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АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА

Остеоартроз (ОА) – хронічне прогресу�
юче дегенеративне захворювання суглобів,
що характеризується деградацією сугло�
бового хряща з подальшими змінами в
субхондральній кістці та розвитком край�
ових остеофітів, що призводить до втрати
хряща й супутнього ураження інших ком�
понентів суглоба (синовіальна оболонка,
зв’язки). Слід зазначити, що в іноземній
літературі остеоартрит виступає аналогом
остеоартрозу: тим самим, дослідники
підкреслюють роль запального процесу в
патогенезі захворювання.

При проведенні Міжнародної декади за�
хворювань кісток та суглобів (2000�2010)
виділені наступні захворювання, що ма�
ють найбільш важливе медико�соціальне
значення для суспільства: остеоартрит
(остеоартроз), остеопороз, біль у нижній
частині спини, ревматоїдний артрит, трав�
матичні пошкодження. За впливом на стан
здоров’я ОА займає серед усіх захворю�
вань 4�е місце в жінок та 8�е в чоловіків.
Серед основних чинників ризику захворю�
вання – вік, ожиріння й травматичне уш�
кодження суглоба.

Остеоартроз – найбільш поширена фор�
ма суглобової патології [2, 9, 20]. У захід�
них країнах рентгенологічні ознаки ОА
зустрічаються в більшості осіб старше 65
років й приблизно у 80% людей старше 75
років. Приблизно 11% осіб старше 60 років
мають симптоматичний (із клінічними
проявами) ОА колінних суглобів. Серед
жителів США старше 30 років симптома�
тичний ОА колінних суглобів зустріча�
ється приблизно в 6%, а симптоматичний
ОА кульшового суглоба – приблизно у 3%
населення. Через поширеність і часту не�
працездатність, що супроводжують захво�
рювання при локалізації в колінному та
кульшовому суглобах, ОА зумовлює біль�
шу кількість проблем, пов’язаних з ходь�
бою та підйомом по сходах, ніж будь�яка
інша хвороба. ОА – найбільш часта при�
чина ендопротезування кульшового та
колінного суглобів. У Європі кожні 1,5 хви�
лини замінюють уражений суглоб, в США

щорічно проводиться приблизно 500 000
ендопротезувань. Поширеність захворю�
вання вивчена в епідеміологічних до�
слідженнях. У 2002 році поширеність ос�
теоартрозу склала в США 13,2 млн,
Європі – 14,5 млн, Японії – 6,6 млн. Час�
тота остеоартрозу збільшується з віком,
при цьому очевидні статеві відмінності.
До 50�літнього віку поширеність ОА в
більшості суглобів вище в чоловіків у по�
рівнянні з жінками. Після 50 років в
жінок у порівнянні із чоловіками частіше
спостерігається ОА колінних суглобів,
суглобів кисті, стопи. У більшості дослі�
джень ОА кульшового суглоба частіше
спостерігається в чоловіків. У популяцій�
них дослідженнях частота й поширеність
захворювання збільшується в 2�10 разів
за період від 30 до 65 років і продовжує
збільшуватися далі з віком. Поширеність
ОА в багато разів перевищує пошире�
ність ревматоїдного артриту; витрати, по�
в’язані з ОА в США становлять 15,5 млрд.
доларів на рік, що в три рази перевищує
витрати на лікування ревматоїдного арт�
риту [13, 20]. З віком частота ОА істотно
збільшується. Так, якщо у віці до 29 ро�
ків хворіє 8,4 людини на 1000 населення,
в 30�39 років – 42,1 на 1000 чоловік,
40�49 років – 191,9 на 1000 чоловік,
50�59 років – 297,2 на 1000 чоловік, то в
60�69 років – 879,7 на 1000 чоловік [2, 3].
Гонартроз у чоловіків зустрічається
більш ніж у 2 рази рідше, ніж у жінок,
при цьому жінки частіше страждають
ОА колінного суглоба (гонартроз), а чо�
ловіки – кульшового суглоба (коксарт�
роз). Хоч розвиток ОА й не впливає на
життєвий прогноз, захворювання є
однією з основних причин передчасної
втрати працездатності й інвалідності. Ос�
теоартроз є однією з основних причин
хронічного больового синдрому, що значно
знижує якість життя пацієнтів. У зв’язку
з істотним постарінням населення питан�
ня профілактики та лікування цього за�
хворювання набувають особливої акту�
альності.

ГЛЮКОЗАМІН І ХОНДРОЇТИН У ЛІКУВАННІ
ОСТЕОАРТРОЗУ: ДАНІ ЛІТЕРАТУРИ 

ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Поворознюк В.В. 

Інститут геронтології АМН України, Київ



Лікування остеоартрозу. Відомий фахі�
вець John Kent Spender (1829�1916) більш
ніж сто років тому писав: «Мала кількість
тем можуть викликати такі сонливість та
відчай, як конференція, присвячена обго�
воренню проблеми остеоартриту. Область
настільки безплідна. Результат – міні�
мальний...». В останні роки ситуація різко
змінилася. З’явився новий клас лікарсь�
ких засобів, що модифікують структуру
суглобового хряща [4�8, 10�19]. У червні
2003 року в Ліссабоні відбувся черговий
конгрес EULAR (Європейської антиревма�
тичної ліги), на якому були запропоновані
нові рекомендації по лікуванню ОА колін�
них суглобів [8]. 

Рекомендації EULAR (2003) по лікуван)
ню остеоартрозу колінних суглобів:

1. Оптимальне лікування ОА колінних
суглобів вимагає комбінації немедикамен�
тозних і медикаментозних методів.

2. При лікуванні OA колінних суглобів
необхідно враховувати: чинники ризику
ОА (надмірну масу тіла, біомеханічні
чинники, фізичну активність); загальні
чинники ризику (вік,  коморбідність,
поліпрагмазія); рівень інтенсивності бо�
льового синдрому й функціональних по�
рушень; наявність запального процесу,
локалізацію й ступінь структурного по�
шкодження.

3. Немедикаментозна терапія OA повин�
на включати навчання пацієнта, фізичні
вправи, використання допоміжних засобів
(супінатори, фіксатори колінного суглоба
та інш.) і зниження маси тіла.

4. Ацетамінофен для перорального прий�
ому є препаратом першої лінії; при наяв�
ності ефекту – засіб вибору для довготри�
валого використання.

5. Лікарські засоби для місцевої терапії
(НПЗП, капсаїцин) мають клінічну ефек�
тивність і безпечність.

6. НПЗП необхідно застосовувати в паці�
єнтів, які не реагують на ацетамінофен.
При підвищеному ризику шлунково�
кишкових захворювань необхідно викори�
стовувати неселективні НПЗП у комбіна�
ції з гастропротекторами або селективні
інгібітори ЦОГ�2.

7. Опіоїдні аналгетики з або без аце�
тамінофена – альтернатива в лікуванні
пацієнтів, що мають протипокази до при�
значення НПЗП, включаючи інгібітори
ЦОГ�2, і при відсутності клінічного ефек�
ту або поганій переносимості при їх за�
стосуванні.

8. Модифікуючі засоби уповільненої дії
(глюкозамін, хондроїтин, гіалуронова кис�

лота) при OA мають симптоматичний
ефект і можуть змінювати структуру хря�
щової тканини.

9. Внутрішньосуглобові ін’єкції кортико�
стероїдів показані при запальному процесі
в колінному суглобі, особливо якщо він су�
проводиться випотом.

10. Ендопротезування необхідно застосо�
вувати в пацієнтів з вираженими рентге�
нологічними проявами ОА, різко вираже�
ним больовим синдромом, вираженими
функціональними порушеннями.

Відмінною особливістю даних рекомен�
дацій є те, що вперше вказана модифіку�
юча дія на суглобовий хрящ таких лікар�
ських засобів, як глюкозамін та ходроїтин
[8, 15]. Згідно із сучасною класифікацією
препаратів, що використовуються в ліку�
ванні остеоартрозу, їх поділяють на на�
ступні групи:

1. Симптоматичні засоби швидкої дії
(НПЗП, ацетомінофен, опіоїдні аналгети�
ки, кортикостероїди та інш.), які вплива�
ють на клінічні симптоми захворювання
(біль, запалення та інш.).

2. Модифікуючі засоби сповільненої дії
(глюкозамін, диацереїн, хондроїтин, гіалу�
ронова кислота, неомилювані з’єднання
авокадо та сої), ефект яких проявляється
більш повільно в порівнянні із симптома�
тичними засобами та триває після закін�
чення їх застосування. Дані фармаколо�
гічні агенти мають хондромодифікуючу
дію, попереджаючи деградацію суглобово�
го хряща.

Біологічна роль і механізм дії глюко)
заміну та хондроїтину. Глюкозамін (ГК),
що утворюється у організмі у вигляді
глюкозаміну 6�фосфату (ГК6�Ф), є фун�
даментальним будівельним блоком, не�
обхідним для біосинтезу таких з’єднань,
як гліколіпіди, глікопротеїни, глікозоамі�
ноглікани, гіалуронат та протеоглікани.
У зв’язку із цим ГК – компонент клітин�
них мембран і клітинних поверхневих
білків, а також проміжних структурних
молекул, що з’єднують клітини. Безпосе�
редньо або непрямо глюкозамін відіграє
роль у формуванні суглобових поверхонь,
сухожиль, зв’язок, синовіальної рідини,
шкіри, кісткової тканини, нігтів, клапанів
серця, кровоносних судин і слизової сек�
реції травних, дихальних та сечових
трактів.

Сполучна тканина складається головним
чином з колагену й протеогліканів. Проте�
оглікани забезпечують каркас для колаге�
ну й втримують воду, збільшуючи елас�
тичність та опір стисненню, які необхідні,
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щоб протидіяти фізичному навантаженню.
Будівельними блоками для колагену є
такі амінокислоти, як пролін, гліцин і
лейцин, у той час як будівельними блока�
ми для всіх протеогліканів є аміноцукри.
Глюкозамін�6�фосфат (ГК6�Р) – будівель�
ний блок, попередник, необхідний для по�
дальшого синтезу аміноцукру. Для утво�
рення галактозаміну N�ацетилглікозаміну
й хондроїтин сульфату необхідний ГК6�Ф.
Гіалуронова кислота, основа протеогліка�
нів, також має потребу в ГК6�Ф для її
синтезу [3, 19]. Суглобовий хрящ скла�
дається із клітин, вбудованих у матрицю
волокнистого колагену в межах сконцент�
рованого водного протеогліканового гелю.
Цілісність цієї матриці визначає біоме�
ханічні властивості суглобового хряща.
Протеоглікани – великі макромолекули,
що складаються з білкового ядра, до яко�
го приєднані множинні ланцюги глікозо�
аміногліканів й олігосахаридів. Хонд�
роїтин сульфат (ХС) – важливий клас
глікозоаміногліканів, необхідних для фор�
мування протеогліканів, знайдених у суг�
лобовому хрящі. Первинна біологічна роль
ГК у припиненні або попередженні деге�
нерації суглоба безпосередньо обумовлена
його здатністю діяти як есенціальний суб�
страт для стимулювання біосинтезу гліко�
зоаміногліканів і гіалуронової кислоти,
необхідних для формування проте�
огліканів, що знаходяться в структурній
матриці суглоба. Хондроїтин сульфат, чи
всмоктується він непошкодженим, чи у
вигляді компонентів, забезпечує додатко�
вий субстрат для формування здорової
суглобової матриці.

Синтез ГК6�Ф починається зі структур�
ної перебудови глюкозо�6�фосфату у
фруктозо�6�фосфат, щоб полегшити
взаємодію з амінокислотою глутаміном.
Фермент глюкозамін�синтетаза полегшує
переміщення амідної групи (NH3) від глу�
таміну до фруктозо�6�фосфату. Фермент
ізомеризує це з’єднання, щоб сформувати
ГК6�Ф. Утворена молекула є попередни�
ком всіх гексозамінів та їх похідних. ГК6�
Ф потім ацетилюється коензимом А, що
призводить до формування N�ацетилгли�
козамина (НАГ). НАГ може згодом бути
перетворений у N�ацетилгалактозамін або
в N�ацетилманнозамін [3].

Хондроїтин сульфат, як і дерматан�
сульфат, кератансульфат, гепарансуль�
фат і гепаран, є з’єднаннями, що кла�
сифікуються як глікозоаміноглікани. ХС
сформований передусім об’єднанням за�
лишків сульфатованих і/або несульфато�
ваних залишків глюкуронової кислоти, що

чергуються, й N�ацетилгалактозаміну в
полісахаридні ланцюги. Хоч хондроїтин
сульфати часто згадуються як гомогена
субстанція, їх полісахаридні ланцюги
складаються з декількох унікальних, але
структурно подібних дисахаридів, серед
яких найчастіше зустрічаються ХС А
(хондроїтин�4�сульфат) та ХС З (хонд�
роїтин�6�сульфат). Через біохімічну
різноманітність дисахаридів (засновану
на числі й положенні груп сульфату та
проценті подібних дисахаридів), включе�
них у первинну структуру ланцюга
полісахариду, ХС – гетерогена група
з’єднань, що мають різну молекулярну
масу й питому вагу. Ця здатність мати
подібну, але змінну первинну структуру,
дозволяє хондроїтин сульфату спеціалізу�
вати біологічні функції в межах живого
організму. ХС є компонентом проте�
огліканів. Протеоглікани – макромолекули
(гігантські молекулярні комплекси), що
містять багато молекул глікозоаміно�
гліканів (деякі з яких – ХС), прикріплені
до довгого ланцюга гіалуронової кислоти
(гіалуроната). Одна з найбільш важливих
фізіологічних функцій глюкозаміну – сти�
муляція синтезу речовин, необхідних для
виконання належної суглобової функції.
У експериментальних дослідженнях дове�
дено, що глюкозамін стимулює синтез
протеогліканів, пригноблює деградацію
протеогліканів і стимулює регенерацію
хряща після експериментально виклика�
ного пошкодження. Глюкозамін не при�
гнічує циклооксигеназу й протеолітичні
ферменти, залучені до запальної реакції.
На відміну від НПЗП, діючих шляхом
інгібіції циклооксигенази й модифікації
синтезу простагландинів, механізм дії ГК
пов’язаний з його здатністю стимулювати
синтез протеогліканів, необхідних для
стабілізації мембрани клітки й збільшен�
ня внутрішньоклітинної субстанції. Ме�
ханізм дії ХС подібний до ГК, оскільки
він може також забезпечити субстрат
для синтезу протеогліканів. ГК і ХС на�
давали in vitro стимулюючий вплив на
продукцію протеогліканів культурою ди�
ференційованих людських хондроцитів,
на зростання й метаболізм глікозо�
аміногліканів. В умовах експерименту
глюкозамін гідрохлорид, глюкозамін
гідройодид і глюкозамін сульфат сприяли
істотному збільшенню глікозоаміно�
гліканів у позаклітинному матриксі хря�
ща. Хоч хондроїтин сульфат також здат�
ний позитивно впливати на метаболізм
глікозоаміногліканів, його ефект був
менш істотним.
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Глюкозамін і хондроїтин у лікуванні
остеоартрозу. Проведено багато дослі�
джень по вивченню ефективності глюко�
заміну й хондроїтину в лікуванні остеоар�
трозу колінних і кульшових суглобів.
Результати досліджень були узагальнені в
оглядах та мета�аналізах Leeb B.F. et al.
[10], McAlindon T.E. et al. [11], Richi F. et al.
[17], Towheed T.E. et al. [18]. Віхою в до�
слідженні ефективності глюкозаміну в лі�
куванні ОА колінних суглобів називають
результати дослідження професора Jean
Reginster та його колег із Льєжського
університету (Бельгія), опубліковані в
журналі Lancet у 2001 році [16]. У три�
річному дослідженні брали участь 212 па�
цієнтів з ОА колінних суглобів, ран�
домізованих у дві групи: ті, що прийма�
ють 1500 мг на день глюкозаміну сульфа�
ту або плацебо. Через три роки в групі
плацебо відмічали істотне погіршення
клініко�рентгенологічних ознак, у той час
як у групі пацієнтів, що приймали глюко�
заміну сульфат, спостерігалося досто�
вірне зниження вираженості больового
синдрому за шкалою WOMAC. Вимірюван�
ня величини міжсуглобової щілини пока�
зало прогресивне її звуження (на 0,31 мм)
у групі плацебо й відсутність змін у групі
хворих, що приймали глюкозамін сульфат
(�0,06 мм).

Симптоматична ефективність глюко�
заміну й хондроїтину була доведена в ог�
лядах Leeb B.F. et al. [10], McAlindon T.E.
et al. [11]. У мета�аналізі Richi F. et al. [17]
показано, що глюкозамін має структурно�
модифікуючу (при трирічному прийомі
сповільнює дегенеративний процес у суг�
лобовому хрящі) й симптоматичну дію,
хондроїтин – симптоматичну (впливає по�
зитивним чином на індекс Лекена, показ�
ники ВАШ). При цьому безпека при прий�
омі була чудовою як для глюкозаміну, так
і хондроїтину. Пацієнти й лікарі часто за�
давали питання: що є більш ефективним у
лікуванні остеоартрозу – глюкозамін, хон�
дроїтин або їх комбінація? Відповідь була
отримана після завершення першого ета�
пу мультицентрового, подвійного сліпого
плацебо�контрольованого дослідження
(GAIT – Glucosamine/chondroitin Arthritis
Intervention Trial) [6], результати якого
були викладені на X Світовому конгресі
OARSI з остеоартрозу (Бостон, 8�11 груд�
ня 2005 рік). Дослідження проводилося в
16 центрах США під егідою Національно�
го інституту здоров’я, спонсорувалось
Національним центром комплементарної й
альтернативної медицини та Національ�
ним інститутом артриту, скелетно�м’язо�

вих і шкірних захворювань. Було ран�
домізовано 1583 пацієнта (середній вік
становив 59 років) із симптоматичним ос�
теоартрозом колінних суглобів. Пацієнти
були розподілені на п’ять груп: I – 317
хворих, що приймали 1500 мг на день
(по 500 мг три рази) глюкозаміну гідрох�
лориду, II – 318 хворих, що приймали
1200 мг на день (по 400 мг три рази) хон�
дроїтину сульфату, III – 317 хворих, що
приймали комбінацію (1500 мг глюко�
заміну гідрохлориду й 1200 мг хондроїти�
ну сульфату на день), IV – 318 хворих,
що приймали 200 мг целекоксибу щодня,
V – 313 хворих групи плацебо. Прийом
препаратів тривав протягом 24 тижнів.
Усім пацієнтам дозволялося приймати до
4000 мг на день ацетамінофену як аналге�
зуючий засіб. Первинним критерієм оцін�
ки ефективності лікування було 20%�ве
зниження вираженості больового синдро�
му в колінних суглобах через 6 місяців. За
вираженістю больового синдрому пацієнти
були розділені на дві групи: незначна (за
шкалою WOMAC 125�300 мм) – 1229 чо�
ловік, від помірної до вираженої (за шка�
лою WOMAC 300�400 мм) – 354 чоловіки.
За результатами проведеного дослідження
загалом у групі обстежених вплив на ви�
раженість больового синдрому глюко�
заміну, хондроїтину та їх комбінації не
були достовірно кращими в порівнянні із
плацебо. Однак у групі хворих з вира�
женістю больового синдрому від помірно�
го до вираженого прийом глюкозаміну
гідрохлориду в комбінації з хондроїтину
сульфатом призводив через 6 місяців до
достовірного зниження вираженості боль�
ового синдрому в порівнянні із групою
плацебо (20% зниження болю в 79,2%
пацієнтів у порівнянні з 54,3% пацієнта�
ми в групі плацебо, р=0,002). Тільки глю�
козаміну гідрохлорид (65,7% і 54,3%,
р=0,17), хондроїтину сульфат (61,4% і
54,3%, р=0,39) та целекоксиб (69,4% і
54,3%, р=0,06) достовірно не перевищува�
ли ефективність плацебо в лікуванні бо�
льового синдрому в колінних суглобах у
хворих з остеоартрозом. Подібні резуль�
тати були отримані й при використанні
критеріїв OMERACT�OARSI. Побічні
ефекти були незначні й рівномірно роз�
поділялися між обстеженими групами.
Таким чином, дослідження GAIT проде�
монструвало, що тільки глюкозаміну
гідрохлорид у комбінації з хондроїтину
сульфатом є ефективним засобом у ліку�
ванні больового синдрому в колінних суг�
лобах від помірного до вираженого [6].
Через 12 місяців очікуються результати
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оцінки структурно�модифікуючої дії на
хрящову тканину вказаних засобів у
дослідженні GAIT.

У відділі клінічної фізіології та патології
опорно�рухового апарату Інституту герон�
тології АМН України проведено дослі�
дження ефективності препарату Тера�
флекс, який містить 500 мг глюкозаміну
гідрохлориду й 400 мг хондроїтину суль�
фату [3]. У групу обстежених увійшли 38
жінок у віці 52,7±8,4 роки з остеоартро�
зом колінних суглобів II�III ступеня
(за класифікацією Келгрена�Лоуренса).
Всі пацієнтки скаржилися на болі в
колінних суглобах, у 23 з них (60,5%)
відмічалося обмеження рухливості в суг�
лобах. Групу контролю становили 25
пацієнток з аналогічним діагнозом у віці
51,8±6,2 років, ліковані за традиційною
схемою, що включала НПЗП (диклофенак)
протягом перших 2 тижнів, індивідуаль�
ний комплекс лікувальної фізкультури,
фізіотерапевтичні заходи. У групі, що до�
сліджувалася, традиційна схема лікуван�
ня була доповнена прийомом Терафлексу.
Препарат призначався протягом першого
місяця по одній капсулі три рази на день,
потім по одній капсулі два рази на день.
Загальна тривалість курсу лікування ста�
новила 6 міс. Оцінка ефективності прово�
дилася з використанням Мак�Гилівського
опитувальника болю, ВАШ, альгофункціо�
нального індексу Лекена. У хворих, що
приймали Терафлекс, відмічено достовірне
зниження вираженості больового синдро�
му, показників альгофункціонального
індексу Лекена через 3 міс. лікування, які
зберігалися при продовженні курсу те�
рапії до 6 міс. (рис. 1, 2). Після прийому
препарату не виявлено побічних ефектів.

Рис. 1. Динаміка больового синдрому
в колінних суглобах під впливом лікування

препаратом Терафлекс.
* – вірогідні відмінності до та після лікування, р<0,05

Рис. 2. Динаміка альгофункціонального індексу
під впливом лікування препаратом Терафлекс.
* – вірогідні відмінності до та після лікування, р<0,05

Таким чином, тривалий прийом Тера�
флексу сприяє зниженню вираженості бо�
льового синдрому при остеоартрозі
колінних суглобів, підвищенню їх функ�
ціональних можливостей, покращенню
якості життя. Відкрите рандомізоване
дослідження ефективності препарату Те�
рафлекс у хворих з остеоартрозом колін�
них і кульшових суглобів, проведене в
Інституті ревматології РАМН також пока�
зало, що препарат є ефективним засобом
для лікування ОА великих суглобів [1].
У вказаному дослідженні підтверджено
симптом�модифікуюча дія Терафлексу:
препарат у дозі дві капсули на добу ефек�
тивно зменшував біль, зберігав і покращу�
вав функцію суглобів, дозволяв знизити
дозу НПЗП. Істотне постаріння населення
обумовлює збільшення числа хворих з ос�
теоартрозом. Своєчасна діагностика, ціле�
спрямоване лікування й використання мо�
дифікуючих засобів (глюкозаміну й хонд�
роїтину) будуть сприяти запобіганню
інвалідизації, покращанню якості життя,
активному довголіттю.
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Высокая распространенность остеоарт�
роза (ОА) и связанные с этим заболевани�
ем проблемы инвалидизации чрезвычайно
актуальны для России. Число пациентов
с ОА составляет в нашей стране около
10�12% населения, примерно треть из них
имеет ту или иную степень нетрудоспо�
собности, в связи с чем своевременно на�
чатое и эффективное лечение имеет
большое социальное и экономическое
значение.

Вместе с тем лечение ОА затруднено
из�за еще недостаточного арсенала лекар�
ственных средств. Традиционно использу�
емые нестероидные противовоспалитель�
ные препараты (НПВП) оказывают симп�
томатическое действие, уменьшая болевой
синдром и проявления воспаления в сус�
тавах. Основным недостатком данных пре�
паратов является наличие выраженных
побочных реакций, особенно в отношении
желудочно�кишечного тракта и сердечно�
сосудистой системы; более того, некото�
рые из них отрицательно влияют на мета�
болизм суставного хряща. Применение
препаратов, потенциально способных мо�
дифицировать обменные процессы в хря�
ще, привлекает к себе внимание прежде
всего из�за их безопасности при лечении
ОА. Они характеризуются, с одной сторо�
ны, сопоставимым с НПВП действием на
боль и функцию суставов, с другой – не�
которыми хондропротективными свойст�
вами и способностью повлиять на течение
заболевания и его исход.

На сегодняшний день наиболее изучен�
ными препаратами, обладающими как
симптом�модифицирующими, так и струк�
турно�модифицирующими свойствами, яв�
ляются хондроитин сульфат (ХС) и глю�
козамин (Г). Их эффективность в лечении
ОА уже доказана рядом эксперименталь�
ных и клинических исследований, в кото�
рых проводилась оценка как симптомати�
ческого эффекта этих препаратов, так и

рентгенологической прогрессии заболева�
ния (динамики сужения суставной щели)
на фоне их применения.

Эффективность ХС и Г у пациентов с
ОА продемонстрирована в нескольких
многоцентровых двойных слепых плацебо
контролируемых исследованиях, в кото�
рых отмечено воздействие препаратов на
болевой синдром, позволяющее умень�
шить потребность в НПВП [1�3], а также
стабилизирующее влияние их на ширину
суставной щели [4�6]. Помимо этого, дан�
ной группе лекарственных средств свой�
ственно наличие последействия, т.е. со�
хранения клинического эффекта в тече�
ние определенного времени после их от�
мены (до 4�х недель для Г [7] и до 3�х
месяцев для ХС [2]), а также хорошая пе�
реносимость.

При изучении механизмов действия ХС
и Г было обнаружено, что они во многом
совпадают: оба препарата способны по�
вышать синтез протеогликанов и колла�
гена, уменьшать активность лейкоцитар�
ной эластазы, коллагеназы и аггрекена�
зы, подавлять ИЛ�1�стимулированный
синтез простагландинов фибробластами
[8�12]. В то же время имеются некоторые
принципиальные различия, касающиеся,
в первую очередь, воздействия на суб�
хондральную кость и синовиальную обо�
лочку. Считается, что способность норма�
лизовать костный обмен свойственна ХС,
так же как и возможность мобилизации
фибрина, липидов и депозитов холесте�
рина в синовии и субхондральных крове�
носных сосудах, а также уменьшения
апоптоза хондроцитов [13]. Данный факт
послужил предпосылкой для создания
комбинированных препаратов с целью
потенцирования взаимодополняющего
действия ХС и Г, а также реализации
всего спектра механизмов их действия.
Кроме того, некоторые исследователи по�
лагают, что эффект обоих препаратов мог

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ТЕРАФЛЕКС
У БОЛЬНЫХ С ОСТЕОАРТРОЗОМ КОЛЕННЫХ

И ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ 
(ОТКРЫТОЕ РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Беневоленская Л.И., Алексеева Л.И., Зайцева Е.М.

ГУ Институт ревматологии РАМН, 
Федеральный центр профилактики остеопороза МЗ РФ, г. Москва (РФ)
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быть преувеличен из�за методологичес�
ких ошибок, т.к. в ряде плацебо контро�
лируемых исследований последних лет
не выявлено разницы между препаратом
и плацебо по влиянию на боль, скован�
ность и функциональную недостаточность
суставов [14].

Сравнительно недавно стали появляться
работы по сочетанному применению ХС и Г
у больных с ОА. Предполагают, что их
комбинация может оказывать более быст�
рый и выраженный эффект по сравнению
с монотерапией, что подтверждено экспе�
риментальными исследованиями [15]. От�
личительной особенностью таких комби�
нированных препаратов является время
наступления эффекта в среднем через
2�8 недель от начала лечения и сохране�
ние его в течение 2�3 месяцев после за�
вершения терапии. 

Эффективность комбинированной тера�
пии продемонстрирована в ряде откры�
тых исследований (оценивались препара�
ты кондро нова и артра). Препарат тера�
флекс тоже представляет собой комбина�
цию 2�х солей – хондроитин сульфата
(400 мг) и глюкозамин гидрохлорида
(500 мг) в одной капсуле. Открытое иссле�
дование данного препарата у больных с
ОА было проведено в ГУ Институт рев�
матологии РАМН.

Цель исследования: изучение клиничес�
кой эффективности, переносимости, безо�
пасности и длительности последействия
препарата терафлекс у пациентов с гон� и
коксартрозом.

Материалы и методы 
Пациенты: исследование проведено у 50

амбулаторных больных (48 женщин и 2
мужчин) с ОА коленных (88%) или тазо�
бедренных (12%) суставов. Диагноз удов�
летворял диагностическим критериям ОА
Американской коллегии ревматологов.
Средний возраст больных, включенных в
исследование, составил 61,3 года (от 45 до
70 лет), длительность заболевания – 8,2
года (40% больных имели давность болез�
ни меньше 5 лет, 38% – 5�10 лет и 22% –
больше 10 лет). Все больные имели II
(82,2%) или III (17,8%) рентгенологическую
стадию гон� или коксартроза по Kellgren�
Lawrence, выраженный болевой синдром
(интенсивность боли при ходьбе 40 мм и
более по визуальной аналоговой шкале –
ВАШ), принимали НПВП по меньшей ме�
ре 30 дней за последние 3 месяца. Крите�
риями исключения являлись: интенсив�
ность боли при ходьбе менее 40 мм по

ВАШ, вторичный ОА, одновременное при�
менение других хондропротекторов. Все
пациенты подписали согласие на участие
в исследовании.

Дизайн: длительность исследования со�
ставила 6 месяцев. В течение 4�х месяцев
больные получали терафлекс (2 капсулы в
сутки первые 3 недели, далее по 1 капсу�
ле в сутки) и ибупрофен (по 400 мг 3 ра�
за в сутки с возможностью последующего
снижения дозы) и 2 месяца – наблюда�
лись без лечения. 11 больным с 3�его ме�
сяца лечения доза терафлекса была повы�
шена до 2�х капсул в сутки.

Оценка эффективности и переносимости
проводилась по специально разработанной
тематической карте. Клиническое обсле�
дование больных осуществлялось в нача�
ле исследования, на 60, 120 дни лечения и
180 день (оценка последействия препара�
та после его отмены). Эффективность те�
рафлекса оценивалась по общепринятым
критериям оценки препаратов для лече�
ния ОА: индексу WOMAC (оценка по
ВАШ болевого синдрома, утренней ско�
ванности и функциональной недостаточ�
ности), потребности в НПВП, оценке эф�
фективности лечения врачом и больным.
Статистический анализ проведен с ис�
пользованием общепринятых статистичес�
ких методик.

