІтАМІНУ D У ЖІНОК РІЗНОГО ВІКУ

Дзерович Н.І.

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

Резюме. Протягом останніх років проведено ряд досліджень, в яких вивчався зв’язок рівня вітаміну D та стану скелет-
ної м’язової тканини. Проте, існує багато протиріч при визначенні ролі вітаміну D у метаболізмі та функції скелет-
них м’язів. Метою дослідження, проведеного на базі ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН Укра-
їни», було вивчення зв’язку стану скелетної м’язової тканини з рівнем вітаміну D у жінок різного віку. Обстежено 
122 практично здорових жінки віком від 20 до 83 років. За геронтологічною класифікацією обстежені жінки були 
розподілені на групи: молодого – до 44 рр. (n=35), 45-59 рр. – середнього (n=26), літнього – 60-74 рр. (n=44), старе-
чого віку – 75-89 рр. (n=17). Стан знежиреної маси всього тіла, верхніх та нижніх кінцівок оцінювали за допомогою 
двохфотонної рентгенівської абсорбціометрії (Prodigy, GEHC Lunar, Madison, WI, USA). Силу скелетної мускулатури 
оцінювали за допомогою кистьового пружинного динамометра. Для визначення функціональних можливостей ске-
летних м’язів використовували «4-х метровий» тест. Визначення рівня вітаміну D 25(OH)D в сироватці крові прово-
дили за допомогою електрохемілюмінесцентного методу на аналізаторі Elecsys 2010 (Roche Diagnostics, Німеччина). 
Встановлено вірогідний кореляційний зв’язок між показниками знежиреної маси, функціональних можливостей ске-
летних м’язів та рівнем вітаміну D у жінок середнього (45-59 рр.) й літнього (60-74 рр.) віку.

Ключові слова: вітамін D, скелетна м’язова тканина, маса, сила, функція, вік, жінки.

Вступ
Традиційно вітамін D розглядають як клю-

човий регулятор метаболізму кісткової ткани-
ни та гомеостазу кальцію й фосфору через не-
гативний зворотний зв’язок із паратиреоїдним 
гормоном. Також відомо, що дефіцит вітаміну 
D є причиною розвитку рахіту в дітей та остео-
маляції/остео порозу в дорослих. Проте доведе-
но, що вітамін D є необхідним не тільки для ме-
таболізму кісткової тканини та кальцію, а також 
є ключовою детермінантою розвитку більшості 
субклінічних станів. На сьогодні близько 1 біль-
йону населення мають дефіцит вітаміну D. По-
ширеність недостатності вітаміну D в осіб стар-
ше 65 років може сягати 50%, що високо варіює 
залежно від соціо-демографічних, клінічних, те-
рапевтичних та факторів зовнішнього середови-
ща [6]. Встановлено, що при старінні зниження 
рівня 25(OH)D асоційоване зі зниженням маси, 
сили та функціональних можливостей скелет-
них м’язів [7]. Тривалий дефіцит вітаміну D при-
зводить до вираженої м’язової слабкості, що від-
новлюється на тлі терапії вітаміном D. При гіс-
тологічному дослідженні м’язової тканини в 
осіб з остео маляцією спостерігається збільшен-
ня міжфібрилярних просторів, інтрамускулярної 
інфільтрації жировою тканиною та фіброз [6]. 
Redzic M. та співат.  показали, що статус вітамі-
ну D може бути залучений до акумуляції ліпідів 
у міжклітинних просторах міоцитів незалежно 

від індексу маси тіла та рівня фізичної активнос-
ті [1]. Цікавим є те, що при терапії вітаміном D 
спостерігається збільшення кількості та секцій-
ної області м’язових волокон 2 типу [6]. 

Існують спірні висновки пов’язані з відмін-
ностями в експресії рецепторів вітаміну D про-
тягом різних стадій диференціювання м’язових 
клітин [7]. Із віком спостерігається зниження 
екскреції рецепторів до вітаміну D у скелетній 
м’язовій тканині [6]. Нещодавно опубліковані 
результати дослідження (вивчення експресії гену 
скелетних м’язів у людей старших вікових груп 
(68-79 років)) довели зв’язок низької експресії 
рецептору вітаміну D (VDR) та високих показ-
ників знежиреної маси. У мета-аналізах рандо-
мізованих контрольованих досліджень встанов-
лено позитивний зв’язок між додатковим введен-
ням вітаміну D та силою скелетних м’язів, проте 
необхідні подальші дослідження щодо розробки 
оптимальних рекомендацій. Більш того, встанов-
лено, при введенні вітаміну D зростає концен-
трація рівня VDR на 30% та розмір м’язових во-
локон на 10% у жінок похилого віку з низьким 
рівнем фізичної активності. Необхідні подальші 
дослідження щодо визначення ролі вітаміну D у 
метаболізмі та функції скелетних м’язів [1]. 

Mastaglia S.R. та співавт. оцінювали стан 
м’язової тканини залежно від рівня вітаміну D у 
раціоні харчування. В результаті було встановле-
но, що у жінок з рівнем вітаміну D (25(OH)D) 
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вище 20 нг/мл були вірогідно вищі показники 
функціональних тестів та динамометрії. Таким 
чином, автори рекомендують корегувати нутрі-
єнтний склад харчування з корекцією гіповіта-
мінозу D з метою покращання функціонального 
стану скелетних м’язів [5].

Протягом останніх років проведено ряд до-
сліджень, в яких вивчається зв’язок рівня вітамі-
ну D та маси, сили й функціональних можливос-
тей скелетної м’язової тканини. 

У дослідженні KNANES IV встановлено, що 
рівень вітаміну D (25(OH)D) у сироватці крові 
негативно корелює з апендикулярною жировою 
масою та позитивно з апендикулярною знежи-
реною масою. Групи пацієнтів із саркопенічним 
ожирінням та саркопенією мали нижчий рівень 
вітаміну D порівняно з особами без саркопенії. 
При цьому, рівень вітаміну D вірогідно не відріз-
нявся у пацієнтів із саркопенічним ожирінням та 
саркопенією. Вірогідного зв’язку між рівнем па-
ратгормону та вітаміном D не було виявлено [3]. 

Di Monaco M.D. та співавт. не виявили зв’язку 
між рівнем вітаміну D та індексом апендикуляр-
ної знежиреної маси, функціональними наслід-
ками у жінок, які перенесли перелом шийки 
стегнової кістки [2].

Дослідники Marantes I. та співавт. вивча-
ли зв’язок між рівнем вітаміну D (25(OH)D, 
1,25(OH)2D), паратгормоном та масою/силою 
скелетних м’язів у чоловіків та жінок. У резуль-
таті дослідження не було виявлено зв’язку між 
рівнем 25(OH)D або паратгормону та показника-
ми маси й сили скелетних м’язів. У осіб до 65 
років був встановлений вірогідний зв’язок між 
низьким рівнем 1,25(OH)2D та зниженою масою 
скелетних м’язів у чоловіків і жінок, низьким 
показником ізометричного розгинання колінно-
го суглоба у жінок. Низький рівень вітаміну D 
та високий рівень паратгормону не мав вірогід-
ного впливу на розвиток саркопенії або м’язової 
слабкості. Зв’язок між рівнем 25(OH)D та під-
вищеним ризиком падінь, описаний в літерату-
рі, автори пояснюють порушенням з боку нейро-
м’язового з’єднання, а не сили скелетних м’язів. 
Зв’язок між рівнем 1,25(OH)2D та масою скелет-
них м’язів, показником ізометричного розгинан-
ня колінного суглоба у осіб віком до 65 років ви-
магає подальшого вивчення та пояснення [4].

У багатьох дослідженнях доведено, що низь-
кий рівень вітаміну D є незалежним фактором 
ризику падінь у людей похилого віку. У подвій-
них сліпих плацебо-контрольованих досліджен-

нях при введенні вітаміну D спостерігалось 
зростання сили м’язових волокон та їх функціо-
нальних можливостей, знижувався ризик падінь. 
Проте, деякі дослідники не виявили позитивного 
впливу вітаміну D на наслідки падінь. Cessari M. 
та співавт. пояснюють ці протиріччя наступним: 
не адаптованими критеріями включення об’єкту 
в дослідження, прихильністю до лікування, над-
звичайною гетерогенністю крайніх точок, які ви-
значають статус дефіциту. Тому, більш всеосяж-
не вивчення механізмів дії вітаміну D може бути 
дуже корисним інструментом у профілактиці 
атрофії скелетних м’язів у людей похилого віку 
[6]. 

Метою дослідження, проведеного на базі 
ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьо-
ва НАМН України», було вивчення зв’язку стану 
скелетної м’язової тканини з рівнем вітаміну D у 
сироватці крові в жінок різного віку.

Матеріали та методи
Обстежено 122 практично здорових жінки ві-

ком від 20 до 83 років. За геронтологічною кла-
сифікацією обстежені жінки були розподілені на 
групи: молодого – до 44 рр. (n=35), середнього – 
45-59 рр. (n=26), похилого – 60-74 рр. (n=44), ста-
речого віку – 75-89 рр. (n=17). Групи жінок віро-
гідно відрізнялись за зростом, індексом маси тіла 
та віком менархе. Основні демографічні та ан-
тропометричні характеристики обстежених па-
цієнток залежно від віку представлені у табл. 1. 

При проведенні квартильного аналізу обсте-
жені жінки були розподілені на групи залежно 
від показників:

– знежиреної маси верхніх кінцівок (ЗМВК): 
Q-1 (n=29): ЗМВК – 2,15-3,45 кг; Q-2 (n=33): 
ЗМВК – 3,46-3,86 кг; Q-3 (n=32): ЗМВК – 3,87-
4,27 кг; Q-4 (n=28): ЗМВК – 4,28-5,31 кг;

– знежиреної маси нижніх кінцівок (ЗМНК): 
Q-1 (n=31): ЗМНК – 8,00-11,27 кг; Q-2 (n=30): 
ЗМНК – 11,28-12,27 кг; Q-3 (n=32): ЗМНК – 12,28-
13,18 кг; Q-4 (n=29): ЗМНК – 13,18-16,29 кг;

– апендикулярної (верхніх та нижніх кінці-
вок) знежиреної маси (АЗМ): Q-1 (n=30): АЗМ 
– 11,19-14,79 кг; Q-2 (n=30): АЗМ – 14,80-16,13 
кг; Q-3 (n=33): АЗМ – 16,14-17,44 кг; Q-4 (n=29): 
АЗМ – 17,45-21,60 кг. 

Стан знежиреної маси всього тіла, верхніх 
та нижніх кінцівок оцінювали за допомогою 
двохфотонної рентгенівської абсорбціометрії 
(Prodigy, GEHC Lunar, Madison, WI, USA). 

Силу скелетної мускулатури оцінювали за до-
помогою кистьового пружинного динамометра, 
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який пацієнт стискає кистю витягнутої верхньої 
кінцівки. Сила стискання (кгс) вказується стріл-
кою на спеціальній шкалі динамометра. 

Для визначення функціональних можливос-
тей скелетних м’язів оцінювали швидкість ходи 
обстежених жінок за допомогою «4-х метрово-
го» тесту. 

Визначення рівня вітаміну (D 25(OH)D) у 
сироватці крові проводили за допомогою елек-
трохемілюмінесцентного методу на аналізаторі 
Elecsys 2010 (Roche Diagnostics, Німеччина).

Результати представлені у вигляді M±SD. 
Статистичний аналіз проводили з використан-
ням програми «Statistica 6.0». Використовували 
однофакторний дисперсійний аналіз ANOVA з 
поправкою Шеффе та LCD, кореляційний та ре-
гресійний аналізи.

Результати дослідження
Зв’язок знежиреної маси та рівня вітаміну D 

у жінок різного віку.
При оцінці рівня вітаміну D залежно від квар-

тильного розподілу за показниками верхніх або/
та нижніх кінцівок й віку вірогідних відміннос-
тей не виявлено (рис. 1). У жінок вікової групи 
45-59 рр. із найнижчим показником знежиреної 
маси нижніх кінцівок (Q1) відмічена тенденція 
до найнижчого рівня вітаміну D (р=0,07).

При вивченні кореляційного зв’язку між по-
казниками знежиреної маси та рівнем вітаміну D 
встановлено вірогідний зв’язок у обстежених жі-
нок вікової групи 45-59 рр. (рис. 2).

Зв’язок сили скелетних мязів  та рівня віта-
міну D у жінок різного віку.

таблиця 1. Демографічні та антропометричні характеристики обстежених жінок залежно від віку, M±SD

Показник 20-44 рр. 45-59 рр. 60-74 рр. 75-89 рр. 20-89 рр.
F p

n 35 26 44 17 122

Вік, роки 30,7±7,4 53,9±3,5 66,9±4,5 76,9±2,4 55,3±18,3 429,97 <0,001
Зріст, м 1,67±0,06 1,63±0,06 1,60±0,06 1,58±0,09 1,62±0,07 10,73 <0,001
Маса тіла, кг 59,9±9,6 64,1±8,6 64,1±8,7 62,0±11,3 62,5±9,4 1,47 0,23
Індекс маси тіла, кг/м2 21,5±3,2 24,2±3,6 24,9±3,3 24,7±3,5 23,8±3,6 8,02 <0,001
Менархе, роки 12,8±1,4 13,6±1,7 13,7±1,1 14,6±2,3 13,5±1,6 4,95 0,003
Вік менопаузи, роки - 49,0±3,5 49,9±4,8 48,0±4,8 49,3±4,6 0,90 0,41

 
А

 
Б

 
В

Рис. 1. Рівень вітаміну D залежно від квартильного 
розподілу за показниками знежиреної маси верхніх та 

нижніх кінцівок.
П р и м і т к и: А – знежирена маса верхніх кінцівок; Б – 
знежирена маса нижніх кінцівок; В – апендикулярна зне-
жирена маса (верхніх та нижніх кінцівок).
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При оцінці сили скелетних м’язів за допомо-
гою кистьової динамометрії та рівня вітаміну 
D у обстежених жінок не виявлено зв’язку, як в 
усій групі (зправа: r=-0,09; t=0,01; p=0,64; зліва: 
r=-0,04; t=0,002; p=0,82), так і залежно від віку 
(20-44 рр. – зправа: r=-0,97; t=0,95; p=0,15; зліва: 
r=-0,97; t=0,94; p=0,15; 45-59 рр. – зправа: r=0,05; 
t=-0,09; p=0,92; зліва: r=0,08; t=0,01; p=0,88; 60-
74 рр. – зправа: r=-0,07; t=0,01; p=0,79; зліва: r=-
0,01; t=-0,04; p=0,97; 75-89 рр. – зправа: r=0,03; 
t=0,05; p=0,96; зліва: r=-0,02; t=-0,04; p=0,97). 

Зв’язок функціональних можливостей ске-
летних м’язів та рівня вітаміну D у жінок різ-
ного віку.

При вивченні зв’язку функціональних мож-
ливостей скелетних м’язів за допомогою тесту-
вання з рівнем вітаміну D в усій групі обстеже-
них жінок такого вірогідного зв’язку не виявле-
но. Також не встановлено вірогідного зв’язку в 
жінок молодого (20-44 рр.), середнього (45-59 
рр.) та літнього (60-74 рр.) віку. У жінок літньо-
го віку виявлено вірогідний кореляційний пози-
тивний зв’язок між показником «4-х метрового» 
тесту та рівнем вітаміну D, який описано рівнян-
ням лінійної регресії (рис. 3). 

Висновок
Встановлено вірогідний кореляційний зв’язок 

між показниками знежиреної маси, функціональ-

них можливостей скелетних м’язів та рівнем ві-
таміну D у сироватці крові в жінок середнього 
(45-59 рр.) і літнього (60-74 рр.) віку. Вірогідного 
зв’язку між силою скелетної мускулатури та рів-
нем вітаміну D у жінок різного віку не виявлено. 
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Рис. 2. Зв’язок між показниками апендикулярної зне-
жиреної маси (верхніх та нижніх кінцівок) та рівнем 

вітаміну D у жінок вікової групи 45-59 рр.
П р и м і т к а. Рівняння лінійної регресії: апендикуляр-
на знежирена маса, кг = 14,44+0,09*вітамін D; r=0,45; 
t=2,08; p=0,05.

Рис. 3. Зв’язок між показниками «4-х метрового» тесту 
та рівнем вітаміну D у жінок вікової групи 60-74 рр.

П р и м і т к а. Рівняння лінійної регресії: «4-метровий» 
тест, сек = 7,43-0,09*вітамін D; r=-0,51; t=-2,29; p=0,04.
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сВЯЗЬ сОстОЯНИЯ сКеЛетНОЙ МЫ-
ШеЧНОЙ тКАНИ И УРОВНЯ ВИтАМИНА D 

У ЖеНЩИН РАЗНОГО ВОЗРАстА
Дзерович Н.И.