Результаты. Полный 6�месячный курс
лечения завершили 47 пациентов. У двух
больных, выбывших из исследования, бы�
ли диагностированы опухолевые процес�
сы: у 1�й женщины (63 лет) в молочной
железе и у 1�го мужчины (75 лет) в лег�
ких (больные получали терафлекс в тече�
ние 1,5 месяцев, развитие опухолевых
процессов, по мнению исследователей, не
связано с исследуемым препаратом). Тре�
тья больная выбыла из�за развития гаст�
ралгий и метеоризма на фоне приема
терафлекса.

Анализ результатов показал достовер�
ное снижение функционального индекса
WOMAC у больных через 4 месяца от на�
чала терапии. После отмены препарата (в
течение 2�х месяцев) улучшение сохраня�
лось по всем составляющим индекса
WOMAC, и хотя отмечалось небольшое
нарастание их значений, ни один из пока�
зателей не вернулся к исходному уровню,
различия сохраняли статистическую до�
стоверность по сравнению с исходными
данными. Динамика индекса WOMAC на
фоне терапии терафлексом и в период на�
блюдения представлена в таблице 1.
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Уменьшение болевого синдрома, скован�
ности и функциональной недостаточности
относительно первоначальных величин со�
ставило через 4 месяца терапии тера�
флексом 36,7%, 41,6% и 24,4% соответст�
венно. На этом фоне у 26 пациентов уда�
лось снизить дозу ибупрофена с 1200 до
800 мг в день, а у 3 пациентов – отменить
препарат.

Общая эффективность 4�месячной тера�
пии терафлексом в большинстве случаев
была оценена как улучшение, в течение
2�х месяцев наблюдения без терапии у
14,8% больных отмечалось ухудшение со�
стояния (табл. 2).

При анализе результатов терапии у па�
циентов, принимающих 1 (N=36) и 2
(N=11) капсулы терафлекса в сутки, до�
стоверных различий в степени уменьше�
ния болевого синдрома, скованности и
функциональной недостаточности отмече�
но не было. Однако анализ выраженности
последействия препарата выявил сущест�
венные различия между этими группами.
Среди 36 больных, принимающих 1 капсу�
лу терафлекса на протяжении всего пери�
ода лечения, улучшение состояния в тече�
ние 2 месяцев наблюдения отметили толь�
ко 44,4% больных, а у 55,5% больных от�
мечалось отсутствие эффекта, среди

которых у 11,1% произошло ухудшение:
усиление болей в суставах. У 11 больных,
у которых доза препарата была повыше�
на до 2�х капсул в сутки, эффект терапии
в период наблюдения сохранялся.

Переносимость терафлекса была хоро�
шей, наблюдаемые нежелательные явле�
ния, в основном, были связаны с сочетан�
ным приемом ибупрофена.

Заключение. Таким образом, терафлекс
является эффективным препаратом для
лечения ОА крупных суставов. В настоя�
щем исследовании подтверждено его
симптом�модифицирующее действие: пре�
парат эффективно уменьшает боль, со�
храняет и улучшает функцию суставов,
позволяет снизить дозу применяемых
НПВП. Кроме того, терафлекс обладает
хорошей переносимостью и безопаснос�
тью. Вместе с тем, для получения стойко�
го и выраженного эффекта необходимо,
по�видимому, проводить терапию в посто�
янной дозе 2 капсулы в сутки.

Для подтверждения структурно�моди�
фицирующих свойств комбинированной
терапии необходимо проведение дальней�
ших длительных исследований с оценкой
«конечных точек» замедления прогресси�
рования, т.е. изменения ширины суставной

Таблица 1

До лечения Через 2 месяца Через 4 месяца Через 6 месяцев
Боль в суставах1 352,87 249,9* 223,44* 243,88*
Скованность 54,46 40,63 31,81* 35,1*
Функциональная
недостаточность1 879,48 705,06* 664,74* 713,70*

Суммарный индекс WOMAC 1286,81 995,59* 919,99* 992,68*
Примечания: 1 – представленные значения являются средними суммарными величинами
параметров оценки боли и функциональной недостаточности; * – различия статистически
достоверны относительно исходных данных.

Таблица 2

Эффект Оценка врачом Оценка пациентом
2 мес. 4 мес. 6 мес. 2 мес. 4 мес. 6 мес.

Значительное улучшение 0% 0% 0% 6,7% 7% 0%
Улучшение 86,6% 83,7% 44,4% 77,8% 74,4% 37%
Отсутствие эффекта 13,3% 13,9% 40,7% 13,3% 11,6% 44,4%
Ухудшение 0% 2,3% 14,8% 0% 4,6% 14,8%
Затрудняюсь ответить 0% 0% 0% 2,2% 2,3% 3,7%

Таблица 3. Нежелательные явления

Нежелательное явление N Исход

Крапивница 1 Связана с сочетанным приемом антиангина, купирована после
отмены препарата

Нарушение цветного зрения 1 Нормализация зрения после отмены ибупрофена
Запоры 1 ?
Гастралгии 2 Исчезновение болей после отмены ибупрофена
Гастралгии, запоры 1 Отмена терафлекса и ибупрофена
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щели на рентгенограммах и объема сустав�
ного хряща на МРТ, а также определени�
ем концентрации матриксных белков в сы�
воротке крови и синовиальной жидкости.
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Актуальність. Остеоартроз (ОА) – хро�
нічне прогресуюче дегенеративне захво�
рювання суглобів, яке є найбільш поши�
реною формою суглобової патології. Для
захворювання типовим є деградація суг�
лобового хряща з наступними змінами в
субхондральній кістці та розвитком край�
ових кісткових розростань, що призво�
дить до пошкодження інших компонентів
суглоба (синовіальної оболонки, зв’язок).
У зв’язку з великим поширенням та час�
тою втратою працездатності, яка супро�
воджує захворювання, остеоартроз колін�
них суглобів є однією з важливих про�
блем у пацієнтів, особливо це пов’язано з
ходою та самообслуговуванням. Гонарт�
роз є частою причиною хронічного боль�
ового синдрому, який значно знижує
якість життя пацієнтів старших вікових
груп та є показом до ендопротезування
суглобів.

Оптимальне лікування остеоартрозу пе�
редбачає використання немедикаментоз�
них (зниження маси тіла, лікувальна
фізкультура, механічні засоби тощо) та
медикаментозних (нестероїдні протиза�
пальні препарати (НПЗП), опіоїдні аналь�
гетики, кортикостероїди й інш.) засобів.
Важливу роль у лікуванні гонартрозу
відводять модифікуючим засобам спо�
вільненої дії, а саме глюкозаміну та хон�
дроїтину, які при остеоартрозі мають
симптоматичний ефект та можуть зміню�
вати структуру хрящової тканини. Згідно
з рекомендаціями EULAR (Европейської
антиревматичної ліги) 2003 року ці засоби
слід використовувати в комплексній те�
рапії захворювання. Ефект глюкозаміну
та хондроїтину виявляється більш по�
вільно порівняно із симптоматичними за�
собами, до яких відносять НПЗП, анальге�
тики й інш., проте спостерігається й після
закінчення курсу лікування. Глюкозамін і
хондроїтин добре переносяться пацієнта�
ми, а дані щодо побічних ефектів (диспеп�

сичні прояви й інш.) та ознак токсичності
нечисленні. Представником цього класу
препаратів на Україні є препарат Тера�
флекс, який містить глюкозаміну гідрох�
лорид і хондроїтину сульфат і може вико�
ристовуватись для перорального (у ви�
гляді капсул) чи парентерального (крем)
застосування.

Мета роботи – порівняти ефективність
різних схем застосування препарату «Те�
рафлекс» у лікуванні пацієнтів старших
вікових груп з остеоартрозом колінних
суглобів І�ІІІ ст.

Матеріали та методи дослідження.
У дослідження, яке проводили на базі
відділу клінічної фізіології та патології
опорно�рухового апарату Інституту герон�
тології АМН України, включено 29 жінок
віком 55�74 роки з остеоартрозом колін�
них суглобів І�ІІІ ст. Діагноз гонартрозу
встановлювали за допомогою класифікації
остеоартрозу асоціації ревматологів
України (2000 рік), його рентгенологічну
стадію визначали за класифікацією
Kellgren/Lawrence.

Пацієнтки залежно від виду терапії бу�
ли поділені на наступні групи: І – 10 жі�
нок, які в якості модифікуючого засобу
сповільненої дії застосовували крем
«Терафлекс М» на одне коліно, вира�
женість больового синдрому в якому була
більшою, а рівень болю складав за дани�
ми візуально�аналогової шкали (ВАШ)
4�6 балів. Терапію продовжували протя�
гом трьох тижнів один раз на три місяці
із тривалістю спостереження шість міся�
ців. ІІ група пацієнток (10 жінок) застосо�
вували крем «Терафлекс М» на одне ко�
ліно протягом трьох тижнів один раз на
три місяці на тлі постійного прийому кап�
сул препарату «Терафлекс» (одна кап�
сула двічі на добу), загальним курсом
шість місяців. ІІІ група жінок (9 хворих)
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приймали препарат «Терафлекс» у вигля�
ді капсул для перорального використання
в подібному режимі протягом шести міся�
ців. Усі обстежені жінки протягом перших
десяти�дванадцяти днів приймали дикло�
фенак натрію в дозі 100 мг/д, а надалі ви�
користовували препарат за потребою.

За основними анамнестичними та антро�
пометричними показниками досліджувані
групи достовірно не відрізнялись між со�
бою, окрім показника зросту, який був
вірогідно більшим у пацієнток, котрі отри�
мували комбіноване (пероральне в
поєднанні з парентеральним (місцевим))
лікування терафлексом (ІІ група). Харак�
теристика обстежених груп представлена
в табл. 1.

У дослідженні використовували загаль�
ноклінічне та ортопедичне обстеження,
оцінювали вираженість та динаміку боль�
ового синдрому в суглобах, а також їх
функціональну здатність за допомогою
Мак�Гилівського опитувальника, ВАШ,
альго�функціонального індексу Лекена та
шкали WOMAС, визначення якості життя
та самооцінки здоров’я. Статистичний
аналіз проводили з визначенням критерію
Ст’юдента для споріднених вибірок, вико�
ристовуючи пакети програм «Statistika
6,0». Відмінності між величинами, які
порівнювали, вважали достовірними при
р<0,05.

Результати дослідження та їх обгово)
рення. Основними скаргами обстежених
жінок на початку лікування були біль,
ранішня скутість, обмеження рухів у
колінних суглобах, труднощі при ході по
рівній місцевості та по сходах. Рівень ви�
раженості больового синдрому в колінних
суглобах визначався як помірний та силь�
ний. 86,2% пацієнток визначали наявність
ранкової скутості тривалістю до 20 хви�
лин. Зменшений об’єм рухів встановлено в
93,1% хворих.

За результатами динаміки больового
синдрому в колінних суглобах під впли�
вом лікування терафлексом встановлене
достовірне зменшення вираженості бо�
лю в усіх трьох досліджуваних групах
протягом 6�місячного курсу лікування
(табл. 2).

Вже через 1 міс. спостереження в
пацієнток І групи, котрі отримували ло�
кальну терапію кремом «Терафлекс М»,
встановлене достовірне зменшення за�
гальної кількості декскрипторів та рангів
у лікованому суглобі, на відміну від
показників, які характеризували стан
нелікованого коліна. Подібна динаміка по�
казників утримувалась і на 3 міс. спосте�
реження. Через 6 міс. лікування в жінок
І групи виявлено деяке зростання загаль�
ної кількості дескрипторів та рангів у
лікованому суглобі, що може свідчити про
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Таблиця 1. Клініко)анамнестична характеристика обстежених

Показники / Групи І ІІ ІІІ
Вік, роки 66,1±2,2 67,1±1,7 65,1±1,9
Зріст, см 157,1±1,4 162,7±1,3* 158,1±1,3
Маса тіла, кг 83,2±3,1 83,4±3,1 83,2±3,2
Індекс маси тіла, ум. од. 32,5±3,6 31,8±3,2 32,7±3,4
Вік менархе, роки 14,4±0,5 14,2±0,4 14,3±0,4
Вік менопаузи, роки 46,9±1,5 48,7±1,4 47,3±1,3
Тривалість постменопаузи, роки 18,1±3,5 18,9±4,1 18,1±3,6
Примітка. * – вірогідні відмінності (р < 0,05) порівняно з показниками до лікування.

Таблиця 2. Динаміка больового синдрому в колінних суглобах
при використанні різних схем препарату «Терафлекс»

Показники / Групи Дескриптори Ранги 
І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ

Лікований суглоб
До лікування 9,9±1,4 9,2±1,2 – 21,4±4,6 18,2±2,2 – 
1 міс. терапії 6,6±1,3* 7,8±0,9* – 12,1±3,1* 15,1±1,2* – 
3 міс. терапії 7,1±1,1* 5,4±0,8* – 13,0±2,6* 8,5±1,2* – 
6 міс. терапії 8,5±1,7 5,6±0,8* – 15,5±4,1 9,0±2,1* – 

Нелікований суглоб
До лікування 5,3±1,4 8,7±1,7 8,5±1,1 10,4±3,4 16,9±3,0 15,5±3,5
1 міс. терапії 6,6±1,6 6,1±1,1 6,2±1,2 11,7±3,3 9,8±2,0* 11,2±2,0
3 міс. терапії 5,8±1,4 4,8±1,2* 4,9±1,2* 10,4±3,2 6,4±1,7* 6,3±1,8*
6 міс. терапії 4,3±0,7* 4,7±1,1* 4,6±1,1* 5,5±1,1* 7,3±2,1* 7,1±2,2*
Примітка. * – вірогідні відмінності (р<0,05) порівняно з відповідними показниками до лікування.



втрату чутливості до препарату, який
вводиться парентерально, й може бути
пов’язано з порушенням чутливості ре�
цепторного апарату суглоба й є звичним
для засобів локальної терапії.

У хворих ІІ групи, котрі отримували
препарат «Терафлекс» у комбінованому
режимі (у вигляді мазі та капсул), нами
також встановлено вірогідне зменшення
вираженості больового синдрому за дес�
крипторним і ранговим індексами болю як
у лікованому, так і в нелікованому сугло�
бах, проте існували певні часові відмін�
ності в отриманих результатах залежно
від супутнього застосування «Терафлексу
М» крему. Достовірне зменшення загаль�
ної кількості декскрипторів та рангів у
лікованому суглобі встановлене вже через
1 міс. терапії, тоді як у нелікованому суг�
лобі зменшення рангового індексу спос�
терігалось через 1 міс. лікування, а дес�
крипторного – лише через 3 міс. У
пацієнток, які отримували комплексне
лікування терафлексом у вигляді мазі та
капсул, уже через 1 міс. відмічене віро�
гідне зменшення рангового індексу болю
на відміну від жінок, котрі отримували
препарат лише локально (І група), де ди�
наміка показника була достовірною лише
через 6 місяців. У хворих ІІІ групи, котрі
отримували препарат лише перорально,
достовірний ефект за показниками за�
гальної кількості дескрипторів та рангів
спостерігався лише через 3 міс. лікування,
проте утримувався до кінця періоду спос�
тереження (табл. 2).

Вірогідне зменшення інтенсивності боль�
ового синдрому за індексом болю по ВАШ
у лікованому суглобі встановлено як у І,
так і в ІІ групі. У хворих, котрі отриму�

вали монотерапію кремом «Терафлекс М»,
визначене вірогідне зменшення інтенсив�
ності болю через 1 міс. лікування на
34,4%, через 3 міс. на 40,6% у порівнянні
з рівнем болю до початку терапії. Проте
через 6 міс. лікування в жінок І групи
зафіксовано тенденцію до посилення болю
в колінному суглобі, що визначилось як
зменшення рівня больового синдрому ли�
ше на 10,7% порівняно з показниками до
лікування. Відсутність вірогідного змен�
шення болю через 6 міс. у лікованому суг�
лобі жінок І групи підтверджує отримані
результати Мак�Гилівського опитувальни�
ка й може пояснюватись особливістю за�
стосування місцевих лікувальних засо�
бів – «ефектом звикання» (рис. 1). У
пацієнток ІІ групи вірогідне зменшення
інтенсивності больового синдрому в ліко�
ваному суглобі визначене протягом усього
курсу лікування, через 1 міс. терапії
інтенсивність болю зменшилась на 20%,
через 3 міс. – на 48,8%, через 6 міс. – на
31,1%.

У нелікованому суглобі зменшення
інтенсивності больового синдрому встанов�
лене у хворих ІІ та ІІІ груп через 3 міс.
лікування відповідно на 33,1 і 31,2% та че�
рез 6 міс. – на 31,1 і 29,7%, тоді як у жінок
І групи вираженого ефекту не спостеріга�
лось.

Вивчення динаміки функціональних
змін у колінних суглобах, оціненої за до�
помогою індексу Лекена, встановило, що
під впливом лікування відбувається
вірогідне його зменшення в І групі вже
після першого курсу терапії (з 16,2±0,6 до
12,8±1,4 балів), у ІІ групі та ІІІ групах –
на 3�6 міс. лікування (відповідно з
15,2±0,9 до 14,4±1,2 через 3 міс. та
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Рис. 1. Динаміка індексу болю в колінних суглобах за даними візуально)аналогової шкали
під впливом різних схем використання препарату «Терафлекс»



13,2±0,8 балів через 6 міс. у ІІ групі та
14,4±1,2 до 10,3±1,2 через 3 міс. та
10,5±1,2 балів через 6 міс. у ІІІ групі)
(рис. 2).

Пацієнтки відзначали зменшення боль�
ового синдрому в колінних суглобах та
збільшення об’єму рухів, що призвело до
підвищення рухової активності, зокрема,
пересування по сходах та по рівній
місцевості. 

Рис. 2. Динаміка функціональних змін
у колінних суглобах за індексом Лекена

під впливом різних схем препарату 
«Терафлекс»

Примітка. * – достовірні відмінності (р<0,05)
порівняно з показниками на початку лікування.

За результатами визначення впливу
лікування на загальний стан пацієнтів та
больовий синдром у колінних суглобах за
шкалою WOMAC встановлене вірогідне
зменшення больового синдрому в колінних
суглобах у ІІ групі (на 42,6%) та скутості
(на 32,1%), підвищення повсякденної ак�
тивності (на 20,1%) вже через 1 міс. ліку�
вання та менш виражене в І групі (на
22,3%, 19,8% та 26,6% відповідно) (табл. 3).

За результатами аналізу даних опиту�
вальника EuroQol�5D встановлене віро�

гідне покращання загального стану здо�
ров’я пацієнток, що пов’язане зі зменшен�
ням больового синдрому та тривожності,
покращанням самообслуговування в паці�
єнтів усіх груп з першого місяця лікуван�
ня, однак у І групі після 6 міс. спостере�
ження зафіксовано тенденцію до погіршен�
ня загального стану, переважно за рахунок
невірогідного посилення больового синдро�
му в колінних суглобах та тривожності
хворих, щодо розвитку хвороби (рис. 3).

Рис. 3. Динаміка показників якості життя
та порушення життєдіяльності за опитувальни)
ком EuroQol )5D під впливом різних схем пре)

парату «Терафлекс»
Примітка. * – достовірні відмінності (р<0,05)
порівняно з показниками на початку лікування.

Подібні дані отримані в результаті виз�
начення впливу лікування на загальний
стан здоров’я за опитувальником EuroQol�
5D у ІІ та ІІІ групах. Так визначено, що
після першого місяця лікування майже всі
пацієнтки відзначили позитивний вплив
лікувальних заходів, що відповідало стану
«покращання». Проте через 3 місяці ліку�
вання 21% хворих у І групі, 23% у ІІ групі
та 22% у ІІІ групі відмітили відсутність як
позитивних, так й негативних зрушень у
загальному стані здоров’я, що відповідало
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Таблиця 3. Динаміка змін у колінних суглобах за шкалою WOMAС
під впливом лікування терафлексом

Показники / Групи До лікування 1 міс. терапії 3 міс. терапії 6 міс. терапії
Больовий І група 56,5±6,2 45,1±5,1* 46,2±7,5* 45,4±7,2*

синдром ІІ група 54,7±5,4 31,2±4,2* 36,6±7,9* 34,8±7,2*
ІІІ група 51,7±5,4 45,2±4,2* 45,6±5,9* 34,8±7,2*

Скутість І група 56,3±4,8 47,9±3,8 45,7±8,0* 41,9±7,3*
ІІ група 57,3±4,4 38,3±6,3* 38,4±6,2* 36,5±7,1*
ІІІ група 53,3±4,4 46,3±6,3* 43,4±6,2* 36,5±7,1*

Активність І група 59,4±3,5 50,1±4,5 46,6±7,2* 47,6±6,3*
ІІ група 57,3±6,7 37,5±3,1* 42,8±6,1* 42,8±5,5*
ІІІ група 52,3±6,7 44,5±3,1* 42,8±6,1* 37,8±5,5*

Примітка. * – вірогідні відмінності в порівнянні з показниками до лікування (р<0,05).



стану «без змін». Через 6 місяців лікуван�
ня у ІІ та ІІІ групах у більшості випадків
утримувався позитивний ефект лікуваль�
них заходів, у той час як у І групі вста�
новлено в 15,3% випадків відсутність зру�
шень (стан «без змін») та в 11,6% від�
сутність позитивного впливу лікування,
що відповідало стану «погіршення».

Висновки. Використання препарату
«Терафлекс» у вигляді пероральних та
парентеральних форм сприяє зменшенню
больового синдрому в колінних суглобах,
покращанню функціональної активності,
підвищенню якості життя пацієнтів.
Ефект лікування більш швидкий, вираже�
ний та тривалий у разі комбінованого за�
стосування препарату. Локальне застосу�
вання препарату протягом тривалого часу
(6 міс.) пов’язане зі зменшенням ефектив�
ності терапії в зв’язку з «ефектом звикан�
ня». Побічних реакцій при застосуванні
різних форм препарату «Терафлекс» у
даному дослідженні не виявлено, що доз�
воляє рекомендувати даний препарат для
широкого використання в лікуванні остео�
артрозу колінних суглобів у пацієнток
старших вікових груп.
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Дегенеративно�дистрофические заболе�
вания костей и суставов широко распро�
странены среди населения развитых
стран, а лечение их составляет актуаль�
ную проблему для современной ортопедии
[2, 4, 13, 14, 22, 27]. В Украине заболева�
емость артрозами суставов составляет
497,1 на 100 000 тыс. населения [4, 13],
при этом она ежегодно имеет тенденцию к
увеличению. Наряду с дегенеративно�дис�
трофическими изменениями хрящевой
ткани у больных с патологией суставов
развиваются явления системного или ло�
кального остеопороза [9, 10]. В схеме кон�
сервативного лечения остеоартрозов при�
менение хондропротекторов является
патогенетически оправданным [4, 8, 15,
17�21, 23, 24, 27, 28]. При этом сопутству�
ющее развитие изменений плотности ко�
стной ткани делает необходимым приме�
нение регуляторов обмена костной ткани,
в частности, препаратов кальция в соче�
тании с витамином D3 [3, 9, 10�12]. 

Отметим, что процессы, происходящие в
костной ткани, сопровождаются изменени�
ями интенсивности биохимических реак�
ций организма, что отражается в парамет�
рах лабораторных анализов. Это дает воз�
можность не только объективно оценить
интенсивность анаболизма или катаболиз�
ма костной ткани, но и оценить эффектив�
ность патогенетического лечения дегенера�
тивно�дистрофических заболеваний.

Целью настоящей работы явилось изу�
чение эффективности применения комби�
нации хондропротекторов и препаратов
кальция с витамином D3 при консерватив�
ной терапии дегенеративно�дистрофичес�
ких заболеваний. 

Материалы и методы. Для проведения
исследования были выбраны препараты
производства компании Сагмел (США),
Терафлекс и Кальцемин Адванс. Тера�
флекс является комбинированным хонд�
ропротектором, содержащим глюкозамин
и хондроитин сульфат, которые в свою

очередь принимают участие в восстанов�
лении хрящевой ткани и предупреждают
разрушение суставного хряща свободны�
ми радикалами и протеолитическими фер�
ментами. Кальцемин Адванс содержит со�
ли кальция, в пересчете составляющие
500 мг ионизированного кальция, витамин
D3, способствующий усвоению кальция в
костной ткани, и микроэлементы цинк,
бор, медь, магний и марганец, которые
принимают участие в биохимических ре�
акциях синтеза, в том числе и при ремо�
делировании костной ткани [11].

Для проведения исследования мы вы�
брали два клинических варианта течения
дегенеративно�дистрофических заболева�
ний суставов и позвоночника. В первом
случае при доминирующем поражении од�
ного или обоих тазобедренных суставов
отмечаются дегенеративные изменения в
коленных суставах и поясничном отделе
позвоночника, однако, выраженные в
меньшей степени. Второй клинический ва�
риант подразумевал наличие у пациентов
одно – или двухстороннего гонартроза в
сочетании с остеохондрозом поясничного
отдела позвоночника. 

В связи с этим мы провели обследова�
ние двух групп пациентов. В первую груп�
пу был включен 21 пациент с различными
нозологическими формами поражения та�
зобедренных суставов, которым было вы�
полнено одно� или двухстороннее эндопро�
тезирование. Срок, прошедший с момента
последней операции на тазобедренном су�
ставе, составил 2�2,5 мес. В указанной
группе пациентов женщин было 17 чело�
век, мужчин – 4 человека. Возраст боль�
ных варьировал от 26 до 73 лет, средний
возраст составил 55,6±2,9 лет. Длитель�
ность течения дегенеративно�дистрофичес�
кого заболевания составила от 5 до 18 лет.
Одностороннее поражение отмечено у 9
пациентов, оба тазобедренных сустава бы�
ли вовлечены в патологический процесс у
12 человек. По причинам поражения тазо�
бедренного сустава идиопатический кок�
сартроз был диагностирован у 10 больных,
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диспластический коксартроз – у 5, сис�
темные воспалительные заболевания – у
2, асептический некроз головки бедрен�
ной кости – у 3, посттравматический
коксартроз – в 1 случае. При этом у
всех пациентов указанной группы отме�
чались дегенеративно�дистрофические
изменения коленных суставов и позво�
ночника, проявляющиеся в виде болево�
го синдрома и нарушения функции. Из�
менения в коленных суставах соответ�
ствовали І�ІІ  ст.  по классификации
М.Н. Косинской. 

Вторую группу составили 19 пациентов
с двухсторонним гонартрозом ІІ�ІІІ ст. по
Косинской в сочетании с остеохондрозом
поясничного отдела позвоночника, кото�
рым проводилось консервативное лечение.
Мужчин было 5 чел, женщин – 14 чел.
Возраст больных варьировал от 45 до 82
лет, средний возраст составил 62,6±3,6 го�
да. Длительность заболевания составила
от 8 до 23 лет. 

Для оценки интенсивности болевого син�
дрома в коленных суставах и позвоночни�
ке применяли визуальную аналоговую
шкалу (ВАШ) [25], также по интенсивно�
сти болей в поясничном отделе позвоноч�
ника определяли индекс мышечного синд�
рома (ИМС) [16]. 

Согласно методике, описанной в литера�
туре, ИМС рассчитывается по формуле
(Скоромец А.А. и соавт., 2004):

ИМС = ВСБ + Т + Б + ПБ + СИ,

где
1) ВСБ – выраженность спонтанных бо�

лей: 1 балл – в покое болей нет, появля�
ются при нагрузке; 2 балла – боли незна�
чительны в покое, усиливаются при дви�
жении; 3 балла – боли в покое, наруша�
ется сон, вынужденная поза.

2) Т – тонус мышц: 1 балл – палец лег�
ко погружается в мышцу; 2 балла – для
погружения нужно определенное усилие;
3 балла – мышца каменной плотности.

3) Б – болезненность мышц: 1 балл –
при пальпации больной говорит о наличии
боли; 2 балла – ответ на пальпацию ми�
мической реакцией; 3 балла – ответ об�
щей двигательной реакцией.

4) ПБ – продолжительность болезненно�
сти: 1 балл – болезненность прекращает�
ся сразу; 2 балла – продолжается до
1 минуты; 3 балла – продолжается более
1 минуты.

5) СИ – степень иррадиации болей при
пальпации: 1 балл – болезненность лока�
лизуется на месте пальпации; 2 балла –
боль распространяется на близлежащие

ткани; 3 балла – боль распространяется
на отдаленные области.

Степень тяжести мышечного синдрома
определяется следующим образом: І сте�
пень (легкая) – ИМС до 5 баллов; ІІ сте�
пень (средняя) – ИМС от 5 до 12 баллов;
ІІІ степень (тяжелая) – ИМС более 12
баллов.

Тяжесть клинических проявлений го�
нартроза оценивали по альгофункцио�
нальному индексу Лекена (табл. 1). При
этом тяжесть артроза оценивалась как
слабовыраженная при сумме баллов 1�4,
средняя – 5�7, выраженная – 8�10, значи�
тельно выражена – 11�12, резко выраже�
на – более 12 баллов [26]. 

Структурно�функциональное состояние
костной ткани изучалось методом ультра�
звуковой денситометрии пяточной кости
«Achilles+» фирмы LUNAR. Из лабора�
торных параметров определяли содержа�
ние кальция и фосфора в крови, уровень
щелочной фосфатазы крови и содержание
кальция в суточной порции мочи. Из дан�
ных литературы известно, что при потере
минеральной плотности костной ткани
происходит повышение выделения каль�
ция с мочой [1, 6, 7, 15]. При этом при по�
вышении активности остеокластов проис�
ходит увеличение содержания кальция в
сыворотке крови, а при уменьшении ре�
зорбции кости уровень кальция в сыво�
ротке крови снижается [9]. Кроме этого,
при изменении обменных процессов кост�
ной ткани в сторону катаболизма растет
уровень щелочной фосфатазы (ЩФ), а
особенно ее костной формы [7]. В нашем
исследовании определялся общий уровень
щелочной фосфатазы крови. Принимая во
внимание тот факт, что повышение актив�
ности этого фермента может наблюдаться
при патологии печени, желчевыводящих
путей и желудочно�кишечного тракта, мы
исключали пациентов с вышеуказанной
патологией из исследуемой группы. В свя�
зи с этим изменение уровня ЩФ тракто�
вали как связанные преимущественно с
процессами метаболизма костной ткани. 

Все пациенты обследовались до начала
курса лечения и через 1 мес. после окон�
чания первого курса лечения (т. е. через
3 мес. с момента начала приема препа�
ратов). 

Результаты и их обсуждение. При ис�
следовании уровня болевых ощущений у
пациентов обеих групп были отмечены бо�
ли в позвоночнике, носившие в основном
умеренный характер, однако боли в колен�
ных суставах были более интенсивными
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во второй группе наблюдаемых нами па�
циентов, получавших консервативное ле�
чение по поводу гонартроза. После про�
хождения курса лечения интенсивность
болевых ощущений у пациентов обеих
групп уменьшалась (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика изменений болевых
ощущений по ВАШ (в баллах) у пациентов,

принимавших Терафлекс и Кальцемин Адванс

ИМС в поясничном отделе позвоночника
был также выше во второй группе наблю�
даемых нами больных, что указывало на
более выраженные клинические проявле�
ния дегенеративно�дистрофических изме�
нений в поясничном отделе позвоночника
у этих пациентов. После прохождения
курса лечения ИМС у пациентов обеих
групп снизился и достиг значений І сте�
пени или начального проявления ІІ степе�
ни (рис. 2).

Рис. 2. Динамика изменения индекса
мышечного синдрома поясничного отдела

позвоночника (в баллах) у пациентов,
принимавших Терафлекс и Кальцемин Адванс

Наряду с этим отмечалось улучшение
функционального состояния опорно�двига�
тельного аппарата, о чем свидетельствует
снижение значений индекса Лекена
(рис. 3).

Таким образом, применение комбина�
ции препаратов Терафлекс и Кальцемин
Адванс позволяет снизить интенсивность
болевого синдрома в коленных суставах и
поясничном отделе позвоночника в сред�
нем на 30�35%; при этом улучшаются
функциональные показатели, на что ука�
зывают изменения значений индекса
Лекена. 
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Таблица 1. Альгофункциональный индекс
Лекена для коленных и тазобедренных суставов

Показатель Балл
Ночная боль

Только при движениях или
в определенном положении 1
Даже в покое 2

Утренняя скованность или боль после сна

Менее 15 мин 1
15 мин и более 2
Усиление боли после стояния
на протяжении 30 мин 1

Боль возникает при ходьбе

Только после прохождения определенного
расстояния 2
Сразу, а потом усиливается 2
Боль или дискомфорт при вставании
из сидячего положения* 1
Боль в положении сидя на протяжении
2 часов** 1

Максимальное расстояние,
пройденное без боли

Более 1 км, но с отдыхом 1
Около 1 км 2
500�900 м 3
300�500 м 4
100�300 м 5
Менее 100 м 6
С одной тростью или костылем +1
С двумя тростями или костылями +2

Трудности в повседневной жизни

Способность подняться на один
пролет ступеней 0�2
Способность спуститься на один пролет
ступеней* 0�2
Способность положить что�либо на
нижнюю полку шкафа, стоя на коленях* 0�2
Способность идти по неровной дороге* 0�2
Способность, согнувшись, надеть носки** 0�2
Способность поднять вещь с пола** 0�2
Способность самостоятельно сесть
в автомобиль** 0�2

Возникновение стреляющей боли
и/или внезапной утраты опоры

в пораженной конечности

Иногда* 1
Часто* 2
* – только для гонартроза; ** – только для
коксартроза;
Градации ответов: 0 – легко; 1 – с усилием;
2 – невозможно.



Рис. 3. Изменение индекса Лекена (в баллах)
у пациентов, принимавших Терафлекс

и Кальцемин Адванс

При анализе показателей лабораторных
исследований было отмечено достоверное
снижение уровня щелочной фосфатазы,
что было расценено нами как перестройка
активности обменных процессов костной
ткани в сторону уменьшения резорбтив�
ных процессов. При этом отмечалось сни�
жение уровня кальция в сыворотке крови
и незначительное перекрестное повыше�
ние уровня фосфора, что может свиде�
тельствовать о снижении активности ос�
теокластов [1, 9]. На уменьшение интен�
сивности резорбции кости указывало сни�
жение уровня кальция в суточной порции
мочи. Результаты лабораторных исследо�
ваний приведены в табл. 2.

При анализе результатов ультразвуко�
вой денситометрии пяточной кости мы

оценивали средние значения показателей
для обеих нижних конечностей до лечения
и после окончания курса приема препара�
тов. Исходные значения показателей ден�
ситометрии у пациентов І группы соответ�
ствовали уровню остеопороза; у пациентов
ІІ группы, проходивших консервативное
лечение, отмечалось изменение структур�
но�функционального состояния костной
ткани до уровня остеопении. 

Через 3 месяца после начала лечения
динамика изменений была незначительно
положительной, что объясняется малым
сроком наблюдения. Результаты, получен�
ные нами, отражены в табл. 3.

Дальнейшее наблюдение за исследуе�
мыми группами пациентов позволит по�
лучить более наглядные данные влияния
длительного приема вышеуказанных
препаратов на денситометрические пока�
затели. 

Выводы. Таким образом, проведенное
нами исследование пациентов, принимав�
ших препараты Терафлекс и Кальцемин
Адванс, позволило сделать следующее за�
ключение: применение комбинированного
хондропротектора (Терафлекс) в сочета�
нии с препаратом, содержащим кальций и
витамин D3 (Кальцемин Адванс), позволя�
ет уменьшить клинические проявления
дегенеративно�дистрофических заболева�
ний суставов и позвоночника, что благо�
приятно сказывается на функциональном
состоянии опорно�двигательного аппарата.
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Таблица 2. Изменение лабораторных показателей у пациентов,
принимавших Терафлекс и Кальцемин Адванс

Референтные Исследуемые пациенты

Показатель границы I группа II группа
нормы21�23

до лечения после до лечения после 
лечения лечения

Щелочная фосфотаза, Ед/л до 115 81,3±0,3 69,9±0,2 77,7±0,2 65,3±0,1
Фосфор сыворотки крови, ммоль/л 0,81�1,62 1,25±0,03 1,6±0,05 1,38±0,06 1,47±0,04
Кальций сыворотки крови, ммоль/л 2,15�2,58 2,6±0,2 2,3±0,1 2,33±0,4 2,21±0,3
Кальций в суточной порции мочи,
ммоль/сут 2,5�7,5 4,2±0,3 3,6±0,2 6,5±0,4 5,8±0,3

Таблица 3. Изменение показателей ультразвуковой денситометрии пяточной кости
у пациентов, принимавших Терафлекс и Кальцемин Адванс (р<0,05)

Показатели Исследуемые пациенты
ультразвуковой I группа II группа
денситометрии до лечения после лечения до лечения после лечения

Т � критерий �2,9±0,3 �2,7±0,4 �1,48±0,2 �1,39±0,3
Z � критерий �1,45±0,3 �1,34±0,2 0,02±0,006 0,04±0,004
Скорость распространения
ультразвука (SOS), м/с 1491±8,8 1500,5±9,3 1520,5±7,2 1527±8,3
Широкополосное ослабление
ультразвука (BUA), Дб/МГц 96,5±2,2 98,3±2,8 112,7±4,1 116,2±3,6
Индекс прочности (stiffness),% 60,5±2,3 65,8±2,6 80,8±3,4 86,3±3,9



Последний факт является одним из фак�
торов, обуславливающих клинический ре�
зультат восстановительного лечения после
выполнения ортопедических операций, в
том числе и тотального эндопротезирова�
ния тазобедренного сустава. 
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Остеоартроз (ОА) – хронічне прогресу�
юче незапальне захворювання синовіаль�
них суглобів різної етіології, яке характе�
ризується дегенерацією суглобового хря�
ща, структурними змінами субхондраль�
ної кістки та явним або латентним
синовітом. Частіше це захворювання роз�
вивається в старечому віці й воно
настільки поширене, що дехто вважає йо�
го нормальним явищем старіння. Щодо
впливу на загальний стан здоров’я, дане
захворювання посідає четверте місце се�
ред усіх захворювань у жінок і восьме –
в чоловіків [1, 2, 4]. У зв’язку з по�
старінням населення, в тому числі й ук�
раїнської популяції, питання діагностики,
профілактики, лікування ОА набувають
особливої актуальності [2, 7].

Як відомо, клітини суглобового хряща не
здатні ділитися для підтримки його
життєдіяльності, що характерно й для
клітин багатьох інших тканин організму
людини. За своєю суттю, остеоартроз яв�
ляє собою незвичайне поєднання дегене�
ративних змін із проліферативними. Вста�
новлено, що підгрунтям дегенеративних
змін суглобового хряща є порушення ме�
таболізму основної речовини, а саме про�
теогліканова недостатність [5]. Проте�
оглікани в суглобовому хрящі відіграють
важливу роль у підтриманні його біохіміч�
них властивостей, визначають проник�
ність сполучної тканини для води й солей,
підтримують адсорбційну й репаративну
здатність хряща. Вміст протеогліканів в
артрозному хрящі знижується переважно
за рахунок хондроїтинсульфату [6]. Збіль�
шення гідратації основної речовини веде
до підвищення внутрішнього тиску, роз�
риву колагенових фібрил, міжфібриляр�
них зв’язків, стимуляції метаболізму суг�
лобового хряща, молекулярної дезор�
ганізації. Отже, важливим є вивчення
причин протеогліканової недостатності.

Серед теорій, які пояснюють дегенера�
тивні зміни в хрящі й розвиток протео�

гліканової недостатності, найбільш про�
стою є механічна. Активно в даний час
розробляється гіпотеза, що пов’язує пору�
шення метаболізму хряща з підвищеною
активністю лізосомальних ферментів. Під
їх впливом відбувається деполімеризація
протеогліканів з утворенням більш дріб�
них білково�полісахаридних комплексів,
які залишають хрящ, що саме й спричи�
няє протеогліканову недостатність [7, 8].
Лізис колагену є важливим аспектом хон�
дролізису, тому що хондроцити не здатні
відновити чи змінити фібрилярний кола�
ген, і деструкція суглоба набуває необо�
ротного характеру. Інша гіпотеза пов’язує
протеогліканову недостатність з порушен�
ням синтезу цих речовин [9, 10]. У ранній
стадії артрозу поряд із загибеллю части�
ни хондроцитів відбувається компенсатор�
не підвищення біосинтетичної активності
непошкоджених клітин. Однак, при цьому
хондроцити виробляють менш стабільні
протеоглікани, які швидко підлягають
діалізу, поряд зі зменшенням кількості
хондроцитів також зменшується й площа
перихондральних лакун, що прямо
свідчить про зниження біосинтетичної
функції хрящової тканини.

Дегенеративні зміни краще всього за�
значені в центральних частинах суглобо�
вих хрящів. Очевидно, відбувається зміна
якості неколагенового компонента матрик�
су. У результаті цього оголюються й ста�
ють наявними на зрізах колагенові волок�
на матриксу. Якщо хвороба прогресує, ко�
лагенові волокна вільно виступають на
суглобовій поверхні подібно до «ворсу»
ковдри. Проліферативні зміни відмічають�
ся по периферії суглобового хряща, особ�
ливо в перехідній зоні та в місцях при�
кріплення сухожилок та зв’язок. У цих
місцях хрящ проліферує й заміщується
кістковою тканиною таким чином, що ви�
никають так звані кісткові «шпори» або
остеофіти, які в процесі свого розростан�
ня утворюють навколо суглоба виступи.
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Можливо, їх утворення відображає на�
магання організму обмежити рухливість
суглоба. 

Таке поєднання дегенеративних і про�
ліферативних змін, яке частіше зустріча�
ється в людей літнього віку, можна спос�
терігати й в молодих осіб. Тому своєчас�
на діагностика, цілеспрямоване лікування
із застосуванням модифікуючих препа�
ратів (глюкозаміну та хондроїтину) да�
дуть змогу попередити інвалідизацію та
покращити якість життя пацієнтів, хво�
рих на ОА.

Матеріали і методи. У Республікансько�
му ревматологічному центрі проводилось
відкрите дослідження ефективності та
безпечності препарату терафлекс, який
містить 500 мг глюкозаміну гідрохлориду
та 400 мг хондроїтину сульфату.

У дослідну групу увійшло 20 пацієнтів з
ОА різної локалізації. Всі хворі – жінки
віком від 49 до 68 років (у середньому –
58,2±5,4 років) із тривалістю захворюван�
ня від 1 до 18 років (у середньому –
7,8±4,5 роки). Останнє загострення ОА
розвинулось не більше ніж за 4 міс. до
включення хворих у дослідження.

В усіх хворих процес був поширеним,
у 10 випадках діагностована вузликова
форма хвороби. Ураження колінних суг�
лобів було в 17 пацієнтів, кульшових – у
5. Клінічно у 2 хворих діагностована кис�
та Бейкера, в 6 – синовіт колінних суг�
лобів. Всі пацієнти скаржились на болі в
уражених суглобах, у 67,8% відмічалося
обмеження рухів у суглобах. 

Для клінічної оцінки больового синдро�
му та ефективності проведеної терапії
використовували візуальну аналогову
шкалу – ВАШ (мм), функціональний
індекс Лекена, регулярний прийом НПЗП
протягом 30 днів за останні 3 місяці,
рентгенологічно I, II, III стадії ОА по
Kellgren�Lawrence. Ключовим у визна�
ченні ефективності модифікуючої дії пре�
парату терафлекс було проведення УЗД
суглобів.

УЗД опорно�рухового апарату виконува�
лося на апараті SONOLINE Omnia
(Siemens) з лінійним датчиком 7,5L70 (ча�
стота 7,5 мГц) і проводилося в режимі «or�
tho», причому для кожного оцінюваного
суглоба застосовувалися стандартні по�
зиціонування датчика. Оцінювалися
кісткові суглобові поверхні (зміни по�
верхні субхондральної кістки – наявність
кіст, ерозій, інших дефектів), СЩ, си�
новіальна оболонка (СО), навколосуглобові
м’які тканини, наявність випоту, кровото�

ку в синовії, змін зв’язкового апарату й
деякі інші параметри [11]. 

Протокол УЗД КС хворого на РЗС роз�
роблено нами на основі існуючих методик
та власного досвіду [12, 13]. Наводимо
його макет: суглобові співвідношення
збережені (порушені, втрачені), без де�
формації (сплощені, деформовані). Край�
ові кісткові розростання стегнової й ве�
ликогомілкової кісток не визначаються
(наявність, розмір, локалізація). Верхній
заворот не змінений (розширений, з на�
явністю надлишку однорідної або неод�
норідної рідини, СО не візуалізується
(стовщена, рівномірно або нерівномірно
чи з наявністю розростань)). Кровоток у
СО відсутній (наявний, інтенсивність у
балах). Товщина СХ у ділянці ПФО суг�
лоба, латерального й медіального ви�
ростків у межах норми до 3 мм (зменше�
на, збільшена),  рівномірна (нерівно�
мірна), структура однорідна (з наявністю
включень, опис). Контури субхондральної
кістки не змінені (нерівні, з наявністю
кіст, поверхневих дефектів, ерозій). Цілі�
сність чотирьохголового м’яза стегна й
власної зв’язки надколінка не порушена,
ligg.collaterales не змінені, цілісність во�
локон збережена (УЗ�ознаки часткового
ушкодження або повного розриву).
Меніски (зовнішній, внутрішній) – струк�
тура однорідна, контури чіткі,  рівні
(УЗ�ознаки ушкодження – фрагментація,
кальцифікація, ін.). 

Хворим на ОА, які брали участь у про�
спективній частині цього дослідження,
клініко�лабораторні обстеження виконува�
ли кожні 1�3 місяці, рентгенографію, з
урахуванням відносно повільних темпів
прогресування цих захворювань, – на по�
чатку та наприкінці дослідження, УЗД –
один раз на 3�6 місяців (при застосуванні
хондропротекторної терапії – один раз на
три місяці.

Результати та обговорення. Всі 20 хво�
рих успішно завершили 6�ти місячний
курс лікування терафлексом. В усіх хво�
рих через місяць прийому терафлексу
відмічалось незначне зниження вираже�
ності больового синдрому, показників
альгофункціонального індекса Лекена.
У хворих з наявним синовітом було
відмічено зменшення периартикулярного
набряку; зменшення випоту було під�
тверджено УЗ�дослідженням колінних
суглобів, збільшилася амплітуда активних
рухів. Зазначена позитивна динаміка
ефективності лікування достовірно зросла
через 3 місяці лікування й утримувалася

24 «Проблеми остеології»

ПРОЦЕНКО Г.О. «КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ ТЕРАФЛЕКС...»



протягом наступних ще трьох місяців
лікування терафлексом.

При аналізі інтенсивності болю за ВАШ
у спокої й при ходьбі в пацієнтів з
ураженням колінного суглоба встановлено
виражений вплив терафлексу на больовий
синдром. Через три місяці інтенсивність
болів у спокої знизилась у 1,8 рази
відносно початкового рівня (p<0,05), а
після 6 місяців терапії – в 3,2 рази
(p<0,05). При ходьбі інтенсивність болю за
ВАШ знижувалась відповідно в 1,3 і
1,9 рази. При цьому після завершення 6�
ти місячного курсу лікування в усіх
20 хворих повністю були відсутні болі в
спокої та при ходьбі.

Важливим критерієм ефективності ліку�
вання було зниження індекса Лекена. Уже
після трьох місяців лікування препаратом
терафлекс індекс Лекена зменшився в
1,3 рази, а після 6�ти місяців лікування –
в 2 рази.

Одночасно на тлі терапії через три
місяці в 50% хворих знизилася необхід�
ність у НПЗП, а через 6 місяців у 84%
хворих у них не було потреби.

Оцінки ефективності лікарем і пацієн�
том загальної ефективності терапії тера�
флексом майже повністю співпали. У 89%
випадках лікар і 90,8% пацієнтів від�
мітили клінічну ефективність даного ліку�
вання.

За даними вихідного УЗД (табл. 1), озна�
ки артрозу [1] виявлені в 100% хворих:
зниження висоти гіалінового суглобового
хряща до 1,2�2,4 мм у колінних суглобах і
до 1,8�3,4 – в кульшових, крайові кісткові
розростання (40% осіб). 

Звернемо увагу, що клінічно синовіїт
був виявлений у 6 хворих, а при УЗД – в
11 випадках, тобто в деяких хворих си�
новіїт має субклінічну форму. Це підкрес�
лює необхідність ранніх неінвазивних ме�
тодів діагностики (УЗД), що дозволяє ви�
явити активний запальний процес при ОА.
В.А. Насонова (2003) відзначає, що «в ос�
танні роки стали виділяти особливий за�
пальний фенотип ОА, для якого харак�
терні виразні ознаки запалення – на�
явність рідини в порожнині ураженого
суглоба, нічний характер болів і нетрива�
ла ранкова скутість. За нашими даними, в
11 осіб обох груп (55%) виявлено випіт, що
локалізується як у верхньому завороті,
так і в латеральній і медіальній частині
суглобової щілини, а також у задньому
завороті (так звана кіста Бейкера – 3 хво�
рих). Ехоструктура випоту була однорідно
анехогенною в 6 осіб; негомогенною – в
5 осіб із клінічними ознаками персистую�
чого синовіїту. У 3 хворих у порожнині
суглоба виявлені пристіночно розташовані
включення, які за ехоструктурою від�
різнялись від синовіальної оболонки. Ос�
тання була стовщена в 3 осіб із тривалим
анамнезом ОА (понад 10 років). У 1 хво�
рого з гонартрозом стовщення синовіаль�
ної оболонки було нерівномірним, з гіпе�
рехогенними виростами. У цього хворого
збільшена кількість синовіальної рідини
визначалася в обох колінних суглобах, в
основному у верхньому завороті й лате�
ральному відділі суглоба, структура її бу�
ла неоднорідною за рахунок гіперехоген�
ної пластівчастої суспензії, при доплеро�
графічному УЗД визначався кровоток у
синовіальній оболонці (ознака вираженого
локального запалення).

Під впливом лікування відзначена пози�
тивна УЗ�динаміка у 8 осіб з 11, у яких
був наявний випіт при первинному УЗД,
причому в 7 з них явища синовіїту зник�
ли повністю. Нормалізувалася товщина
синовіальної оболонки в 2 із 3 осіб, змен�
шився набряк периартикулярних м’яких
тканин в усіх хворих. У хворого з на�
явністю при вихідному УЗД кровотоку в
синовіальній оболонці після курсу ліку�
вання відзначено його відсутність, що
свідчило про суттєвий протизапальний
ефект лікування. Кількісні зміни суглобо�
вого хряща й субхондральної кістки ди�
наміки не мали (табл.1), що можна пояс�
нити малим терміном спостереження й
повільним перебігом хвороби. За весь
термін спостереження в жодному випадку
не виявлено побічних ефектів після при�
йому препарату.
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Таблиця 1. Дані УЗД)моніторингу обстежених
хворих на ОА до й після лікування

Число хворих, %
Дані УЗД До Після

лікування лікування
Наявність випоту 11 4

� однорідного 6 1
� неоднорідного 5 3
� кіста Бейкера 3 2

Стовщення синовіальної
оболонки 3 1

� рівномірне 2 0
� нерівномірне 1 1
� наявність розростань 1 1

Кровоток у синовіальній
оболонці 1 0

Хниження висоти гіалінового
суглобового хряща 20 20

� менш ніж на 30% 12 12
� більш ніж на 30% 8 8

Крайові кісткові розростання 8 8



Висновок . Таким чином, шестимісяч�
ний прийом терафлексу сприяє не тіль�
ки зниженню вираженості больового та
запального синдромів при ОА, підвищен�
ню функціональних можливостей паці�
єнтів, покращенню якості життя, а й
підтверджено його моделюючу дію на
суглобовий хрящ, що сповільнює прогре�
сування ОА.
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Боль в позвоночнике лидирует среди бо�
левых синдромов, беспокоящих 80�90% на�
селения, болевые феномены в области поз�
воночника периодически встречаются прак�
тически у каждого человека в трудоспособ�
ном возрасте после 40 лет. Причиной их
служат дегенеративно�дистрофические из�
менения, которые диагностируются у 97%
населения старше 60 лет [1, 2].

Дегенеративно�дистрофические пораже�
ния позвоночника встречаются в различных
вариантах: деформирующий спондилез,
спондилоартроз, фиброз диска, остеопороз
и их сочетания. Главными патогенетически�
ми факторами являются: компрессионные
механизмы и рефлекторные влияния, сопро�
вождающиеся воспалительным процессом,
микроциркуляторными расстройствами и их
сочетанием. Большинство составляющих по�
звоночного столба человека, за исключени�
ем костной ткани, содержат нервные окон�
чания и могут быть источником боли в спи�
не. Среди структурных повреждений, вызы�
вающих боль в спине, можно выделить сле�
дующие: грыжи пульпозного ядра, узкий
позвоночный канал, нестабильность вслед�
ствие дегенерации межпозвонкового диска,
или экстрадисковой (фасеточных суставов,
спондилолистеза) патологии; мышечно�то�
нический, миофасциальный синдром.

Терапия болей включает в себя медика�
ментозную комплексную терапию и неме�
дикаментозные мероприятия: ИРТ, массаж,
ФТЛ, ЛФК [3]. Лекарственная терапия пре�
дусматривает комплексное назначение не�
стероидных противовоспалительных
средств, миорелаксантов, аналгетиков, ди�
уретиков и сосудистых препаратов. В тече�
ние последних 40 лет многочисленными ис�
следованиями и исследователями доказана
клиническая эффективность хондропротек�
торных препаратов при лечении остеоарт�
роза крупных и мелких суставов, при пато�
логии позвоночника, хондропатиях: умень�
шение или исчезновение болей в суставах

при пальпации и движении, замедление про�
грессирования артрозных изменений [4�6].
Биологическая активность препаратов из
группы хондропротекторов обусловлена на�
личием в них гликозоаминогликанов (ГАГ),
среди которых: хондроитина сульфаты, ке�
ратинсульфаты, дерматансульфаты, гиалу�
ронаты [7]. В настоящее время в мире са�
мая популярная запатентованная комбина�
ция ГАГ (Соsequin T; Nutramax Laboratories,
Baltimore, MD) для лечения и профилакти�
ки дегенеративно�дистрофических заболе�
ваний суставов – глюкозамина гидрохлорид
и хондроитина сульфат (Терафлекс). Сов�
местное применение глюкозамина и хонд�
роитина сульфата обеспечивают синергич�
ный эффект активизации метаболизма су�
ставного хряща, стимуляции репаративных
процессов в хрящевой и костной ткани [8].

Препарат Терафлекс (глюкозамина гид�
рохлорид – 500 мг, натрия хондроитин суль�
фат – 400 мг, производство компании
«Sagmel») был применен в комплексном ле�
чении 40 пациентов с дегенеративно�дис�
трофическими заболеваниями шейного,
грудного и поясничного отдела позвоночни�
ка с острыми и хроническими болями раз�
ной интенсивности. У трех больных имел
место распространенный остеохондроз с по�
ражением нескольких отделов позвоночни�
ка. Средний возраст пациентов составил
48,5 лет. Терафлекс применялся перораль�
но, независимо от приема пищи по разра�
ботанной схеме (табл. 1).

При госпитализации у 27 больных с ос�
теохондрозом (ОХ) шейного отдела у всех
больных был выявлен нейродистрофичес�
кий синдром, у подавляющего большинства
пациентов имел место синдром позвоночной
артерии – 74,1%, у 18,5% – плечелопаточ�
ный периартрит (табл. 2).

У всех 6 больных с ОХ грудного отдела
позвоночника были выявлены висцераль�
ные симптомы, значительно чаще – карди�
альный: 83,3% (табл. 3).
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Таблица 1. Схема назначения Терафлекса

Период лечения Терапия Длительность Доза Кратность
Стационарный Комплексная 1�3 неделя 1 капсула 3 раза в сутки
Амбулаторный Монотерапия 4�7 неделя 2 капсулы 2 раза в сутки
Амбулаторный Монотерапия до 4 месяцев 1 капсула 2 раза в сутки



В 100% случаев у 10 больных с ОХ пояс�
ничного отдела были диагностированы боле�
вой синдром, нарушение чувствительности и
сухожильных рефлексов, симптомы натяже�
ния (табл. 4). У 80% больных дегенеративно�
дистрофические изменения сопровождались
статическими нарушениями (сколиотическая
болезнь). Значительно реже – в 30% случа�
ев – были выявлены вегетативные наруше�
ния. Парез стопы и атрофия икроножных
мышц наблюдалась у 2 больных после лями�
нэктомии.

При рентгенологическом исследовании у
всех пациентов в зоне поражения было вы�
явлено снижение высоты межпозвоночных
дисков, субхондральный склероз позвонков,
сужение суставной щели, неконгруэнтность
суставных поверхностей, формирование ос�
теофитов. Контролируемое ограничение функ�
ции позвоночника констатировано у 100% па�
циентов. Результаты лечения оценивали по
изменению симптоматики и по опроснику

Освестри (нарушения жизнедеятельности
при боли в спине [9], до применения препа�
рата, на 7�ой, 14�ый, 21�й дни исследования
и ежемесячно до окончания курса терапии).

Результаты исследования показали, что
значительное улучшение состояния с купи�
рованием болевого синдрома и положитель�
ной динамикой неврологической симптома�
тики отмечалось у 75% больных, преимуще�
ственно молодого возраста. У 20% больных
уменьшалась интенсивность болевого син�
дрома, а 5% больных оказались интактны�
ми к приему препарата.

Динамика восстановления объема движе�
ний соответствовала снижению болевого син�
дрома. Переносимость препарата у всех
больных была хорошая, лишь у 2 пациен�
ток отмечалось однократное расстройство
стула, не явившееся причиной отмены те�
рапии Терафлексом. Аллергических прояв�
лений не отмечено.

Таким образом, применение препарата
Терафлекс в лечении дегенеративно�дистро�
фических заболеваний позвоночника явля�
ется рациональным, особенно у пациентов
молодого возраста, как в комплексе с НПВС,
так и в виде монотерапии. В сочетании с
НПВС анальгетический эффект наступал в
2 раза быстрее, а потребность в терапевти�
ческих дозах НПВС прогрессивно снижалась.
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Таблица 3. Синдромы, выявленные 
у больных с ОХ грудного отдела позвоночника

Выявленные Количество больных
висцеральные синдромы абс. %
1 Кардиальный 5 83,3
2 Абдоминальный 1 16,7
Всего больных 6 100

Таблица 4. Симптомы, выявленные
у больных с поясничным ОХ

Выявленные
Количество

висцеральные синдромы больных
абс. %

1 Болевой (люмбалгия, ишиалгия) 10 100
2 Нарушение чувствительности 10 100
3 Ласега +

Бехтерева +
Брагарда �
Нери +
Дежерина �
Вассермана +
Мацкевича +
Всего 10 100

4 Атрофия и парезы мышц 2 20
5 Нарушения сухожильных

рефлексов 10 100
6 Вегетативные нарушения 3 30
7 Статические нарушения 8 80
Всего больных 10 100
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Таблица 2. Синдромы, выявленные у больных с ОХ шейного отдела позвоночника

Выявленные синдромы и симптомы Кол�во больных
абс. %

1 Корешковый (нейродистрофичекий) 27 100
2 Спинальный 1 3,7
3 Вегетативно� «Наружные» Цервикальная дискалгия – –

дистрофический синдромы С�м передней лестничной мышцы 1 3,7
Плечелопаточный периартрит 5 18,5

Черепно�мозговые нарушения С�м позвоночной артерии 20 74,1
С�м висцеральных нарушений Кардиальный с�м – –

Всего больных 27 100



С целью фармакологической профилак�
тики дегенерации и коррекции репара�
тивной регенерации суставного хряща в
течение последних 40 лет широко исполь�
зуются лекарственные препараты с хонд�
ропротективным эффектом. Термин «пре�
параты�хондропротекторы» был введен в
1960 году при оценке характера действия
румалона и артепарона, препаратов, це�
ленаправленно влияющих на метаболизм
хрящевых тканей, стимулирующих в хон�
дроцитах биосинтетические процессы и
повышающих устойчивость хрящей к
действию ферментов катаболизма. Биоло�
гическая активность препаратов из груп�
пы хондропротекторов обусловлена нали�
чием в них гликозоаминогликанов (ГАГ),
среди которых: хондроитин сульфаты, ке�
ратинсульфаты, дерматансульфаты, гиа�
луронаты и гепарин (Дедух Н.В., Зупанец
И.А., Черных В.Ф., Дроговоз С.М., 1992).

Первое поколение хондропротекторных
средств – румалон был подробно изучен и
в 1960 году G. Astaldi, E. Strossli и
С. Rinaldi сообщили о его биологической
активности. Румалон представлял собой
экстракт из хрящевой ткани и красного
костного мозга животных и включал ГАГ�
пептидные комплексы. Первые работы, в
которых была проведена оценка действия
румалона, показали, что в культуре ткани
из эмбрионального хряща стимулируется
хондрогенез, увеличивается включение
35SO4 и повышается синтез хондроитин
сульфатов (Astaldi G. et al., 1960; Weiger
W., Jasisniki В., 1962). Препаратами пер�
вого поколения являются также артепа�
рон, мобилат, макуртрин. Многочисленны�
ми исследованиями и исследователями
была доказана клиническая эффектив�
ность этих хондропротекторных препара�
тов при лечении остеоартроза крупных и
мелких суставов, при патологии позво�
ночника, хондропатиях: уменьшение или
исчезновение болей в суставах при паль�
пации и движении, замедление прогрес�
сирования артрозных изменений (Павлен�
ко Т.М., 1969; Гуобис Г., Талетене И.,

1974; Пащук А.Ю., Либенсон С.В., Леонть�
ева Ф.С., 1991).