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

Резюме. В течение последних лет проведен ряд ис-
следований, в которых изучалась связь уровня витами-
на D и состояния скелетной мышечной ткани. Однако, 
существует много противоречий при определении роли 
витамина D в метаболизме и функции скелетных мышц. 
Целью исследования, проведенного на базе ГУ «Инсти-
тут геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», 
было изучение связи состояния скелетной мышечной 
ткани с уровнем витамина D у женщин разного возраста. 
Обследовано 122 практически здоровые женщины в воз-
расте от 20 до 83 лет. Согласно геронтологической клас-
сификации обследованные женщины были разделены на 
группы: молодого – до 44 лет (n=35), 45-59 лет – средне-
го (n=26), пожилого – 60-74 года (n=44), старческого воз-
раста – 75-89 лет (n=17). Состояние обезжиренной мас-
сы всего тела, верхних и нижних конечностей оценива-
ли с помощью двухфотонной рентгеновской абсорбцио-
метрии (Prodigy, GEHC Lunar, Madison, WI, USA). Силу 
скелетной мускулатуры оценивали с помощью кистево-
го пружинного динамометра. Для определения функци-
ональных возможностей скелетных мышц использова-
ли «4-х метровый» тест. Определение уровня витамина 
D(25(OH)D) в сырворотке крови проводили с помощью 
электрохемилюминисцентного метода на анализаторе 
Elecsys 2010 (Roche Diagnostics, Германия). Установле-
но достоверную корреляционную связь между показате-
лями обезжиренной массы, функциональных возможно-
стей скелетных мышц и уровнем витамина D у женщин 
среднего (45-59 лет) и пожилого (60-74 года) возраста.

Ключевые слова: витамин D, скелетная мышечная 
ткань, масса, сила, функция, возраст, женщины.

SKELETAL MUSCULAR TISSUE AND 
VITAMIN D LEVELS IN WOMEN OF 

VARIOUS AGES
Dzerovych N.I.

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

Abstract. In recent years there has been a number of 
studies examining the correlation between vitamin D status 
and skeletal muscles. However, there are many different 
approaches to the role of vitamin D metabolism and function 
of skeletal muscles. The aim of the research conducted at 
the SI «D.F. Chebotarev Institute of Gerontology NAMS 
of Ukraine» was to study the correlation between skeletal 
muscles and vitamin D level in women of different ages. 
The study involved 122 healthy women aged 20 to 83 years. 
According to the gerontological classification, the examined 
women were divided into groups: younger – up to 44 years 
(n=35), middle – 45-59 years old (n=26), older – 60-74 years 
(n=44), senile age – 75-89 years (n=17). Lean mass of the 
total body, upper and lower extremities was evaluated using 
Dual X-ray absorptiometry (Prodigy, GEHC Lunar, Madison, 
WI, USA). Strength of skeletal muscle was evaluated using 
springy carpal dynamometer. To determine the functional 
capacity of skeletal muscle we used a «four-meter» test. To 
determine the level of 25(OH)D electrochemiluminescent 
method was used with Elecsys 2010 analyzer (Roche 
Diagnostics, Germany). We determined a significant 
correlation between parameters of lean mass, skeletal muscle 
functionality and the level of vitamin D in women of middle 
(45-59 years) and older (60-74 years) age. 

Key words: vitamin D, skeletal muscle, mass, strength, 
function, age, women.
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сКРИНІНГ НА ВИЯВЛеННЯ ВІтАМІН-D-ДеФІЦИтУ сеРеД 
ДІтеЙ 10-16 РОКІВ теРНОПІЛЬсЬКОЇ ОБЛАстІ

Галіяш Н.Б.

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

Резюме. Вивчено стан вітамін-D-статусу у дітей Тернопільської області віком 10-16 років в осінньо-зимовий період 2011 
року. Визначення D-вітамінного статусу проводили за рівнем 25(ОН)D, що на сьогодні є золотим стандартом для та-
кого дослідження. У 90,7% обстежених дітей виявлено дефіцит вітаміну D, у 7,6% – недостатність і лише у 1,7% об-
стежених рівень 25(ОН)D у сироватці крові був у межах норми. Рекомендовано профілактичне призначення 1000-
2000 МО вітаміну D на добу дітям в осінньо-зимовий період року.

Ключові слова: вітамін D, дефіцит, недостатність, діти, вік, стать.

Вступ
Остеопороз (ОП) (від грец. osteon – кістка + 

poros – пора) розглядається як мультифакторне 
системне метаболічне захворювання кісткової 
системи, що характеризується зниженням кіст-
кової маси в одиниці об’єму та порушенням мі-
кроархітектоніки кістки, що призводить у ре-
зультаті надмірної крихкості кісток до високого 
ризику переломів [1]. На сьогоднішній день не-
достатність та дефіцит вітаміну D є загальновиз-
наною проблемою охорони здоров’я у світі [2]. 
Багато епідеміологічних досліджень доводять, 
що вітамін-D-дефіцит – це поширений стан се-
ред населення багатьох країн світу. В середньо-
му в 40% дітей та дорослих реєструється рівень 
25(OH)D <20 нг/мл, а в 60% – нижче 30 нг/мл [3, 
4]. В Україні, за різними даними, у 87,0-88,5% 
обстежених дітей виявлено дефіцит вітаміну D, 
а в 6,4-10,0% – його недостатність [5, 6].

На сьогодні роль вітаміну D у організмі лю-
дини суттєво переглянута, він не тільки регу-
лює мінеральний обмін, але й має багато поза-
скелетних ефектів [2]. У деяких джерелах літера-
тури описані захворювання та патологічні стани, 
при яких слід визначати 25(ОН)D. Це – рахіт, ос-
теомаляція, первинний або вторинний остеопо-
роз, порушення кальцій-фосфорного обміну, гі-
перпаратиреоз, тривале застосування глюкокор-
тикостероїдів у дозі 7 мг преднізолону на добу 
та вище, протисудомна терапія, прийом кето-
коназолу (протигрибкового засобу), лікування 
ВІЛ-інфекції, синдром мальабсорбції, лактазна 
недостатність, хронічна ниркова недостатність, 
трансплантація нирки, печінкова недостатність, 
холестаз, туберкульоз, саркоїдоз, різні види пух-
лин, рак, серцево-судинні захворювання з гіпер-

тензією, автоімунні хвороби, гепатит С, часті 
респіраторні захворювання дихальних шляхів, а 
також бронхіальна астма та атопічний дерматит 
[7]. Встановлено взаємозв’язок між розвитком 
вищенаведених захворювань і процесами в орга-
нізмі, в яких бере участь вітамін D. Однак, не-
обхідність досліджень вітаміну D серед дитячо-
го населення України залишається актуальним, 
оскільки є певні відмінності рівнів інсоляції та 
споживання продуктів, що містять вітамін D, се-
ред груп, що проживають на різних територіях.

Метою даного дослідження було провести 
скринінг серед дітей 10-16 років на виявлення 
вітамін-D-дефіциту.

Матеріали та методи
Нами було обстежено 118 дітей однієї із за-

гальноосвітніх шкіл Тернопільської області 
(рис.1). Середній вік дітей – 12,8±2,5 року, се-
редній зріст – 1,56±0,14 м, середня маса тіла – 
45,9±10,9 кг. Дослідження проводились із сере-
дини жовтня до кінця грудня 2011 р., щоб нівелю-
вати вплив сезонного чинника на рівень 25(ОН)
D. Згода про проведення дослідження отримана 
від учасників та їх батьків, дирекції навчально-
го закладу.

Усім школярам проводили загальноприйня-
те клінічне обстеження, антропометричне дослі-
дження (вимірювали зріст та масу тіла). Також 
діти заповнювали анкету, у якій вказували наяв-
ність та локалізацію переломів, вік виникнення, 
причину та характер, тривалість іммобілізації.

Визначення рівня 25(ОН)D проводили за до-
помогою електрохемілюмінісцентного методу на 
аналізаторі Eleksys 2010 (Roche Diagnostics, Ні-
меччина) тест-системи Cobas у ДУ «Інститут ге-
ронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН Украї-
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ни». Оцінку вітамін D-статусу здійснювали від-
повідно до останньої чинної класифікації [8], 
згідно з якою дефіцит вітаміну D встановлюєть-
ся при рівні 25(OH)D у сироватці крові нижче 50 
нмоль/л, недостатність вітаміну D діагностуєть-
ся при рівнях 25(OH)D 75-50 нмоль/л. Концен-
трація 25(OH)D від 75 до 150 нмоль/л вважаєть-
ся такою, що перебуває в межах норми.

Статистичний аналіз проводили з визначен-
ням параметричних та непараметричних крите-
ріїв за допомогою статистичних програм Excel. 

Результати та обговорення
Частота вітамін-D-дефіциту серед обстеже-

них дітей склала 90,7 % (рис. 2).
Тяжкий дефіцит реєструвався в 45,9% обсте-

жених (рис. 3). При дослідженні середніх показ-
ників 25(ОН)D залежно від віку спостерігалась 
тенденція до їх зниження.

Проведене анкетування показало, що 38,7% 
дітей часто хворіють на гострі респіраторні за-
хворювання (4 і більше разів на рік), у 13,9% 

Рис.1. Розподіл обстежених дітей за віком та статтю

було виявлено сколіоз різного ступеня. У 30 
(25,4%) дітей реєструвалися переломи кінцівок, 
у 12 (10,2%) – повторні.  

Висновки
Таким чином, у переважаючої більшості об-

стежених дітей 10-16 років Тернопільської облас-
ті в осінньо-зимовий період спостерігається дефі-
цит (90,7% обстежених) або недостатність (7,6%) 
вітаміну D.  З огляду на доведені на сьогодні різ-
нобічні властивості вітаміну D та участь його в 
численних процесах, що відбуваються в організ-
мі, для формування й збереження здоров’я дітей 
їм необхідне призначення 1000-2000 МО вітамі-
ну D на добу в осінньо-зимовий період року.

Враховуючи значний відсоток дітей з дефіци-
том вітаміну D в Україні, вважаємо необхідними 
лонгітудинальні спостереження з метою визна-
чення ефективності призначення додатково віта-
міну D в рекомендованих дозах з урахуванням 
корекції харчування та рівня інсоляції обстежу-
ваних. 

Рис. 2. Рівень 25(ОН)D серед обстежених дітей Рис. 3. Гістограма розподілу дітей за рівнем 25(ОН)D
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сКРИНИНГ НА ВЫЯВЛеНИе ВИтАМИН-
D-ДеФИЦИтА сРеДИ ДетеЙ 10-16 Лет 

теРНОПОЛЬсКОЙ ОБЛАстИ
Галияш Н.Б.

ГВУЗ «Тернопольский государственный 
медицинский университет  

им. И. Горбачевского МОЗ Украины»

Резюме. Изучено состояние витамин-D-статуса у де-
тей 10-16 лет Тернопольской области в осенне-зимний 
период 2011 года. Определение D-витаминного статуса 
проведено по уровню 25(ОН)D, что на сегодня является 
золотым стандартом для такого исследования. У 90,7% 
обследованных детей выявлен дефицит витамина D, у 
7,6% – недостаточность, и только у 1,7% обследованных 
уровень 25(ОН)D в сыворотке крови был в пределах нор-
мы.

Рекомендовано профилактическое назначение 1000-
2000 МЕ витамина D в сутки детям в осенне-зимний пе-
риод года.

Ключевые слова: витамин D, дефицит, недостаточ-
ность, дети, возраст, пол.

SCREENING FOR DETECTION OF VITAMIN-
D-DEFICIENCY AMONG 10-16 YEARS OLD 

CHILDREN OF TERNOPIL REGION
Haliyash N.B.

SHEI «Ternopil State Medical University  
by I. Horbachevsky»

Summary. Vitamin D status has been studied in children 
between the ages of 10 to 16 in Ternopil region in the autumn/
winter period of the year 2011. The detection of vitamin D 
status was conducted by indicating 25(OH)D levels which 
is an up-to-date golden standard for such research. The 
vitamin D deficiency was detected in 90.7% of the examined 
children, insufficiency was detected in 7.6% and only 1.7% 
of those examined had 25(OH)D levels within normal ranges 
in their blood serum. The preventive prescription of vitamin 
D 1000-2000 IU daily has been recommended to children in 
the autumn/winter season.

Key words: vitamin D, deficiency, insufficiency, children, 
age, gender.
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ПАтОГеНетИЧНІ МеХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ПОРУШеНЬ 
стРУКтУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО стАНУ КІстКОВОЇ 

тКАНИНИ У ДІтеЙ З ДИсПЛАЗІЄЮ сПОЛУЧНОЇ тКАНИНИ
Фролова Т.В., Охапкіна О.В., Атаманова О.В., Терещенкова І.І., Сіняєва І.Р.

Харківський національний медичний університет, Харків

Резюме. Робота присвячена вивченню особливостей формування остео пенічних порушень у дітей з недиференційованою 
дисплазією сполучної тканини (НДСТ). Встановлено, що при наявності синдрому НДСТ майже у 2 рази частіше ді-
агностуються остео пенічні порушення, ступінь яких залежить від вираженості НДСТ. Найбільш суттєвими факто-
рами ризику розвитку остео пенії являється зниження індексу маси тіла (астенічна тілобудова), наявність постураль-
них порушень, периферичних переломів в анамнезі та наявність поєднаної патології з боку травної системи і нирок. 
Частота випадків остео пенії значно збільшується при формуванні диспластикозалежної патології та швидке прогре-
сування остео пенічних порушень протягом декількох років до формування тяжких ступенів остео пенії, що значно 
погіршує якість життя даної категорії дітей. Процеси ремоделювання кісткової тканини у дітей з НДСТ та остео-
пенією, характеризуються дисбалансом процесів кісткоутворення та резорбції за рахунок прискорення останньої та 
уповільненні кісткоутворення.

Ключові слова: діти, недиференційована дисплазія сполучної тканини, остео пенія.

лювання КТ у дітей з НДСТ являється безумовно 
актуальним для сучасної педіатрії.

Мета дослідження – встановити особливос-
ті формування остео пенічних порушень (ОП) у 
дітей з недиференційованою формою дисплазії 
сполучної тканини та визначити їх вплив на ви-
раженість змін структурно-функціонального ста-
ну кісткової тканини.

Матеріали та методи
Комплексно обстежено 360 дітей віком від 8 

до 17 років з діагностованим остео пенічним син-
дромом, які постійно мешкають у Харківському 
регіоні. На підставі анамнестичних даних, фено-
типових ознак, огляду фахівцями і результатів 
клініко-лаборатоних досліджень діти були роз-
поділені на дві клінічні групи: 1 групу склали 
167 (46,4%) дітей з наявністю синдрому НДСТ 
та 193 (53,6%) дитини без ознак сполучноткан-
ниної дисплазії. Діти з синдромом НДСТ у свою 
чергу були розподілені залежно від ступеню за-
лучення вісцеральних органів і систем до дис-
пластичного процесу на ізольовані, поєднані та 
генералізовані форми НДСТ. Групу дітей з ізо-
льованими формами НДСТ склали 41 дитина, 
які мали одну вісцеральну диспластикозалеж-
ну патологію (ДЗП); до групи з поєднаною фор-
мою НДСТ увійшло 68 дітей з наявністю двох 
форм вісцеральної ДЗП; 58 дітей склали групу з 
генералізованою формою НДСТ, у яких виявле-

Вступ
Дисплазія сполучної тканини являє собою 

унікальну онтогенетичну аномалію розвитку ор-
ганізму, яка належить до числа складних, не ви-
вчених питань сучасної медицини [1, 2]. При 
цьому від 74 до 85% дітей шкільного віку ма-
ють окремі ознаки недиференційованої форми 
дисплазії сполучної тканини (НДСТ) [3, 4]. Од-
ними з найбільш частих проявів НДСТ, які ре-
єструються у 80% випадків, є різноманітні дис-
пластикозалежні зміни кісткової тканини (КТ) 
[5], які мають тяжкий перебіг і виражені косме-
тичні дефекти, що обумовлює не тільки медичну, 
але й соціальну значущість, погіршуючи якість 
життя і психоемоційний стан хворих, серед яких 
переважають діти пре- і пубертатного віку. Нині 
окремі спеціалісти висловлюють думку, що в па-
тогенезі кісткових проявів НДСТ першочергову 
роль відіграє неповноцінність колагену I типу, 
що в свою чергу може провокувати недостатнє 
включення солей кальцію і фосфору у матрикс 
кістки, що призводить до зниження міцності КТ 
з подальшим формуванням відповідних усклад-
нень [6]. 

Таким чином, враховуючи негативний вплив 
різноманітних чинників навколишнього середо-
вища, високу поширеність НДСТ, збільшення 
частоти структурно-функціональних порушень 
КТ питання порушення мінералізації і ремоде-
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но ознаки клінічно значущого залучення до спо-
лучнотканинного дефекту три та більше органів 
або систем. Контрольну групу склали 30 умовно 
здорових дітей.

Ультразвукову денситометрію проводили на 
апараті «Sonos-2000» на п’ятковій кістці з визна-
ченням наступних параметрів: швидкість поши-
рення ультразвуку через кістку (ШПУ, м/с), яка 
залежить від її щільності та еластичності; ши-
рокосмугове ослаблення ультразвуку (ШОУ, дБ/
МГц), яке відображає як щільність кістки, так і 
кількість, розміри та просторову орієнтацію тра-
бекул; розраховували також індекс міцності КТ 
(ІМ, %). Оцінку структурно-функціонально-
го стану кісткової тканини (СФС КТ) проводи-
ли з урахуванням номограмам показників кіль-
кісної денситометрії для дітей Харківського ре-
гіону, що дало можливість отримати достовірні 
дані щодо вікових та статевих регіональних осо-
бливостей СФС КТ, уникнути гіпердіагностики 
остео пенічних порушень [7]. Усім дітям прове-
дено визначення біохімічних маркерів сполуч-
ної та кісткової тканини, показників мінерально-
го обміну, зокрема концентрації загального та іо-
нізованого кальцію, фосфору, магнію у сироватці 
крові та рівень екскреції кальцію, фосфору у до-
бовій сечі.