В последние годы появилось много ин�
формации о высокой фармакологической
(противоартрозной) активности лекарст�
венных средств, созданных на основе глю�
козамина (Dressier F., 1985). В медицине
глюкозамин может использоваться в двух
формах: глюкозамин сульфат (артепарон,
ДОНА – 200S) и глюкозамин гидрохлорид
(N�ацетилглюкозамин). Впервые глюкоза�
мин сульфат был синтезирован Вrеnеr в
1889 году, и промышленный метод запа�
тентован в ряде стран: Англия, США,
Швейцария. Однако невозможно исклю�
чить некоторые неблагоприятные свойст�
ва этого соединения, а именно гигроско�
пичность и легкость окисления его ами�
ногруппы, которые усложняют использо�
вание вещества в эксперименте и
клинике. Вызывает интерес тот факт,
что, несмотря на усиление в клетках би�
осинтеза белков и ГАГ, глюкозамин суль�
фат подавляет пролиферацию клеток
(Дедух Н.В., Зупанец И.А., Черных В.Ф.,
Дроговоз С.М., 1992).

Учитывая, что в биологических объек�
тах из всех аминосахаров преобладает
N�ацетилглюкозамин (Me Garrachan J.F.,
Maley F., 1962), S. Orlich (1987) предложил
в клиническую практику для лечения ос�
теоартрозов хондропротекторный препа�
рат на его основе. Отмечено, что N�аце�
тил�глюкозамин обладает лучшей перено�
симостью, чем глюкозамин сульфат, и бо�
лее низкой токсичностью. Рекомендуемая
суточная доза 1000 мг. Глюкозамин гидро�
хлорид обладает более широким спектром
фармакологической активности. Его анти�
экссудативные свойства не уступают не�
которым НПВС (Зупанец И.А., 1988). В ме�
ханизме антиэкссудативного действия
глюкозамина основная роль принадлежит
его влиянию на биологически активные
амины (гистамин), стабилизацию мембран,
а также антипротеазному действию
(Тритняк В.Г., 1968). Механизм противо�
воспалительного действия глюкозамина не
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связан с угнетением синтеза коллагена, а
зависит от его резорбции. Отсутствие уль�
церогенного действия глюкозамина гидро�
хлорида (Зупанец И.А. с соавт., 1991) сви�
детельствует о том, что он практически
не подавляет биосинтез простагландинов
и не вызывает изменений в биосинтезе
коллагена. В связи с этим процессы реге�
нерации при альтерации тканей не инги�
бируются, а обнаруживаемый эффект
стимуляции репаративной регенерации
объясняется антипротеолитическим дей�
ствием препарата. Кроме того, глюкоза�
мин гидрохлорид обладает способностью
индуцировать образование факторов, уси�
ливающих процессы регенерации: лимфо�
кинов, кейлонов и других факторов, сти�
мулирующих формообразовательные про�
цессы в соединительной ткани. Назначе�
ние больным глюкозамина гидрохлорида
уменьшает потребность эффективных доз
НПВС в среднем в 2,0�2,77 раз (Зупа�
нец И.А. с соавт., 1991).

При изучении хондропротекторной ак�
тивности глюкозамина гидрохлорида была
установлена активизация метаболизма су�
ставного хряща, стимуляция репаратив�
ных процессов в хрящевой и костной тка�
ни (Зупанец И.А., Дедух Н.В., 1989).

Другой наиболее часто используемый в
медицине оральный хондропротекторный
агент – хондроитин�4�сульфат. Это высо�
комолекулярный полисахарид, который
относится к группе гликозаминогликанов,
инициирует процесс фиксации серы в
процессе синтеза хондроитин�серной кис�
лоты, угнетает действие специфических
ферментов, разрушающих соединитель�
ную ткань, в том числе лизосомальных
ферментов, высвобождающихся в резуль�
тате разрушения хондроцитов (эластаза,
пептидаза, катепсин, интерлейкин�1 и
др.). Хондроитин�4�сульфат связывается с
коллагеном в матриксе хряща, способст�
вуя упругости и влагоудерживающим
свойствам хряща. В результате травмы
или болезни хондроциты секретируют
меньшее количество хондроитин�4�суль�
фата и большее количество других гли�
козаминогликанов (кератин сульфат). Та�
кие изменения в матриксе хряща приво�
дят к развитию дегенеративных процес�
сов внутри хряща, патологическому
образованию окклюзивных тромбов в си�
новиальной оболочке, субхондральной ко�
сти. Для получения оптимального эффек�
та рекомендуется прием 800 мг хондро�
итин сульфата.

Ни глюкозамин, ни хондроитин сульфат
по отдельности не удовлетворяют трем
критериям, предъявленным к хондропро�

текторным агентам. Совместное примене�
ние глюкозамина и хондроитин сульфата
комбинирует анаболический эффект сна�
чала и антикатаболический эффект после,
что приводит к увеличению количества
полноценной хрящевой ткани и синови�
альной жидкости. Различные механизмы
действия глюкозамина и хондроитин суль�
фата обеспечивают скорее синергичный,
чем взаимодополняющий эффект, так как
оба компонента – эндогенные соединения.
Глюкозамин гидрохлорид и хондроитин
сульфат (Терафлекс, Артра) – самая по�
пулярная запатентованная комбинация
(GosequinT; Nutramax Laboratories,
Baltimore, MD) преимущественно исполь�
зуется последние годы для лечения и про�
филактики дегенеративно�дисторофичес�
ких заболеваний суставов.

Материалы и методы исследования.
Для выбора оптимальной тактики ведения
больных с тяжелыми внутрисуставными
переломами дистального метаэпифиза
большеберцовой кости нами были выполне�
ны экспериментальные исследования на со�
баках и кроликах с моделированием раз�
личных переломов дистального метаэпифи�
за большеберцовой кости с повреждением
хряща. После моделирования внутрисус�
тавных переломов выполнялся металлоос�
теосинтез переломов различными накост�
ными и чрезкостными фиксаторами с раз�
грузкой сустава и с фармакологической
защитой хряща (структурно�модифициру�
ющая терапия препаратом Терафлекс).

В эксперименте изучались особенность
и динамика регенерации хряща без при�
менения и с применением медикаментоз�
ной защиты его при различных методах
лечения:

– изучение особенностей консолидации
переломов и заживления ран хряща после
накостного и кортикального остеосинтеза
спицами, винтами;

– изучение особенностей консолидации
переломов и заживления ран хряща после
чрезкостного остеосинтеза.

Всего выполнено 120 оперативных вме�
шательств в 6�х сериях экспериментов на
собаках и кроликах породы Шиншилла.

Клинический раздел работы основывался:
– на изучении ближайших и отдаленных

результатов оперативного лечения 53
больных основной группы с переломами и
их последствиями в области голеностопно�
го сустава;

– на оценке исходов, ошибок и осложне�
ний лечения 61 больного контрольной
группы с внутрисуставными переломами
дистального метаэпифиза костей голени.
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1. Методы исследований на эксперимен)
тальных животных. Моделирование раз�
личных по степени тяжести переломов
метаэпифизарных зон дистальных отде�
лов большеберцовой кости осуществля�
лось путем выполнения остеотомии с им�
прессией эпифизарных зон кости с линей�
ным повреждением хряща (по зоне пере�
лома) и с отслойкой хряща. Перелом
производился путем частичной корти�
кальной остеотомии с последующим пере�
ломом эпиметафиза путем раскалывания
его с помощью остеотома. Хрящ повреж�
дался по линии излома кости или по ходу
перелома с отслойкой хряща.

После моделирования различных внут�
рисуставных переломов выполнялся ме�
таллоостеосинтез переломов различными
накостными и чрезкостными фиксаторами.
В послеоперационном периоде животные
получали структурно�модифицирующую
терапию препаратом Терафлекс.

Введение хондропротекторов. Для под�
тверждения целесообразности назначения
больным с внутрисуставными переломами
дистального эпиметафиза костей голени
структурно�модифицирующих препаратов
с целью обеспечения полноценной репара�
тивной регенерации суставного хряща
животным основной группы энтерально в
послеоперационном периоде водился Те�
рафлекс.

Терафлекс – это комбинированный
структурно�модифицирующий препарат
третьего поколения, содержащий 500 мг
глюкозамина гидрохлорида и 400 мг хонд�
роитина сульфата. В контрольной группе
животных (первые три серии эксперимен�
та) не применялась структурно�модифи�
цирующая терапия. Схема введения Тера�
флекса представлена в таблице 1. Дли�

тельность курса лекарственной терапии
составила у животных от 1 до 3 месяцев.
Курсы энтерального введения препаратов в
основной группе повторяли через 2 месяца.

В ходе экспериментальных исследова�
ний изучались:

– характер и особенности консолидации
внутрисуставных переломов дистальных
отделов большеберцовой кости Bl, C1 с
небольшим по площади повреждением су�
ставного хряща в условиях кортикального
и накостного металлоостеосинтеза.

– характер консолидации переломов и
регенерации хряща дистального эпимета�
физа большеберцовой кости СЗ после
чрезкостного остеосинтеза.

Анализировались особенности и дина�
мика регенерации хряща без применения
и с применением медикаментозной защи�
ты хряща при указанных методах остео�
синтеза. Общее состояние оперированных
животных оценивали по разработанной
оценочной таблице. По рентгенограммам
оценивали динамику регенерации, харак�
тер положения отломков и металлокон�
струкции, периостальную реакцию, учи�
тывались дегенеративно�дистрофические
изменения в голеностопном суставе, на�
личие зон резорбции, выраженность ос�
теопороза или склероза в эпифизарном
отделе большеберцовой кости. Оценивали
характер консолидации перелома, за�
живление раны суставного хряща, реак�
цию окружающих тканей на металлокон�
струкцию, изучали характер синовиаль�
ной жидкости, толщину и цвет капсулы
сустава (Дедух Н.В., Малышкина С.В.,
Панков E.Я., 1987).

Для исследования иссекался дисталь�
ный эпиметафиз большеберцовой кости с
синовиальной оболочкой.
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Таблица 1. Схема введения хондропротекторов

Название Схема введения Способ Доза
препарата введения
Терафлекс Начиная с 1�го дня энтерально В капсуле 500 мг глюкозамин гидрохлорида,

ежедневно по одной дозе 400 мг натрия хондроитин сульфата

Таблица 2. Система оценки состояния дистального эпиметафиза большеберцовой кости
после травмы и оперативного вмешательства

Состояние зоны дефекта хряща
Развитие Развитие коллагено� Соединительная Соединительная ткань в 

гиалинового хряща волокнистого хряща ткань по всей зоне краевых отделах дефекта
Состояние суставного хряща

Сохранение исходных Истончение Трещины, щели, Отслоение
параметров толщины хрящевого покрытия разволокнение матрикса суставного хряща

Субхондральная костная ткань
Норма Реактивные преобразования Деструктивные изменения

в виде активации остеогенеза
Капсула

Норма Воспалительный процесс Фибротизация



Для оценки результатов выполнялась:
– трансмиссионная электронная микро�

скопия;
– световая микроскопия;
– цитологические исследования.

2. Материалы и методы биомеханичес)
ких исследований. Для сравнительной
оценки прочностных качеств дистального
эпифиза большеберцовой кости и хряща
нами разработана методика изучения
прочностных характеристик хряща. Мы
сочли этот показатель важнейшим, по�
скольку прочностные характеристики
хряща напрямую связаны с наличием и
степенью выраженности остеоартроза.
По классическому определению (ВОЗ),
дегенеративно�дистрофические заболе�
вания – это заболевания, в основе кото�
рых лежит дегенерация суставного хря�
ща с «признаками асептического воспа�
ления, приводящая к его истончению,
разрыхлению, разволокнению и отслойке
с обнажением суставной поверхности; по�
терей конгруэнтности и краевыми кост�
ными разрастаниями». Поэтому уровень
прочности фиксации хряща может слу�
жить критерием эффективности лечения
данной патологии.

В различные сроки послеоперационного
периода изучали прочность хряща на вы�
деленных костных блоках дистального
эпифиза большеберцовой кости сразу же
после выведения животных из опыта.

Исследования выполняли на разрабо�
танном в 2001 году на кафедре травмато�
логии и ортопедии Ростовского государст�
венного медицинского университета ста�
ционарном испытательном стенде ИСС
Scaime ZF�500.

Методика исследования была следую�
щей. Спицу диаметром 1,0 проводили че�
рез субхондральную зону дистального
метаэпифиза большеберцовой кости в пе�
редне�заднем направлении с захватом по�
врежденной зоны после удаления метал�
локонструкций. Спица натягивалась в ду�
ге, имеющей внутренний диаметр 5 см, до
80 кг. Дуга фиксировалась в активной
траверсе испытательного стенда. Через
механический датчик и аналого�цифровой
преобразователь данные поступали в ком�
пьютер. При исследовании получали абсо�
лютные цифры прочности хряща в кон�
трольной и основной группе лабораторных
животных, при которых происходил отрыв
хряща от субхондральной пластинки.

Кроме этого, исследовали прочность
хряща, используя методику определения
прочности костной ткани по Бринеллю.
Металлическим шариком диаметром

3,0 мм осуществляли постоянное дозиро�
ванное воздействие на хрящевую пласти�
ну, отслоенную от субхондральной кости
дистального эпиметафиза большеберцовой
кости, до полного ее разрушения.

3. Общая характеристика и методы
клинических исследований. Для оценки
результатов лечения больных с перелома�
ми дистального метаэпифиза большебер�
цовой и малоберцовой костей, изучения
эффективности реабилитационного перио�
да и определения оптимальной тактики
хирургического и консервативного лече�
ния нами были обобщены данные:

– результатов хирургического лечения
61 больного {контрольная группа) с внут�
рисуставными переломами дистального
метаэпифиза костей голени;

– исходов оперативного лечения 53
больных (основная группа) с внутрисус�
тавными переломами дистального мета�
эпифиза большеберцовой и малоберцовой
костей, комплексное лечение которых
включало накостный и чрезкостный остео�
синтез, применение фармакологической
защиты суставного хряща, методики био�
логической обратной связи (БОС).

Пациенты находились на лечении в ор�
топедическом и травматологическом отде�
лениях МЛПУЗ ГБ №1 г. Ростова�на�До�
ну (клиническая база Ростовского госу�
дарственного медицинского университета),
травматологических отделениях гг. Таган�
рога, Батайска, Новочеркасска в период с
1999 по 2004 годы.

В работе мы придерживались возраст�
ной периодизации, предложенной В.В. Бу�
наком (1965), исключая периоды от ново�
рожденного до подросткового возраста
(таблица 2.5).

Средний возраст пациентов основной
группы составил 45,1 года. Пациенты бы�
ли от 17 до 78 лет. Мужчин было 28, а
женщин 25. Распределение оперирован�
ных больных в зависимости от пола и воз�
раста представлено в таблицах 3, 4, на
рисунках 1, 2.

В работе мы использовали общеприня�
тую классификацию повреждений АО и
классификацию типов застарелых по�
вреждений голеностопного сустава
(С.П. Миронова и Д.Д. Черкес�Заде, 2003).
Последняя классификация особенно удоб�
на для оценки тяжести внутрисуставных
повреждений и их взаимосвязи с развити�
ем и прогрессированием дегенеративно�
дистрофических изменений. Распределе�
ние оперированных больных в зависимос�
ти от пола и степени тяжести перелома
представлено в таблицах 5 и 6.
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Тактика ведения больных в послеопе)
рационном периоде

Травмированные больные в послеопера�
ционном периоде энтерально получали
комбинированный структурно�модифици�
рующий препарат Терафлекс, содержа�

щий 500 мг глюкозамина гидрохлорида и
400 мг натрия хондроитина сульфата.
Лекарственная терапия была направлена
на обеспечение условий для полноценной
репаративной регенерации суставного
хряща. Схема назначения Терафлекса
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Таблица 3. Распределение оперированных больных основной группы
в зависимости от пола и возраста

Пол Возраст
юношеский I зрелый II зрелый пожилой всего

Мужской 2 13 8 5 28
Женский 1 5 9 10 25
Всего 3 (5,7%) 18 (33,9%) 17 (32,1%) 15 (28,3%) 53 (100%)

Таблица 5. Распределение оперированных больных в зависимости
от степени тяжести перелома по классификации АО

Количество больных
Степень тяжести перелома Основная группа Контрольная группа

м ж абс. ч. м ж абс. ч.
В1 Неполный внутрисуставной, чистое раскалывание 3 2 5 2 4 6
В2 Неполный внутрисуставной, чистое вдавление 2 1 3 3 3 6
ВЗ Неполный внутрисуставной, раскалывание�вдавление 9 7 16 4 4 8
С1 Полный внутрисуставной простой 6 4 10 13 11 24
С2 Полный внутрисуставной, метафизарный оскольчатый 5 10 15 5 7 12
СЗ Полный внутрисуставной оскольчатый 3 1 4 3 2 5
Всего 28 25 53 30 31 61

Таблица 6. Распределение оперированных больных в зависимости от степени тяжести
перелома по классификации С.П. Миронова и Д.Д. Черкес)Заде (2003)

Клинические Количество пациентов
группы Всего I A I Б I B II А II Б II В III A III Б III В

Основная Абс. 28 2 2 – 9 3 5 3 2 2
группа % 100 7,1 7,1 – 32,2 10,7 18,0 10,7 7,1 7,1
Контрольная Абс. 26 3 1 – 7 3 2 5 2 3
группа % 100 11,5 3,9 – 26,9 11,5 7,7 19,3 7,7 11,5

Таблица 4. Распределение оперированных больных контрольной группы
в зависимости от пола и возраста

Пол Возраст
юношеский I зрелый II зрелый пожилой всего

Мужской 2 12 10 6 30
Женский � 9 11 11 31
Всего 2 21 21 17 61 (100%)

Рис. 1. Диаграмма распределения
оперированных больных основной группы

в зависимости от пола и возраста

Рис. 2. Диаграмма распределения
оперированных больных основной группы

в зависимости от пола и возраста



представлена в таблице 7. Длительность
курса составляла от 3 до 6 месяцев. Через
2 месяца больные получали повторный
курс в течение 6 месяцев.

Фармакокинетика препарата: до 90%
принятой дозы всасывается из ЖКТ, мак�
симальная концентрация: в плазме крови –
через 3�4 часа, в синовиальной жидкости –
через 4�5 часов. Биодоступность по отно�
шению к синовиальной жидкости: для хон�
дроитина – 13%, для глюкозамина – 25%.
Препарат выводится почками в течение 24
часов, частично метаболизируется в пече�
ни до мочевины, углекислого газа и воды.

Общие противопоказания к приему Те�
рафлекса: индивидуальная непереноси�
мость компонентов препарата, возраст
младше 15 лет, период беременности и
лактации, фенилкетонурия.

Для оценки углов и скоростей движения
в оперированном, смежных и контрлате�
ральных суставах нами было использова�
но устройство «Тахогониограф». Тахогони�
ограф мы использовали для регистрации
угловой скорости и угла поворота конеч�
ности (датчика) в плоскости вращения.
Устройство биомеханических угловых из�
мерений применялось при совместной ра�
боте с ПЭВМ и сопровождалось специаль�
ным программным обеспечением. Связь с
ПЭВМ осуществлялась через последова�
тельный порт СОМ1 или COM2 в стандар�
те RS�232C.

Использование тахогониометра в наших
исследованиях позволило нам оценить уг�
ловые и скоростные характеристики дви�
жения, включающие различные позиции
смежных суставов в условиях напряже�
ния разных групп мышц, а также оцени�
вать площадь движения и равномерность
(плавность) движения как в разнофазовые
моменты движения, так и при выполнении
однонаправленного движения в голено�
стопном суставе в различные сроки после�
операционного периода.

Для оценки отдаленных результатов ле�
чения внутрисуставных переломов дис�
тального эпиметафиза костей голени мы
использовали клинико�рентгенологичес�
кую шкалу G. Kazar (1978), в которой уч�
тены также субъективное мнение пациен�
та и его жалобы. Результат восстановле�

ния мышечной силы оценивали по 4 сте�
пеням (Скоромец А.А., 2001). Для оценки
отдаленных результатов лечения больных
в основной группе с переломами дисталь�
ного эпиметафиза костей голени мы ис�
пользовали также «Функциональную шка�
лу для нижней конечности» (Lower
Extremity Functional Scale, или LEFS)
M. Binkley и соавт. (1999). Опросник пред�
назначен для оценки качества жизни
больных с заболеваниями и травмами су�
ставов нижних конечностей и оценки ди�
намики восстановительного лечения.

Результаты экспериментальных иссле)
дований. Для оценки результатов экспери�
ментальных исследований остеосинтеза пе�
реломов дистального эпиметафиза больше�
берцовой кости (динамики репаративной
регенерации) у лабораторных животных
применяли электронную и световую мик�
роскопию. В первой контрольной группе
животных моделировались внутрисустав�
ные переломы Bl, Cl, C3 с фиксацией гип�
совой повязкой, накостным, кортикальным
или чрезкостным остеосинтезом, структур�
но�модифицирующая терапия не применя�
лась. Во второй основной группе в после�
операционном периоде животным энте�
рально вводился структурно�модифициру�
ющий препарат Терафлекс. В ближайшем
и отдаленном послеоперационном периоде
исследовали прочность суставного хряща
дистального эпиметафиза большеберцовой
кости в контрольной и основной группах. 

1. Результаты лечения переломов дис)
тального эпиметафиза большеберцовой
кости без применения структурно)моди)
фицирующей терапии.

В первой группе животных выполнено
3 серии эксперимента. Распределение жи�
вотных представлено в таблице 8.
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Таблица 7. Схема применения Терафлекса травмированными больными

Название
препарата

Терафлекс

Схема введения

Начиная со 2�го дня ежедневно по
1 капсуле 3 раза в день в течение 3�х
недель, затем по 1 капсуле 2 раза в
день, курс � 6 месяцев

Способ
введения

Энтерально

Доза

В капсуле 500 мг
глюкозамина гидрохлорида,
400 мг натрия
хондроитинсульфата

Таблица 8. Распределение животных
в контрольной группе в зависимости
от типа перелома и метода фиксации

Тип Способ фиксации Количество
перелома животных
В1 Кортикальный остеосинтез 20
С1 Накостный остеосинтез 10
С3 Чрезкостный остеосинтез 30



По данным литературы, раны хряща,
покрытого перихондрием, заживают обыч�
но волокнистой соединительной тканью,
затем элементы этой ткани дифференци�
руются в хрящ. Заживление идет со сто�
роны перихондрия или окружающей со�
единительной ткани. При ранении сустав�
ного хряща раны, расположенные вблизи
синовиальной оболочки, заживают из эле�
ментов соединительной ткани со стороны
синовиальной оболочки. Соединительная
ткань, заполняющая рану хряща, со вре�
менем может заместиться гиалиновым
хрящом (Виноградова Т.П., 1950). Лишь
при небольшой площади повреждения
(переломы Bl, C1) и тесном соприкоснове�
нии краев раны суставного хряща воз�
можно непосредственное сращение. В свя�
зи с этим оценка динамики консолидации
переломов и заживления суставного хря�
ща дистального эпиметафиза большебер�
цовой кости проводилась в двух принци�
пиально различных направлениях: при
переломах Bl, C1 с небольшой площадью
повреждения суставного хряща, идеаль�
ной репозицией и кортикальным или на�
костным остеосинтезом и при переломах,
сопровождающихся значительным по�
вреждением суставного хряща СЗ и остео�
синтезом в аппаратах внешней фиксации.
В контрольной группе животных в отли�
чие от основной не применялась струк�
турно�модифицирующая терапия. В ходе
исследований оценивали ближайшие и от�
даленные результаты.

2. Результаты лечения переломов Bl, C1
дистального эпиметафиза большеберцо)
вой кости без применения структурно)
модифицирующей терапии.

В послеоперационном периоде оценива�
ли динамику заживления послеопераци�
онной раны и восстановления двигатель�
ной активности животного. Результаты
представлены в таблице 9. У всех 30 жи�
вотных послеоперационные раны зажи�
вали первичным натяжением. Гнойно�
воспалительных осложнений не было.
При стабильном остеосинтезе переломов
В1 и С1 дополнительная иммобилиза�
ция не применялась, двигательная ак�
тивность восстанавливалась к исходу
2 недели.

Рентгенологические исследования
При рентгенологическом обследовании

через 1 месяц после оперативного вмеша�
тельства миграции металлоконструкции
выявлено не было. Линия перелома про�
слеживалась слабо. Сохранялась конгру�
энтность суставной поверхности, достиг�
нутая при репозиции. Сужения суставной
щели не отмечалось. На рентгенограммах
определялась рентгенконтрастная периос�
тальная репаративная мозоль. Через два
месяца после оперативного вмешательства
констатировалась консолидация перелома,
миграции металлоконструкции не было.
Остеопороза смежных костей, склероза
суставной поверхности и артрофиброза
выявлено не было.
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Таблица 9. Состояние животных в послеоперационном периоде

Количество животных
Тип перелома Критерии оценки с выявленными симптомами

Срок наблюдения (сутки)
1 3 7 14 30 60

В1 Отек 20 16 2 – – –
Гиперемия 6 6 1 – – –
Инфильтрация – – 1 – – –
Свищи – – – – – –
Повышение t°C 12 6 4 – – –
Не наступает 20 6 – – – –
Опирается в покое – 7 2 1 – –
Ходит с нагрузкой, прихрамывая – 7 18 14 –
Опороспособность не нарушена – – – 5 20 20

Всего животных 20
С1 Отек 10 10 8 4 – –

Гиперемия 5 3 1 – – –
Инфильтрация – – 1 – – –
Свищи – – – – – –
Повышение t°C 10 8 6 2 – –
Не наступает 10 8 – – – –
Опирается в покое – 2 8 – – –
Ходит с нагрузкой, прихрамывая – – 2 9 –
Опороспособность не нарушена – – – 1 10 10

Всего животных 10



Морфологические исследования.
После забора на исследование дистально�

го эпиметафиза большеберцовой кости оце�
нивали состояние суставного хряща после
травмы и операции. Поскольку наиболее
выраженные дистрофические изменения в
суставном хряще прослеживаются непо�
средственно после травмы и манифестиру�
ются в течение 30 дней, они характеризу�
ются однотипностью морфологических
изменений во времени (Дедух Н.В., Ма�
лышкина С.В., Панков Е.Я., 1987), сравни�
тельную оценку макроскопической картины
репаративной регенерации хряща осуще�
ствляли во всех сериях эксперимента через
30 суток после операции (табл. 10).

Макроскопически в равной мере наблю�
далось заполнение хрящевого дефекта
хрящом, сходным по структуре с гиалино�
вым, и коллагеноволокнистой тканью. Во
всех случаях наблюдалось уменьшение
толщины хряща, отслоение его от субхон�
дральной кости, деструктивных изменений
в субхондральной кости не было. В 7 слу�
чаях из десяти было констатировано утол�
щение капсулы голеностопного сустава.

Световая микроскопия
При световой микроскопии через 3 дня

после оперативного вмешательства при
наличии диастаза между костными отлом�
ками, покрытыми суставным хрящом ме�
нее 1,5�2 мм, отмечалось заполнение раны
грануляционной тканью. Источником ее
являлись клетки раневого канала субхон�
дральной кости. В грануляционной ткани
выявлялись полинуклеары, мононуклеары
и макрофаги. В большинстве хондроцитов
ядра окрашивались, базофилия основного
вещества на краях раны была снижена.
Часть хондроцитов слабо воспринимали

ядерную окраску. Через 5 дней после опе�
рации рана заполнялась незрелым гиали�
новым хрящом, богатым мелкими хряще�
выми клетками и с небольшим содержа�
нием основного вещества (рис. 3). Гиали�
новый хрящ сливался с краями хрящевой
ткани. В зоне контакта обнаруживались
незрелые хондроциты с повышенной ми�
тотической активностью и некротизиро�
ванные хондроциты, ядра которых не ок�
рашивались, отмечалось снижение базо�
филии основного вещества. Хрящевой ре�
генерат на уровне базальных слоев в
краях раны хряща переходил в фиброре�
тикулярную ткань. Такой регенерат мож�
но рассматривать как хрящевую мозоль,
сформированную по типу первичного на�
тяжения.

Рис. 3. Гиалиновый хрящ со щелевидным
дефектом через 5 суток после кортикального

остеосинтеза перелома В1.
Окраска по Масону, ××400

Такое же первичное, но костное сращение
происходило и в подлежащей субхондраль�
ной губчатой кости в виде множественных
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Таблица 10. Оценка состояния дистального эпиметафиза большеберцовой кости
после травмы и оперативного вмешательства

Критерии оценки Количество 
животных

Состояние зоны Развитие гиалинового хряща 4
дефекта хряща Развитие коллагеноволокнистого хряща 4

Соединительная ткань по всей зоне 2
Соединительная ткань в краевых отделах дефекта –

Состояние Сохранение исходных параметров толщины –
суставного хряща Истончение хрящевого покрытия 9

Трещины, щели, разволокнение матрикса 1
Отслоение суставного хряща –

Субхондральная Норма 8
костная ткань Реактивные преобразования в виде активации остеогенеза 2

Деструктивные изменения –
Капсула Норма 3

Воспалительный процесс 1
Фибротизация 7

Всего животных 10



незрелых костных балок, окруженных
фиброретикулярной тканью и располо�
женных среди зрелых костных балок губ�
чатой кости эпифизарного конца. Субхон�
дральная костная пластинка еще не сфор�
мировалась. Через 10 дней после опера�
ции в зоне сращения краев хрящевой
раны выявлялся более зрелый гиалино�
вый хрящ с полиморфными хондроцитами
различной степени зрелости. Характер�
ная структурная зональность, свойствен�
ная суставному хрящу, еще не возникла.
В сросшихся краях раны суставного хря�
ща отмечалось снижение базофилии ос�
новного вещества. Обнаруживалось боль�
шое количество пустых лакун наряду с
хондронами, содержащими по несколько
хондроцитов. Через две недели после опе�
ративного вмешательства по микрофото�
графиям определяли площадь хондроци�
тов на единицу площади суставного хря�
ща. На микрофотографии общей площа�
дью 442368 пкс площадь хондроцитов
составила 14245 пкс (3,22%). Через 30 су�
ток после оперативного вмешательства
при близком касании краев хрящевой ра�
ны и стабильной фиксации дефект запол�
нялся гиалиновым хрящом (50% случаев)
с восстановлением свойственной ему зо�
нальности. В остальных случаях дефект
заполнялся гиалиноподобной тканью без
восстановления пространственной и зо�
нальной структуры неповрежденного гиа�
линового хряща.

Трансмиссионная электронная микро-
скопия

При электронной микроскопии через 1
месяц после операции было установлено,
что большинство хондроцитов сморщены,
деформированы, заполняют незначитель�
ную часть лакуны, в которой интенсивно
накапливается кальций. В большинстве
хондроцитов выявлено резкое повышение
электронной плотности цитоплазмы и

ядер клеток. В цитоплазме практически
всех хондроцитов имеются единичные
крупные вакуоли с электроннопрозрачным
содержимым, отмечается умеренная вакуо�
лизация цистерн гладкой эндоплазматичес�
кой сети. Митохондрии в хондроцитах не�
многочисленны. В одной лакуне содержа�
лось, как правило, по одному хондроциту.

3. Результаты лечения переломов СЗ
дистального эпиметафиза большеберцо)
вой кости без применения структурно)
модифицирующей терапии.

Многооскольчатые переломы СЗ с боль�
шой площадью повреждения суставной
поверхности дистального эпиметафиза
большеберцовой кости фиксировали аппа�
ратами внешней фиксации. Основным
критерием эффективности остеосинтеза в
послеоперационном периоде являлась ди�
намика восстановления двигательной ак�
тивности. На протяжении всего послеопе�
рационного периода осуществляли сана�
цию устьев стержней, фиксировавших
костные отломки, воспаления устьев
стержней, остеомиелита у животных не
было. Двигательная активность животных
восстанавливалась приблизительно в те
же сроки, что и в группе животных, где
моделировались переломы В1 и С1. Жи�
вотные со 2�го дня после операции начи�
нали наступать на оперированную конеч�
ность, при этом нагрузка и длительность
ходьбы увеличивалась пропорционально
сроку послеоперационного периода. Ре�
зультаты представлены в таблице 11.

Рентгенологические исследования
При рентгенологическом обследовании

через 1 месяц после оперативного вмеша�
тельства линия перелома прослежива�
лась слабо. Конгруэнтность суставной по�
верхности в двух случаях была наруше�
на, наблюдалось сужение суставной ще�
ли. На рентгенограммах определялась
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Таблица 11. Состояние животных в послеоперационном периоде

Количество животных
Тип перелома Критерии оценки с выявленными симптомами

Срок наблюдения (сутки)
1 3 7 14 30 60

СЗ Отек 30 30 12 – – –
Гиперемия – – – – – –
Инфильтрация – – – – – –
Свищи – – – – – –
Повышение t°C 10 6 2 – – –
Не наступает 30 6 – – – –
Опирается в покое – 14 12 11 – –
Ходит с нагрузкой, прихрамывая – 10 18 14 4 –
Опороспособность не нарушена – – – 5 26 30

Всего животных 30



рентгенконтрастная периостальная репа�
ративная реакция. Через два месяца по�
сле оперативного вмешательства конста�
тировали консолидацию перелома. Остео�
пороза смежных костей, склероза сустав�
ной поверхности не было. Однако в 4
случаях выявлялись рентгенологические
признаки артрофиброза.

Морфологические исследования
При макроскопической оценке состоя�

ния суставной поверхности после остео�
синтеза переломов СЗ обращало на себя
внимание наличие небольшого углубления
(до 2�3 мм) в месте дефекта, занимающе�
го 1/4�1/6 суставного покрытия. Вблизи
дефекта хрящ был тусклым и имел жел�
товатый оттенок. На остальном протяже�
нии он сохранял белизну и был глянце�
вым. Ни в одном случае не наблюдали за�
полнения хрящевого дефекта гиалиновым
хрящом. Рана хряща была покрыта рубцо�
вой тканью. Оценка макроскопической
картины репаративной регенерации хря�
ща через 30 суток после операции пред�
ставлена в таблице 12.

Местами дефект в суставном покрытии
распространялся до субхондрального от�
дела кости. Базофильная линия вблизи
дефекта была нарушена, костные трабе�
кулы имели неровные края и были истон�
чены. Синовиальная оболочка у всех ис�
следуемых животных была утолщена.

Цитологические исследования
При исследовании мазков суставной

жидкости голеностопного сустава: микро�
скопически – на фоне вязкого муцина вы�
является выраженная лимфогистиоцитар�
ная инфильтрация (преобладают гистио�
цитарные элементы). Единичные хондро�

циты с дистрофическими изменениями
ядра и цитоплазмы. Бактериально�мико�
тическая микрофлора отсутствует. При
исследовании пунктата голеностопного су�
става через 30 и 60 суток после оператив�
ного вмешательства не выявилось призна�
ков воспаления в полости сустава. Обна�
руживались единичные синовиоциты ин�
тимы и хондроциты с незначительными
дистрофическими изменениями. 

Световая микроскопия
При многооскольчатых переломах СЗ,

сопровождающихся большой площадью по�
вреждения суставного хряща, и при невоз�
можности идеальной адаптации краев хря�
щевой раны характер процессов заживле�
ния менее совершенен. Через 3 дня после
операции при переломах рана заполнялась
грануляционной тканью на 75% толщины
краев суставного хряща. В остальном отме�
чались идентичные реакции, но зона сни�
жения базофилии на краях была несколь�
ко больше, здесь ядра хрящевых клеток не
окрашивались. Через 5 дней рана сустав�
ного хряща на 75% толщины была запол�
нена незрелой волокнистой тканью. Отме�
чался небольшой лизис краев раны, в не�
которых хондроцитах ядра не окрашива�
лись, была понижена базофилия основного
вещества. Обращало на себя наличие тре�
щин и щелей, как вблизи зоны дефекта,
так и на расстоянии от него. Отмечены
участки разрушения хряща вплоть до ба�
зофильной линии и подхрящевой костной
пластинки. В таких участках цитоархи�
тектоника была резко нарушена и боль�
шей частью в них обнаруживались мелкие
хондроциты с пикнотичными ядрами. Ос�
новное вещество хрящевой ткани имело
выраженную базофильную окраску. При
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Таблица 12. Оценка состояния дистального эпиметафиза большеберцовой кости
после травмы и оперативного вмешательства

Критерии оценки Количество 
животных

Состояние зоны Развитие гиалинового хряща –
дефекта хряща Развитие коллагеноволокнистого хряща 4

Соединительная ткань по всей зоне 4
Соединительная ткань в краевых отделах дефекта 2

Состояние Сохранение исходных параметров толщины –
суставного хряща Истончение хрящевого покрытия 6

Трещины, щели, разволокнение матрикса 4
Отслоение суставного хряща –

Субхондральная Норма 5
костная ткань Реактивные преобразования в виде активации остеогенеза 5

Деструктивные изменения –
Капсула Норма 1

Воспалительный процесс 2
Фибротизация 7

Всего животных 10



определении по микрофотографиям площа�
ди хондроцитов по отношению к площади
суставного хряща было установлено, что
при переломах СЗ со значительным по�
вреждением суставной поверхности коли�
чество и площадь хондроцитов значитель�
но уменьшалось. Общая площадь хондроци�
тов составляла 13207 пкс (2,99%) от общей
площади суставной поверхности
(442368 пкс). Полноценное заживление ра�
ны регенератом не произошло через 30 и
60 дней и в более поздние сроки после
травмы. Зона дефекта во всех случаях, в
основном на 2/3 ее глубины, была представ�
лена слоями коллагеноволокнистой ткани
различной толщины и клеточности. Колла�
геновые волокна были плотно упакованы,
между ними определялось большое коли�
чество клеток фибропластического ряда.

Представленные морфологические дан�
ные свидетельствуют о большом значении
в процессах заживления площади по�
вреждения, плотности прилегания и обез�
движенности краев раны хряща.

Трансмиссионная электронная микро-
скопия

При электронной микроскопии через
1 месяц после операции выявлялись выра�
женные дистрофические изменения. В ла�
кунах определялись единичные хондроци�
ты. Большинство из них были сморщены.

По периферии и в лакунах определялись
многочисленные электронноплотные каль�
цификаты. Микроворсинки на поверхности
клеток многочисленны и увеличены в раз�
мерах. Митохондрий в хондроцитах было
мало. В большинстве хондроцитов выявле�
но резкое повышение электронной плотно�
сти цитоплазмы и ядер клеток, наличие
единичных крупных вакуолей с электрон�
нопрозрачным содержимым. Отмечалась
умеренная вакуолизация цистерн гладкой
эндоплазматической сети.

4. Результаты лечения переломов дис)
тального эпиметафиза большеберцовой
кости с применением структурно)моди)
фицирующей терапии.

В основной группе животных выполнено
3 серии эксперимента. Распределение жи�
вотных представлено в таблице 13.

Животным основной группы энтерально
вводили в послеоперационном периоде Те�
рафлекс. Схема введения представлена в
таблице 14. Курс медикаментозного лече�
ния составлял 3�6 месяцев, повторный
шестимесячный курс через 2 месяца.

По данным Ю.М. Дитмана (1970) обычно
не заживающий хрящевой тканью значи�
тельный дефект суставного хряща может
заполняться хрящевым регенератом, при�
нимающим органотипичное строение в ре�
зультате комплекса мероприятий. В пер�
вую очередь это сохранение нормальных
движений в поврежденном суставе с пер�
вых дней после травмы при обездвижен�
ности краев раны и применение противо�
отечных средств, а также обязательное
использование препаратов глюкозоами�
ногликанов (ГАГ). Гиалуроновая кислота,
входящая в состав аморфного вещества
соединительной ткани, является основным
компонентом синовиальной жидкости,
обеспечивая питание суставного хряща.
Необходимым является включение в ком�
плексное лечение препаратов гиалуроно�
вой или хондроитинсерной кислоты, спо�
собствующих хондрогенной дифференци�
ровке грануляционной ткани.

В послеоперационном периоде оценива�
ли ближайшие и отдаленные результаты.

5. Результаты лечения переломов Bl, C1
дистального эпиметафиза большеберцо)
вой кости с применением структурно)
модифицирующей терапии.

После операции ежедневно оценивали
динамику заживления послеоперационной
раны и восстановления двигательной ак�
тивности оперированных животных. Ре�
зультаты представлены в таблице 15. У
всех 30 животных послеоперационные ра�
ны заживали первичным натяжением.
Гнойно�воспалительных осложнений не
было. Выполняли стабильный остеосинтез
переломов В1 и С1, не требующий допол�
нительной иммобилизации. Двигательная
активность большинства животных час�
тично восстанавливалась к исходу 2 неде�
ли. Через 1 месяц у всех животных опо�
роспособность оперированной конечности
была полностью восстановлена.

Рентгенологические исследования
При рентгенологическом обследовании

через 4 недели после оперативного вме�
шательства выявлялась периостальная и
эндостальная репаративная реакция, ли�
ния перелома прослеживалась слабо, миг�
рации металлоконструкций ни в одном
случае выявлено не было. Конгруэнтность
суставной поверхности голеностопного
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Таблица 13. Распределение животных
в контрольной группе в зависимости
от типа перелома и метода фиксации

Тип Способ фиксации Количество
перелома животных
В1 Кортикальный остеосинтез 20
С1 Накостный остеосинтез 10
С3 Чрезкостный остеосинтез 30



сустава, достигнутая при репозиции в отда�
ленном периоде, не нарушалась. Сужения
суставной щели, артрофиброза не отмеча�
лось. Через два месяца после оперативно�
го вмешательства констатировалась консо�
лидация перелома. Остеопороза смежных
костей, склероза суставной поверхности и
артрофиброза выявлено не было.

Морфологические исследования
На фоне проводимого медикаментозного

лечения через 30 суток после операции
макроскопически наблюдалось заполнение
хрящевого дефекта хрящом, сходным по
структуре с гиалиновым. Уменьшение
толщины хряща отмечалось лишь у 3 жи�
вотных, у остальных 7 толщина хряща
приближалась к неповрежденной. Отслое�
ния хряща от субхондральной кости, его
трещин, разволокнения, а также деструк�
тивных изменений в субхондральной кос�
ти выявлено не было. 

Световая микроскопия
Результаты световой микроскопии в

группе лабораторных животных с перело�

мами В1 и С1, которым вводился глюкоза�
мин гидрохлорид и хондроитин сульфат в
послеоперационном периоде, существенно
не отличаются от таковых в группе жи�
вотных, которые не получали структурно�
модифицирующую терапию. Через 3 дня
после оперативного вмешательства диа�
стаз между костными отломками запол�
нялся грануляционной тканью из ранево�
го канала субхондральной кости. В грану�
ляционной ткани обнаруживались поли�
нуклеары, мононуклеары и макрофаги.
В большинстве хондроцитов ядра окраши�
вались. Базофильная окраска основного
вещества на краях раны была снижена за
счет снижения количества гликозаминог�
ликанов. Часть хондроцитов слабо воспри�
нимали ядерную oкраску. Через 5 суток
после операции раневой дефект заполнял�
ся незрелым гиалиновым хрящом, бога�
тым мелкими хрящевыми клетками и с
небольшим содержанием основного веще�
ства. В зоне контакта вновь образованно�
го хряща с краями раны обнаруживались
незрелые хондроциты с повышенной ми�
тотической активностью и пустые лакуны
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Таблица 14. Схема введения Терафлекса

Название
препарата

Терафлекс

Схема введения

С 1�го дня ежедневно по 1 дозе

Способ
введения

Энтерально

Доза

В капсуле 250 мг глюкозамина
гидрохлорида, 200 мг натрия
хондроитина сульфата

Таблица 15. Состояние животных в послеоперационном периоде

Количество животных
Тип перелома Критерии оценки с выявленными симптомами

Срок наблюдения (сутки)
1 3 7 14 30 60

В1 Отек 18 14 2 – – –
Гиперемия 6 4 1 – – –
Инфильтрация – – 1 – – –
Свищи – – – – – –
Повышение t°C 14 6 3 – – –
Не наступает 20 6 – – – –
Опирается в покое – 7 2 – – –
Ходит с нагрузкой, прихрамывая – 7 18 14 – –
Опороспособность не нарушена – – – 6 20 20

Всего животных 20
С1 Отек 9 9 6 3 – –

Гиперемия 5 3 1 – – –
Инфильтрация – – 1 – – –
Свищи – – – – – –
Повышение t°C 9 8 6 2 – –
Не наступает 10 8 – – – –
Опирается в покое – 2 8 – – –
Ходит с нагрузкой, прихрамывая – – 2 9 – –
Опороспособность не нарушена – – – 1 10 10

Всего животных 10
Итого 30



с некротизированными хондроцитами, яд�
ра которых не окрашивались. Снижалась
интенсивность базофильной окраски ос�
новного вещества. Хрящевой регенерат на
уровне базальных слоев в краях раны
хряща переходил в фиброретикулярную
ткань. В подлежащей субхондральной губ�
чатой кости происходило первичное кост�
ное сращение. Обнаруживались множест�
венные незрелые костные балки, окру�
женные фиброретикулярной тканью и
зрелыми костными балками губчатой кос�
ти эпифизарного конца. Через 14 суток
после операции в зоне заживающего де�
фекта выявлялся зрелый гиалиновый
хрящ с полиморфными хондроцитами раз�
личной степени зрелости. В сросшихся
краях раны суставного хряща отмечалось
снижение базофилии основного вещества.
Обнаруживалось большое количество пус�
тых лакун наряду с хондронами, содержа�
щими по несколько хондроцитов. При под�
счете площади хондроцитов по микрофо�
тографиям было установлено, что количе�
ство и площадь клеток на единицу
площади всей суставной поверхности
(442368 пкс) увеличивалось и составляло
39077 икс (8,83%). Через 1 месяц после
операции дефект заполнялся типичным
гиалиновым хрящом с неравномерно окра�
шенным матриксом. Интенсивность окрас�
ки территориального матрикса резко уве�
личивалась за счет увеличения гликоза�
миногликанов. Характерная структурная
зональность, свойственная суставному
хрящу, возникла только через 60 суток.

Трансмиссионная электронная микро-
скопия

Через 2 недели после операции часть
хондроцитов была вакуолизирована. Оп�
ределялось разрушение органелл, содер�
жащихся в цитоплазме клеток. В цито�
плазме других хондроцитов отмечалась
значительная пролиферация цистерн ше�
роховатого эндоплазматического ретику�
лума, что свидетельствовало о повышен�
ной синтетической активности хондроци�
тов. В ряде хондроцитов содержались
крупные вакуоли с секретом и развитые
цистерны и трубочки шероховатого эндо�
плазматического ретикулума. В лакунах
вокруг таких хондроцитов обнаружива�
лись массивные отложения гиалиновых
фибрилл. В других клетках имелись эле�
ктроннопрозрачные вакуоли, вокруг кле�
ток расположены многочисленные кальци�
фикаты. Нередко обнаруживались хондро�
циты на разных стадиях митоза. Через
4 недели после операции в лакунах, при�
лежащих к дефекту, выявлялись некроти�

зированные хондроциты, в соседних лаку�
нах обнаруживалось по несколько хондро�
цитов. Ядра нередко содержали несколько
ядрышек, в цитоплазме наблюдались
крупные вакуоли с содержимым средней
электронной плотности. Отмечалась про�
лиферация цистерн и трубочек гладкой
эндоплазматической сети, – можно на�
блюдать несколько фрагментов пластин�
чатого комплекса в плоскости среза одной
клетки. Через 2 месяца после операции
наряду с незрелыми клетками обнаружи�
валось значительное количество клеток с
ультраструктурой зрелых хондроцитов.
Некоторые зрелые хондроциты содержали
секреторные гранулы. Наряду с вышеопи�
санными клетками имеются также менее
зрелые элементы, в цитоплазме которых
содержатся мелкие вакуоли и гипертро�
фированный пластинчатый комплекс. При
электронномикроскопическом исследова�
нии хряща в зоне травмы на отдаленном
сроке спустя 6 месяцев в большинстве ла�
кун содержалось сразу несколько хондро�
цитов. Клетки имели обширную цитоплаз�
му и хорошо развитые органеллы. Вместе
с тем нередкой находкой являлись круп�
ные двуядерные хондроциты, в ряде ла�
кун встречались тесно контактирующие
хондроциты, возможно, это связано с ак�
тивным делением пролиферирующих кле�
ток. В цитоплазме хондроцитов наблюда�
лось большое количество свободных рибо�
сом и полирибосом, собранных в розетки.
Таким образом, на отдаленном сроке экс�
перимента воздействие хондропротектора
приводит к активации как пролифератив�
ных, так и трофических процессов в хон�
дроцитах, о чем свидетельствует увеличе�
ние количества клеток в лакунах и ульт�
раструктура белоксинтезирующего аппа�
рата отдельных хрящевых клеток.

6. Результаты лечения переломов СЗ
дистального эпиметафиза большеберцо)
вой кости с применением структурно)мо)
дифицирующей терапии.

Многооскольчатые переломы СЗ со зна�
чительной площадью повреждения сус�
тавной поверхности дистального эпимета�
физа большеберцовой кости фиксировали
аппаратами внешней фиксации. В после�
операционном периоде животные получа�
ли структурно�модифицирующую тера�
пию (глюкозамина гидрохлорид и хондро�
итина сульфат). На протяжении всего по�
слеоперационного периода осуществляли
санацию устьев стержней, фиксировав�
ших костные отломки. Гнойно�воспали�
тельных осложнений, воспаления устьев
стержней, остеомиелита у животных не
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было. Двигательная активность животных
восстанавливалась со 2�го дня после опе�
рации.

Животные начинали наступать на опери�
рованную конечность, нагрузка и длитель�
ность ходьбы увеличивалась пропорцио�
нально сроку послеоперационного периода.
Результаты представлены в таблице 16.

Морфологические исследования
Через 30 суток после чрезкостного ос�

теосинтеза переломов СЗ на фоне прово�
димого медикаментозного лечения макро�
скопически место дефекта определялось в
виде белесоватого пятна. На остальной
территории суставной хрящ был блестя�
щий с голубоватым оттенком. Уменьшение
толщины хряща отмечалось лишь у 4 жи�
вотных, у остальных 6 толщина хряща
приближалась к неповрежденной. Отслое�
ния хряща от субхондральной кости, его
трещин, разволокнения, а также деструк�
тивных изменений в субхондральной кос�
ти выявлено не было. Так же как и в кон�

трольной группе, в 7 случаях из десяти
было констатировано утолщение капсулы
голеностопного сустава (табл. 17).

Цитологические исследования
При исследовании мазков суставной

жидкости: микроскопически – на фоне
вязкого секрета выявляется незначитель�
ная лимфогистиоцитарная инфильтрация
(преобладают гистиоцитарные элементы).
Единичные хондроциты с дистрофически�
ми изменениями ядра и цитоплазмы. Бак�
териально�микотическая микрофлора от�
сутствует. При исследовании пунктата го�
леностопного сустава через 30 и 60 суток
после оперативного вмешательства не вы�
являлось признаков воспаления в полости
сустава. Обнаруживались единичные си�
новиоциты и хондроциты с минимальными
дистрофическими изменениями.

Световая микроскопия
При переломах СЗ, сопровождающихся

большой площадью повреждения суставного
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Таблица 16. Состояние животных в послеоперационном периоде

Количество животных
Тип перелома Критерии оценки с выявленными симптомами

Срок наблюдения (сутки)
1 3 7 14 30 60

СЗ Отек 28 28 8 – – –
Гиперемия – – – – – –
Инфильтрация – – – – –
Свищи – – – – – –
Повышение t°C 8 5 2 – – –
Не наступает 28 3 – – – –
Опирается в покое 2 14 8 7 – –
Ходит с нагрузкой, прихрамывая – 13 22 14 4 –
Опороспособность не нарушена – – – 9 26 30

Всего животных 30

Таблица 17. Оценка состояния дистального эпиметафиза большеберцовой кости
после травмы и оперативного вмешательства

Критерии оценки Количество 
животных

Состояние зоны Развитие гиалинового хряща 8
дефекта хряща Развитие коллагеноволокнистого хряща 2

Соединительная ткань по всей зоне –
Соединительная ткань в краевых отделах дефекта –

Состояние Сохранение исходных параметров толщины 7
суставного хряща Истончение хрящевого покрытия 3

Трещины, щели, разволокнение матрикса –
Отслоение суставного хряща –

Субхондральная Норма 9
костная ткань Реактивные преобразования в виде активации остеогенеза 1

Деструктивные изменения –
Капсула Норма 2

Воспалительный процесс 1
Фибротизация 7

Всего животных 10



хряща, грануляционная ткань, заполняв�
шая рану суставного хряща и субхонд�
ральной кортикальной костной пластин�
ки, уже в первые 3 дня после травмы
была тесно связана с грануляционной
тканью межбалочных пространств суб�
хондральной губчатой кости, также обра�
зовавшейся к этому времени. К 7�му дню
после операции регенерат, заполнивший
рану хряща, был представлен хондроид�
ной тканью, созревшей к 10�му дню до
стадии незрелого хряща. Последний без
резких границ переходил в дистрофичес�
ки измененную ткань краев хрящевой ра�
ны. Источником формирования хряща в
ране являлись не хондроциты ткани сус�
тавного хряща. Через 1 месяц после опе�
рации место дефекта заполнялось в ос�
новном гиалиновым хрящом, лишь в кра�
евых отделах перемежающимся с волок�
нистым. Краевая поверхность дефекта,
открывающаяся в полость сустава, в по�
давляющем большинстве случаев была
ровная, образованная рядом густо распо�
ложенных клеток. В 30% случаев на этих
участках обнаруживались небольшие уг�
лубления, вьшолненные волокнистой
хрящевой тканью. Большая часть хряще�
вого покрытия, прилежащая к зоне де�
фекта и на расстоянии от него, сохраня�
ла характерную для интактного хряща
цитоархитектонику. Лишь вблизи дефек�
та обнаруживались очаги гиперплазии
хондроцитов. Через 1 месяц после меди�
каментозной терапии площадь хондро�
цитов составляла 38709 пкс (8,75%) при
общей площади суставного хряща
442368 пкс.

Трансмиссионная электронная микро-
скопия

Через 2 недели после операции опреде�
лялось разрушение органелл, содержа�
щихся в цитоплазме некоторых клеток.
В цитоплазме других хондроцитов отме�
чалась значительная пролиферация цис�
терн шероховатого эндоплазматического
ретикулума. В лакунах вокруг таких хон�
дроцитов обнаруживались массивные от�
ложения гиалиновых фибрилл. Нередко
обнаруживались хондроциты на разных
стадиях митоза. Через 4 недели после
операции в лакунах наряду с некротизи�
рованными хондроцитами обнаруживалось
по несколько хондроцитов. Во многих

клетках отмечалась пролиферация цис�
терн и трубочек гладкой эндоплазматиче�
ской сети. Через 2 месяца после операции
наряду с незрелыми клетками обнаружи�
валось значительное количество клеток с
ультраструктурой зрелых хондроцитов.
Многие хондроциты имели развитый пла�
стинчатый комплекс и находились в ста�
дии активного синтеза секрета, поскольку
пластинчатый комплекс имеет непосред�
ственное отношение к белоксинтезирую�
щей функции клеток. При электронноми�
кроскопическом исследовании хряща че�
рез 6 месяцев в большинстве лакун рас�
полагалось сразу несколько хондроцитов.
Вместе с тем нередкой находкой являлись
крупные двуядерные хондроциты в фазе
деления. Кроме активации пролиферации,
наблюдалась также гипертрофия орга�
нелл, особенно выраженная в шерохова�
том эндоплазматическом ретикулуме. Его
цистерны и трубочки имели значительную
протяженность в большинстве клеток. Под
воздействием медикаментозной терапии
препаратами ГАГ (Терафлекс) объективно
увеличивается количество и размеры хон�
дроцитов на единицу площади суставного
хряща. Наиболее эффективно восстанов�
ление происходило в группе животных,
где моделировались переломы Bl, C1 с не�
значительной площадью повреждения су�
ставного хряща. Наибольшие дистрофиче�
ские изменения в хряще наблюдали после
моделирования переломов СЗ со значи�
тельной площадью повреждения сустав�
ного хряща без дополнительной стимуля�
ции репаративной регенерации ГАГ
(табл. 18).

7. Результаты биомеханических иссле)
дований прочности суставного хряща. Су�
ставной хрящ в синовиальных суставах
покрывает суставные поверхности трубча�
тых костей. Это пористый, легкопроница�
емый и низкомодульный материал, кото�
рый во время воздействия нагрузок выде�
ляет, а при разгрузке поглощает синови�
альную жидкость. Суставной хрящ может
менять свои размеры и форму как при
кратковременных, так и при длительных
силовых воздействиях, однако после раз�
грузки полностью восстанавливает свое
исходное состояние. Этим он обеспечивает
повышение конгруэнтности суставных по�
верхностей.
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Таблица 18. Площадь хондроцитов по отношению к общей площади суставной поверхности

Серия эксперимента Площадь хондроцитов
Без стимуляции Со стимуляцией

Кортикальный, накостный МОС переломов В1, С1 14245 пкс (3,22%) 39077 пкс (8,83%)
Чрезкостный МОС переломов СЗ 13207 пкс (2,99%) 38709 пкс (8,75%)



В хряще различают жидкую и твердую
фазы. Жидкая фаза составляет 60�80%
массы хряща. В твердой фазе содержит�
ся около 40% хондроцитов, 25% протеог�
ликанов и 35% коллагеновых волокон.
Синовиальная жидкость выполняет
амортизационные и трофические функ�
ции. При увеличении внешней нагрузки
на сустав происходит возрастание вязко�
сти синовиальной жидкости, что препят�
ствует соприкосновению суставных по�
верхностей.

В суставном хряще различают четыре
структурных слоя. Наружный, поверхно�
стный слой образуется из равномерно
расположенных коллагеновых волокон
(диаметр около 35 нм), ориентированных
по касательной к поверхности сустава и
соединенных между собой поперечными
связями – перемычками. Толщина этого
слоя (около 200 мкм) составляет 10% от
общей толщины слоя суставного хряща. В
глубине этого слоя находятся хондроны –
хрящевые клетки, окутанные концентри�
чески расположенной сетью коллагеновых
волокон, которые выполняют также роль
гасителей ударных воздействий. Наруж�
ный слой хряща служит главным струк�
турным компонентом, воспринимая меха�
нические нагрузки и являясь защитной
мембраной, обеспечивая целостность всего
хряща.

Второй, средний, слой хряща имеет ха�
отически расположенные в основном ве�
ществе коллагеновые волокна (диаметр
30�60 нм) и бессистемно распределенные
хрящевые клетки.

Третий слой также имеет хаотическое
распределение коллагеновых волокон, но
их диаметр (40�80 нм) больше, чем в пер�
вых двух слоях. Волокна расположены на
большом расстоянии друг от друга и об�
разуют с субхондральной костью якорепо�
добное соединение. Хрящевые клетки это�
го слоя больше по размеру и образуют
столбики, расположенные ортогонально
суставной поверхности. Они метаболичес�
ки активны и принимают непосредствен�
ное участие в синтезе блока – как колла�
гена, так и основного вещества.

Четвертый слой называется также ми�
нерализованным слоем хряща, так как
коллагеновые волокна в нем образуют
сеть, покрытую минеральными вещества�
ми – в основном солями кальция. Этот
слой отделен от третьего слоя базофиль�
ной поверхностью, которая в молодом воз�
расте проницаема, а в более старом эту
способность теряет. Непосредственно под
минеральным слоем находится субхонд�
ральная кость.

С точки зрения механики материалов
суставной хрящ является нелинейно�вяз�
коупругим анизотропным материалом с
гетерогенностью механических свойств по
суставной поверхности. Он обладает дву�
мя функциональными особенностями: во�
первых, деформируясь под воздействием
нагрузки значительно легче, чем субхонд�
ральная кость (отношение их жесткости
равно 1:10), хрящ уменьшает концентра�
цию напряжений в костях; во�вторых,
хрящ обеспечивает низкий коэффициент
трения в суставе – от 0,005 до 0,012.

Во время нормального функционирова�
ния нагрузка на суставной хрящ колеб�
лется от нуля до значений, в 3�4 раза
превышающих вес тела. По краям кон�
тактной поверхности при этом могут раз�
виваться достаточно дольше деформаци�
онные растяжения.

Большой практический интерес пред�
ставляет исследование усталостной проч�
ности хряща: в среднем человек в году
делает около 2 миллионов шагов и под�
вергает тем самым суставной хрящ цик�
лической длительно действующей на�
грузке. В некоторых экспериментах на
циклическую нагрузку в прижизненных
условиях выявлена фибрилляция поверх�
ности суставного хряща. Установлено,
что при увеличении уровня напряжения
циклических нагрузок или возраста ис�
следуемого хряща усталостная долговеч�
ность значительно уменьшается (Образ�
цов И.Ф. с соавт., 1988). Кроме этого, лю�
бые травматические повреждения приво�
дят к уменьшению толщины хряща и,
соответственно, снижению его прочност�
ных характеристик.