Статистичний аналіз та оцінка достовірнос-
ті результатів досліджень виконана із викорис-
танням параметричних і непараметричних кри-
теріїв (критерій Ст’юдента-Фішера, Ван-дер-
Вардена та інш.), ймовірносного розподілу 

ознак і кореляційного аналізу. Дослідження ви-
конані з урахуванням міжнародних біоетичних 
стандартів щодо згоди батьків на участь дитини 
в  обстеженні.

Результати та їх обговорення
При оцінці СФС КТ за показниками уль-

тразвукової денситометрії встановлено, що у 
(62,1±2,3)% дітей з НДСТ має місце зниження 
індексу міцності КТ, що значно більше порів-
няно з регіональними показниками дітей відпо-
відного віку, серед яких загальна поширеність 
остео печіного синдрому складає (30,4±1,4)% 
(р<0,05) [8]. На відміну від популяційних осо-
бливостей поширеності остео пенії, серед ді-
тей з синдромом НДСТ достовірних залежнос-
тей у порушенні СФС КТ від віку, статі і міс-
ця проживання встановлено не було. Для групи 
дітей з наявністю синдрому НДСТ встановле-
на характерна залежність частоти ОП від сту-
пеню вираженості НДСТ. Так, при ізольованій 
формі НДСТ зниження міцності КТ має місце у 
(28,3±1,2)% дітей, при поєднаній і генералізова-
ній формі НДСТ частота ОП складає (59,5±2,1) і 
(71,4±2,6)% відповідно (р<0,01) (рис. 1).

Окрім частоти остео пенічних порушень, вста-
новлена чітка залежність ступеню тяжкості ОП 
від вираженості НДСТ: при ізольованій формі 
НДСТ у дітей порушення СФС КТ у (78,1±1,6)% 
випадків представлені ОП I ст., а при генералізо-
ваних формах НДСТ у дітей у (69,05±1,7)% – ОП 
III ст. тяжкості. 

Рис. 1. Поширеність остеопенічних порушень серед дітей залежно від форми вираженості синдрому недиференці-
йованої дисплазії сполучної тканини 
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Встановлена залежність тяжкості ОП пояс-
нюється не тільки детермінованою неспромож-
ністю колагену, а й наявністю поєднаної ДЗП у 
дітей з вираженими формами НДСТ, яка в свою 
чергу суттєво впливає на метаболізм КТ.

Для з’ясування патогенетичних механізмів 
розвитку остео пенічних порушень, які виника-
ють на тлі НДСТ проведено аналіз структурних 
складових індексу міцності КТ серед дітей за-
лежно від наявності синдрому НДСТ. Так, серед 
дітей з синдромом НДСТ при всіх ступенях ОП 
переважають насамперед зміни з боку показни-
ка ШОУ (трабекулярної компоненти КТ), що па-
тогенетично обумовлено диспластичним проце-
сом і не залежить від віку і статі. Серед дітей без 
ознак дисплазії остео пенічні порушення прояв-
ляються зниженням мінеральної компоненти КТ 
(ШПУ) (р<0,05), що відображає провідну роль 
кальцію у процесах моделювання КТ в дитячо-
му віці (табл. 1).

При збільшені ступеню ОП у дітей без ознак 
НДСТ зростає вираженість порушень мінераль-
ної складової КТ і відмічається зменшення тра-
бекулярної частки КТ. У дітей з синдромом 
НДСТ навіть ОП ІІ ст. характеризується збіль-
шенням змін показника ШОУ при сталості по-
казника ШПУ (р<0,05). При ОП ІІІ ст. тяжкості у 
дітей обох груп відбуваються зміни, як мінераль-
ної, так і трабекулярної компоненти КТ (р<0,05). 
Проте, у дітей з наявністю НДСТ більш значні 
зміни відбуваються з боку показника ШОУ, який 
майже у тричі нижче нормативних вік-статевих 
показників (р<0,01). У дітей без ознак дисплазії 
тяжкість остео пенічних порушень визначається 
зниженням показника ШПУ в середньому на 35-
40% (р<0,01), а показника ШОУ – в середньому 
до (20,0±4,5)% від нормативних вік-статевих по-
казників (р<0,05).

Враховуючи, що прояви синдрому НДСТ ма-
ють полісистемний характер, було проаналізо-
вано залежність ОП від найбільш поширеного 
прояву НДСТ, який зустрічається у 95% дітей та 
являється головною фенотиповою ознакою дис-
пластичного процесу, – астенічною тілобудовою. 
При аналізі порушень СФС КТ, встановлено, 
що частота ОП в усіх вікових групах незалеж-
но від статі дитини є найбільш високою серед ді-
тей з астенічним типом тілобудови ((45,7±1,6)%, 
р<0,001)). Серед дітей з гіпер- та нормостеніч-
ним типом конституції частота ОП зустрічається 
у (30,6±1,4) та (27,05±1,2)% випадків відповідно.

Структурний аналіз тяжкості ОП з урахуван-
ням типу тілобудови дозволив встановити, що у 
дітей з нормостенічним типом конституції най-
більш часто визначається ОП І ст. тяжкості на 
відміну від дітей з іншими варіантами тілобудо-
ви. Так ОП у дітей з нормостенічним типом скла-
дали: I ст. – (76,3±1,9)%, II ст. – (16,8±1,1)% та III 
ст. – (6,9±0,5)%. 

Серед дітей та підлітків з гіперстенічним ти-
пом тілобудови найбільш поширеними є ОП I та 
II ст. тяжкості ((45,3±1,8) і (43,5±1,7)%, відповід-
но), тоді як ОП ІІІ ст. у цій групі була діагносто-
вана лише у (1,2±0,1)% дітей. У дітей з астеніч-
ним типом тілобудови ОП ІІ та ІІІ ст. зустрічаєть-
ся у (40,6±1,6) і (23,4±1,1)% випадків відповідно, 
тоді як I ст. відмічається у (36,0±1,3)% дітей. Та-
ким чином, ураховуючи, що серед дітей з асте-
нічною тілобудовою (78,7±2,2)% мають синдром 
НДСТ, то зрозуміло, що найбільша частка дітей з 
ІІІ ст. ОП мають НДСТ.  

На розвиток ОП у дітей з синдромом НДСТ 
впливає не тільки порушення процесу колаге-
ноутворення, а й наявність ДЗП, насамперед 
з боку травної системи і нирок, які прискорю-
ють процеси кісткової резорбції в умовах галь-

таблиця 1. Індикатори розвитку остеопенічних порушень у дітей залежно від статі і наявності синдрому 
недиференційованої дисплазії сполучної тканини 

Клінічні групи дітей

Ступінь тяжкості остеопенії

І ст. ІІ ст. ІІІ ст.

ШПУ ШОУ ШПУ ШОУ ШПУ ШОУ

Х
ло

пч
ик

и

без НДСТ 1534,3±4,9 48,3±1,9 1528,5±3,7 44,4±2,1 1505,6±4,0 40,2±1,9

з НДСТ 1548,2±4,6 30,7±3,9 1547,1±3,8 26,7±3,4 1540,1±2,5 20,2±3,7

Д
ів

ча
тк

а без НДСТ 1532,3±4,4 49,9±3,3 1526,3±3,5 44,9±2,8 1501,3±2,7 39,7±2,7

з НДСТ 1546,5±4,2 30,8±4,3 1546,6±4,7 25,5±3,0 1536,9±3,6 19,7±3,1
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мування темпів кісткоутворення. Так, серед гру-
пи дітей з НДСТ і наявністю ДЗП з боку ШКТ 
і нирок у (43,9±1,9)% випадків реєструють ОП 
ІІІ ст. тяжкості, у (41,4±0,8)% – ОП ІІ ступеню 
і лише у (14,7±0,5)% встановлена ОП І ст. тяж-
кості. Окрім того, на вираженість ОП впли-
ває тривалість перебігу відповідної поєднаної 
ДЗП (r=0,78; р<0,001). Слід зазначити, що у ді-
тей з синдромом НДСТ вже протягом першого 
року розвитку поєднаної соматичної патології в 
структурі остео пенічних порушень встановлені 
особливості порівняно з групою дітей без ознак 
дисплазії, а саме: у дітей групи порівняння ОП І 
ст. діагностували частіше, ніж у дітей з наявніс-
тю НДСТ ((75,8±1,9) і (45,1±1,2)%, відповідно 
(р<0,05)). Протилежна залежність встановлена 
серед дітей з ОП ІІІ ст. із значним її переважан-
ням в осіб з НДСТ, ніж у дітей групи порівнян-
ня ((31,8±1,4) і (2,2±0,5)%, відповідно; р<0,001). 

Наступною особливістю порушень СФС КТ 
у дітей з поєднаною ДЗП є темпи розвитку тяж-
кості вторинних ОП. Так, серед дітей з НДСТ 
вже протягом другого року перебігу ДЗП травної 
системи і нирок усі варіанти тяжкості ОП реє-
струються з практично однаковою частотою: І ст. 
– (30,5±1,6)%, ІІ – (37,4±1,7)%, ІІІ – (32,1±1,6)%, 
а протягом третього року відзначається збіль-
шення частоти випадків ОП ІІІ ст. до (59,8±2,4)% 
(р<0,05). Серед дітей групи порівняння протягом 
перших трьох років перебігу поєднаної соматич-
ної хронічної патології відзначається значне пе-
реважання ОП І ст. тяжкості ((60,4±1,9)%), протя-
гом четвертого року реєстрували однакову часто-
ту ОП І і ІІ ст. тяжкості ((44,0±1,8) і (43,3±1,7)%, 
відповідно), на 5-6 році перебігу соматичної хро-

нічної патології відзначали значне збільшення 
ОП ІІ ст. тяжкості до (78,8±2,7)%, яка превалює 
над іншими варіантами остео пенічних порушень 
серед дітей групи порівняння (р<0,05) (рис. 2 А, 
Б).

Особливістю клінічних проявів остео-
пенічних порушень у дітей з НДСТ являється 
наявність патології опорно-рухового апарату. У 
цій групі дітей частка випадків поєднаних по-
стуральних порушень (деформацій хребта і груд-
ної клітки) було значно вищим, ніж у групі ді-
тей з НДСТ без порушень СФС КТ ((72,2±2,1) 
і (27,8±1,5)%, відповідно; р<0,05). Кореляційний 
аналіз скелетних деформацій дозволив встанови-
ти їх залежність від вираженості диспластичного 
процесу (r=0,69; р<0,05) та високу кореляцію від 
ступеня порушення СФС КТ (r=0,81; р<0,001). 

За показником відношень шансів (OR) було 
визначено найбільш суттєві фактори ризику роз-
витку ОП у дітей 8-17 років з НДСТ, а саме: зни-
ження ІМТ (астенічна тілобудова) (OR=4,75; ДІ 
95% [3,50–5,98]; p<0,01), наявність постураль-
них порушень (OR=9,48; ДІ 95% [7,24–12,35]; 
p<0,0001), наявність периферичних переломів в 
анамнезі (OR=4,56; ДІ 95% [3,02–5,15]; p<0,01) 
та наявність поєднаної ДЗП з боку ШКТ і нирок 
(OR=6,89; ДІ 95% [5,01–8,13]; p<0,001). 

Сильний зв’язок між перерахованими факто-
рами ризику і розвитком ОП було підтвердже-
но при проведенні множинного лінійного ре-
гресійного аналізу (F-критерій Фішера = 64,88; 
р=0,0001). Проте, коефіцієнт детермінації R2 
склав 0,467, тобто тільки 46,7% дисперсій по-
казника індексу міцності КТ знаходиться в ліній-
ній залежності від представлених чинників, а на 

 
 А Б
Рис. 2. Остеопенічні порушення різних ступенів тяжкості у дітей з поєднаною патологією з боку травної системи і 

нирок залежно від тривалості захворювання
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53,3% мінливість порушень СФС КТ обумовле-
на впливом саме порушення процесів колагено-
утворення, тобто наявністю синдрому НДСТ у 
цих дітей. 

Для верифікації патологічних змін у процесах 
кісткового моделювання, а також для визначен-
ня впливу НДСТ на ці процеси на підставі аналі-
зу результатів дослідження біохімічних маркерів 
СТ і кісткового ремоделювання встановлено, що 
у дітей з НДСТ незалежно від наявності ОП по-
рівняно з контрольною групою має місце досто-
вірне підвищення рівня добової екскреції окси-
проліну, який є специфічним маркером порушен-
ня процесів колагеноутворення, з одного боку, і 
резорбції КТ, з іншого (табл. 2). 

У (76,3±3,2)% дітей групи порівняння рівень 
оксипроліну був знижений, що свідчить на ко-
ристь гальмування процесів кісткової резорбції, 
а у (23,7±2,4)% дітей цієї групи, у яких ОП вини-
кала на тлі поєднаної хронічної патології, проце-
си кісткової резорбції були підвищені. Підвище-
на екскреція оксипроліну (92±14,4 мг/л; р<0,01) 
при поєднанні НДСТ і ОП може свідчити про 
прискорення процесів кісткової резорбції у дітей 
з НДСТ за рахунок порушення мінералізації не-
повноцінно-сформованого колагену. Кореляцій-
ний аналіз демонструє прямий зв’язок між сту-
пенем вираженості НДСТ і підвищенням рівня 
екскреції оксипроліну в обох групах дітей з син-
дромом НДСТ (r=0,46; р<0,05), що дозволяє ви-
значати за показником рівню екскреції оксипро-
ліну ступінь залучення у диспластичний про-
цес не тільки КТ, а й інших органів і систем. На 
прискорення процесів кісткової резорбції вказує 
і підвищення екскреції уронових кислот, яке в 
обох групах дітей з НДСТ було достовірно біль-

шим на відмінну від умовно здорових дітей, а та-
кож дітей групи порівняння (р<0,05).

Інформативним показником для оцінки про-
цесу кісткоутворення у дітей, як з наявністю, так 
і з відсутністю синдрому НДСТ, є кістковий ізо-
фермент лужної фосфатази, достовірне знижен-
ня якого встановлено тільки у дітей з ОП, а рі-
вень його зниження знаходився в прямій залеж-
ності від ступеня ОП (r=0,61 у дітей з НДСТ і 
ОП; r=0,69 у дітей з ОП без НДСТ; р<0,05). 

Рівень іонізованого кальцію – найбільш ін-
формативний маркер мінерального обміну КТ, 
мав достовірне зниження в групі дітей з ОП по-
рушеннями незалежно від наявності диспла-
зії. Проте, у дітей з НДСТ і ОП зниження іоні-
зованого кальцію відбувається на тлі досить ви-
соких показників рівню загального кальцію 
(Са2+ – 0,8±0,03 ммоль/л і Сазагальний – 2,61±0,03 
ммоль/л; р<0,05), тоді як у дітей з ОП без ознак 
дисплазії зниження рівнів іонізованого і загаль-
ного кальцію відбувається паралельно (Са2+ – 
0,9±0,1 ммоль/л і Сазагальний – 2,15±0,05 ммоль/л; 
р<0,05). 

Рівень магнію, який є одним із маркерів ДСТ 
і головним мінералом колагену КТ, був достовір-
но нижче у дітей з синдромом НДСТ без ОП на 
відміну від дітей групи контролю (р<0,05), і до-
стовірно вищим у дітей з ОП незалежно від на-
явності диспластичного синдрому (р<0,05). Ана-
лізуючи отриманні результати можна зробити 
висновок, що оскільки при ОП процеси деміне-
ралізації КТ стосуються не тільки кальцію, але 
й магнію, підвищення рівня останнього у сиро-
ватці крові при ОП на тлі синдрому НДСТ від-
бувається за рахунок зворотних взаємовідносин 
між кальцієм та магнієм, підвищення рівню маг-

таблиця 2. Показники біохімічних маркерів сполучної тканини і кісткового ремоделювання у сироватці 
крові у дітей

Показник Група контролю
Групи дітей

з ОП без НДСТ НДСТ без ОП НДСТ з ОП

Кальцій загальний (ммоль/л) 2,25-2,70 2,15±0,05 2,68±0,03 2,61±0,03
Кальцій іонізований (ммоль/л) 1,1-1,4 0,9±0,1 1,1±0,05 0,8±0,03
Фосфор (ммоль/л) 1,4-1,9 1,3±0,1 1,45±0,12 1,45±0,03
Магній (ммоль/л) 0,7-1,2 0,8±0,2 0,62±0,2а, б 0,75±0,2б

Лужна фосфатаза (од.) 4,0-6,0 5,6±0,2 5,2±0,25 5,8±0,2
Кістковий ізоферемент лужної фосфата-
зи (%)

60,0-68,0 55,0±1,4а 63,5±3,1 48,7±1,4б

Оксипролін (мг/л) 7-20 12,8±10,4а 72,3±9,1а 92±14,4а

Уронові кислоти (мг/л) 2,4-3,3 2,7±1,0 6,5±1,2 8,7±0,7
П р и м і т к и : а – достовірні відмінності порівняно з умовно здоровими дітьми, р<0,05; б – достовірні відмінності між 
групами дітей з синдромом НДСТ (р<0,05).
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нію – це, насамперед, критерій зниження рівню 
кальцію.