В биомеханическом разделе исследова�
ний в различные сроки послеоперационно�
го периода определяли прочность хряща
дистального эпиметафиза большеберцовой
кости в контрольной и основной группах.
Исследования выполняли на автоматизи�
рованном испытательном стенде ИСС
Scaime ZF�500. Осуществляли отрыв хря�
щевой поверхности от субхондральной ко�
сти в траверсах стенда.

Так же в различные периоды после�
операционного периода определяли проч�
ность хряща по Бринеллю. При исследо�
вании прочности хряща по Бринеллю
также было констатировано снижение
прочности хряща дистального эпимета�
физа большеберцовой кости в контроль�
ной группе по сравнению с основной. Че�
рез 3 месяца после операции прочность
хряща в основной группе составила
12,96721 кгс, а в контрольной – не пре�
вышала 10,2459.
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Таким образом, восстановление целост�
ности суставного хряща при помощи хря�
щевой же ткани возможно только при
обездвиженности краев раны хряща и
плотном их прилегании; диастаз при обез�
движенных краях не должен быть больше
1,5�2 мм. Рана суставного хряща с боль�
шим диастазом (3�5 мм) при обездвижен�
ности краев раны все же может зажить с
помощью хрящевой ткани, но только при
проведении специальных лечебных меро�
приятий, нормализующих деятельность
сустава и состояние внутрисуставной сре�
ды, сохраняющих нормальную вязкость и
состав синовиальной жидкости (препара�
ты ГАГ). В таких случаях заживление
происходит через фазу образования гра�
нуляционной ткани. Источником хондроге�
неза служат малодифференцированные
клетки эндоста подлежащей кости, сино�
виальной оболочки. Такие клетки форми�
ровали грануляционную ткань, заполняв�
шую щель между краями раны хряща,
ткань которого находилась в состоянии
дистрофических изменений. В регенера�
ции суставного хряща также принимали
участие малодифференцированные хонд�
роциты, способные свободно перемещать�
ся в его матриксе. Под воздействие ГАГ
происходит полноценное восстановление
толщины суставного хряща и его прочно�
стных характеристик.

8. Результаты клинических исследова)
ний. Нами было оперировано 53 больных с
переломами и их последствиями в облас�
ти голеностопного сустава (табл. 19). Боль�
ные лечились в Ростовском Городском
центре травматологии и оперативной ор�
топедии, травматологическом отделении
Отделенческой больницы на станции Ба�
тайск, травматологическом отделении г.
Новочеркасска. Для сравнения была ис�
пользована контрольная группа больных
(61 больной).

Из всех пациентов 99 (86,8%) были с
изолированной травмой голеностопного
сустава, 15 (13,2%) больных было с множе�
ственными и сочетанными повреждения�
ми. Из 15 больных с множественными и

сочетанными повреждениями у 9 диагнос�
тирована черепно�мозговая травма. У 2
пациентов имелись переломы костей кон�
тралатеральной голени, у 1 пациента –
мономелический перелом бедра и у 3 па�
циентов – переломы верхней конечности.
У 39 (34,2%) пациентов не было сопутст�
вующих заболеваний или имелись нетя�
желые сопутствующие заболевания в ста�
дии стойкой ремиссии, состояние кожных
покровов и конечности в целом было удов�
летворительным.

В основной группе было 2 больных с ог�
нестрельными ранениями дистальных отде�
лов большеберцовой и малоберцовой кос�
тей. У травмированных пациентов после ог�
нестрельного ранения голеностопного сус�
тава не было шока. Хотя шок после
огнестрельных ранений голеностопного су�
става развивается в 15,2% случаях (Авер�
киев В.А., Шаповалов В.М., Аверкиев Д.В.,
2000). Средние сроки заживления ран бы�
ли до 6�8 месяцев. Каждому больному бы�
ло выполнено по 4 оперативных вмеша�
тельства. Первому пациенту был выполнен
артродез голеностопного сустава. Второму
больному была вьшолнена двухэтапная
реконструктивная костнопластическая
операция, которая позволила сохранить
функцию голеностопного сустава.

Структура сопутствующих заболе-
ваний

При клинико�лабораторном, инструмен�
тальном обследовании, а также на основа�
нии заключений консультантов было вы�
явлено, что из 114 поступивших пациен�
тов 56 (49,1%) имели сопутствующие забо�
левания:

• сердечно�сосудистые заболевания – 24
(42,9%)

• заболевания ЖКТ – 7 (12,5%)
• заболевания мочеполовой сферы 8 –

(14,3%)
• патология желез внутренней секре�

ции – 5 (8,9%)
• заболевания органов дыхания 3 –

(5,3%)
• дегенеративно�дистрофические забо�

левания 9 (16,1%)
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Таблица 19. Распределение оперированных больных в основной и контрольной группе
в зависимости от характера оперативного вмешательства

Вид оперативного Количество больных
№ вмешательства Основная группа Контрольная группа Всего

абс. % абс. % абс. %
1 Накостный МОС 28 52,8 26 42,6 54 47,4
2 ЧКДО 25 47,2 10 16,4 35 30,7
3 Кортикальный – – 21 34,4 21 18,4
4 Артродез, гипсовая иммобилизация – – 4 6,6 4 3,5

Всего 53 100 61 100 114 100



В структуре сопутствующей патологии
значительно преобладали сердечно�сосу�
дистые заболевания (гипертоническая бо�
лезнь, хроническая ишемическая болезнь
сердца, периодические нарушения сер�
дечного ритма) и составляли 42,9%. Деге�
неративно�дистрофические заболевания
(остеохондроз позвоночника, остеоартроз
крупных суставов) были диагностированы
в 16,1% случаев и не влияли на сроки вы�
полнения оперативного вмешательства.
Как в контрольной, так и в основной груп�
пе больных использовались накостный,
чрезкостный остеосинтез. Существенных
различий в частоте их применения не бы�
ло (р>0,05). Кортикальный остеосинтез
как самостоятельный метод в основной
группе мы не использовали. В течение
второй недели в основной группе отмеча�
лась наибольшая частота использования
накостного остеосинтеза по сравнению с
чрезкостным (р<0,01).

В контрольной группе в течение 2�ой
недели накостный остеосинтез также ста�
тистически достоверно (р<0,001) преобла�
дал над другими методами лечения.
В контрольной группе больных (1999�
2001гг.) преимущественным методом яв�
лялся кортикальный (р<0,05).

Для купирования реактивного воспали�
тельного процесса и коррекции гомеоста�
за сустава в первые сутки после опера�
тивного вмешательства использовалась
локальная гипотермия, покой опериро�
ванной конечности. В течение первых
3�4 суток после операции больным назна�
чались антиоксиданты: аскорбиновая
кислота, альфа�токоферол; ингибиторы
протеолитических ферментов: контри�
кал, гордокс, тразилол. После ликвида�
ции отека и клинических признаков ре�
активного артрита пациентам назначали
структурно�модифицирующую терапию
(Терафлекс).

Сроки консолидации переломов дис�
тального отдела костей голени в контроль�
ной и основной группе варьировали от 9

до 17 недель. Необходимо отметить, что
консолидация в сроки до 17 недель насту�
пила у 49 (92,5%) пациентов основной
группы. Лишь у 4 (7,5%) пациентов сроки
консолидации превышали 17 недель
(табл. 20).

Контроль за изменением амплитуды
движений мы осуществляли с помощью
угломера или с помощью тахогониометра.

Как известно, в перистых мышцах ос�
новная часть силы мышцы передается по
оси. Так, при угле сгибания в 30 градусов
87% силы передается на сухожилие, а при
угле 60 градусов лишь 50% (А. Дж. Мак�
Комас, 2001). Другая часть силы мышцы
направлена под углом к оси сегмента.
Движение сухожилия не прекращается и
после прекращения сокращения мышцы,
движение сухожилия как бы запаздывает.
Кости и суставы действуют по правилам
рычагов: дистальная часть сегмента дви�
жется больше, и чтобы поддерживать вес
конечности или груза требуется пропор�
ционально большая величина силы. Ука�
занные обстоятельства отражаются на
показателях датчиков тахогониометра.
Это мы учитывали, стандартно распола�
гая датчики в одинаковых позициях и на
равных расстояниях от оси вращения
сустава.

При исследовании скорости и плавнос�
ти движений, что является отражением
функционального благополучия сустава,
важно для репрезентативности исследо�
ваний соблюдать указанные обстоятель�
ства. Кроме этого, при исследовании ско�
рости движения мы обратили внимание
на изменение показателей оптимального
функционирования сустава в зависимости
от болевого синдрома, болевого напряже�
ния мышц, а также степени дегенератив�
ных изменений в суставах. В наших ис�
следованиях мы также осуществляли
корректировку при исследованиях на мы�
шечное утомление. По определению
Edwards (1981) мышечное утомление –
это неспособность мышцы поддержать
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Таблица 20. Распределение оперированных больных по срокам консолидации
в основной и контрольной группах

№ Сроки консолидации Основная группа Контрольная группа Всего
абс. % абс. % абс. %

1 Консолидация отломков в сроки 
от 9 до 13 недель 40 75,5 32 52,5 72 63,2

2. Консолидация отломков в сроки
от 13 до 17 недель 9 17,0 16 26,2 25 21,9

3. Консолидация отломков в сроки 
свыше 17 недель 4 7,5 11 18,0 15 13,2

4. Отсутствие консолидации � � 2 3,3 2 1,7
Всего 53 100 61 100 114 100



необходимый уровень развиваемого уси�
лия. Причем за первую минуту расходу�
ется примерно 1/2 всей силы. Поэтому в
исследованиях дискретности и плавности
движений мы вносили соответствующие
корректировки и исключали начальные
неадаптированные движения.

На шкале анализатора определяли объ�
ем движения в начале лечения, в середи�
не цикла и в конце лечения, а также объ�
ем движений здоровой конечности (рис. 4).
На рисунке 5 графики скорости движе�
ния голеностопного сустава в процессе
лечения. 

Рис. 4. Графическое изображение движений
в здоровом голеностопном суставе

у больного В.

Рис. 5. Графическое изображение движений
в оперированном голеностопном суставе

у больного В.

Был осуществлен подсчет площади
замкнутого цикла движения, выраженно�
го в сгибании конечности и, соответствен�
но, разгибании. Кроме того, для усредне�
ния разбросов данных различных кривых
и выведения средней составляющей ис�
следования в условных единицах поло�
жительного и отрицательного значения,
сопоставимых с фазой специальной
функции, получали интегральный гра�
фик. Скорость движения была определе�
на у пациента на специальном графике
зависимости угла движения от времени
исследования.

Клиническая эффективность тахогонио�
графа, на наш взгляд, обусловлена воз�
можностью объективизации результатов

лечения пациентов. Кроме этого, ценным
является измерение угловой скорости
движения конечности на различных эта�
пах реабилитации и после операции,
оценка эффективности применения меди�
каментозных препаратов, имеющих ана�
льгезирующий, релаксирующий (снимаю�
щий мышечный спазм) и амортизацион�
ный эффект.

В таблицах представлены результаты
лечения больных с переломами дисталь�
ного эпиметафиза костей голени по кли�
нико�ренттенологической шкале G. Kazar
(1978). Все пациенты разделены на 4 кли�
нические группы: 1 группа – полное вос�
становление функции сустава, соответст�
вует практически здоровому суставу;
2 группа – легкие изменения в суставе
(ограничение движений не более чем на 10
градусов, иногда незначительные боли;
больной удовлетворен результатом);
3 группа – изменения средней тяжести,
сужение суставной щели, выраженная
неконгруэнтность суставной поверхности,
осевая деформация 5 градусов, ограниче�
ние функции до 50% из�за значительных
болей при нагрузке; 4 группа �тяжелый
артроз, анкилоз, варусная или вальгус�
ная деформация, непрекращающиеся
боли, результатами больной не удовле�
творен.

При анализе результатов лечения
больных контрольной группы через 1 год
после операции тяжелые изменения в го�
леностопном суставе диагностированы у
2 пациентов (4,1%), через 2 года – у 3
больных (7,1%), через 3 года – также у 3
больных (13,1).  У пациентов основной
группы на всех этапах изучения отда�
ленных результатов лечения тяжелых
изменений в голеностопном суставе вы�
явлено не было. В контрольной группе
больных на всех сроках наблюдения об�
наружены абсолютное и относительное
преобладание худших результатов по
сравнению с основной группой больных
(табл. 21, 22).

Кроме того, в контрольной группе отме�
чается тенденция к ухудшению резуль�
татов лечения в течение периода време�
ни от 1 года (полное восстановление
функции – 37 (75,5%) пациентов) до 3 лет
(полное восстановление функции – 11
(47,8%) пациентов). Отсутствие отрица�
тельной динамики в течение 3 лет у
больных основной группы с полным вос�
становлением функции, а также динами�
ческое улучшение клинико�рентгенологи�
ческих результатов лечения больных
2 группы с легкими изменениями в сус�
таве объясняется комплексным подходом
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к послеоперационной реабилитации паци�
ентов, прежде всего применением фарма�
кологических препаратов (Терафлекс –
глюкозамина гидрохлорид и хондроитина
сульфат), направленных на замедление
прогрессирования посттравматического
остеоартроза. У больных 3 клинической
группы с изменениями средней тяжести
в голеностопном суставе в основной груп�
пе, так же как и в контрольной, наблю�
далась отрицательная клинико�рентгено�
логическая динамика.

Для оценки качества жизни больных с
переломами дистального эпиметафиза ко�

стей голени мы использовали также
«Функциональную шкалу для нижней ко�
нечности» (Lower Extremity Functional
Scale, или LEFS) M. Binkley и соавт. (1999)
(табл. 23). Опросник, состоящий из 20 ут�
верждений, оцениваемых по 4�х балльной
системе от «нет трудностей» (4 балла) до
«выраженные трудности или невозмож�
ность выполнения» (0 баллов), заполнял
пациент. Подсчет производился суммиро�
ванием баллов по всем пунктам (макси�
мальное число баллов равно 80, мини�
мальное – 0). Результаты представлены в
таблицах 23, 24.
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Таблица 21. Результаты лечения больных контрольной группы
с переломами дистального эпиметафиза костей голени по шкале G. Kazar (1978)

Клинические группы Количество больных

Сроки наблюдения 1 год 2 года 3 года
абс. % абс. % абс. %

1 группа – полное восстановление функции сустава 37 75,5 27 64,3 11 47,8
2 группа – легкие изменения в суставе 6 12,2 8 19,1 6 26,0
3 группа – изменения средней тяжести 4 8,2 4 9,5 3 13,1
4 группа – тяжелые изменения 2 4,1 3 7,1 3 13,1
Всего больных 49 100 42 100 23 100

Таблица 23. Оценка отдаленных результатов лечения больных с переломами дистального
эпиметафиза костей голени в контрольной группе по шкале М. Binkley и соавт., 1999

Результат (трудности, испытываемые Количество больных

в повседневной жизни – количество баллов) 1 год 2 года 3 года
абс. % абс. % абс. %

Отличный (нет трудностей – 61�80) 14 28,6 12 28,6 7 30,4
Хороший (небольшие – 41�60) 23 46,9 20 47,6 11 47,8
Удовлетворительный (умеренные – 21�40) 7 14,3 6 14,3 2 8,7
Неудовлетворительный 5 10,2 4 9,5 3 13,1
(значительные и выраженные трудности – 0�20)
Всего 49 100 42 100 23 100

Таблица 24. Оценка отдаленных результатов лечения больных с переломами дистального
эпиметафиза костей голени в контрольной группе по шкале М. Binkley и соавт., 1999

Результат (трудности, испытываемые Количество больных

в повседневной жизни – количество баллов) 1 год 2 года 3 года
абс. % абс. % абс. %

Отличный (нет трудностей – 61�80) 14 30,4 13 33,3 8 38,1
Хороший (небольшие – 41�60) 27 58,7 22 56,4 11 52,4
Удовлетворительный (умеренные – 21�40) 5 10,9 4 10,3 2 9,5
Неудовлетворительный 

– – – – – –(значительные и выраженные трудности – 0�20)
Всего 46 100 39 100 21 100

Таблица 22. Результаты лечения больных основной группы 
с переломами дистального эпиметафиза костей голени по шкале G. Kazar (1978)

Клинические группы Количество больных

Сроки наблюдения 1 год 2 года 3 года
абс. % абс. % абс. %

1 группа – полное восстановление функции сустава 37 80,4 31 79,4 17 81,0
2 группа – легкие изменения в суставе 5 10,9 4 10,3 1 4,8
3 группа – изменения средней тяжести 4 8,7 4 10,3 3 14,2
4 группа – тяжелые изменения – – – – – –
Всего больных 46 100 39 100 21 100



В контрольной группе 5 пациентов че�
рез 1 год, 4 пациента через 2 года и 3 –
через 3 года были неудовлетворены ре�
зультатом лечения, что побудило их к
повторным оперативным вмешательст�
вам. В основной группе не было отрица�
тельных результатов. Как в основной,
так и в контрольной группе в течение
трех лет отмечается положительная
динамика в ответах пациентов на вопро�
сы опросника.

Это можно объяснить адаптацией паци�
ента с нарушением функции нижней ко�
нечности к повседневной жизни. 

Выводы
1. Экспериментально доказано при моде�

лировании внутрисуставных повреждений

и остеосинтеза, что медикаментозная те�
рапия препаратом Терафлекс, содержа�
щим глюкозамина гидрохлорид и натрия
хондроитина сульфат, способствует репа�
ративной регенерации полноценного гиа�
линового хряща, восстановлению его тол�
щины и прочности при небольших (до 2 мм)
и средних (до 5 мм) дефектах хрящевой
поверхности.

2. Применение Терафлекса снижает про�
грессирование остеоартроза при внутри�
суставных повреждениях.

3. При внутрисуставных переломах це�
лесообразно применение структурно�мо�
дифицирующей терапии (Терафлекс) в
послеоперационном периоде, она может
быть включена в стандарт лечения внут�
рисуставных повреждений.
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Переломы костей, образующих коленный
сустав, являются частыми повреждениями.
По данным авторов (Шаварин Б.В., Шлен�
ский ГЛ., Шарипов Г.А.,1980; Драчук П.С.,
Дудко Г.Е., Рубленик И.М.,1989; Смир�
нов В.Н., Смирнов Г.Н., 1998) они составля�
ют от 10 до 45% всех внутрисуставных пе�
реломов конечностей, причем переломы
проксимального отдела большеберцовой ко�
сти встречаются в 8�10% случаев (Ворон�
кевич И.А., 2004). Частота внутрисустав�
ных повреждений по данным других авто�
ров составляет 3�8% от всех переломов ко�
стей нижних конечностей (Романенко К.В.,
Романенко И.Х, 1989; Пошвин В.А., Алек�
сеева Е.Н., 2004) и 6,9�10% от всех перело�
мов костей голени (Новаченко Н.П., 1958;
Каплан A.3., 1977;. Михайленко В.В., Лирц�
ман В.М., Антипин С.К, 1996).

Материал и методы. В травматологичес�
ком отделении МУЗ ГБ №2, на кафедре
травматологии и ортопедии Ростовского го�
сударственного медицинского университе�
та проведены клинические исследования
105 больных с переломами костей, образу�
ющих коленный сустав. Основная группа
состояла из 62 пациентов, оперативное ле�
чение переломов мыщелков большеберцо�
вой кости которых включало применение
артроскопически контролируемой репози�
ции с использованием пористого никелида
титана для костной пластики, конструкций
из литого никелида титана для остеосинте�
за и применение структурно�модифициру�
ющего препарата Терафлекс. 

Контрольная группа включала 43 паци�
ента. В лечении переломов мыщелков боль�
шеберцовой кости больных этой группы бы�
ли использованы традиционные методики:
гипсовая иммобилизация, скелетное вытя�
жение, кортикальный остеосинтез, струк�
турно�модифицирующая терапия не при�
менялась.

В работе использовалась возрастная пе�
риодизация, рекомендованная Академией
педагогических наук (Бунак В.В., 1965).

Пациенты основой и контрольной группы
были в возрасте от 16 до 78 лет. Средний

возраст больных основной группы составил
46 лет, контрольной – 47,2 лет. 60 пациен�
тов основной группы были трудоспособно�
го возраста, 2 больных на момент госпита�
лизации являлись инвалидами 2 группы по
сопутствующему заболеванию. В основной
группе женщин было 38, мужчин – 24, в
контрольной – женщин 27, мужчин – 16.
Распределение больных по полу и возрас�
ту в основной и контрольной группе пред�
ставлено на рисунке 1, 2.

Рис. 1. Диаграмма распределения оперирован)
ных больных основной группы

по полу и возрасту

Рис. 2. Диаграмма распределения оперирован)
ных больных контрольной группы

по полу и возрасту
У больных основной и контрольной груп�

пы были диагностированы внутрисус�
тавные переломы проксимального отдела
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большеберцовой кости типа В и С по клас�
сификации АО, причем в обеих группах зна�
чительно преобладали переломы В2 и ВЗ
(табл. 1). В основной группе переломов В2
было 24,1%, а в контрольной – 39,5%, пере�
ломов ВЗ в основной группе было – 40,3%,
а в контрольной – 27,9%. Наличие импрес�
сии мыщелков усугубляло тяжесть состо�
яния пациентов и требовало в ходе опера�
тивного лечения обязательной костной пла�
стики образовавшегося дефекта.

Классификация Е. Foltin (1987) учитыва�
ет особые формы повреждения, такие как
центральная импрессия мыщелка без по�
вреждения периферического кольца плато
большеберцовой кости или так называемые
«неполные» переломы. Распределение боль�
ных по классификации Е. Foltin (1987) пред�
ставлено в таблице 2.

В послеоперационном периоде для объ�
ективной оценки результатов операции ис�
пользовали следующее: клиническое на�
блюдение за состоянием пациентов в раз�
личные сроки послеоперационного перио�
да, ультразвуковое и рентгенологическое
исследование. 

Критерии оценки ближайших результа�
тов лечения больных с повреждениями и
заболеваниями опорно�двигательного аппа�
рата: заживление послеоперационной ра�
ны, наличие отека и болевого синдрома, воз�
можность активно вести себя в постели или
самостоятельно передвигаться, обострение
сопутствующих заболеваний или появле�
ние осложнений.

Оценка ближайших результатов
оперативного лечения

Хороший результат. Заживление раны
первичным натяжением за 8�16 дней, от�
сутствие болевого синдрома к моменту сня�

тия швов, возможность самостоятельно
передвигаться на костылях в ортезе или
гипсовой повязке (или без нее). Консолида�
ция перелома, отсутствие миграции метал�
локонструкции, имплантата.

Удовлетворительный исход. Осложнения
в заживлении раны, стойкий болевой син�
дром, больной не может передвигаться на
костылях, а также те случаи, когда у па�
циентов в послеоперационном периоде на�
блюдались пролежни, пневмонии, тромбо�
флебиты. Консолидация в обычные сроки
или замедленная консолидация с исходом
в сращение, отсутствие миграции металло�
конструкции, имплантата.

Неудовлетворительный исход. Стойкий
болевой синдром, нагноение раны, смеще�
ние отломков, потеря стабильности, отсут�
ствие консолидации отломков, резкое на�
рушение функции конечности.

Для оценки отдаленных результатов бы�
ли использованы: клиническая систе�
ма оценки коленного сустава (J.N. Insall,
L.D. Dorr, 1989) и Шкала исхода травмы
и остеоартроза коленного сустава (J. Dawson
и соавт., 1998).

Первая классификация разработана Меж�
дународным обществом коленного сустава
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Таблица 1. Распределение больных основной и контрольной групп
в зависимости от пола и типа повреждения по классификации АО

Клиническая группа Тип перелома по АО
В1 В2 ВЗ С1 С2 СЗ всего

Основная группа мужчины абс. 1 6 11 3 1 2 24
% 4,16 25 45,8 12,5 4,16 8,33 100

женщины абс. 5 9 14 5 2 3 38
% 13,1 23,6 36,8 13,1 5,25 7,89 100

всего абс. 6 15 25 8 3 5 62
% 9,67 24,1 40,3 12,9 4,83 8,06 100

Контрольная группа мужчины абс. 2 6 4 3 – 1 16
% 12,5 37,5 25 18,75 – 6,25 100

женщины абс. 2 11 8 4 2 – 27
% 7,4 40,7 29,6 14,81 7,4 – 100

всего абс. 4 17 12 7 2 1 43
% 9,3 39,5 27,9 16,27 4,65 2,32 100

Всего абс. 10 32 37 15 5 6 105
% 9,52 30,4 35,2 14,2 4,76 5,71 100

Таблица 2. Распределение травмированных
больных в зависимости от пола и типа

перелома по классификации Е. Foltin (1987)

Тип Количество больных

перелома Основная группа  Контрольная группа
м ж абс.ч. м ж абс.ч.

А � � � � 1 1
В 1 5 6 2 1 3
С 6 9 15 6 11 17
D 11 14 25 4 8 12
Е 6 10 16 4 6 10
Всего 24 38 62 16 27 43



для оценки состояния коленного сустава и
функциональных возможностей пациента.
Для оценки состояния коленного сустава
(100 баллов) используется три основных па�
раметра: боль, стабильность, амплитуда
движений.

При анализе функциональных возможно�
стей пациента оценивается дистанция пе�
редвижения, ходьба по лестнице и исполь�
зование дополнительных средств опоры.
Максимальное значение функции равно
100 баллам.

Нередко оперативные вмешательства на
коленном суставе выполняются на фоне су�
ществующего дегенеративно�дистрофиче�
ского заболевания (ДДЗ) или влекут за со�
бой развитие ДДЗ. Поскольку необходимо
оценивать как ближайшие, так и отдален�
ные результаты лечения больных, динами�
ку прогрессирования ДДЗ, включающего в
себя комплексное медикаментозное и фи�
зиотерапевтическое лечение, нами допол�
нительно была использована Шкала исхо�
да травмы и остеоартроза коленного суста�
ва (KOOS), рекомендованная J. Dawson и
соавт. (1998).

Шкала состоит из 5 подшкал (боль; дру�
гие жалобы – симптомы; ADL; функция но�
ги во время занятий спортом и отдыха; ка�
чество жизни, связанное с коленным суста�
вом). При ответах на вопросы учитывается
оценка состояния пациента за последнюю
неделю. На каждый вопрос предлагаются
4 варианта ответов, которые оцениваются в
баллах от 0 до 4 (нет – 0, незначительно –
1, умеренно – 2, сильно – 3, чрезмерно – 4).
Для каждой подшкалы подсчитывается сум�
ма баллов. Затем производится пересчет бал�
лов по специальным формулам, что позво�
ляет по каждой подшкале получить балль�
ную оценку от 100 баллов до 0. При этом 100
баллов соответствуют отсутствию симпто�
мов, а 0 балов показывает, что симптомы
резко выражены. По результатам анкетиро�
вания выстраивается так называемый про�
филь исхода. При сумме баллов 85 и более
результат лечения оценивается как отлич�
ный, при сумме от 70 до 84 баллов – как хо�
роший, от 60 до 69 – как удовлетворитель�
ный и менее 60 – неудовлетворительный.

Оценка ближайших результатов прово�
дилась в течение 1 месяца после операции,
а отдаленные исходы изучались в сроки,
начиная с 6 месяцев до 4 лет. В дальней�
шем контрольные осмотры и рентгеногра�
фическое исследование пациентов осуще�
ствлялись 2 раза в год.

Для статистического анализа данных ис�
пользовались средства пакета статистиче�
ского анализа табличного процессора
XL�2003.

Результаты и обсуждение. Среди госпи�
тализированных больных основой группы
75,8% было со свежими переломами и 22,6%
с застарелыми переломами (табл. 3). В кон�
трольной группе эти показатели составили
69,8% и 27,9% соответственно. Кроме того,
в основной группе 1,6% составили больные
с неправильно срастающимися перелома�
ми, а в контрольной группе 2,3%. Распре�
деление больных осуществлялось согласно
классификации переломов костей по сро�
кам регенерации В.И. Стецулы (1965), мо�
дифицированной А.А. Девятовым (1990).

Структура сопутствующей патологии в
основной и контрольной группе представ�
лена в таблице 4. Причем в обеих группах
абсолютное большинство составили забо�
левания сердечно�сосудистой системы (ги�
пертоническая болезнь, ишемическая бо�
лезнь сердца, облитерирующий атероскле�
роз, эндартериит). В основной группе ни
один случай выявленного сопутствующего
заболевания не послужил причиной отсроч�
ки оперативного вмешательства. В кон�
трольной группе 2 больных с пневмонией
и 2 больных с гипертонической болезнью и
ишемической болезнью сердца потребова�
ли дополнительного лечения, которое при�
вело к задержке операции в среднем на
2 недели.

В основной группе у 46,7% больных были
диагностированы сопутствующие заболева�
ния, в контрольной группе этот показатель
составил 51,1% (рис. 3).

У подавляющего большинства пациентов
основной группы был выполнен первичный
отсроченный остеосинтез – 74,2% и лишь у
25,8% больных была возможность выпол�
нить оперативное вмешательство в первые
двое суток (табл. 5). В контрольной группе
также преобладал первичный отсроченный
остеосинтез – 60,5%, ранний первичный и
ранний вторичный остеосинтез выполнял�
ся с одинаковой частотой – у 18,6% боль�
ных. У одного больного контрольной груп�
пы оперативное вмешательство было вы�
полнено через 6 недель по поводу послед�
ствий травмы.

В таблице 6 приведено распределение
оперированных больных основной группы
по методу и способу оперативного вмеша�
тельства.

Среди всех больных основной группы
30,66% больным оперативное вмешатель�
ство было выполнено под артроскопичес�
ким контролем без вскрытия полости сус�
тава. Артротомия сустава во время опера�
ции выполнялась 69,34% больным. В кон�
трольной группе больных были использо�
ваны традиционные методы лечения, в
качестве пластического материала для
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устранения импрессии мыщелков исполь�
зовали аутотрансплантаты из крыла под�
вздошной кости, которые фиксировали вин�
том. Распределение больных контрольной
группы по методам лечения представлено
в таблице 7.