На підставі аналізу отриманих результатів 
можна стверджувати, що у дітей за наявності по-
рушень процесів фібрилогенезу в молодшому і 
старшому шкільному віці має місце посилення 
схильності щодо розвитку ОП. Частота випадків 
ОП значно збільшується при формуванні ДЗП, а 
швидке прогресування остео пенічних порушень 
призводить до формування тяжких ступенів ОП 
протягом декількох років, що значно погіршує 
якість життя дітей з НДСТ. 

Висновки
1. У дітей за наявності синдрому НДСТ 

остео пенічні порушення діагностують майже у 2 
рази частіше. Окрім частоти остео пенічних по-
рушень, встановлена чітка залежність ступеню 
тяжкості ОП від вираженості НДСТ.

2. Найбільш суттєвими факторами ризику 
розвитку остео пенії у дітей 8-17 років з НДСТ 
являється зниження індексу маси тіла (астенічна 
тілобудова), наявність постуральних порушень, 
периферичних переломів в анамнезі та поєдна-
ної ДЗП з боку травної системи і нирок. 

3. У дітей з синдромом НДСТ частота випад-
ків остео пенії значно збільшується при форму-
ванні диспластикозалежної патології, а швидке 
прогресування остео пенічних порушень призво-
дить до формування тяжких ступенів ОП протя-
гом декількох років, що значно погіршує якість 
життя дітей з НДСТ.

4. Процеси ремоделювання кісткової тканини 
у дітей з недиференційованою дисплазією спо-
лучної тканини і остео пенією, характеризують-
ся дисбалансом за рахунок прискорення кістко-
вої резорбції та уповільнення кісткоутворення.
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ПАтОГеНетИЧесКИе МеХАНИЗМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ НАРУШеНИЙ стРУК-
тУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО сОстОЯ-
НИЯ КОстНОЙ тКАНИ У ДетеЙ с ДИс-
ПЛАЗИеЙ сОеДИНИтеЛЬНОЙ тКАНИ

Фролова Т.В., Охапкина О.В., Атаманова Е.В., 
Терещенкова И.И., Синяева И.Р.

Харьковский национальный медицинский 
университет, Харьков

Введение. Одним из наиболее частых проявлений 
НДСТ являются диспластикозависимые изменения кост-
ной ткани (КТ), в патогенезе которых лежит неполноцен-
ность коллагена I типа, что сопровождается снижением 
ее плотности и дальнейшим формированием осложне-
ний. 

Цель – установить особенности формирования 
остео пенических нарушений у детей с недифференциро-
ванной дисплазией соединительной ткани.

Материалы и методы. Обследовано 360 детей 8-17 
лет с остео пенией (ОП): І группу составили 167 (46,4%) 
детей с НДСТ и ІІ – 193 (53,6%) ребенка без НДСТ. Дети 
І гр. имели изолированную, сочетанную и генерализо-
ванную формы НДСТ (41, 68 и 58 детей). Всем детям 
проведена ультразвуковая денситометрия, определены 
биохимические маркеры соединительной и костной тка-
ни. Статистическая обработка проведена с учетом прин-
ципов доказательной медицины.

Результаты. Установлено, что у (62,1±2,3)% детей І 
гр. имеет место снижение плотности КТ, что значительно 
выше по сравнению с детьми ІІ гр. ((30,4±1,4)%; р<0,05). 
Частота и степень тяжести ОП зависит от выраженно-
сти НДСТ: при изолированной форме ОП отмечается у 
(28,3±1,2)% детей, при сочетанной и генерализованной – 
у (59,5±2,1) и (71,4±2,6)% соответственно (р<0,01). 

На тяжесть ОП у детей І гр. влияет наличие диспла-
стикозависисмой патологии (ДЗП), прежде всего со сто-
роны пищеварительной системы и почек: у (43,9±1,9)% 
детей регистрируется ОП ІІІ ст., у (41,4±0,8)% – ОП ІІ ст. 
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и у (14,7±0,5)% – ОП І ст. На выраженность ОП влияет 
длительность заболевания ДЗП (r=0,78; р<0,001). 

Корреляционный анализ скелетных деформаций у 
детей с НДСТ установил их зависимость от выраженно-
сти диспластического процесса (r=0,69; р<0,05) и от сте-
пени нарушения состояния КТ (r=0,81; р<0,001). 

Наиболее значимыми факторами риска развития ОП 
у детей с НДСТ являются снижение ИМТ (астеническое 
телосложение), наличие постуральных нарушений, пе-
риферических переломов в анамнезе и сочетанной пато-
логии пищеварительной системы и почек. 

Анализ результатов исследования биохимических 
маркеров показал, что у детей с НДСТ отмечается досто-
верное повышение уровня суточной экскреции оксипро-
лина, что отражает степень нарушения процессов колла-
генобразования и резорбции КТ. 

Выводы: у детей при наличии нарушений фибрилло-
генеза отмечается предрасположенность к развитию ОП. 
Частота ОП значительно увеличивается при формирова-
нии ДЗП, а тяжесть ОП склонна к быстрому прогресси-
рованию, что значительно ухудшает качество жизни де-
тей с НДСТ. 

Ключевые слова: дети, недифференцированная дис-
плазия соединительной ткани, остео пения.

PATHOGENETIC MECHANISMS OF 
FORMATION OF STRUCTURAL AND 
FUNCTIONAL VIOLATION OF BONE 

TISSUE IN CHILDREN WITH DYSPLASIA OF 
CONNECTIVE TISSUE

Frolova T.V., Okhapkina O.V., Atamanova O.V., 
Tereshchenkova I.I., Siniaieva I.R.

Kharkiv National Medical University, Kharkiv

Introduction. One of the most frequent manifestation of 
nondifferentiated dysplasia of connective tissue (NDCT) are 
displastic dependent changes of bone tissue, which are ac-
companied with decrease of strength of bone tissue and fur-
ther formation of appropriate complications.

Objectives. To establish the features of formation of os-
teopenia in children with nondifferentiated dysplasia of con-
nective tissue.

Material and methods. 360 children aged 8-17 years 
with osteopenic syndrome were examined. Group I consisted 
of 167 children with diagnosed nondifferentiated dysplasia 

of connective tissue (46.4%) and 193 children (53.6%) with 
no signs of dysplasia (II group).

Children from group I had isolated, combined and gen-
eralized forms of NDCT (41, 68 and 58 children respective-
ly). The ultrasound densitometry, determination of biochemi-
cal markers of connective and bone tissues, indices of miner-
al metabolism were performed in all children. Statistical data 
processing was carried out taking into account the principles 
of evidence-based medicine.

Results. The findings demonstrated that (62.1±2.3)% 
of children from group I had a reduction in the strength in-
dex of their bone tissue, it being significantly higher ver-
sus the children from group II (30.4±1.4)% (p<0.05). It has 
been proved, that the incidence of OP depends on severity 
of NDCT: in isolated form of NDCT osteopenia was diag-
nosed in (28.3±1.2)% of children, in combined and gener-
alized forms – (59.5±2.1)% and (71.4±2.6)%, respectively 
(p<0.01). It was found a clear dependence of severity of OP 
upon expression of NDCT. 

The presence of displastic dependent pathology influenc-
es on severity of OP: from gastrointestinal tract and kidneys 
in (43.9±1.9)% of children III stage of OP was registered, in 
(41.4 ± 0.8)% – II stage of OP, and in (14.7±0.5)% – I stage 
of OP. As well, the duration of the combined displastic de-
pendent pathology(r=0.78; p<0.001) is correlated with a se-
verity of OP.

Correlation analysis of skeletal deformities in children 
with NDCT allowed to establish their dependence on the 
severity of dysplastic process (r=0.69; p<0.05) and a high 
correlation with structural and functional violation of bone 
tissue (r=0.81; p<0.001).

It was determined that the most significant risk factors 
for OP in children aged 8-17 years with NDCT are: reduction 
of BMI (asthenic constitution), the presence of postural 
disorders, the presence of peripheral fractures in history and 
the presence of displastic dependent pathology of digestive 
system and kidneys.

Conclusions: Thus, in children with violations of process 
of fibrillogenesis, susceptibility to development of osteopenia 
has been found. The frequency of OP significantly increases 
in formation of dysplastic-depended pathology, and severity 
of osteopenia is correlated with formation of severity of OP, 
which is the reason of loss of life quality in children with 
nondifferentiated dysplasia of connective tissue.

Key words: children, nondifferentiated connective tissue 
dysplasia, osteopenia.
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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА еФеКтИВНОстІ АНтИОстеО-
ПОРОтИЧНИХ ПРеПАРАтІВ У ЛІКУВАННІ ВеРтеБРАЛЬНОГО 

БОЛЬОВОГО сИНДРОМУ НА тЛІ сИстеМНОГО ОстеО-
ПОРОЗУ В ЖІНОК стАРШИХ ВІКОВИХ ГРУП

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

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

Резюме. У статті наводяться результати порівняльної оцінки ефективності антиостео поротичних препаратів різних груп 
у зменшенні вираженості больового синдрому в спині у жінок з системним остео порозом. Проведено аналіз резуль-
татів обстеження та лікування 182 жінок у постменопаузальному періоді віком 48-76 років. Пацієнтки приймали те-
рапію препаратами алендронової, ібандронової, золендронової, памідронової, ризедронової кислот та стронцієм ра-
нелатом протягом 12 місяців.   
 По завершенню повного курсу лікування/спостереження встановлено, що біль на момент опитування змен-
шився у групах, що приймали лікування стронцієм ранелатом (на 64,7%) та препаратами ризедронової (на 38,8%), 
ібандронової (на 38,2%) та памідронової (на 31,0%) кислот. Середній (типовий) рівень болю вірогідно більше змен-
шився на тлі терапії стронцієм ранелатом (на 51,0%), препаратами ризедронової (на 44,7%), памідронової (на 30,4%) 
та золендронової (на 14,5%) кислот. Мінімальний рівень болю на тлі лікування антиостео поротичними препаратами 
різних груп зменшувався без вірогідних відмінностей. Максимальний рівень болю вірогідно більше зменшився на 
тлі терапії стронцієм ранелатом (45,2%) та препаратом памідронової кислоти (29,8%). Найбільш ефективним препа-
ратом у зниженні больового синдрому в спині у жінок в постменопаузальному періоді з системним остео порозом є 
стронцію ранелат, а з антирезорбентів – препарат памідронової кислоти. 

Ключові слова: остео пороз, біль в спині, ефективність, ВАШ, бісфосфонати, стронцію ранелат.

Вступ.
Остео пороз – найбільш поширене системне 

захворювання скелета, яке характеризується зни-
женням міцності кісткової тканини та наступним 
збільшенням ризику переломів [1-5, 9-10]. 

На сьогоднішній день кількість людей, які 
страждають на це захворювання у світі переви-
щує 200 млн. Приблизно 30% усіх жінок у пост-
менопаузальному періоді у США та Європі 
страждають на дане захворювання. За даними на 
2000 рік у світі виявлено 9 млн. остео поротичних 
переломів, серед яких 1,6 млн. переломів стегно-
вої кістки, 1,7 млн. переломів кісток передпліч-
чя та 1,4 млн. клінічних переломів тіл хребців. 
Найбільша кількість остео поротичних переломів 
спостерігається у Європі – 34,8%. До 2050 року 
частота остео поротичних переломів у світі може 
досягти 240% у жінок та 310% у чоловіків. Крім 
того, результати дослідження BonEVA показали, 
що діагностика та лікування остео порозу на сьо-
годнішній день знаходяться на низькому рівні, 
що значно впливає на економічну ланку органі-
зації охорони здоров’я в усьому світі [10]. 

Враховуючи серйозне медико-соціальне зна-
чення остео порозу та остео поротичних перело-
мів, особливо важливими є своєчасна діагности-

ка та лікування остео порозу, а також вивчення 
особливостей впливу різних лікарських засобів 
на вираженість вертебрального больового син-
дрому, фізичну активність пацієнтів та якість 
життя. 

Останніми роками у лікуванні остео порозу 
найбільш активно використовують бісфосфона-
ти та стронція ранелат. Ефективність алендро-
нової кислоти у лікуванні остео порозу та змен-
шенні ризику остео поротичних переломів була 
доведена у дослідженні FIT (Fracture Intervention 
Trial), у якому брали участь 2027 жінок у пост-
менопаузальному періоді віком від 55 до 81 
року при наявності зниженої мінеральної щіль-
ності кісткової тканини на рівні шийки стегно-
вої кістки та переломами тіл хребців. У резуль-
таті терапії алендронатом протягом 3 років було 
встановлено, що кількість днів недієздатності та 
ліжкового режиму, викликаного болем у спині, 
вірогідно зменшувалась порівняно з групою, яка 
отримувала плацебо (3,2 та 11,4 дні, відповідно; 
р=0,001). У групі пацієнток, які приймали ален-
дронат, вірогідно знижувався ризик перебування 
на ліжковому режимі протягом 1 та більше днів 
(ВР=0,68; 95% ДІ: 0,53-0,87), 7 та більше днів 
(ВР=0,44; 95% ДІ: 0,30-0,64), а також 7 та більше 
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днів обмеженої фізичної активності (ВР=0,87; 
95% ДІ: 0,76-0,99) [8, 10].

При лікуванні постменопаузального остео-
порозу без переломів тіл хребців ризедроновою 
кислотою за даними нещодавно опубліковано-
го дослідження [16] встановлено вірогідне змен-
шення вираженості вертебрального больового 
синдрому та покращання якості життя пацієнток.

У огляді Ringe J.D., Body J.J. описано ефек-
тивність ібандронової кислоти та інших бісфос-
фонатів щодо зниження больового синдрому при 
захворюваннях із підвищеним рівнем кісткового 
метаболізму. Автори доводять, що ібандронат є 
ефективним у зменшенні вираженості больового 
синдрому та препаратом вибору у лікуванні ме-
тастачних уражень скелета, а також глюкокорти-
коїд-індукованого остео порозу, локального тран-
зиторного остео порозу та стерно-клявікулярного 
гіперостозу [10, 20].

Роль памідронової кислоти у лікуванні го-
строго болю у спині внаслідок компресійних де-
формацій тіл хребців вивчалась у 30-денному, 
рандомізованому, подвійному сліпому, плаце-
бо-контрольованому дослідженні [8]. Результа-
ти дослідження показали достовірне зменшення 
вираженості вертебрального больового синдро-
му в основній групі пацієнтів (90 мг памідроно-
вої кислоти) порівняно з групою, що отримувала 
плацебо (ДІ: [-42,3; -4,2]; p=0,018). Достовірну 
перевагу памідронату над плацебо представле-
но при оцінці болю у спині у вертикальному по-
ложенні через 30 днів і покращанні загального 
стану пацієнта на 7 і 30 день спостереження. На 
7 день відзначено 50%-зменшення вираженості 
больового синдрому у вертикальному положен-
ні (50%-відповідь) у 4 пацієнтів групи плаце-
бо проти 12 пацієнтів основної групи (ЛР=8,37; 
p=0,004). 20%-зменшення болю у вертикально-
му положенні (20%-відповідь) виявлено у 9 паці-
єнтів групи плацебо проти 14 пацієнтів основної 
групи (ЛР=4,03; p=0,044). На 30 день у 5 пацієн-
тів відзначено 50%-покращання у групі плацебо 
проти 10 основної групи (ЛР=4,05; p=0,044). У 7 
пацієнтів спостерігалося 20%-зменшення болю у 
вертикальному положенні у групі плацебо проти 
11 пацієнтів основної групи (ЛР=2,9; p=0,084). 
Таким чином, у даному плацебо-контрольовано-
му дослідженні застосування внутрішньовенно-
го введення памідронової кислоти призводило 
до швидкого знеболюючого ефекту у лікуванні 
гострого болю у спині внаслідок недавно вини-
клих деформацій тіл хребців [6].

Ефективність золендронової кислоти у лі-
куванні остео порозу та зниженні ризику остео-
поротичних переломів у жінок у постмено-
паузальному періоді доведена цілим рядом 
досліджень. Одним з найбільш відомих є рандо-
мізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольова-
не дослідження HORIZON PFT (Pivotal Fracture 
Trial (PFT), Recurrent Fracture Trial (RFT)), у яко-
му брали участь 3889 жінок у постменопаузаль-
ному періоді та отримували препарат золендро-
нової кислоти (5 мг), та 3876 жінок – плацебо 
на початку дослідження, через 12 та 24 місяців. 
Результати дослідження показали, що кількість 
днів обмеженої фізичної активності через біль у 
спині або переломи в основній групі були віро-
гідно нижчими порівняно з плацебо (61 проти 72 
днів (р=0,0076), 6 проти 10 днів (р=0,001), відпо-
відно) [7, 12]. 

Стронція ранелат – лікуючий засіб, який 
володіє подвійним механізмом дії. На відміну 
від бісфосфонатів стронцію ранелат не тільки 
знижує резорбцію кісткової тканини, але й збіль-
шує ії формування, що сприяє відновленню по-
рушень мікроархітектоніки кісткової тканини 
при остео порозі [28]. Результати проведених клі-
нічних досліджень, які відповідають усім вимо-
гам доказової медицини (PREVOS, STRATOS, 
SOTI, TROPOS), показали вірогідне зменшення 
вираженості больового синдрому, покращання 
функціональних можливостей, якості життя па-
цієнтів із системним остео порозом при прийомі 
стронцію ранелату. Більш того, у статті, опублі-
кованій у журналі EULAR Annals of Rheumatic 
Disease, – Bruyere O. еt al. «Effects of strontium 
ranelate on spinal osteoarthritis progression», пред-
ставлені результати трьох-річного спостережен-
ня за хворими у дослідженнях SOTI і TROPOS, 
які мали остео артроз хребта і приймали строн-
ція ранелат у дозі 2 г/день. Встановлено, що пре-
парат порівняно з групою плацебо уповільнював 
прогресування захворювання: показник звужен-
ня міжхребцевого диску при прийомі стронцію 
ранелату вірогідно був меншим на 33% при при-
йомі стронцію ранелату порівняно з плацебо 
(ВР=0,67; 95% ДІ: 0,47-0,97; p=0,03). Більшість 
пацієнтів основної групи відчували вірогідне 
зменшення вираженості вертебрального больо-
вого синдрому (84 із 201 пацієнта; 41,8%) порів-
няно з плацебо (62 із 198; 31,3%; р=0,03) [11, 13-
15, 17-19].

Таким чином, незважаючи на те, що у сві-
ті проведена велика кількість досліджень щодо 
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Від науки до практики

ефективності антиостео поротичних засобів у лі-
куванні системного остео порозу, тільки у деяких 
із них наводяться дані щодо впливу тих чи інших 
препаратів на больовий синдром та якість жит-
тя пацієнтів.

Мета дослідження – провести порівняльну 
оцінку ефективності антиостео поротичних за-
собів різних груп у лікуванні вертебрального бо-
льового синдрому на тлі системного остео порозу 
в жінок старших вікових груп. 

Об’єкт дослідження
На базі Українського науково-медичного цен-

тру проблем остео порозу обстежено та пролі-
ковано 182 жінки у постменопаузальному пе-
ріоді віком 48-76 років з первинним (постме-
нопаузальним чи інволютивним) остео порозом 
(Т-критерій на рівні поперекового відділу хреб-
та ≤(-2,5) SD). Пацієнтки не приймали будь-які 
антиостео поротичні засоби (крім препаратів 
кальцію та вітаміну D) за 1 місяць до включен-
ня у дослідження. У дослідження не включалися 
хворі з наявністю хоча б одного з перерахованих 
критеріїв виключення: тяжкі хронічні захворю-
вання у стадії суб- та декомпенсації (печінки, ни-
рок, ендокринні та інфекційні захворювання, па-
тологія сполучної тканини), фактори ризику, які 
могли б вплинути на структурно-функціональ-
ний стан кісткової тканини, високоенергетич-
ні переломи та/чи травми в анамнезі, вторинний 
остео пороз будь-якого ґенезу, злоякісні новоут-
ворення.

Усім учасникам випробувань пояснювали 
умови дослідження, пропонували ознайомитися 
з «Листом інформації для пацієнта», підписува-
ли з ними письмову згоду на участь у досліджен-
ні.

Залежно від призначеної терапії, пацієнти 
були розподілені на групи:

Група АлК – 19 пацієнток, які приймали пре-
парат алендронової кислоти (70 мг алендронату) 
по 1 таблетці per os один раз на тиждень.

Група ІбК – 18 пацієнток, які приймали пре-
парат ібандронової кислоти (моногідрат ібандро-
нату натрію 168,75 мг, що відповідає вмісту 150 
мг ібандронової кислоти) по 1 таблетці per os 1 
раз на місяць.

Група ЗолК – 67 пацієнток, які отримували 
препарат золендронової кислоти у дозі 5 мг вну-
трішньовенно краплино 1 раз на рік. 

Група ПамК – 41 пацієнтка, яка отримувала 
препарат памідронової кислоти у вигляді вну-
трішньовенних краплинних інфузій по 30 мг 
памідронату, розведеному у 500 мл фізрозчи-
ну. Курс лікування включав 2 в/в інфузії (сумар-
на курсова доза складала 60 мг) та повторювався 
кожних 3 місяці (4 курси на рік). 

Група РизК – 19 пацієнток, які приймали пре-
парат ризедронової кислоти по 1 таблетці (35 мг 
ризедронату) per os один раз на тиждень.

Група СтрР – 18 пацієнток, які приймали 
стронція ранелат у вигляді суспензії per os по 1 
саше 1 раз на день. 

Для всіх груп курс лікування та/чи спосте-
реження складав 12 місяців. Режим застосуван-
ня та дози досліджуваних препаратів відповіда-
ли інструкціям фірм-виробників. Характеристи-
ка груп представлена у таблиці 1.

Таким чином, обстежені та проліковані гру-
пи на початку аналізу даних були стандартизова-
ні за віком, тривалістю постменопаузального пе-
ріоду, вираженістю болю на момент опитування 
та показником МЩКТ на рівні поперекового від-
ділу хребта.

Методи дослідження
З метою оцінки ефективності та переноси-

мості досліджуваних препаратів проводили об-
стеження всіх пацієнтів із застосуванням клініч-
них, інструментальних і лабораторних методів. 

таблиця 1. Клініко-інструментальна характеристика груп пацієнтів залежно від одержуваної антиостео-
поротичної терапії

Показники
Групи Вік, роки ІМТ, кг/м2 ТПМП, роки ВАШ, бали МЩКТ L1-L4, г/см2

АлК 66,6±6,3 27,6±5,5 15,8±4,9 4,0 [2,0; 5,0] 0,823±0,115
ІбК 63,5±5,3 26,3±5,2 15,8±5,4 4,0 [3,0; 5,0] 0,859±0,082

ЗолК 64,9±5,8 27,5±4,2 16,1±6,6 4,0 [2,5; 5,0] 0,847±0,155
ПамК 66,6±5,7 27,8±4,3 17,4±7,1 4,0 [2,0; 6,0] 0,863±0,159
РизК 63,6±9,1 26,4±5,6 15,1±6,3 4,0 [3,0; 6,0] 0,843±0,146
СтрР 64,2±7,1 25,9±3,8 15,3±6,2 4,0 [3,0; 5,0] 0,917±0,153

П р и м і т к и: ІМТ – індекс маси тіла; ТПМП – тривалість постменопаузального періоду; ВАШ – візуально-аналогова 
шкала; МЩКТ – мінеральна щільність кісткової тканини.



46 «Проблеми остеології»

Орлик Т.В., Поворознюк В.В., Дзерович Н.І «Порівняльна оцінка ефективності антиостео Поротичних ПреПаратів ...»

Збирали анамнестичні дані щодо остео порозу з 
визначенням моменту встановлення діагнозу, пе-
ребігу, передуючого лікування, наявності низь-
коенергетичних переломів, визначали фактори 
ризику порушення стану кісткової тканини. Ви-
користовували загально-клінічне та нейроорто-
педичне обстеження, ренгенографію попереко-
вого та грудного відділів хребта з метою дифді-
агностики.

Вираженість вертебрального больового син-
дрому оцінювали за даними чотирьохскладової 
ВАШ, що включає чотири 10-бальні підшкали 
ВАШ: рівень болю на момент опитування (ВАШ-
1), середній (типовий) рівень болю (ВАШ-2), мі-
німальний рівень болю (у найкращий період хво-
роби) (ВАШ-3) і максимальний рівень болю (у 
найгірший період хвороби) (ВАШ-4). Результат 
визначається як кількість балів за кожною під-
шкалою окремо. Шкали заповнювали самі паці-
єнти під контролем лікаря.

Мінеральну щільність кісткової тканини 
(МЩКТ) визначали на рівні поперекового від-
ділу хребта (МЩКТ L1-L4) з використанням 
двохенергетичного рентгенівського денситоме-
тра «Prodigy» (GE Medical systems, Lunar, model 
8743, 2005). У встановленні діагнозу остео порозу 
керувалися критеріями ВООЗ: норма (Т-критерій 
>-1,0 SD), остео пенія (≤-1,0 Т-критерій >-2,5 
SD), остео пороз (Т-критерій ≤-2,5 SD).

Контрольними точками для усіх досліджень 
були показники у терміни - до лікування, через 3, 
6, 9 і 12 місяців. Вивчення впливу окремих лікар-
ських засобів у групах на вираженість больово-
го синдрому аналізували виходячи з абсолютних 
даних та критерію ефективності (%). Порівняль-
ну оцінку ефективності між групами проводи-
ли використовуючи критерій ефективності (%), 
який обчислювали за формулою:

∆ показник (%) = [(показник після - показник 
до) / показник до] × 100.

Отримані результати дослідження аналізу-
вали з використанням методів варіаційної ста-
тистики за допомогою програми «Statistiсa 6.0» 
Copyright© StatSoft, Inc. Використовували пара-
метричні та непараметричні методи. Відміннос-
ті показників вважали достовірними при р<0,05. 

Результати дослідження
За результатами аналізу показників критерію 

ефективності препаратів щодо зменшення вира-
женості вертебрального больового синдрому че-
рез 3 місяці лікування встановлено, що біль на 
момент опитування (ВАШ-1) найбільше змен-

шувався на тлі лікування препаратом ПамК. Ди-
наміка показника у даній групі склала 28% та 
була вірогідно вищою порівняно з групами ЗолК 
(t=1,99; р=0,05), РизК (t=2,14; р=0,04) та АлК 
(t=2,79; р=0,007). Також встановлено, що ви-
раженість болю за ВАШ-1 у групі, що прийма-
ла стронцію ранелат, зменшилась на 27,3%, що 
було значимо більше порівняно з групами ЗолК 
(t=1,96; р=0,05) та АлК (t=1,97; р=0,05). У па-
цієнток, що приймали препарат золендронової 
кислоти, біль достовірно зменшився порівняно з 
групою АлК (t=1,98; р=0,05). 

Середній (типовий) рівень болю за ВАШ-2 
найбільше знизився у групі ПамК (на 21,6%) та 
ЗолК (на 12,3%), що було достовірно більше по-
рівняно для групи ПамК з групами АлК (t=2,66; 
р=0,01), ІбК (t=2,55; р=0,01) та РизК (t=2,18; 
р=0,03) та для групи ЗолК з групами АлК (t=1,97; 
р=0,05) та ІбК (t=1,96; р=0,05). 

Мінімальний рівень болю за ВАШ-3 (у най-
кращі періоди хвороби) знизився у групі СтрР на 
34,1%, у групі ПамК – на 19,8%, у групі ЗолК – 
на 15,8%, у групі РизК – на 14,6%, у групі АлК 
– на 8,2% та у групі ІбК – на 3,9%. Вірогідні від-
мінності встановлено тільки між групами СтрР 
та ІбК (t=2,02; р=0,05). 

У зниженні максимального рівня болю (у 
найгірші періоди хвороби) за ВАШ-4 достовір-
ну перевагу порівняно з усіма іншими препара-
тами мав препарат памідронової кислоти. Рівень 
максимального болю на тлі терапії ПамК знизив-
ся на 25,6%, що було вірогідно більше порівняно 
з РизК (t=2,09; р=0,04), ЗолК (t=2,77; р=0,007), 
АлК (t=2,92; р=0,005), ІбК (t=2,41; р=0,02) та 
СтрР (t=1,98; р=0,05) (рис. 1). 

Через 6 місяців лікування найбільше змен-
шення вираженості болю на момент опитуван-

Рис. 1. Динаміка (∆, %) вираженості вертебрального 
больового синдрому за 4-х складовою ВАШ на тлі лі-
кування антиостео поротичними препаратами різних 

груп через 3 місяці.
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Рис. 2. Динаміка (∆, %) вираженості вертебрального 
больового синдрому за 4-х складовою ВАШ на тлі лі-
кування антиостео поротичними препаратами різних 

груп через 6 місяців.

Рис. 3. Динаміка (∆, %) вираженості вертебрального 
больового синдрому за 4-х складовою ВАШ на тлі лі-
кування антиостео поротичними препаратами різних 

груп через 9 місяців.

ня встановлено у групах ІбК (на 39,7%), СтрР 
(на 37,7%), ПамК (на 27,2%) та ЗолК (на 12,8%), 
що було вірогідно більше порівняно з групою 
АлК (відровідно - t=2,39; р=0,02, t=2,08; р=0,05, 
t=2,63; р=0,01, t=2,44; р=0,02). Зменшення болю 
за ВАШ-1 у групі РизК було достовірно менше 
порівняно з групою ПамК (t=1,97; р=0,05). 

Середній типовий рівень болю знизився у 
групі СтрР на 27,3% та ПамК на 13,2%, що було 
достовірно більше порівняно з групами АлК 
(t=1,93; р=0,05 та t=2,12; р=0,04), ІбК (t=2,04; 
р=0,05 та t=1,97; р=0,05) та РизК (t=2,25; р=0,04 
та t=2,44; р=0,02). 

Зменшення мінімального рівня болю через 6 
міс було у групі РизК на 36,5%, у групі СтрР – на 
28,5%, у групі ІбК – на 21,3%, у групі ПамК – на 
10,6% у групах АлК – на 5,1% та ЗолК – на 4,4%. 
Відмінності між групами були не вірогідні.

Зменшення максимального рівня болю від-
булося на тлі терапії СтрР (36,0%), що було до-
стовірно більше порівняно з групою АлК(t=3,13; 
р=0,004), ЗолК (t=2,03; р=0,05), РизК (t=2,36; 
р=0,03) та ІбК (t=2,09; р=0,05). У групі ПамК 
максимальний рівень болю знизився на 24,3%, 
що було вірогідно більше порівняно з групами 
АлК (t=2,36; р=0,02), РизК (t=1,98; р=0,05) та 
ІбК (t=2,27; р=0,03). Також через 6 місяців тера-
пії встановлено значиме зниження максималь-
ного болю на тлі лікування препаратом ЗолК – 
на 14,1%, що було достовірно більше порівня-
но з групами АлК (t=2,27; р=0,03) та ІбК (t=1,87; 
р=0,05) (рис. 2). 

Через 9 місяців терапії рівень болю на момент 
опитування знизився найбільше у групах ПамК 
(на 38,7%), АлК (на 38,6%) та СтрР (на 38,5%). 
За результатами статистичного аналізу у період 9 
місяців дослідження встановлено найменше зна-

чимих відмінностей між групами за показником 
ефективності терапії, зокрема зменшення вира-
женості болю за ВАШ-1 вірогідно відрізнявся у 
групі ПамК від груп ЗолК (t=1,94; р=0,05) та ІбК 
(t=2,23; р=0,03). 

Рівень середнього болю найбільше знизився у 
групах ПамК (на 24,8%), СтрР (на 17,2%) та АлК 
(на 16,0%). Вірогідні відмінності були між гру-
пами ПамК та ЗолК (t=1,91; р=0,05), ІбК (t=3,04; 
р=0,004), РизК (t=1,94; р=0,05); СтрР та ІбК 
(t=1,95; р=0,05) та АлК й ІбК (t=2,33; р=0,02). 

Зниження мінімального рівня болю достовір-
но не відрізнялося між групами: у групах СтрР 
на 27,1% та АлК- на 27,0%, у групі РизК – на 
18,6%, у групах ІбК – на 4,4%, ЗолК – на 4,0% та 
ПамК – на 3,3%. 

У зниженні максимального рівня болю збе-
рігалась найбільша ефективність СтрР та ПамК. 
Так, на тлі терапії СтрР максимальний рівень 
болю через 9 місяців знизився на 33,3%, що було 
достовірно більше порівняно з групами РизК 
(t=1,95; р=0,05) та ІбК (t=2,06; р=0,05). У гру-
пі ПамК біль зменшився на 30,9%, що вірогід-
но більше порівняно з групами РизК (t=2,12; 
р=0,04) та ІбК (t=2,92; р=0,005). Зменшення мак-
симального рівня болю у групі АлК відбулося на 
18,9%, що було значимо більше порівняно з гру-
пою ІбК (t=1,97; р=0,05). У групі ЗолК біль зни-
зився на 9,7% (рис. 3).

Через 12 місяців дослідження біль на момент 
опитування за ВАШ-1 зменшився найбільше у 
групах СтрР (на 64,7%) та РизК (на 38,8%), ІбК 
(на 38,2%), ПамК (на 31,0%). Достовірно біль-
ший ефект у зменшенні рівню болю спостері-
гався у групі СтрР порівняно з групами ПамК 
(t=2,02; р=0,05), АлК (tsepar=2,08; р2-sided=0,05) 
та ЗолК (tsepar=2,17; р2-sided=0,04).



48 «Проблеми остеології»

Орлик Т.В., Поворознюк В.В., Дзерович Н.І «Порівняльна оцінка ефективності антиостео Поротичних ПреПаратів ...»