Обязательное выполнение диагностичес�
кой артроскопии больным основной группы
позволило диагностировать у всех больных
сочетание переломов мыщелков больше�
берцовой кости с другими повреждениями
элементов коленного сустава, в том числе
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Таблица 3. Распределение больных по давности перелома

Количество больных
Характер патологии Основная группа Контрольная группа

абс. % абс. %
Свежий перелом 47 75,8 30 69,8
Застарелый перелом 14 22,6 12 27,9
Неправильно срастающийся перелом 1 1,6 1 2,3
Замедленно срастающийся перелом – – – –
Несросшийся перелом – – – –
Всего 62 100 43 100

Таблица 4. Структура сопутствующих заболеваний у больных контрольной и основной группы

Количество больных
Сопутствующие заболевания Основная группа Контрольная группа

абс. % абс. %
Сердечно�сосудистые заболевания 18 29,03 10 23,2
Сахарный диабет 2 3,2 � �
Язвенная болезнь желудка 5 8,06 4 9,3
Желчнокаменная болезнь 1 1,61 3 7
Мочекаменная болезнь � � 1 2,3
Пневмония � � 2 4,65
Остеохондроз 3 4,83 2 4,65
Всего 29 46,7 22 51,1

Рис. 3. Диаграмма распределения сопутствующих заболеваний
в контрольной и основной группах

Таблица 5. Распределение больных основной и контрольной группы
по срокам выполнения остеосинтеза

Количество больных
Вид остеосинтеза Основная группа Контрольная группа

абс. % абс. %
Первичный Ранний 16 25,8 8 18,6

Отсроченный 46 74,2 26 60,5
Вторичный Ранний – – 8 18,6

Поздний – – 1 23
Всего 62 100 43 100



хондральными и остеохондральными пере�
ломами бедренной кости (табл. 8). Повреж�
дения одного или двух менисков, в сочета�
нии с повреждением передней крестообраз�
ной связки или переломом суставного по�
крова бедренной кости, были выявлены у
большинства больных – 61,29%.

Более чем у трети больных (37,11%) бы�
ли диагностированы микропереломы, от�
слойка и дефекты суставного хряща бед�
ренной кости как на содружественной, так
и на контрлатеральной перелому мыщелка
большеберцовой кости стороне. У 9,68%
больных переломы мыщелков большебер�
цовой кости сопровождались переломами
надколенника.

В случаях повреждения мениска артро�
скопически выполняли его резекцию. У всех

больных с хондральными и остеохондраль�
ными переломами площадь повреждения
суставной поверхности бедренной кости не
превышала 1,0 см2. К остеосинтезу хря�
щевого или костно�хрящевого фрагмента
или пластике дефекта не прибегали. Как
правило, свободные фрагменты хряща и
кости удаляли из полости сустава. В зоне
перелома для устранения неровностей хря�
ща, вызванных повреждением, выполня�
ли полировку хряща с использованием ме�
ханических, электромеханических инст�
рументов. Виды повреждений суставной
поверхности бедренной кости и выполня�
емые при этом оперативные пособия пред�
ставлены в таблице 9. Все вмешательства
заканчивались тщательным промыванием
сустава.
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Оперативное вмешательство Количество больных
Способ Тип перелома м ж абс.ч %

Открыто В2 6 8 14 22,6
Под артроскопи�
ческим контролем В2 3 4 7 11,3

Открыто С1, С2, СЗ 8 11 19 30,64

Под артроскопи�
ческим контролем В1 2 6 8 12,9
Открыто ВЗ 4 6 10 16,1
Под артроскопи�
ческим контролем ВЗ, С2 1 3 4 6,46
Всего 24 38 62 100

Таблица 6. Распределение больных основной группы по методу и способу
оперативного вмешательства в зависимости от пола

Метод
Репозиция, пластика перелома мыщелка
большеберцовой кости имплантантом из
пористого TІNI
Репозиция, пластика перелома мыщелка
большеберцовой кости имплантатом из
пористого TІNI, МОС винтом, пластиной
или МОС винтом, пластиной без пластики
Репозиция, пластика перелома мыщелка
болыпеберцовой кости имплантатом из
пористого TІNI, МОС фиксатором из TІNI

Таблица 7. Распределение больных контрольной группы по полу и методу лечения

Метод лечения Количество больных
м ж абс.ч %

Гипсовая иммобилизация 3 9 12 27,91
Скелетное вытяжение, гипсовая иммобилизация 6 6 12 27,91
Кортикальный МОС 1 1 2 4,65
Накостный МОС 2 1 3 6,98
Чрезкостный МОС 1 3 4 9,3
Аутопластика, кортикальный МОС 3 7 10 23,25
Всего 16 27 43 100

Таблица 8. Сочетание повреждений элементов коленного сустава 
с переломами мыщелков большеберцовой кости типа В и С

Поврежденные структуры Количество больных
абс. %

Повреждение 1 мениска 20 32,25
Повреждение 2 менисков 8 12,9
Повреждение передней крестообразной связки 4 6,45
Сочетание повреждений мениска и ПКС 7 11,29
Хондральный перелом бедренной кости 10 16,13
Остеохондральный перелом бедренной кости 4 6,45
Сочетание повреждений мениска, ПКС и хондрального перелома
бедренной кости 3 4,85
Переломы надколенника, остеохондральные переломы бедренной кости 6 9,68
Всего 62 100



Тактика послеоперационного ведения
больных зависела от характера выявлен�
ного внутрисуставного перелома, объема
оперативного вмешательства. У всех боль�
ных после артроскопических операций, а
также при отсутствии уверенности в ста�
бильности остеосинтеза или при поврежде�
нии связочного аппарата сустава в после�
операционном периоде применяли иммоби�
лизацию гипсовыми, полимерными бинта�
ми или ортезными изделиями.

Всем больным в послеоперационном пери�
оде назначали структурно�модифицирую�
щую терапию. В стационаре выполняли 2�3
внутрисуставные инъекции Алфлутопом.

В период амбулаторного лечения до 6 ме�
сяцев больные получали комбинированный
структурно�модифицирующий препарат Те�
рафлекс американской компании «Sagmel».
В течение 1 месяца больные принимали по
1 капсуле 2 раза в сутки, затем последую�
щие 5 месяцев по 1 капсуле 1 раз в сутки.

В ближайшем послеоперационном пери�
оде оценивали результаты оперативного ле�
чения у больных основной и контрольной
группы (табл. 10).

У больных основной группы хорошие и
удовлетворительные ближайшие результа�
ты были получены в подавляющем боль�
шинстве случаев – 98,39%, в контрольной
группе этот показатель был несколько ни�
же и составил 83,72%. В группе больных,

которым выполняли артроскопически кон�
тролируемые оперативные вмешательства,
благодаря малой травматичности и актив�
ной тактике ведения больных в послеопе�
рационном периоде были получены наилуч�
шие результаты – 84,22% хороших резуль�
татов. В основной группе был только один
неудовлетворительный результат, тогда как
в контрольной группе у 7 больных (16,28%)
были получены неудовлетворительные бли�
жайшие исходы.

Важным критерием эффективности про�
веденного лечения в ближайшем послеопе�
рационном периоде являлась динамика вос�
становления амплитуды движений в колен�
ном суставе. В таблице 11 представлен объ�
ем движений в различные сроки послеопе�
рационного периода в трех группах боль�
ных: 1 – основная группа, артроскопичес�
ки контролируемая репозиция, 2 – основ�
ная группа, репозиция со вскрытием поло�
сти сустава, 3 – контрольная группа. Через
2�3 недели после снятия иммобилизации
объем движений в коленном суставе дости�
гал 80�70 градусов (сгибание 100�90, а раз�
гибание 170 градусов). Через 10�12 недель
в основной группе больных, оперированных
с применением артроскопической техники,
удавалось достичь сгибания 70 градусов.
У 59% больных основной группы, оперирован�
ных со вскрытием полости коленного суста�
ва, восстановление функции происходило к
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Таблица 9. Виды рентгеннеконтрастных повреждений бедренной кости 
и виды оперативных пособий

Вид операции
Вид перелома Полировка хряща Удаление свободных  Всего

в зоне перелома фрагментов хряща, кости
Остеохонд� Без смещения 4 – 4
ральный Со смещением – 3 3

Дефект 3 – 3
Всего 7 3 10

Хондральный Без смещения 6 – 6
Со смещением – 4 4
Дефект 3 – 3
Всего 9 4 13

Всего 16 7 23

Таблица 10. Ближайшие результаты оперативного лечения больных
основной и контрольной группы

Группа больных Ближайший результат лечения
хороший удовлетворит. неудовлетворит. всего

Основная группа, артроскопия 16 (84,22%) 3 (15,78%) – 19
19 (30,65%)

Основная группа, артротомия 29 (67,44%) 13 (30,24%) 1 (2,32%) 43
42 (67,74%)

Итого 45 (72,58%) 16 (25,81%) 1 (1,61%) 62
61 (98,39%)

Контрольная группа 17(39,53%) 19(44,19%) 7 (16,28%) 43
36 (83,72%)



12�14 неделе. В контрольной группе даже
в сроки более 14 недель у 51,2% больных
сохранялись умеренные или выраженные
ограничения в движениях в коленном сус�
таве. Большое количество контрактур в кон�
трольной группе обусловлено избранным
методом лечения, более чем в 80% случаев
требовавшим длительной гипсовой иммоби�
лизации.

Удаление накостных фиксаторов и вин�
тов в послеоперационном периоде через 4�6
месяцев после травмы позволило дополни�
тельно увеличить объем движений в сус�
таве на 10�20 градусов через 1 месяц после
удаления фиксаторов.

Средние сроки консолидации у больных
основной и контрольной группы существен�
но не отличались. В основной группе кон�
солидация перелома наступала через 8�10
недель у 75,8% больных, в контрольной груп�
пе – у 62,8% больных. Через 12 недель у ос�
тальных 24,2% больных основной и у 18,6%
контрольной группы происходило сраще�
ние перелома. В контрольной группе у 18,6%
больных сроки консолидации превысили
12 недель: до 14 недель – у 9,3%, свыше

14 недель – у 6,98% больных. У 2,32% боль�
ных консолидация не наступила (табл. 12).

Сроки консолидации и у пациентов ос�
новной контрольной группы варьировали.
Были определены статистические зависи�
мости количества больных от срока, кото�
рые достаточно достоверно (коэффициен�
ты детерминации составляют для основной
группы 0,8668, а для контрольной – 0,9877,
коэффициенты корреляции – 0,9227 и 0,9914
соответственно), апроксимируют фактиче�
ские данные и позволяют определить
процент больных по любому сроку консо�
лидации.

Отдаленные результаты изучали по шка�
ле J.N. Insal (1989) в зависимости от мето�
да оперативного лечения. В основной груп�
пе хорошие и удовлетворительные резуль�
таты были получены у 95,25% больных, а в
контрольной у 81,4% больных. Причем у
78,95% больных, которым выполняли арт�
роскопически контролируемые вмешатель�
ства, получены хорошие результаты, а при
артротомическом вмешательстве у 62,79%
больных. В контрольной группе этот пока�
затель составил 39,53% (табл. 13).
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Таблица 11. Динамика восстановления объема движений в коленном суставе в зависимости
от метода и способа оперативного вмешательства в контрольной и основной группе

Срок после Группа Количество            Объем сгибания, ° Объем разгибания, °
операции больных больных >110 109�90 89�60 59�40 <160 161�170 171�175 176�180

3�4 недели 1 19 13 5 1 – 1 2 15 1
2 43 40 3 – – 4 6 33 –
3 43 42 1 – – 1 1 41 –

4�8 недель 1 19 4 12 2 1 – 2 13 4
2 43 16 20 7 – 1 1 34 7
3 43 32 10 1 – 1 1 37 4

8�10 недель 1 19 3 7 б 3 – 1 12 6
2 43 4 19 12 8 1 1 25 16
3 43 12 22 б 3 1 1 28 13

10�12 недель 1 19 – 1 12 6 – – 7 12
2 43 1 10 24 8 – 1 19 23
3 43 8 22 8 5 1 1 24 17

12�14 недель 1 19 – 1 8 10 – – 5 14
2 43 1 4 22 16 – 1 8 34
3 43 7 16 12 8 1 1 19 22

свыше 1 19 – 1 6 12 – – 4 15
14 недель 2 43 1 4 21 17 1 1 18 23

3 43 7 15 13 8 1 1 19 22

Таблица 12. Средние сроки консолидации переломов у больных основной и контрольной группы

Количество больных
Сроки консолидации Основная группа Контрольная группа

абс. % абс. %
8�10 недель 47 75,8 27 62,8
10�12 недель 15 24,2 8 18,6
12�14 недель – – 4 9,3
Свыше 14 недель – – 3 6,98
Отсутствие консолидации – – 1 2,32
Всего 62 100 43 100



Неудовлетворительные отдаленные ре�
зультаты в контрольной группе получены
у 18,6% больных, в основной группе у 4,8%
больных, причем при артроскопически кон�
тролируемой репозиции у 1, а при артро�
томической у 2 больных.

В отдаленном периоде оценивали состо�
яние пациентов по Шкале исходов травмы
и остеоартроза коленного сустава (Dawson J.
и соавт., 1998) в основной и контрольной
группе (табл. 14).

В основной группе хорошие и удовлетво�
рительные результаты были получены у
95,25% больных, а в контрольной у 81,4%
больных. Неудовлетворительные отдален�
ные результаты в контрольной группе со�
ставили 18,6%, а в основной группе 4,8%.

Выводы
1. Применение артроскопической репози�

ции с использованием опорных имплантатов
для пластики импрессионных переломов, а

также обязательное применение в послеопе�
рационном периоде структурно�модифици�
рующей терапии (препарат Терафлекс) поз�
волило восстановить опорную функцию
конечности и отказаться от длительной им�
мобилизации и приступить к ранней реаби�
литации пациентов, обеспечив полную функ�
цию конечности к 10�12 неделям, достигнув
сгибания 70 градусов. У 59% больных основ�
ной группы, оперированных со вскрытием
полости коленного сустава, восстановление
функции происходило к 12�14 неделе.

2. В результате предложенной тактики
были получены благоприятные результаты
в 98,39% случаев.

3. Полученные благоприятные результа�
ты в лечении больных с переломами костей
коленного сустава позволяют рекомендовать
обязательное применение препарата Тера�
флекс производства американской компа�
нии «Sagmel» при внутрисуставных повреж�
дениях для профилактики гонартроза.
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Таблица 13. Отдаленные результаты лечения больных основной и контрольной групп
по шкале J.N. Insal (1989) в зависимости от метода оперативного лечения

Группа больных Отдаленный результат лечения
хороший удовлетвор. неудовлетворит. всего

Репозиция, пластика перелома открыто 8 5 1 14
мыщелка большеберцовой кости 13
имплантатом из пористого TINI артроско� 5 1 1 7

пически 6
Репозиция, пластика перелома открыто 12 6 1 19
мыщелка большеберцовой кости 18
имплантатом из пористого TINI, артроско� 6 2 – 8
MOC винтом, пластиной пически 8
Репозиция, пластика перелома открыто 7 3 – 10
мыщелка большеберцовой кости 10
имплантатом из пористого TTNI, артроско� 4 – – 4
MOC фиксатором из TINI пически 4
Итого открыто 27 14 2 43

41
артроско� 15 3 1 19
пически 18
всего 42 17 3 (4,8%) 62

59 (95,2%)
Контрольная группа 17 18 8 (18,6%) 43

35 (81,4%)

Таблица 14. Отдаленный результат лечения по шкале исходов травмы и остеоартроза коленного
сустава (Dawson J. и соавт., 1998) в основной и контрольной группе

Группа больных Отдаленный результат лечения
хороший удовлетворит. неудовлетворит. всего

Основная группа, 15 3 1 19
артроскопический способ 18
Основная группа, 27 14 2 43
артротомический способ 41
Итого 42 17 3 62

59
Контрольная группа 17 18 8 43

35



Генез многих заболеваний позвоночника,
в том числе такой распространенной его
патологии, как остеохондроз, полностью
еще не раскрыт [1]. Специфика остеохон�
дроза присутствует уже в самом анатоми�
ческом его стержне – в дистрофии пере�
гружаемого студенистого ядра. Этот
процесс сопровождается издержками ан�
тигравитационных усилий – как физичес�
ких, так и координаторных [2].

Клиническое понятие остеохондроза
включает врожденные и приобретенные
нарушения не только в костях и дисках
позвоночника, но и во всех связанных с
ним тканях, в том числе в мышцах, т.е.
речь идет о многотканевой патологии, в
основе которой лежат и реципрокные, и
синергические, и другие процессы. Диа�
гноз остеохондроза как болезни относится
и к его неврологическим вертебральным и
экстравертебральным проявлениям.

Основным методом визуализации забо�
леваний позвоночника на этапе скрининга
все еще остается конвенциональная рент�
генография в двух проекциях. Первыми
признаками начинающейся дегенерации
могут быть локальные смещения с рота�
цией или без ротации тела позвонка.
Функциональное исследование при макси�
мальной анте� и ретрофлексии способст�
вует выявлению патологической подвиж�
ности. Позже высота дисков снижается
(хондроз) и виден субхондральный скле�
роз – остеохондроз. Вокруг дисков, а так�
же в межпозвонковых суставах могут раз�
виваться остеофиты [3, 4].

Скрытые нарушения внутри межпозвон�
ковых суставов лучше всего обнаружива�
ются при помощи КТ, которая также поз�
воляет распознать обызвествления диска
и газ (вакуумный феномен) внутри диска.
Для шейного отдела позвоночника инфор�
мативность КТ равносильна таковой МРТ,

что касается визуализации выпячивания
дисков и пролапса. Очень важно разли�
чать латеральный пролапс от центрально�
го и обызвествленный от необызвествлен�
ного, особенно перед инвазивным лечени�
ем, так как твердые или обызвествленные
пролапсы не рассасываются [5, 6]. К суще�
ственным недостаткам МРТ относится
длительность получения информации, что
обременительно для большинства спи�
нальных больных с выраженным болевым
синдромом (из�за длительного нахожде�
ния в положении «лежа на спине»), а зна�
чительная лучевая нагрузка на пациента
при КТ ограничивает частоту ее примене�
ния [7, 8].

Цель работы – сравнительно оценить
возможности лучевых методов исследо�
вания – рентгенографии, компьютерной
и ультразвуковой томографии в диагнос�
тике остеохондроза межпозвонкового
диска (МПД) шейного отдела (ШО) по�
звоночника.

Материалы и методы. Проведено ком�
плексное исследование 36 больных в воз�
расте от 21 до 49 лет (29 мужчин и
7 женщин) с клиническими признаками
остеохондроза МПД ШО позвоночника с
помощью рентгенографии, компьютерной
томографии и УЗИ. Рефлекторные и по�
стоянные тупые боли в области шеи и
затылка были у 31, а синдромы компрес�
сии корешка – у 5 больных. УЗИ МПД
ШО проводилось из переднебокового до�
ступа в сагиттальном и аксиальном сече�
нии. Пошаговое аксиальное сечение от
уровня С6�С7 до С2�С3 в каудо�краниаль�
ном направлении позволило получить
изображение диска и позвоночного кана�
ла (ПК) аналогично компьютерной томо�
графии. 
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Результаты. При рентгенографии и ком�
пьютерной томографии остеохондроз МПД
ШО позвоночника характеризовался скле�
розом замыкательных пластинок тел по�
звонков, дегенеративными изменениями
пульпозного ядра, образованием остеофи�
тов по краям тел позвонков, выявлением
протрузии и грыжи дисков. Утолщение
фиброзного кольца отмечено у 31 больно�
го, дегенеративные изменения пульпозно�
го ядра – у 24, протрузия дисков – у 17
(из них С5�С6 – у 8, С4�С5 – у 5, С6�С7 –
у 4 больных), грыжа дисков – у 12 (из них
С5�С6 – у 5, С4�С5 – у 4, С6�С7 – у 3 боль�
ных соответственно). При КТ грыжа С5�С6

обнаружена – у 9, С4�С5 – у 5, С6�С7 –
у 6 больных соответственно. 

Сужение ПК рентгеновскими методами
оценивалось на основании измерения ин�
декса в сагиттальной плоскости и выявле�
но у 5 больных на уровне С4�С5 и С5�С6.

При УЗИ у 24 больных в пульпозном
ядре выявлялись гиперэхогенные включе�
ния размерами от 1,6 до 3,5 мм различной
плотности и количества. Подобные изме�
нения при рентгенографии обнаружены у
19 больных. Утолщение фиброзного коль�
ца выявлено у 31 пациента (97%) из 32 об�
наруженных рентгеновскими методами.
Грыжа диска на уровне C4�C5, C6�C7 при
рентгенографии выявлена у 9 больных,
(75%) из 12 выявленных ультразвуковым
методом. При УЗИ проводилось измерение
не только фронтального и сагиттального
размера ПК, но и вычислялась его пло�
щадь (планиметрическим путём). Сагит�
тальный размер ПК по данным компью�
терной томографии и УЗИ во всех случа�
ях совпадал. Определение площади ПК
выявило сужение у 7 больных. При УЗИ
кроме позвоночного канала хорошо визуа�
лизировался дуральный мешок и рукава
корешков нервов, что невозможно опреде�
лить при рентгенографии.

Кроме двухмерного исследования прово�
дилась доплерография позвоночной арте�

рии и межпозвонковой ветви позвоночной
артерии. У 16 больных регистрировался
синдром позвоночной артерии.

Выводы. Проведенные исследования по�
казали, что УЗИ для изучения остеохонд�
роза МПД ШО позвоночника не только не
уступает рентгеновским методам, а лучше
выявляет дегенеративные изменения в
пульпозном ядре, точнее вычисляется
площадь позвоночного канала на уровне
диска. Кроме того, использование эффек�
та Доплера при исследовании позвоночной
артерии и межпозвонковой ветви позволя�
ет определить степень гемодинамических
нарушений.
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Таблица. Сравнительная оценка результатов рентгенографии, 
КТ и УЗИ при шейном остеохондрозе (n=36)

Рентгенография КТ УЗИ
Утолщение фиброзного кольца 32 36 31 (97,0%)
Дистрофия пульпозного ядра 19 36 24
Грыжа МПД С4�С5 4 5 5
Грыжа МПД С5�С6 3 9 8
Грыжа МПД С6�С7 2 6 4
Стеноз ПК – определенный по его передне�заднему размеру 5 7 6
Стеноз ПК – определенный по вычислению площади
его поперечного сечения – – 7
Визуализация межпозвонковой ветви позвоночной артерии – – 36
Синдром позвоночной артерии 16



Введение. Дегенеративно�дистрофичес�
кие поражения крупных суставов у людей
пожилого возраста были и остаются одной
из нерешенных проблем современной ме�
дицины. Остеоартрозы (ОА) крупных сус�
тавов являются возрастзависимым забо�
леванием. Так, если в возрасте до 29 лет
болеет 8,4 человека на 1000 населения, то
в 30�39 лет – 42,1; 40�49 лет – 191,9; 50�
59 лет – 297,2; то в 60�69 лет – 879,7 на
1000 населения [1]. Причем сочетание ос�
теоартроза и остеопороза крупных суста�
вов является наиболее распространенной
патологией опорно�двигательной системы
человека, встречающейся более чем у 30%
женщин и 15% мужчин старше 50 лет [2].
В структуре патологии крупных суставов
вес деформирующего артроза коленного
сустава колеблется от 24,7% до 69,7% [3].

Остеоартрозы коленных суставов зачас�
тую приводят к инвалидизации больных и
значительным экономическим потерям,
поэтому лечение больных с ОА является
социально значимым вопросом [4]. Суще�
ствует много методов и способов консер�
вативного лечения остеоартрозов крупных
суставов, и все они направлены на купи�
рование болевого синдрома, замедление
деструктивных процессов в суставном
хряще, увеличение объема движений в
пораженных суставах. Из хирургических
методов лечения ОА единственным мето�
дом, который позволяет восстановить ут�
раченную функцию пораженного сустава,
является тотальное эндопротезирование
[5, 6]. Возрастных ограничений к эндопро�
тезированию практически нет. Как прави�
ло, необходимость в этих операциях воз�
никает в 50�70 лет, но, к сожалению, не�
многие украинцы пока могут осилить эти
операции в финансовом плане. Учитывая
вышеизложенное, проблему в данной си�
туации можно решить ортезированием.

Материал и методы. Мы имеем опыт ле�
чения и ортопедического обеспечения 71
больного, которые находились в клинике
УкрНИИ протезирования. Женщин было
43 (60,6%), мужчин – 28 (39,4%). Средний

возраст больных 73,7±2,5 лет. Односторон�
нее поражение коленного сустава было у
38 (53,5%) человек, двухстороннее – у 33
(46,5%) человек. Длительность заболевания
у обследованных больных была от 5 до 20
лет. У всех (100%) больных был выявлен
остеопороз костей нижних конечностей.

Больным проводилось полное клиничес�
кое и инструментальное обследование. Ос�
новное внимание уделялось рентгенологи�
ческому методу.

Мы различали 3 стадии рентгенологиче�
ских проявлений гонартроза [7]. Больных
с I стадией гонартроза было 19 человек
(26,8%), со II стадией ОА коленных суста�
вов – 35 человек (49,3%) и 17 человек
(23,9%) с III стадией ОА.

Результаты и их обсуждение. Выбор ме�
тода лечения производился в зависимости
от стадии заболевания, клинических про�
явлений и степени выраженности патоло�
гического процесса. Больным с I стадией
заболевания, у которых были незначи�
тельные рентгенологические проявления
ОА, боль проявлялась только при нагруз�
ке и функция конечности практически не
страдала, назначали нестероидные проти�
вовоспалительные препараты (НПВП) и
препараты кальция.

У больных со II стадией ОА, когда и
клинические, и рентгенологические при�
знаки были выражены более значительно,
лечение было направлено на купирование
болевого синдрома, уменьшение внутрису�
ставных проявлений. Назначались хондро�
протекторы, НПВП, препараты, влияющие
на метаболизм костной ткани. Нередко ис�
пользовались эластичные ортезы на ко�
ленный сустав (рис. 1).

При III стадии заболевания, когда отме�
чаются резко выраженные как интраарти�
кулярные, так и экстраартикулярные из�
менения, постоянная сильная боль, резкое
ограничение движений в суставе, наруше�
ние оси конечности, наряду с проведени�
ем медикаментозной терапии, физиотера�
певтического лечения, проводилось орте�
зирование нижних конечностей.
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Рис. 1. Пример ортопедического обеспечения
эластичным ортезом

Нами проведено ортезирование 17 боль�
ных с ОА коленных суставов. Отмечалась
как варусная, так и вальгусная деформа�
ция оси нижних конечностей. Тактика на�
значения ортопедических изделий зависе�
ла от стадии дегенеративно�дистрофичес�
кого процесса, выраженности нарушений
биомеханической оси конечности и функ�
циональных возможностей пораженных
суставов.

Приводим клинические наблюдения.
Больная Д�на, 66 лет (рис. 2). Боли в ко�

ленных суставах беспокоят с 2000 года.
В 2001 году появилась деформация в об�
ласти коленных суставов и начала изме�
няться ось нижних конечностей. Лечилась
консервативно, без улучшения, боли в ко�
ленных суставах усиливались, деформа�
ция нарастала. В 2005 году была направ�
лена в клинику УкрНИИ протезирования
для лечения. Диагноз: остеоартроз обоих
коленных суставов III степени. Вальгус�
ная деформация нижних конечностей.
Резкое нарушение функции конечностей.
Больная передвигается с помощью косты�
лей, время ходьбы ограничено.

Рис. 2. Пример ортопедического обеспечения
больной Д.

На рентгенограммах коленных суставов
определяется асептический некроз в про�
ксимальных и медиальных мыщелках бе�
дренных костей, более выраженный спра�
ва; резко выраженный остеопороз, дефор�
мация оси нижней конечности (слева 25°,
справа 22°) при нагрузке на нижние ко�
нечности.

Больная снабжена ортопедическими ап�
паратами на обе нижние конечности с
шарнирами в коленных суставах, без сто�
пной части, произведена коррекция оси
конечности, деформация уменьшилась
справа на 10°, слева – на 9°, уменьшился
болевой синдром, больная передвигается
без дополнительной опоры.

Больной М�ха, 80 лет (рис. 3) поступил
в клинику 22.08.2004 с жалобами на боли
в обоих коленных суставах, больше выра�
женных справа, укорочение правой ни�
жней конечности, патологическую по�
движность в правом коленном суставе, де�
формацию правого коленного сустава, на�
рушение функции опоры и ходьбы.

Рис. 3. Пример ортопедического обеспечения
больного М.

На рентгенограммах правого коленного
сустава определяется удлинение и заос�
трение межмыщелковых бугорков с кра�
евыми костными разрастаниями больше�
берцовой и бедренной костей и сужение
суставной щели правого коленного суста�
ва. Деформация оси конечности справа
до 12°.

Клинически у пациента при осевой на�
грузке отмечается медио�латеральная и
сагиттальная нестабильность коленного
сустава, выраженная варусная деформа�
ция правой нижней конечности, укороче�
ние правой нижней конечности до 3 см,
выраженный болевой синдром. Больному
проведено ортезирование: снабжен аппа�
ратом на всю нижнюю конечность с упо�
ром в седалищный бугор, с шарниром в
коленном суставе и стременем. При орте�
зировании частично удалось исправить
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Вступ. Тиреотоксикоз з дифузним зобом
(ДТЗ) – тяжке аутоімунне нейроендо�
кринне захворювання, зумовлене підви�
щеною секрецією тиреоїдних гормонів. Ос�
танніми роками показано, що в 56,3 �70%
хворих на ДТЗ відзначаються істотні
зміни з боку кісткової системи. Попе�
редніми нашими дослідженнями було
встановлено, що існуючі на сьогодні мето�
ди лікування ДТЗ – хірургічний та меди�
каментозний – не призводять до повної
нормалізації кісткового метаболізму в да�

ної групи хворих. У нашому інституті ек�
спериментально й клінічно вперше роз�
роблений метод інтраорганного дозованого
кріовпливу (ІДК), який не має прямих
вітчизняних та закордонних аналогів.
Кріовплив, який проводиться в деструк�
тивному режимі на залишки ЩЗ хворих
на ДТЗ під час хірургічного втручання,
значно підвищує ефективність операції.
Спостерігається не тільки довготривала
нормалізація структури й функціональної
активності ЩЗ, а й виразна імунологічна

варусную деформацию на 5°, компенсиро�
вать нестабильность коленного сустава, со�
храняя при этом объем движений в колен�
ном суставе, уменьшить болевой синдром.

Улучшение клинико�рентгенологических
показателей отмечалось также и у осталь�
ных больных, которым проводилось орте�
зирование.

Так, если до проведения комплекса ле�
чебных мероприятий практически у всех
(100%) больных была нарушена функция
ходьбы, отмечался выраженный болевой
синдром, а 37,8% больных не могли само�
стоятельно решать вопросы самообслу�
живания, то после проведенного лечения
(длительное применение препаратов
кальция и хондропротекторов) и ортопе�
дического обеспечения 65,1% больных не
ощущали затруднений при ходьбе, 40%
отмечали исчезновение боли в суставах,
а 80% свободно решали все вопросы по
самообслуживанию. Улучшились также и
рентгенологические показатели состоя�
ния суставов.