Значимо більше зниження середнього (типо-
вого) рівня болю за ВАШ-2 встановлено у гру-
пах СтрР (на 51,0%), РизК (на 44,7%), ПамК (на 
30,4%) та ЗолК (на 14,5%) порівняно з групами 
АлК (відповідно - t=2,03; р=0,03, t=2,14; р=0,04, 
t=2,17; р=0,04 та t=1,94; р=0,05) та ІбК (відповід-
но - t=2,57; р=0,02, t=2,74; р=0,01, t=2,41; р=0,02 
та t=1,95; р=0,05). 

Рівень болю за ВАШ-3 знижувався залежно 
від терапії наступним чином: у групі РизК – на 
47,4%, у групах СтрР та АлК – на 35,7%, ПамК – 
на 26,0%, ЗолК – на 19,8% та ІбК – на 5,0%. Віро-
гідних відмінностей між групами у зниженні мі-
німального рівня болю не виявлено.

Достовірну перевагу у зменшенні максималь-
ного рівня болю мав стронцію ранелат. На тлі 
терапії даним препаратом біль у спині знизив-
ся на 45,2%, що було вірогідно більше порівня-
но з АлК (t=2,11; р=0,05), ЗолК (t=2,25; р=0,03) 
та ІбК (t=2,75; р=0,01). На тлі лікування ПамК 
рівень болю зменшився на 29,8%, що було віро-
гідно більше порівняно з ЗолК (t=1,97; р=0,05) 
та ІбК (t=2,57; р=0,01). У групах РизК біль змен-
шився на 35,0%, АлК - на 20,1%, ЗолК – на 0,3% 
наприкінці дослідження (рис. 4).

Рис. 4. Динаміка (∆, %) вираженості вертебрального 
больового синдрому за 4-х складовою ВАШ на тлі лі-
кування антиостео поротичними препаратами різних 

груп через 12 місяців.

Висновки
В усіх досліджуваних групах протягом курсу 

лікування встановлено зменшення вираженості 
больового синдрому. Так, у групах пацієнтів, що 
приймали терапію препаратами золендронової, 
памідронової, ібандронової кислот та стронцієм 
ранелатом, вірогідне зменшення вираженості бо-
льового синдрому у спині спостерігалося вже че-
рез 3 місяці від початку терапії. У групах ЗолК, 
ПамК та СтрР достовірний позитивний ефект 
утримувався протягом усього періоду лікуван-

ня та спостереження, а у групі ІбК через 9 міся-
ців терапії зменшення показника болю було неві-
рогідне порівняно з вихідним. У зниженні рівня 
болю – на момент опитування, середнього (ти-
пового) та максимального болю найефективні-
шими є стронцію ранелат та препарат памідро-
нової кислоти. У зниженні мінімального рівня 
болю – ефективними є препарати усіх досліджу-
ваних груп.

Таким чином, вибір препарату першої лінії 
у лікуванні системного остео порозу в жінок у 
пост менопаузальному періоді має бути обумов-
лений клінічною задачею та очікуваною ефек-
тивністю.
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сРАВНИтеЛЬНАЯ ОЦеНКА ЭФФеКтИВ-
НОстИ АНтИОстеО ПОРОтИЧесКИХ 

ПРеПАРАтОВ В ЛеЧеНИИ ВеРтеБРАЛЬ-
НОГО БОЛеВОГО сИНДРОМА НА ФОНе 
сИстеМНОГО ОстеО ПОРОЗА У ЖеН-
ЩИН стАРШИХ ВОЗРАстНЫХ ГРУПП

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

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

Украинский научно-медицинский центр 
проблем остео пороза, Киев

Резюме. В статье приводятся результаты сравнитель-
ной оценки эффективности антиостео поротических пре-
паратов различных групп в уменьшении выраженно-
сти болевого синдрома в спине у женщин с системным 
остео порозом. Проведен анализ результатов обследова-
ния и лечения 182 женщин в постменопаузальном пери-
оде в возрасте 48-76 лет. Пациентки принимали терапию 
препаратами алендроновой, ибандроновой, золендроно-
вой, памидроновой, ризедроновой кислот и стронцием 
ранелатом в течение 12 месяцев.

По завершению полного курса лечения / наблюдения 
установлено, что боль на момент опроса уменьшилась в 
группах, принимавших лечение стронция ранелатом (на 
64,7%) и препаратами ризедроновой (на 38,8%), ибан-
дроновой (на 38,2%) и памидроновой (на 31,0%) кис-
лот. Средний (типичный) уровень боли достоверно боль-
ше уменьшился на фоне терапии стронцием ранелатом 
(на 51,0%), препаратами ризедроновой (на 44,7%), пами-
дроновой (на 30,4%) и золендроновой (на 14,5%) кислот. 
Минимальный уровень боли на фоне лечения антиостео-
поротическими препаратами разных групп уменьшался 
без достоверных различий. Максимальный уровень боли 
достоверно больше уменьшался на фоне терапии строн-
цием ранелатом (45,2%) и препаратом памидроновой 
кислоты (29,8%). Наиболее эффективным препаратом в 
снижении болевого синдрома в спине у женщин в пост-
менопаузальном периоде с системным остео порозом яв-
ляется стронция ранелат, а из антирезорбентов - препа-
рат памидроновой кислоты.

Ключевые слова: остео пороз, боль в спине, эффек-
тивность, ВАШ, бисфосфонаты, стронция ранелат.
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COMPARATIVE EVALUATION OF 
ANTIOSTEOPOROTICHESKIH DRUG 
IN THE TREATMENT OF VERTEBRAL 
PAIN SYNDROME WITH SYSTEMIC 

OSTEOPOROSIS IN OLDER WOMEN
Orlyk T.V., Povoroznyuk V.V., Dzerovych N.I.

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

Ukrainian Scientific Medical Center problems 
osteoporosis, Kiev

Summary. The article presents the results of a 
comparative evaluation of the effectiveness of various 
groups antiosteoporoticheskih drugs in reducing the severity 
of pain in the back of women with systemic osteoporosis. 
The analysis of the results of examination and treatment of 
182 postmenopausal women aged 48-76 years. The patients 
received therapy with alendronic, ibandronic, zolendronovoy, 
pamidronic, risedronic acid and strontium ranelate for 12 
months.

Upon completion of the full course of treatment / 
observation found that the pain at the time of the survey 
has decreased in the groups treated with strontium ranelate 
treatment (64.7%) and risedronic drugs (38.8%), ibandronic 
(38.2%) and pamidronic (31.0%) acids. Average (typical) 
level of pain decreased significantly more in the strontium 
ranelate therapy (51.0%) of risedronic drugs (44.7%), 
pamidronic (30.4%) and zolendronovoy (14.5%) acids. 
Minimum level of pain during the treatment of different 
groups of drugs antiosteoporoticheskimi decreased without 
significant differences. The maximum level of pain decreased 
significantly more in the strontium ranelate therapy (45.2%) 
and drug pamidronic acid (29.8%). The most effective drug 
in reducing pain in the back of postmenopausal women 
with osteoporosis system is strontium ranelate, and from 
antirezorbentov - drug pamidronic acid.

Key words: osteoporosis, back pain, efficiency, VAS, 
bisphosphonates, strontium ranelate.
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В ЛІКУВАННІ ОстеО ПОРОЗУ З ВеРтеБРАЛЬНИМИ 
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Резюме. За даними медичної статистики проблема поширеності остео порозу залишається однією з найактуальніших у 
сучасній медицині, оскільки остео поротичні переломи істотно впливають на рівень загальної захворюваності та 
смертності. Необхідно відмітити, що люди похилого віку часто мають коморбідні патологічні стани, що ускладнює 
визначення патогенезу розвитку низькоенергетичних переломів та тактики їх лікування. Наведений клінічний ви-
падок ілюструє необхідність деталізації патогенезу низькоенергетичних переломів, особливо у пацієнтів похилого 
віку, оскільки з віком зростає ймовірність розвитку остео порозу та метаболічних захворювань кісткової тканини, зо-
крема обумовлених дефіцитом або недостатністю вітаміну D. Також слід враховувати вірогідність інших захворю-
вань, які можуть порушувати її структурно-функціональний стан. Тому при відхиленнях у показниках рутинних об-
стежень (анемія, прискорене ШОЕ, гіперкальціємія, протеїнурія) до плану обстеження необхідно включати остео-
сцинтіграфію, стернальну пункцію, визначення маркерів кісткового метаболізму та β2-мікроглобуліну.

Ключові слова: остео пороз, переломи, мієломна хвороба.

Вступ
За даними медичної статистики проблема по-

ширеності остео порозу залишається однією з 
найактуальніших у сучасній медицині, оскіль-
ки остео поротичні переломи істотно впливають 
на рівень загальної захворюваності та смертнос-
ті [1]. Переломи стегнової кістки призводять до 
зниження очікуваної середньої тривалості жит-
тя на 12-15%. Проведені в Україні досліджен-
ня показали, що летальність серед хворих у пер-
ші 6 міс після остео поротичних переломів про-
ксимального відділу стегнової кістки становить 
20%, близько 50% пацієнтів не можуть пересува-
тися без сторонньої допомоги, а третина – втра-
чає здатність до самообслуговування [2]. Про-
блема поширеності остео порозу набула особли-
вого значення внаслідок різкого збільшення в 
популяції людей похилого віку, зокрема, жінок 
у постменопаузальному періоді [3]. У середньо-
му, в кожної жінки після 65 років виникає, як мі-
німум, один перелом кісток [4], а ризик подаль-
ших переломів, при їх наявності в анамнезі, різко 
зростає. Сумарний ризик остео поротичних пере-
ломів у віці 50 років становить 39,7% для жінок 
і 13,1% для чоловіків [5]. Приблизно 750 тис. 
нових вертебральних переломів реєструється у 
США щорічно серед людей старше 50 років, та у 
чверті з них протягом життя виникає, принаймні, 
ще один перелом тіла хребця [6].

На зниження якості кісткової тканини може 
також впливати порушення обміну вітаміну D 
– його дефіцит або недостатність, що теж спри-
яє збільшенню ризику переломів. Згідно з су-
часними міжнародними рекомендаціями (Holick 
M. et al., 2011), дефіцит вітаміну D визначаєть-
ся при показнику 25(OH)D менше 20 нг/мл (50,0 
нмоль/л), недостатність вітаміну D діагносту-
ється при рівні 25(OH)D 21-29 нг/мл (50,1-74,9 
нмоль/л), 25(ОН)D вище 30 нг/мл (75,0 нмоль/л) 
знаходиться в межах норми [7]. Дефіцит або не-
достатність вітаміну D можуть бути обумов-
лені його недостатнім надходженням в орга-
нізм через гіпоінсоляцію, або мати аліментар-
ний генез. У жінок в постменопаузі знижується 
інтенсивність синтезу кальцитріолу – власне 
D-гормону, оскільки естрогени регулюють ак-
тивність 1α-гідроксилази – ферменту, за допомо-
гою якого 25-гідроксихолекальциферол (25(ОН)
D3, кальцідіол) в нирках перетворюється на ак-
тивну форму вітаміну D3-1,25 дигідроксихоле-
кальціферол (1,25(ОН)2D3, кальцитріол) [8]. Рі-
вень вітаміну D нижче 50 нмоль/л призводить до 
підвищення рівня паратгормона (вторинний гі-
перпаратиреоз), що асоціюється з підвищеною 
швидкістю ремоделювання [9]. Причинами роз-
витку D-дефіцитних станів також можуть бути 
соматичні захворювання (захворювання нирок, 
печінкова недостатність, синдром мальабсорбції, 
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запальні захворювання кишечника), прийом ме-
дикаментів (глюкокортикоїдів, протисудомних, 
протигрибкових засобів), ожиріння, спадкові за-
хворювання, що супроводжуються підвищеним 
виведенням фосфору, онкологічна патологія [10, 
11]. Слід відзначити, що в сучасній медицині все 
більше уваги приділяють станам, що сприяють 
розвитку вторинного остео порозу (глюкокор-
тикоїд-індукований, ендокринний, на тлі захво-
рювань травної системи, ревматичних захворю-
вань, хронічної ниркової патології). Остео пороз 
може ускладнювати перебіг злоякісних новоут-
ворень, у тому числі, кровотворної системи, зо-
крема, множинної мієломи [12, 13, 14].

Необхідно відмітити, що люди похилого 
віку часто мають коморбідні патологічні ста-
ни, що ускладнює визначення патогенезу роз-
витку низькоенергетичних переломів та такти-
ки їх лікування. Тому необхідно користуватися 
певним алгоритмом діагностичного пошуку. Ал-
горитм включає: опитування, збір анамнезу, ви-
явлення факторів ризику та оцінку ризику пере-
ломів, у тому числі, з використанням опитуваль-
ника FRAX, об’єктивне обстеження, проведення 
рентгенологічного, денситометричного та лабо-
раторних досліджень [15]. Важливо пам`ятати, 
що підвищений рівень кальцію у сироватці кро-
ві та прискорення ШОЕ не характерні для сис-
темного остео порозу І типу. Тривалий субфібри-
літет, слабкість, анемія, значне зниження маси 
тіла, біль у кістках, що поєднуються з гіперкаль-
ціємією, вказують на високу ймовірність онко-
логічної патології, у тому числі, множинної мі-
єломи. Для виключення останньої необхідне до-
даткове обстеження (проведення рентгенографії 
пласких кісток, визначення в сечі білка Бенс-
Джонса, β2-мікроглобуліну в сироватці крові, 
протеїнограми, проведення стернальної пункції 
з оцінкою мієлограми, імуноцитохімічного до-
слідження). Виявлення при лабораторному об-
стеженні дефіциту вітаміну D та при денсито-
метрії остео порозу є однією з можливих ланок 
патогенезу переломів у пацієнтів похилого віку, 
але не виключає наявність у них й іншого захво-
рювання, наприклад, множинної мієломи. Наве-
дений нижче клінічний випадок це ілюструє до-
кладніше.

Клінічний випадок.
Пацієнтка Г., 83 роки. 09.06.2015 госпіталізо-

вана у неврологічне відділення Олександрівської 
клінічної лікарні м. Києва зі скаргами на вираже-

ний біль у попереково-крижовому відділі, що по-
силюється при рухах, більше праворуч. 

Анамнез захворювання: біль виник 1 міс тому 
після фізичного навантаження. Кілька тижнів за 
медичною допомогою не зверталась. На МРТ 
попереково-крижового відділу (від 31.05.2015) 
виявлені ознаки компресійних переломів L1, 
L3 хребців, дисциту L5-S1 дегенеративного ха-
рактеру, протрузії L1-2, L3-4, L5-S1, вторинно-
го центрального стенозу на рівні L3-L5. Амбула-
торно лікувалась ін`єкціями ксефокаму, таблет-
ками сирдалуду, нейробіону, від оперативного 
втручання відмовилась. 

Анамнез життя: туберкульоз, вірусний ге-
патит, венеричні хвороби, травми, цукровий діа-
бет заперечує, операції – струмектомія в 1987 р. 
з приводу аутоімунного тіреоїдиту Хашимото, з 
того часу приймає L-тироксин 75 мг на добу. Гі-
пертонічна хвороба протягом 10 років, постійно 
приймає амлодипін. У листопаді 2014 року діа-
гностована залізодефіцитна анемія та виявлене 
підвищення ШОЕ до 80 мм/год. Госпіталізована 
у неврологічне відділення у зв`язку з вираженим 
вертебральним больовим синдромом. 

Об`єктивне обстеження: загальний стан се-
реднього ступеня тяжкості, знижена маса тіла, 
шкіра чиста, бліда, молочні залози без особливос-
тей, периферичні лімфовузли не збільшені, пери-
феричних набряків немає, температура тіла нор-
мальна. Над легенями перкуторно легеневий звук, 
аускультативно – дихання везикулярне. ЧД – 16 за 
хвилину. Межі відносної серцевої тупості розши-
рені ліворуч на 1 см, АТ – 130/60 мм рт ст, ЧСС 
– 76 уд. за хвилину, аускультативно – тони при-
глушені, ритмічні, систолічний шум над аортою. 
Живіт м`який, безболісний, печінка біля краю ре-
берної дуги, селезінка не пальпується. Симптом 
поколочування негативний, стілець, діурез – без 
особливостей. Неврологічний статус: свідомість 
ясна, адекватна, правильно орієнтована, менін-
геальні знаки відсутні, очні щілини симетричні, 
зіниці D=S, фотореакції збережені. Об`єм рухів 
очних яблук повний, конвергенція відсутня, ніс-
тагму немає. Парезів кінцівок немає. Обмежені 
рухи попереково-крижового відділу хребта через 
біль. Рефлекси верхніх кінцівок – D=S, колінні – 
D=S, знижені, ахілові – відсутні, підошовні – зни-
жені. Чутливих розладів не виявлено, координа-
ційні проби виконує невпевнено. Дисдіадохокі-
незу немає. У позі Ромберга хиткість, стояння та 
хода обмежені через біль. Згладжений попереко-
вий лордоз, виражене напруження довгих м`язів 
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поперекового відділу, більше праворуч. Симптом 
Ласега помірний з обох боків, Вассермана – пози-
тивний з обох боків. 

На основі даних скарг, анамнезу, об`єктивного 
обстеження попередній діагноз: вертеброгенний 
попереково-крижовий полірадикулярний больо-
вий синдром, м`язово-тонічні прояви. Сенільний 
остео пороз з патологічними переломами L1, L3? 
Мієломна хвороба?

Результати лабораторно-інструментальних 
досліджень: 

– клінічний аналіз крові: гемоглобін 84 г/л, 
еритроцити – 2,48*1012/л, лейкоцити –2,8*109/л, 
гематокрит – 23,6%, тромбоцити – 183*109/л, ео-
зинофіли – 1%, мієлоцити – 1%, паличкоядерні 
нейтрофіли – 8%, сегментоядерні нейтрофіли – 
50%, лімфоцити – 34%, моноцити – 6%, пойкіло-
цитоз, ШОЕ – 77 мм/год. 

– біохімічний аналіз крові: креатинін – 68 
мкмоль/л, холестерин – 3,31 ммоль/л, глюко-
за сироватки – 4,58 ммоль/л, іонізований каль-
цій – 1,25 ммоль/л, фосфор – 1,18 ммоль/л. СРБ 
– 24 мг/л, β2-мікроглобулін – 8,5 мг/л, натрій – 
146,4 ммоль/л, калій – 5,24 ммоль/л, хлор – 113,6 
ммоль/л, маркер формування кісткової тканини 
(пропептид проколлагена I типу (P1NP)) – 67,33 
нг/мл, вітамін D – 4,99 нг/мл. 

– загальний аналіз сечі – кількість – 80 мл, пи-
тома вага – 1012, білок – 1,0 г/л, глюкоза не вияв-
лена, реакція лужна, мікроскопія – епітелій плас-
кий, лейкоцити до 4 у полі зору, еритроцитів не-
має, циліндри гіалінові поодинокі, зернисті 0-1 
у полі зору.

Рентгенографія черепу: кістково-травматич-
них та деструктивних змін не виявлено. Остео-
пороз стінки турецького сідла. 

Рентгенографія ОГК: легеневі поля емфізе-
матозні, дифузний пневмофіброз. Корені легень 
фіброзно ущільнені. Синуси вільні, купола діа-
фрагми контуруються з обох боків. Серце і аор-
та – вікові зміни. 

Рентгеностео денситометрія (ДЕХА – 
проведена в Українському науково-медично-
му центрі проблем остео порозу): на рівні по-
перекового відділу хребта (L1-L4) – МЩКТ 
0,864 г/см2, Т-критерій (-2,6) SD, Z-критерій 
(-2,2) SD; на рівні проксимального відділу стег-
нової кістки – МЩКТ 0,967 г/см2, Т-критерій 
(-0,3) SD, Z-критерій (0,0) SD. При проведенні 
рентгенморфометричного аналізу тіл хребців ви-
явлені компресійні переломи L1, L3. Заключен-
ня: системний остео пороз з патологічними пере-
ломами L1, L3. 

Таким чином, підставою для компресійних 
переломів L1, L3 низькоенергетичного харак-
теру у даної пацієнтки є діагностований сис-
темний остео пороз на тлі дефіциту вітаміну D. 
Проте, враховуючи прискорення ШОЕ до 77 мм/
год, еритро- та лейкопенію, необхідне прове-
дення онкопошуку, а також остео сцинтіграфії 
та стернальної пункції, оскільки такі перело-
ми можуть бути проявами системної патології 
 кровотворення.

Остео сцинтіграфія: через 3 години після в/
венного введення остео тропного радіофармпре-
парату визначаються вогнища гіперфіксації тех-
нефора Тс-99м у проекції хребців L1, L3. Актив-
ність включення радіоіндикатора у зазначених 
зонах відносно незмінених, поряд розташова-
них, ділянок хребців відповідно складає 206% та 
167%. Сцинтіграфічні ознаки компресійних пе-
реломів хребців L1, L3. 

Мієлограма: мієлоцити – 10%; метамієлоци-
ти – 6,5%; паличкоядерні нейтрофіли – 4,5%; 
сегментоядерні нейтрофіли – 14%; моноцити – 
2,5%; лімфоцити – 14%; плазматичні клітини – 
32%; нормоцити базофільні – 0,5%; поліхромато-
фільні – 8,5%; оксифільні – 7,5%; співвідношен-
ня Л:Е – 5,6:1; ІЗН – 0,9; ІЗЕ – 0,9. 

Імуноцитохімічне дослідження: у мазках 
кістковомозкового аспірату визначається 57% 
поліморфних анаплазованих плазматичних клі-
тин. Множинна мієлома.

Наведений клінічний випадок вказує на 
складність диференційної діагностики та визна-
чення патогенезу компресійних переломів L1, 
L3 у пацієнтки похилого віку. За результатами 
остео денситометрії був виявлений остео пороз, 
який є підставою для вертебральних переломів, 
особливо на тлі значно вираженого дефіциту ві-
таміну D. Але, наявність анемії, лейкопенії, при-
скорення ШОЕ, гіперфіксації Тс-99м у проекції 
хребців L1, L3, активність включення радіоінди-
катора до 206% та 167% відповідно, вказує на не-
обхідність проведення спеціального обстеження 
для виключення множинної мієломи. Слід звер-
нути увагу, що за результатами рентгенографії 
черепу, типових для цього захворювання ознак 
остео резорбції не виявлено; збільшення рівня 
β2-мікроглобуліну в крові було незначним. Тому 
проведення стернальної пункції з оцінкою мієло-
грами є діагностичною процедурою, результати 
якої дозволили верифікувати множинну мієлому, 
як основний діагноз. Лікування пацієнтки буде 
проводитись у спеціалізованому відділенні від-
повідно до стандартів. 
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Висновки
Наведений клінічний випадок ілюструє не-

обхідність деталізації патогенезу низькоенерге-
тичних переломів, особливо у пацієнтів похило-
го віку, оскільки з віком зростає ймовірність роз-
витку остео порозу та метаболічних захворювань 
кісткової тканини (дефіцит або недостатність ві-
таміну D). Також слід враховувати вірогідність 
інших захворювань, які також можуть порушу-
вати її структурно-функціональний стан. Тому 
при відхиленнях у показниках рутинних обсте-
жень (анемія, прискорення ШОЕ, гіперкальціє-
мія, протеїнурія) до плану обстеження необхідно 
включати остео сцинтіграфію, стернальну пунк-
цію, визначення маркерів кісткового метаболіз-
му та β2-мікроглобуліну.
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НеОБХОДИМОстЬ ДИФФеРеНЦИРО-
ВАННОГО ПОДХОДА В ЛеЧеНИИ ОстеО-

ПОРОЗА с ВеРтеБРАЛЬНЫМИ ПеРеЛО-
МАМИ У ПАЦИеНтОВ ПОЖИЛОГО ВОЗ-

РАстА 
Поворознюк В.В.1, Нишкумай О.И.1,2, 

Калинина С.Е.2, Карпович Л.Г.2, 
Зайцева О.Е.2, Лысак З.В.3, Коваленко Н.В.3
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Чеботарева НАМН Украины»,  

2 Национальный медицинский университет 
им. О.О. Богомольца,  

3 Александровская клиническая больница, 
Киев

Цель. Обосновать необходимость дифференциро-
ванного подхода в лечении вертебральных переломов у 
пациентов пожилого возраста на клиническом примере. 

По данным медицинской статистики проблема рас-
пространенности остео пороза остается одной из самых 
актуальных в современной медицине, поскольку остео-
поротические переломы существенно влияют на уровень 
общей заболеваемости и смертности. Проблема распро-
страненности остео пороза приобрела особое значение 
вследствие резкого увеличения в популяции людей по-
жилого возраста, в частности, женщин в постменопау-

зальном периоде. На снижение качества костной ткани 
может также влиять нарушение обмена витамина D – его 
дефицит или недостаточность, что также повышает риск 
переломов. Необходимо отметить, что пожилой человек 
может иметь совокупность коморбидной патологии, что 
делает очень сложным вопрос о выяснении патогенеза 
возникновения низкоэнергетического перелома и такти-
ки его лечения. Поэтому необходимо пользоваться опре-
деленным алгоритмом диагностического поиска. 

Результаты. Приведенный клинический случай ил-
люстрирует необходимость детализации патогенеза низ-
коэнергетических переломов, особенно у пациентов по-
жилого возраста, поскольку с возрастом возрастает веро-
ятность развития остео пороза и метаболических заболе-
ваний костной ткани (дефицит или недостаточность ви-
тамина D). 

Выводы. Следует учитывать вероятность других за-
болеваний, которые также могут ухудшать структур-
но-функциональное состояние костной ткани. Поэтому 
при отклонениях в показателях рутинных обследований 
(анемия, ускорение СОЭ, гиперкальциемия, протеину-
рия) в план обследования необходимо включать остео-
сцинтиграфию, стернальную пункцию, определение 
маркеров костного метаболизма и β2-микроглобулина.

Ключевые слова: переломы, остео пороз, миеломная 
болезнь.
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NEED FOR A DIFFERENTIATED APPROACH 
IN THE TREATMENT OF OSTEOPOROSIS 

WITH VERTEBRAL FRACTURE IN ELDERLY 
PATIENTS
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2 National Medical University O.O. 
Bogomoltsya, 
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The aim. The aim of the articles is to the of a 
differentiated approach in treatment of vertebral fractures in 
elderly patients on a clinical example. According to medical 
statistics, the prevalence of osteoporosis problem remains 
one of the most important in modern medicine because 
osteoporotic fractures significantly affect the level of overall 
morbidity and mortality. The problem the prevalence of 
osteoporosis acquired special significance due to the sharp 

increase in the population of elderly people, in particular, 
postmenopausal women. The disorder of metabolic Vitamin 
D (deficiency or insufficiency) cause the decrease of quality 
bone tissue and increases the risk of fractures. It should 
be noted that an older person may have a set of comorbid 
pathology that makes it very difficult question of clarifying 
the pathogenesis of occurrence of a low-energy fracture and 
its treatment plan. It is therefore necessary to use a specific 
algorithm of diagnostic search.

Results. The above clinical case illustrates the need 
of specification of the pathogenesis low-energy fractures, 
especially in the elderly, because age increases the likelihood 
of developing osteoporosis and metabolic bone diseases 
(deficiency or insufficiency of vitamin D).

Conclusions. It should be taken into account, that the 
probability of other diseases can also worsen the structural and 
functional state of the bone tissue. Therefore, it is a deviation 
in terms of routine examinations (anemia, accelerated ESR, 
hypercalcemia, proteinuria) should be included in the survey 
plan bone scan, sternal puncture, the definition of markers of 
bone metabolism and β2-microglobulin.

Key words: fractures, osteoporosis, multiple myeloma.
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Наказ МОЗ України від 22 жовтня 2012 
року №832 «Про затвердження уніфікованого 
клінічного протоколу медичної допомоги 
дітям, хворим на ювенільний артрит» визна-
чив пріоритетність загальної оцінки активності 
ювенільного ревматоїдного артриту (ЮРА) 
лікарем та загальної оцінки благополуччя 
пацієнтом або його батьками в комплексній 
характеристиці ступеня активності захворю-
вання. Станом на сьогоднішній день у світовій 
медичній практиці накопичений ґрунтовний 
досвід використання психометричної шкали 
Лайкерта (Likert scale, 5) в загальній оцінці бла-
гополуччя як самим пацієнтом, так і його батька-
ми, а також у загальній оцінці активності ЮРА 
лікарем [1, 2]. При цьому дані таких досліджень 
досить суперечливі. Так, Lal S.D. та ін. довели 
співпадіння результатів загальної оцінки бла-
гополуччя батьками та їх дітьми лише в 66% 
випадків [3], тоді як Sztajnbok F. та ін. показали, 
що батьки оцінюють здоров’я дітей краще, ніж 
самі пацієнти та їх лікарі [4]. 

Метою роботи було вивчити особливості 
загальної оцінки активності ЮРА та благополуч-
чя хворих за результатами опитування пацієнта, 
одного із батьків та лікаря, при порівняльному 
аналізі визначити показник із найбільшою 
діагностичною цінністю. 

Для досягнення мети дослідження були 
обстежені 129 дітей. Основну групу склали 60 
хворих на ЮРА, групу порівняння – 30 хворих 

на реактивний артрит, контрольну групу – 39 
практично здорових дітей. Обрані групи були 
співставні за статтю, віком та національністю. 
Тривалість хвороби в основній групі становила 
(2,6±0,4) роки, в групі порівняння – (14,5±4,6) 
днів. Загальну оцінку благополуччя визнача-
ли шляхом застосування психометричної шкали 
Лайкерта хворою дитиною у віці виключно після 
6 років, а також одним із батьків. Дітям віком 
6-10 років пропонували шкалу з малюнками, 11 
років та старшим – просту психометричну шка-
лу Лайкерта. Загальну оцінку активності захво-
рювання проводили лікарі за допомогою простої 
психометричної шкали Лайкерта.  

Досліджено, що в цілому здоров’я дітей з 
ЮРА та реактивним артритом, за даними опи-
таних, було гірше, ніж у контрольній групі. 
В основній групі загальна оцінка благополуччя 
та активності хвороби при її визначенні різними 
аплікантами не відрізнялася, тоді як у групі 
порівняння пацієнти та їх батьки оцінювали 
здоров’я гірше, ніж лікарі (табл. 1). 

Для вивчення ступеня взаємозв’язків 
загальної оцінки активності ЮРА та благополуч-
чя хворих з основними клінічними та лаборатор-
ними показниками захворювання була побудова-
на кореляційна модель (табл. 2). 

Отримані дані дають можливість стверджу-
вати, що загальна оцінка благополуччя батька-
ми та дітьми з різним рівнем зв’язку пов’язана 
з варіантом суглобової форми та перебігом хво-

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

ВИКОРИстАННЯ ПсИХОМетРИЧНОЇ ШКАЛИ ЛАЙКеРтА  
В ЗАГАЛЬНІЙ ОЦІНЦІ АКтИВНОстІ ЗАХВОРЮВАННЯ  

тА БЛАГОПОЛУЧЧЯ ДІтеЙ ІЗ ЮВеНІЛЬНИМ РеВМАтОЇДНИМ 
АРтРИтОМ

Павлишин Г.А., Ковальчук Т.А., Лучишин Н.Ю.

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

таблиця 1. Загальна оцінка активності хвороби та благополуччя обстежених дітей

Група Загальна оцінка благополуччя 
пацієнтом, см

Загальна оцінка благополуччя 
батьками, см

Загальна оцінка активності 
хвороби лікарем, см

Основна 3,47±0,26#; n=56 3,69±0,24#; n=59 3,35±0,21#; n=60

Порівняння 4,12±0,51*#; n=17 4,10±0,35*#; n=29 3,12±0,19#; n=30

Контрольна 0,53±0,15; n=36 0,70±0,17; n=30 0,00±0,00; n=39

П р и м і т к и: * – p<0,05 порівняно з оцінкою лікаря в одній групі; # – p<0,05 порівняно з аналогічним показником у 
контро льній групі.
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Короткі повідомлення

роби, ступенем активності, загальною оцінкою 
болю. Визначена лікарем загальна оцінка 
активності захворювання корелювала з лабора-
торними показниками гострої фази запалення, 
що підтверджує високу діагностичну цінність 
даного показника.

Для стандартизації діагностичного підходу 
в комплексній оцінці ступеня активності ЮРА 
нами було розраховано ступінь змін показника 
загальної оцінки благополуччя пацієнтом та од-
ним із батьків, загальної оцінки активності хво-
роби лікарем шляхом обчислення коефіцієнту 
діагностичної цінності за формулою Земско-
ва. У результаті було встановлено, що найви-
щу діагностичну цінність має загальна оцінка 
активності хвороби лікарем (Кі=1,63), дещо мен-
ше – загальна оцінка благополуччя батьками 
(Кі=2,91), ще менше – дітьми (Кі=3,15). 

Таким чином, застосування психометричної 
шкали Лайкерта у хворих на ЮРА є ефектив-
ним інструментом загальної оцінки активності 
захворювання та благополуччя дітей, що 
дозволяє швидко та достовірно визначати 
ступінь активності захворювання в комплексі 
з визначенням кількості активних суглобів, 

показників ШОЕ та С-реактивного протеїну. 
Найвищу діагностичну цінність мають по-
казники загальної оцінки активності хвороби 
лікарем та загальної оцінки благополуччя бать-
ками. Отримані результати свідчать про те, що 
в Україні батьки цікавляться самопочуттям своїх 
дітей та добре інформовані про їх реальний стан 
здоров’я.
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таблиця 2. Кореляційна модель загальної оцінки активності хвороби та благополуччя дітей із клінічними 
та лабораторними показниками ЮРА

Показник
Загальна оцінка 

благополуччя паці-
єнтом

Загальна оцінка 
благополуччя бать-

ками

Загальна оцінка ак-
тивності хвороби

лікарем

Варіант суглобової форми 0,37* 0,50* 0,53*

Варіант перебігу 0,31* 0,29* 0,22
Ступінь активності 0,36* 0,44* 0,67*

Функціональний клас 0,22 0,23 0,61*

Ранкова скутість 0,20 0,09 0,38*

Загальна оцінка болю пацієнтом 0,87* 0,83* 0,69*

Загальна оцінка болю батьками 0,84* 0,87* 0,57*

Загальна оцінка благополуччя пацієнтом 1,00 0,90* 0,76*

Загальна оцінка благополуччя батьками 0,90* 1,00 0,76*

Загальна оцінка активності хвороби лікарем 0,76* 0,76* 1,00
Лейкоцити крові 0,07 0,10 0,26*

Паличкоядерні нейтрофіли 0,26 0,34* 0,30*

ШОЕ -0,11 0,03 0,29*

С-реактивний протеїн 0,07 0,10 0,35*

Серомукоїди 0,05 0,17 0,34*

Ревматоїдний фактор 0,13 0,15 0,35*

П р и м і т к а. * – кореляційний зв’язок достовірний (p<0,05).
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Моделювання хронічного неспецифічного за-
хворювання легень (ХНЗЛ) проведене на 40 здо-
рових білих щурах лінії Wistar шляхом введен-
ня побутового мілкодисперсного пилу. Виведен-
ня тварин з експерименту проводилося на 6-й і 
9-й місяці.

Проведення гістоморфометричних дослі-
джень кісткової тканини поперекового відділу 
хребта експериментальних тварин свідчать про 
формування остеопорозу вже через 6 місяців мо-
делювання ХНЗЛ. Виявлені зміни губчастої кіст-
ки свідчать про зниження процесів кісткового 
ремоделювання з ознаками переважно гладень-
кого розсмоктування кісткової тканини зі слаб-
ко вираженою остеобластичною реакцією й за-
гальним зниженням остеопластичних процесів. 
Так, встановлено, що в першу чергу порушення 
проявлялись у трабекулярній кістці хребців. Від-
значається виражене розрідження трабекулярної 
мережі при дифузному стоншуванні переважної 
більшості кісткових балок. Припускаємо, що по-
дібна тенденція стосується не лише горизонталь-
них кісткових балок, але й вертикальних, вна-
слідок чого ризик механічної неспроможності 
кісткових структур підвищується за рахунок не-
зворотних змін тривимірної трабекулярної мере-
жі. Відзначається стоншування кортекса зі змен-
шенням кількості його контактів з кістковими 
трабекулами. 

За 9 місяців експерименту спостерігається 
нерівномірне (аж до ниткоподібного) стоншу-
вання переважної більшості кісткових трабекул 
з формуванням гладеньких і нерівних країв. Ви-
являється характерний феномен вільних трабе-
кул, який є морфологічною ознакою посилення 
фази резорбції кісткової тканини, коли пенетра-
ція трабекул відбувається внаслідок збільшен-
ня числа базисних багатоклітинних одиниць 
резорбції. Згідно даних Lindsay R. перфора-
ція трабекул сама по собі порушує зв’язок між 
резорбцією й формуванням з того моменту, як 
втрачається опора для попередників остеоблас-
тів. Разом із потоншеними трабекулами, часті-

ше в діафізарній області, має місце формування 
поодиноких нерівномірно розширених кісткових 
трабекул без поперечних зв’язків між собою й 
кортексом. Порушення формування мережі кіст-
кових трабекул і кортикального шару проявля-
ються не лише структурно, але й якісно – вияв-
ляються ділянки кортекса й кісткові трабекули, 
в центральних відділах яких пластинчаста кіст-
кова тканина заміщається поздовжньо розташо-
ваними звитими волокнами ретикуло-фіброзної 
кісткової тканини. На крайовій поверхні кістко-
вих трабекул спостерігаються остеобласти, які 
перебувають у стані спокою, що вказує на низь-
ку функціональну активність і свідчить про ви-
ражене пригнічення процесів кісткової опозиції. 
У діафізарному відділі деяких хребців зустріча-
ються мікропереломи кісткових структур з озна-
ками регенерації цих ушкоджень у вигляді грубо-
волокнистої кісткової тканини. 

Отже, можна вважати, що патологічна ре-
зорбція кістки при ХНЗЛ відбувається переваж-
но шляхом гладенької резорбції без участі остео-
кластів, а за допомогою аутолізу кісткової тка-
нини вздовж розташування судинних каналів. 
Порушення архітектоніки кістки відбувається за 
змішаним трабекулярно-кортикальним типом.

Існує думка, що гладенька резорбція пред-
ставляє собою процес атрофії кістки. Натомість, 
виявлення нами остеокластів, які розташовують-
ся на поверхні стоншених кісткових балок нере-
гулярно й поодиноко, дає підставу вважати глад-
ку резорбцію однією зі стадій остеокластичної 
резорбції. Крім того, наявність остеоцитів з ви-
раженими деструктивними змінами в розшире-
них лакунах із зазубреними краями свідчить про 
участь цих клітин у кістковій резорбції. Врахо-
вуючи те, що активні остеокласти практично не 
зустрічались на кісткових трабекулах, можна 
стверджувати, що у розвитку остеопорозу при 
ХНЗЛ остеокластична резорбція не є доміную-
чою. 

Будь-які фактори навколишнього середови-
ща, у тому числі й хронічний запальний процес, 

стРУКтУРНА ДеЗОРГАНІЗАЦІЯ ГУБЧАстОЇ КІстКИ 
ПОПеРеКОВОГО ВІДДІЛУ ХРеБтА БІЛИХ ЩУРІВ  

З еКсПеРИМеНтАЛЬНИМ ХРОНІЧНИМ НесПеЦИФІЧНИМ 
ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛеГеНЬ

Масік Н.П.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
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є потужними стресовими факторами для організ-
му. На першому етапі післядії стресового фак-
тора відбувається надлишкова продукція кате-
холамінів, які активують синтез кортикостерої-
дів. Останні, порушуючи всмоктування кальцію 
в кишечнику, викликають гіпокальціємію, яка, у 
свою чергу, сприяє розвитку вторинного гіперпа-
ратиреозу, посиленню кісткової резорбції. У по-

дальшому наступає стадія адаптації, яка перебі-
гає по типу «лінивої кістки». Для цього варіан-
ту характерним є різке пригнічення формування 
кістки на тлі помірної кісткової резорбції. Оче-
видно, ХНЗЛ є саме тим стресовим фактором, 
який запускає патогенетичні механізми повіль-
ного формування остеопорозу. 

ДОсЛІДЖеННЯ стРУКтУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО стАНУ 
КІстКОВОЇ тКАНИНИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ЛІМФОЇДНУ 

ЛеЙКеМІЮ тА ОЦІНКА еФеКтИВНОстІ ЛІКУВАЛЬНИХ 
ПРОГРАМ 

Жулкевич І.В., Вибирана Р.Й.

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

Вступ. Фактично не вивчено розповсюдже-
ність вторинних остеопоротичних уражень кіст-
кової тканини (КТ) у хворих на хронічну лімфо-
їдну лейкемію (ХЛЛ) у різних вікових групах і 
відповідно не існує наукового обгрунтування за-
лежності стану КТ від віку, статі та стадії лім-
фомного процесу й методів хіміотерапевтичного 
лікування, що унеможливлює своєчасну діагнос-
тику остеопоротичних і остеопенічних змін КТ 
у даної категорії хворих і проведення адекватно-
го медикаментозного лікування й профілактики. 

Мета: виявити основні фактори модифікації 
КТ у хворих на ХЛЛ залежно від віку, статі та 
стадії лімфопроліферативного процесу. Провес-
ти клінічну апробацію лікувальних програм для 
корекції зниженої мінеральної щільності кістко-
вої тканини (МЩКТ) у хворих на ХЛЛ.

Матеріали та методи. Вивчено стан КТ у 180 
хворих на ХЛЛ методом денситометричного до-
слідження поперекового відділу хребта на двох-
фотонному кістковому рентгенівському абсорб-
ціометрі DPX-A фірми «Lunar Corp» (США). 

Проведено клінічну апробацію лікувальних 
програм для корекції зниженої МЩКТ у хворих 
на ХЛЛ: 

– лікувальна програма №1 з використанням 
комплексного препарату «Кальцій-D3 Нікомед»; 

– лікувальна програма №2 з використанням 
препарату «Осталон»; 

– лікувальна програма №3 з використанням 
препарату «Бівалос». 

Кожна з опцій лікування передбачала наяв-
ність остеопенічних та остеопоротичних (ОП) 
змін КТ поперекового відділу хребта (ПВХ) у об-
стежених нами хворих на ХЛЛ. Призначення та 
вибір схем лікування залежав від глибини остео-
пенічних змін КТ, виявлених методом двохфо-
тонної абсорбціометрії, та показів і протипоказів 
до призначення медикаментозних засобів.

Методом оцінки клінічної ефективності при-
значених лікувальних комплексів обрано дві гру-
пи критеріїв: 1) стан КТ ПВХ, який оцінювали за 
МЩКТ, сумарним вмістом мінералів та кальцію 
в КТ ПВХ; 2) зміни загального стану хворих: за 
шкалою Карновські й вплив на якість життя (ЯК) 
– за основною анкетою «ЄОДТР-30».

Препарат «Кальцій-D3 Нікомед» був призна-
чений 9 жінкам віком від 47 до 83 років (серед-
ній вік 64,0±3,9 років),  тривалість постменопа-
узи до 27 років (середня тривалість постмено-
паузи 10,4±3,2 років), тривалість ХЛЛ від 1 до 
108 міс (середня тривалість 42,0±12,3 міс) та ста-
дія захворювання В та С, й 16 чоловікам віком 
від 48 до 85 років (середній вік 65,4±2,9 років) із 
тривалістю ХЛЛ до 132 міс (середня тривалість 
37,4±9,3 міс). 

Препарат «Осталон» упродовж 3-х місяців 
отримували 11 жінок віком від 53 до 79 років (се-
редній вік 67,8±2,7 років) із тривалістю постме-
нопаузи до 32 років (середня тривалість 13,7±2,9 
років) і тривалістю ХЛЛ від 1 до 240 місяців (се-
редня тривалість 46,3±20,8 міс) та 4 чоловікам 
віком від 46 до 75 років (середній вік 61,8±6,2 
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років) із тривалістю захворювання від 2 до 18 міс 
(середня тривалість 7,5±3,7 міс) з В та С стадія-
ми ХЛЛ.

«Бівалос» призначали 17 жінкам віком від 55 
до 79 років (середній вік 71,3±1,6 років) із трива-
лістю постменопаузи до 39 років (середня трива-
лість 19,5±2,2 років) та тривалістю захворюван-
ня до 180 міс (середня тривалість 47,8±12,6 міс) 
з В та С стадіями захворювання. 

Статистичний аналіз та візуалізацію отрима-
них даних виконували за допомогою статистич-
ного пакета «OpenStat» і «StatGraphics» (версія 
3.0).

Результати. У хворих на ХЛЛ рівень вміс-
ту мінералів у КТ ПВХ у групі жінок у вікових 
категоріях до та старше 60 років був достовірно 
нижчий, ніж у групах чоловіків у відповідних ві-
кових категоріях. Остеопенічні та ОП зміни КТ 
поперекового відділу хребта спостерігалися як у 
групі чоловіків, так і в жінок, хворих на ХЛЛ, 
до і старше 60 років. Остеопенічний синдром є 
складовою частиною клінічного перебігу ХЛЛ 
– найменший його відсоток (25%) зустрічаєть-
ся в категорії чоловіків до 60 років із тривалістю 
захворювання до 1 року, а найбільший (100%) – 
у категорії жінок до 60 і старше 60 років у гру-
пах із тривалістю захворювання більше 5 років. 
У загальній групі хворих на ХЛЛ рівень ОП змін 
КТ перевищує загальнопопуляційні показники й 
складає понад 50%.

Отримали статистичні моделі зміни рівня 
МЩКТ залежно: а) від статі й стадії захворюван-
ня (р<0,01); б) від статі, стадії захворювання та 
відносного показника МЩКТ до належної в мо-
лодому віці (R2=0,93; р<0,05); в) від стадії захво-
рювання та протоколів хіміотерапевтичного лі-
кування (R2=0,96; р<0,05), які відповідають ви-
сокому рівню предикативності. Обрахунок від-
соткової складової дієвих модельних факторів 
довів достовірний вагомий внесок статі та стадії 
захворювання, а залежно від останньої й обрано-
го методу хіміотерапевтичного лікування, в про-
гнозуванні рівня МЩКТ у хворих на ХЛЛ. 

Призначення препарату «Кальцій-D3 Ніко-
мед» протягом 4 місяців у дозі 1000 мг на добу 
в жінок не спричинило достовірних змін МЩКТ. 
Аналіз стану КТ ПВХ у чоловіків після прове-
деної терапії показав збільшення МЩКТ, досто-
вірне в усіх досліджуваних ділянках, за вийнят-
ком хребця L2. Відношення виявленої МЩКТ до 
її належної в тому ж віці, виражене у відсотках, 
достовірно зросло в хребцях L1 та L3 і на сумар-

них ділянках L1-L2, L1-L3, L1-L4, L2-L3, L3-L4. 
В абсолютному значенні достовірним був при-
ріст у всіх ділянках дослідження, за вийнятком 
L3-L4.

Призначення препарату «Осталон» жінкам, 
хворим на ХЛЛ, призвело до приросту МЩКТ із 
статистично достовірними даними в L3, L1-L3, 
L1-L4 (на 5,4%), L2-L3. Достовірне збільшення 
показника співвідношення виявленої МЩКТ до 
належної в молодому віці у відсотках, спостері-
гали в L3 та на сумарних ділянках L1-L2, L1-L3, 
L1-L4, L2-L3. В абсолютних цифрах він статис-
тично виріс на сумарних ділянках L1-L3, L3-L4. 
Вміст мінералів достовірно виріс у L2 та на су-
марній ділянці L1-L4 (на 8,5%).

Відзначено збільшення МЩКТ ПВХ у жінок 
після 3-місячної терапії «Бівалосом» та статис-
тичну достовірність у всіх хребцях. Достовірне 
збільшення показника співвідношення виявленої 
МЩКТ до належної в молодому віці, як у відсо-
тковому відношенні, так і в абсолютних цифрах 
на всій ділянці ПВХ. Таку ж закономірність спо-
стерігали стосовно співвідношення виявленої 
МЩКТ до її належної в тому ж віці. Вміст міне-
ралів у КТ достовірно збільшився після терапії 
«Бівалосом» на всій досліджуваній ділянці (на 
сумарній ділянці L1-L4 на 18,5%), за винятком 
хребця L4. Що стосується геометричних харак-
теристик ПВХ – висоти, ширини та площі хреб-
ців, – зміна цих показників була недостовірною.

Показник, що відображає відношення вмісту 
мінералів до ширини хребців, достовірно збіль-
шився у хребцях L1, L2, L3  та сумарних ділян-
ках L1-L2, L1-L3, L1-L4 (на 13,5%).

При оцінці впливу на ЯЖ (за анкетою 
«ЄОДТР-30») виявлено достовірне збільшення 
основних показників у групах жінок, що отри-
мували лікувальні програми корекції КТ порів-
няно із групами чоловіків.

Висновки. Структурно-функціональний стан 
КТ у хворих на ХЛЛ характеризується знижен-
ням основних характеристик міцності КТ: вміс-
ту мінералів та зменшенням МЩКТ. Зменшення 
МЩКТ у вигляді остеопенічних та остеопоро-
тичних змін потребує розробки адекватних ме-
тодів медикаментозного лікування на різних ста-
діях захворювання. Лікувальні програми з ви-
користанням препаратів «Кальцій-D3 Нікомед», 
«Осталон» і «Бівалос» можуть бути впроваджені 
в практику лікування остеопенічного синдрому у 
хворих на ХЛЛ.
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До редакційної теки журналу «Проблеми остеології» при-
ймаються клінічні, експериментальні та оглядові роботи, які ви-
світлюють питання епідеміології, етіології, патогенезу, діагнос-
тики, профілактики та лікування остеопорозу і його ускладнень, 
а також інших захворювань кістково-м’язової та суміжних з нею 
систем. Друкуються оригінальні статті, лекції, огляди літератури, 
короткі повідом лення, наукова хроніка (інформація про з’їзди та 
конференції).

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

Рукопис може бути написаний українською, російською або 
англійською мовами і повинен супроводжуватися резюме та клю-
човими словами трьома мовами (українською, російською, англій-
ською).

Обсяг статті оригінальних досліджень не повинен перевищу-
вати 14-15 сторінок друкованого текс ту разом з таблицями, ілю-
страціями, списком використаної літератури і резюме. Лекції та 
огляди можуть мати обсяг до 24 сторінок, короткі повідомлення – 
до 3 сторінок (2 ілюстрації, таблиці або рисунки).

Текст набирають в редакторі Microsoft Word гарнітурою Times 
New Roman 12 кеглів без табуляторів, переноси в словах відсутні. 
Всі спеціальні знаки набираються за допомогою команд «вставка 
/ символ»). Інтервал між рядками – 1,5, поля з усіх боків по 2 см. 
Електронний варіант рукопису 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-
мою:
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Прізвище І.П., Прізвище І.П. всіх авторів 
Установа, з якої надходить робота, Місто

Резюме. Основною мовою статті обсягом 800-1000 знаків.
Ключові слова: 3-10 слів.

Вступ / Актуальність, де стисло поданий 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 
встановлених фактів). Автори беруть на себе відповідальність за 
якість та вірогідність наведених даних. Усі величини мають бути 
наведені в одиницях СІ.

Висновки з даної роботи чи перспективи вив чення висвітле-
ної проблеми.

Література – перелік використаної літератури містить цито-
вану літературу переважно за останні 10 років, наводиться згідно з 
порядком цитованих у тексті джерел (цифрами в квадратних дуж-
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