Выводы
1. Отклонение биомеханической оси ни�

жней конечности требует применения в
комплексном лечении ОА ортопедических
аппаратов (ортезов), стабилизирующих
или корригирующих ось конечности.

2. Обеспечение больных с ОА ортезами
дает возможность уменьшить болевой

синдром, улучшить возможность передви�
жения, ограничить прогрессирование де�
формации конечностей, повысить возмож�
ность самообслуживания и, тем самым,
улучшить качество жизни инвалидов дан�
ного профиля.
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ремісія [1]. Дослідниками було доведено,
що після використання ІДК у хворих на
ДТЗ частота післяопераційного гіпотирео�
зу через один рік після операції нижче в
3,83 рази, через два роки – в 1,96 рази у
порівнянні зі стандартним хірургічним
втручанням. Локальний дозований кріо�
вплив надійно запобігає й розвитку реци�
диву ДТЗ у післяопераційному періоді [2]. 

Метою цього дослідження було визна�
чення особливостей впливу лікування ДТЗ
за допомогою кріохірургічного методу на
структурно�функціональний стан кістко�
вої тканини.

Об’єкт та методи дослідження. Кріо�
хірургічне лікування отримали 20 жінок
середнього віку (33,28±5,92 років), три�
валістю захворювання від 1 до 10 років.
Тяжка форма тиреотоксикозу була вияв�
лена в 14 жінок (87,5%). Метод ІДК про�
водився за режимами, опрацьованими ек�
спериментально й клінічно: при залишках
тиреоїдної паренхіми 2�4 г з кожного бо�
ку трахеї, враховуючи глибину кріоне�
крозу при діаметрі кріоаплікатора
(0,2�0,5) см і температурі аплікатора
мінус (140�180) °С, експозиція кріодест�
рукції становила 1 хв на кожен із за�
лишків ЩЗ [2]. Оцінка ефективності ліку�
вання ДТЗ кріохірургічним методом про�
водилась тільки у хворих, які були обсте�
жені в усі строки дослідження (16
хворих). Усі обстежені хворі знаходились
у репродуктивному періоді. Контрольна
група – 20 здорових жінок середнього
віку (31,5±6,4) років. Комплексне обсте�
ження проводилося до лікування, через 6
та 12 місяців після нього.

Вивчення тиреоїдного гормонального
статусу в усіх тематичних хворих прово�
дили радіоімунологічним методом набора�
ми РИА�Т3�СТ, РИА�Т4�СТ (ІБОХ АН
РБ, Білорусь), TSH�ТТГ (IRMA, Словакія).
Біохімічні дослідження кісткового мета�
болізму здійснювались за допомогою на�
борів для визначення кальцію Са 100 КХ,
магнію Mg 208 (Чеська республіка), фос�
фору в сироватці крові й сечі, лужної фо�
сфатази (ЛФ) у сироватці крові (АТ «Ре�
агент», Україна). За допомогою радіоіму�
нологічного методу вивчалися біохімічний
маркер кісткового метаболізму остеокаль�
цин h�OST (IRMA, BioSource Europe S.A)
та кальцій�регулюючий гормон кальци�
тонін СT�U.S. (IRMA, BioSource Europe
S.A.). Рентгенологічне дослідження прово�
дилося після отримання згоди пацієнтів.
На підставі вивчення рентгенограм гру�
динного відділу хребта (9�12 хребці) в
бічній проекції обчислювали індекси де�

формації хребців, а саме: індекс Рохліна
(ІР), індекс Шармазанової (ІШ). Метакар�
пальний індекс (МКІ) розраховували на
підставі рентгенометрії другої метакар�
пальної кістки. Для комп’ютерної обробки
рентгенограм другої метакарпальної
кістки використовували програмний мо�
дуль «Х�Rays V.3» для діагностики захво�
рювань на остеопороз [3].

Результати та обговорення. Діагноз ти�
реотоксикозу підтверджено клінічними
ознаками та даними гормональних дослі�
джень. Рівні Т3віл та Т4віл у групі хворих до
кріохірургічного лікування достовірно пе�
ревищували показники контрольної групи
у 4,8 та 2,0 рази відповідно. ТТГ складав
(0,15±0,09) ммоль/л. Середній об’єм ЩЗ
дорівнював (74,63±5,94) см3, що переви�
щує межі нормальних значень у жінок
майже в 4,5 рази. Такий вихідний високий
рівень Т3 вільного вже не може стимулю�
вати функцію остеобластів і разом з висо�
ким рівнем Т4 вільного буде потенціювати
процеси резорбції кістки. 

Кріохірургічне лікування в строк спос�
тереження 6�12 місяців після його засто�
сування стійко й ефективно нормалізува�
ло показники функціональної активності
щитоподібної залози. 

Важливою складовою метаболізму
кісткової тканини є порушення кальцій�
фосфорного балансу. Рівень загального
кальцію в крові хворих ДТЗ був ста�
більним і знаходився в межах норми
(2,37±0,04; 2,29±0,04 ммоль/л). Більш по�
казовим виявився такий показник, як
іонізований кальцій, що був вірогідно
нижчим за норму до лікування та через
6 місяців після операції (0,99±0,02;
0,91±0,05 ммоль/л відповідно). Але в
строк спостереження 12 місяців він нор�
малізувався (1,07±0,11 ммоль/л). Показ�
ники фосфору та магнію крові у вихідний
термін, через 6 та 12 місяців після
хірургічного лікування знаходилися в ме�
жах норми й вірогідних відхилень не за�
знали. Вихідний добовий рівень кальцію
сечі в групі хворих із кріохірургічним ме�
тодом лікування був вірогідно вище се�
редніх значень норми.

Спостерігалася втрата кальцію із сечею,
що може потенціювати процеси резорбції
кістки. У подальшому цей показник
вірогідно знижується й через 6 та 12
місяців зберігається в межах нормальних
значень (див. табл. 1). Це опосередковано
свідчить про нормалізацію процесів
кісткоутворення. Рівень фосфору у ви�
хідному стані був вірогідно нижче норми,
а через 6 та 12 місяців мав позитивну
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динаміку щодо його нормалізації. Показ�
ники магнію та креатиніну в добовій сечі
протягом всього строку дослідження коли�
валися в межах норми.

У дослідженні вивчався кальцитонін
(КТ), що є могутнім інгібітором остеокла�
стної активності й утворення остеокластів.
Підвищення рівня КТ у сироватці крові в
3,3 рази було виявлене при аналізі
вихідних даних (табл. 2). Через 6 та 12 мі�

сяців після операції він вірогідно знизив�
ся й увійшов у межі норми. 

Остеокальцин у крові розглядається як
один з найбільш інформативних біохі�
мічних маркерів формування кістки й
швидкості ремоделювання. При аналізі
вихідних показників остекальцину й ЛФ у
хворих досліджуваної групи було виявле�
но їх достовірне підвищення (див. табл. 2)
у 3,6 і 2,1 разів відповідно. Через 6 місяців
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Таблиця 1. Динаміка показників фосфорно)кальцієвого, магнієвого обміну, 
креатиніну сечі в групах хворих на тиреотоксикоз з дифузним зобом 

до та після лікування кріохірургічним методом, (X±SX)

Група, термін спостереження Стат. Са, ммоль/ Р, ммоль/ Mg, ммоль/ Креатинін,
та кількість хворих показник 24 год 24 год 24 год ммоль/24 год

Здорові особи, n= 21 4,75±0,03 29,20±1,87 2,10±0,01 11,00±0,31
Хворі на ДТЗ до лікування, n=16 10,20±0,82 15,86±3,00 1,43±0,18 5,30±0,63

Р1�2 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Хворі на ДТЗ через 6 місяців 3,51±0,48 22,40±2,01 1,70±0,13 8,40±0,51
після лікування, n=16 Р1�3 <0,01 <0,01 <0,001 <0,001

Р2�3 <0,001 >0,05 >0,05 <0,001
Хворі на ДТЗ через 12 місяців 3,56±0,49 29,88±3,54 2,08±0,32 10,00±1,31
після лікування, n=16 Р1�4 <0,01 >0,05 >0,05 >0,05

Р2�4 <0,001 <0,001 >0,05 <0,001
Р3�4 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Примітка. Р – вірогідність різниць показників груп, що порівнюються.

Таблиця 2. Динаміка показників кальцитоніну, остеокальцину
та лужної фосфатази сироватки крові у групах хворих на ДТЗ  

до та після лікування кріохірургічним методом, (X±SX)

Група, термін спостереження Стат. Кальцитонін, Остеокальцин, ЛФ,
та кількість хворих показник пг/мл пг/мл нмоль/сек.л

Здорові особи, n= 21 5,2±0,02 7,32±0,72 1420,00±98,00
Хворі на ДТЗ до лікування, n=16 17,25±0,93 26,2±2,52 2979,00±240,84

Р1�8 <0,001 <0,001 <0,01
Хворі на ДТЗ через 6 місяців 9,1±0,31 15,3±0,93 2203,00±148,00
після лікування, n=16 Р1�3 <0,001 <0,001 <0,001

Р2�3 <0,01 <0,001 <0,01
Хворі на ДТЗ через 12 місяців 8,00±0,25 10,63±0,75 1700,00±142,47
після лікування, n=16 Р1�4 <0,001 <0,001 >0,05

Р2�4 <0,001 <0,001 >0,05
Р3�4 <0,01 <0,001 <0,01

Примітка. Р – вірогідність різниць показників груп, що порівнюються.

Таблиця 3. Рентгеноморфометричні показники у хворих на ДТЗ
до та після лікування кріохірургічним методом, (X±SX)

Група, термін спостереження Стат. Рентгеноморфометричний показник
та кількість хворих показник IШ, ум.од. IР, ум. од МКI, ум. од.

Здорові особи, n= 21 0,54±0,05 0,94±0,06 0,55±0,005
Хворі на ДТЗ до лікування, n=16 0,35±0,01 0,61±0,02 0,34±0,03

Р1�2 <0,001 <0,001 <0,001
Хворі на ДТЗ через 6 місяців 0,37±0,03 0,63±0,04 0,38±0,03
після лікування, n=16 Р1�3 <0,001 <0,001 <0,001

Р2�3 >0,05 >0,05 >0,05
Хворі на ДТЗ через 12 місяців 0,39±0,01 0,68±0,02 0,46±0,03
після лікування, n=16 Р1�4 <0,001 <0,01 <0,01

Р2�4 <0,01 <0,01 <0,01
Р3�4 >0,05 >0,05 >0,05

Примітка. Р – вірогідність різниць показників груп, що порівнюються.



рівень остеокальцину вірогідно зменшився
в 1,7 рази, а також відмічено достовірне
зниження вмісту ЛФ в 1,4 рази. Через
12 місяців після операції як ЛФ, так і ос�
теокальцин увійшли в межі норми. Це
свідчить про нормалізацію кісткового
метаболізму. 

Особливості структурного стану кістко�
вої системи хворих, які підлягали кріо�
хірургічному втручанню, були досліджені
за допомогою рентгеноморфометричного
методу.

Вихідні показники ІР, ІШ були знижені
порівняно з нормою на 35%, а МКІ на 39%
(табл. 3). Такий стан кісткової системи
відповідав помірно вираженому остео�
порозу.

Кріохірургічне втручання швидко усуває
прояви тиреотоксикозу й призводить до
вираженої позитивної динаміки щодо кіст�
кового метаболізму. Нормалізуються показ�
ники кальцій�фосфорного обміну, рівень
кальцитоніну та остеокальцину в крові.

Внаслідок цього в строк спостереження
12 місяців МКІ достовірно збільшився на

21,8%, ІШ та ІР на 7,4% та 7,5% відпо�
відно, що вказує на позитивні зміни як у
периферичному, так і в аксіальному ске�
леті. Але за наявності стійкої позитивної
динаміки з боку мінеральної щільності
кісткової тканини показники, що дослі�
джувалися, не досягли значення норми.
Це свідчить про те, що хворі на ДТЗ окрім
специфічної антитиреоїдної терапії потре�
бують додаткового лікування остеопорозу
та остеопенії.
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Скорочення: АР – артроз, СЕД – спондило�епіфізарна дисплазія.
Резюме. Были изучены ранние результаты тотального эндопротезирования тазобедренных и

коленных суставов 20 пациентов с артрозом, который развился на фоне спондило�
эпифизарной дисплазии. Проведенные до операции иммунологическое исследование крови,
иридоскопия, термография, денситометрия, неврологический осмотр позволили установить
наличие регионарных нейродистрофических нарушений, снижение минеральной плотности
костной ткани, нарушение иммунного статуса у пациентов данной групы, что является
причиной частых осложнений в раннем послеоперационном периоде.

Ключові слова: артроз, ендопротезування кульшових і колінних суглобів, спондило�епіфізарна
дисплазія. 



Вступ. Для розробки ефективних ме�
тодів лікування будь�якого захворювання,
в тому числі артрозу (АР), одним з
вирішальних факторів є з’ясування етіо�
логії та патогенезу хвороби [2, 4, 5, 7].
У більшості публікацій АР розподіляється
на первинний (ідіопатичний) та вторинний
(з виявленими етіологічними факторами).
Діагноз ідіопатичного АР встановлюється
в 25% хворих на АР суглобів кінцівок,
тобто ця частка пацієнтів отримує медич�
ну допомогу без урахування етіології за�
хворювання, що знижує ефективність
лікування [4, 5]. На сьогодні встановлено,
що серед генетичних факторів ризику
первинного АР одне з перших місць
посідає спадкова патологія гена колагену
ІІ типу, одним із проявів якого є спондило�
епіфізарна дисплазія (СЕД) [3, 4, 9, 10, 11].
Через генетично запрограмоване системне
порушення метаболізму сполучної ткани�
ни АР на грунті СЕД проходить на тлі
зниження адаптаційного потенціалу орга�
нізму в цілому [1, 3, 6, 7, 8, 12], що вима�
гає своєчасної діагностики та урахування
при розробці тактики лікування даної
групи хворих.

Матеріал та методи. Нами проаналізо�
вані особливості перебігу раннього післяо�
пераційного періоду 20 дорослих хворих
на АР суглобів нижніх кінцівок нетравма�
тичної етіології, яким після клініко�рент�
генологічного обстеження встановлений
діагноз «стертої» форми СЕД та виконані
операції тотального ендопротезування
кульшових і колінних суглобів (з викори�
станням фіксації на цементі) протягом ос�
танніх 3�х років. Дані хворі склали 9% се�
ред загальної кількості хворих на АР,
яким за цей період виконувались операції
ендопротезування кульшових і колінних
суглобів із приводу ідіопатичного й дис�
пластичного АР та ідіопатичного асептич�
ного некрозу голівки стегнової кістки. Се�
редній вік хворих із СЕД становив 56
років. У жодному випадку діагноз СЕД на
амбулаторному етапі не був встановлений
(табл. 1) через поліморфізм клінічних про�
явів при стертих формах захворювання та
недостатню обізнаність лікарів з ознаками
даної патології.

До операції хворим із СЕД виконувались
імунологічне дослідження крові, іридо�
скопія, термографія, денситометрія, не�
врологічний огляд. Проведене комплексне
доопераційне обстеження дозволило вста�
новити наступні особливості соматичного
тла у хворих з СЕД. Більшість хворих
(17 хворих віком до 60 років) мали ознаки
остеопенії за даними денситометрії; в ре�
шти спостерігався остеопороз (3 хворих
віком понад 60 років). В усіх хворих неза�
лежно від віку були знайдені неврологічні
симптоми вторинного радикулярного син�
дрому внаслідок остеохондрозу попереко�
вого відділу хребта, порушення термо�
графічної картини (гіпертермія вздовж
поперекового відділу хребта, симптоми
«термоампутації» ступень, «високих чере�
виків») та достовірне порушення показ�
ників клітинного імунітету (значне зни�
ження показників клітинного імунітету та
дисбаланс регуляторних субпопуляцій).
Іридобіомікроскопія дозволила підтверди�
ти наявність слабкості сполучної тканини
(в усіх хворих спостерігався радіальний
або радіально�лакунарний тип райдужної
оболонки зі щільністю не нижче 4�го сту�
пеня). Таким чином, були знайдені пору�
шення регіонарних нейрон�трофічних, за�
гальних імунних процесів та зниження
мінеральної щільності кісткової тканини
на тлі системної неповноцінності сполуч�
ної тканини, що може бути передумовою
атипової реакції організму на імплантацію
штучного суглоба з відповідними клініч�
ними проявами. 

Результати та їх обговорення. Аналіз
результатів оперативних втручань прово�
дився в терміни до 3�х років, що дозволи�
ло зробити висновки про вплив системної
колагенопатії на ранні наслідки ТЕП. Слід
зазначити, що в літературі ми не зустріли
публікацій, присвячених результатам ен�
допротезування суглобів нижніх кінцівок
при АР на грунті СЕД, хоча відома думка
про незадовільні результати будь�яких
реконструктивних втручань у цієї групи
хворих. Взагалі серед обраної групи хво�
рих ускладнення після ендопротезування
кульшового суглоба відзначені в 10 випад�
ках, а після ендопротезування колінного
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суглоба – в 5. Характерно, що спостеріга�
лись дві категорії (табл. 2):

• ускладнення, які розглядаються як
наслідки регіонарних нейрон�дистрофіч�
них порушень (значний післяопераційний
набряк кінцівки без ознак порушення
магістрального кровообігу, трофічні пору�
шення в прилеглих до зони операції
ділянках шкіри, тривалий післяопера�
ційний біль у ділянці операції, надто по�
вільне відновлення сили м’язів);

• ускладнення, які пов’язані з недостат�
ньою щільністю кісткової тканини (рання
асептична нестабільність компонентів ен�
допротеза при відсутності технічних по�
милок в імплантації його компонентів).

Певною мірою неочікуваним, враховую�
чи знайдені порушення імунітету, була
відсутність гнійних ускладнень у даної
групи хворих. При спостереженні в
терміни до 3�х років наведені ускладнен�
ня кінцево не вплинули на опороздатність
та функцію кінцівки навіть у випадку
асептичної нестабільності надколінкового
компонента ендопротеза колінного сугло�
ба, яка вимагала видалення компонента
через 1 рік після операції. В усіх обсте�
жених хворих досягнуті функціональні
результати того ж рівня, що й у хворих
на артроз іншої етіології.

Висновки 
1. Хворі на АР на тлі СЕД мають суттєві

порушення регіонарних нейротрофічних
процесів, імунного статусу та щільності
кісткової тканини, що негативно впливає на
перебіг раннього післяопераційного періоду.

2. На етапі підготовки до ТЕП для
підвищення ефективності лікування даної
групи хворих необхідно проводити ком�
плексну корекцію нейротрофічних пору�
шень та порушень мінеральної щільності
кісткової тканини.
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Таблиця 1. Діагноз хворих на АР на тлі СЕД до госпіталізації в клініку

Діагноз до госпіталізації
Коксартроз Асептичний некроз Гонартроз

Ідіопатичний Диспластичний (локальна голівки Ідіопатичний (локальна Диспластичний
дисплазія суглоба) стегнової кістки дисплазія суглоба)

2 6 6 1 5

Таблиця 2. Ускладнення після ендопротезування кульшового та колінного суглобів у хворих із СЕД

Назва операції
Вид ускладнення Тотальне ендопротезування Тотальне ендопротезування

кульшового суглоба колінного суглоба
Значний набряк кінцівки 3 2
Тривалий больовий синдром 1 0
Рання нестабільність компонентів імплантата 0 1
Трофічні порушення в прилеглих до зони 
операції ділянках шкіри 4 1
Надто повільне відновлення сили м'язів 2 1



Введение. Остеоартроз (ОА) – одна из
наиболее распространённых патологий со�
временного общества, вызывающая тяжё�
лые медико�социальные последствия [1].
Манифестация заболевания происходит
на фоне имеющихся структурных измене�
ний суставов, в то время как большинст�
во методов профилактики и консерватив�
ного лечения ОА направлены именно на
предотвращение деструкции суставов
и/или замедления её темпов. В настоящее
время одним из основных методов меди�
каментозного лечения ОА является назна�
чение хондропротекторов, точкой прило�
жения которых является главным образом
суставной хрящ. Однако при тяжёлом ОА
с разрушением суставного хряща их при�
менение уже нецелесообразно. Таким об�
разом, получение данных о частоте и тя�
жести ОА необходимо для оптимизации
профилактики и лечения заболевания.

В то же время на сегодняшний день до�
ступны результаты лишь небольшого ко�
личества эпидемиологических морфологи�
ческих исследований ОА. При этом имеют�
ся существенные расхождения между ча�
стотой ОА в популяции диагностированной
рентгенологически и патологоанатомичес�
ки [1]. Кроме того, в этих исследованиях
проводится лишь качественная оценка ОА
патологоанатомами (есть – нет), без коли�
чественной оценки его тяжести.

В настоящее время существует несколь�
ко определений ОА, однако все они схо�
дятся в том, что нарушение целостности
суставного хряща является основной мор�
фологической характеристикой заболева�
ния [1]. В связи с этим частота и тяжесть
ОА может быть оценена путём количест�
венной оценки гистологического строения
хряща наиболее функционально нагружа�
емых суставов.

Целью исследования являлось опреде�
ление распространённости и тяжести ОА.

Материалы и методы. Объектом иссле�
дования стали 112 подвергнутых судебно�
медицинскому вскрытию лиц, умерших от
насильственных причин (механическая,
электрическая и термическая травма) без
видимых деформаций тазобедренных и

коленных суставов и без анатомических
изменений внутри коленного сустава, ко�
торые были разделены на три возрастные
группы, однородные по половому составу
(табл. 1). Первая группа образована лица�
ми молодого возраста – 21�44 года (сред�
ний возраст 34,6±3,4 года), вторая – сред�
него возраста – 45�59 лет (средний воз�
раст 52,9±3,9 лет) и третья – пожилого
возраста – 60�74 года (средний возраст
67,9±2,5 года).

Забор материала для гистологического
исследования производился из суставных
поверхностей головок бедренных и боль�
шеберцовых костей (медиальные и лате�
ральные мыщелки, межмыщелковые бу�
горки) и надколенников обоих коленных
суставов. При наличии макроскопических
изменений суставной поверхности (жел�
тизна, отсутствие блеска, шероховатость
поверхности хряща, наличие эрозий и
трещин на ней, фрагментация хряща, об�
нажение субхондральной кости, мелкие
кальцификаты у края суставной поверх�
ности), материал забирался из визуально
наиболее изменённых участков.

Материалом для исследования служили
фрагменты суставного хряща размером
10х10х5 мм. Образцы фиксировались в
10% нейтральном формалине, декальцини�
ровались в 5% растворе азотной кислоты
и затем подвергались гистологической
проводке в спиртах, после чего готовились
серийные парафиновые срезы толщиной
5 мкм. Для выявления сульфатированых
(нейтральных) гликозаминогликанов пре�
параты окрашивались для постановки
ШИК�реакции. 

Гистологическое исследование проводи�
лось на стандартном световом микроскопе
(Микмед�2) при увеличении ×100.

Количественная оценка изменений сус�
тавного хряща производилась по методу
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Таблица 1. Распределение отобранных
в исследование лиц по возрасту и полу

Обследованные Возраст (лет)
лица 21�44 45�59 60�74

Общее кол�во (n) 31 34 47
Мужчины (n) 15 19 26
Женщины (n) 16 15 21



Mankin et al [2 – 4] в модификации авто�
ра (табл. 2).

Трактовка результатов гистологической
оценки изменений суставного хряща про�
изводилась следующим образом (табл. 3).

Стадия ОА устанавливалась по образцу
с наибольшим для данного сустава сум�
марным количеством баллов.

При выявлении характерных для ОА
гистологических изменений суставного
хряща в обоих коленных суставах, стадия
устанавливалась по наиболее поражённо�
му суставу. 

Для статистического анализа результа�
тов исследования использовалась описа�
тельная статистика (программное обеспе�
чение: «Анализ данных» в MS Excel 2003).

Результаты исследования. Гистологичес�
кое исследование суставного хряща выяви�
ло появление типичных для ОА патологи�
ческих изменений у лиц молодого возрас�
та и возрастание их частоты и тяжести по
мере увеличения возраста (табл. 4).

Более чем у половины (55%) лиц моло�
дого возраста отмечены патологические
изменения суставных поверхностей, соот�
ветствующие начальной морфологической
стадии ОА. У 29% суставные поверхности
были интактны, у 16% их изменения соот�
ветствовали умеренному ОА, и тяжёлого
ОА у молодых не выявлено.

Группа лиц среднего возраста характе�
ризуется резким сокращением удельного
веса лиц с интактными суставами (12%) и
одновременным увеличением умеренного
ОА (29%), а также появлением у отдель�
ных лиц выраженного ОА (9%).

Совершенно иное распределение морфо�
логических изменений суставов у лиц по�

жилого возраста. В этой группе лица с ин�
тактными суставами отсутствуют, а пре�
обладают умеренная (40 %) и выраженная
(30 %) морфологические стадии ОА. 

Обсуждение результатов исследования.
При сравнении результатов данного ис�
следования с результатами эпидемиологи�
ческих исследований клинических прояв�
лений ОА [1, 5] можно сделать вывод, что
частота клинических проявлений ОА
(10�12% взрослого населения) значительно
меньше частоты морфологических изме�
нений суставного хряща. Данное обстоя�
тельство может быть объяснено тем, что
клинику ОА обусловливает не только, а
возможно и не столько, повреждение сус�
тавного хряща, но и других компонентов
сустава (капсула, субхондральная кость).

Таким образом, несмотря на то, что ос�
новной морфологической характеристикой
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Таблица 3. Интерпретация гистологической
оценки суставного хряща

Количество     Морфологическая стадия ОА
баллов

0�1 0 стадия (нормальный хрящ)
2�5 І стадия (начальный ОА)
6�9 ІІ стадия (умеренный ОА)
10�14 ІІІ стадия (выраженный ОА)

Таблица 4. Частота и тяжесть ОА
у лиц разного возраста

Количество и удельный вес (%)
Стадия ОА в группах

21�44 лет 45�59 лет 60�74 года
0 стадия 9 (29) 4 (12) 0
І стадия 17 (55) 17 (50) 14 (30)
ІІ стадия 5 (16) 10 (29) 19 (40)
ІІІ стадия 0 3 (9) 14 (30)

Таблица 2. Градация гистологических изменений суставного хряща при ОА

Категория Характеристика Оценка
Структура Нормальный внешний вид 0

Шероховатая поверхность 1
Шероховатость поверхности и синовии 2
Трещины поверхностной зоны хряща 3
Трещины радиальной зоны хряща 4
Трещины зоны кальцифицированного хряща 5
Отсутствие хряща 6

Хондроциты Нормальное содержание 0
Диффузное увеличение количества клеточных элементов 1
Увеличение количества клеток в изогенных группах 2
Уменьшение числа клеточных элементов 3

Выраженность ШИК�реакции Равномерное окрашивание препарата 0
Наличие неокрасившихся участков 1
Очаговое окрашивание 2
Единичные окрасившиеся участки 3
Отсутствие окрашивания 4

Целостность волокнистой линии Не нарушена 0
Пересекается кровеносными сосудами 1

Суммарная оценка 0�14



Сьогодні остеопороз – це не тільки па�
тологія геронтологічних хворих, але й
проблема осіб молодого працездатного
віку, які страждають різноманітними за�
хворюваннями внутрішніх органів. 

Шлунково�кишковий тракт як одна із
підсистем метаболізму мінералів кісткової
тканини бере активну участь у підтримці
вікової константи кісткової маси. Порушен�
ня метаболізму основних мікроелементів
кістки при гастроентерологічній патології
можуть поглиблювати екзогенні фактори
ризику остеопорозу, до яких належать не�
достатнє вживання молочних продуктів та
недостатнє надходження кальцію до ор�
ганізму, дефіцит вітаміну D у продуктах
харчування, гіпокінезія чи надмірне фізич�
не навантаження, зловживання алкоголем,
кофеїном, паління, тривале застосування
медикаментів, які порушують кальцієвий
баланс [1, 2]. Місцем найефективнішого
всмоктування кальцію в травному тракті є
дванадцятипала та порожниста кишка. То�
му можна припустити, що при хворобах
шлунково�кишкового тракту порушується
всмоктування мінералів, зменшується над�
ходження кальцію в кісткову тканину й
розвивається зниження мінеральної щіль�
ності кісткової тканини. 

Одним із найбільш поширених захво�
рювань у структурі патології органів
травлення залишається сьогодні виразко�
ва хвороба (ВХ). Провідну роль у патоге�
незі даного захворювання відіграють
мікроорганізми Helicobacter pilori (HP),
що здатні ініціювати імунологічні реакції
та процеси вільнорадикального окислення
ліпідів (ВРОЛ), які стають причиною за�
пальних тканинних деструкцій і можуть
впливати на функціональний стан слизо�
вої оболонки (СО) гастродуоденальної зо�
ни та опорно�рухового апарату за раху�
нок порушення кальцій�фосфорного го�
меостазу [3, 4]. Крім того, значна роль у
патогенезі виразкових пошкоджень нале�
жить порушенням регіонарного крово�
обігу в (СО) гастродуоденальної зони.
Гіпоксія тканин СО, що виникає при по�
рушенні кровообігу, та персистенція HP
призводять до некротичних змін у ви�
гляді ерозій чи виразок [5].

Однак на сьогоднішній день недостатньо
вивчені механізми розвитку остеодефіцит�
них станів у хворих на виразкову хворо�
бу. Проте, своєчасна діагностика ознак
остеопенії має практичне значення для
попередження прогресування втрати
кісткової маси та ризику переломів.

ОА считается повреждение суставного
хряща, заболевание следует рассматри�
вать как патологию всего сустава.

Как упоминалось выше, одним из основ�
ных направлений медикаментозной тера�
пии ОА в настоящее время является на�
значение хондропротекторов. Предполага�
ется, что входящие в их состав хондрои�
тинсульфат и/или глюкозамин сульфат
предотвращают повреждение суставного
хряща и способствуют его репарации. 

Однако уже ІІ морфологическая стадия
ОА характеризуется грубым повреждени�
ем суставного хряща, а ІІІ стадия – прак�
тически его отсутствием, что в таких ситу�
ациях лишает хондропротекторы точки
приложения своего терапевтического дей�
ствия. Следовательно, у лиц пожилого воз�
раста с преобладанием ІІ и ІІІ морфологи�
ческих стадий ОА применение хондропро�
текторов патогенетически необоснованно.
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Мета дослідження – вивчити предикто�
ри розвитку остеодефіцитних станів у
хворих з активною виразкою дванадцяти�
палої кишки (ДПК).

Матеріали та методи дослідження. Об�
стежено 48 хворих на виразкову хворобу
дванадцятипалої кишки (ВХ ДПК) у фазі
загострення. Вік пацієнтів становив 17�64
роки. Серед обстежуваних було 37 чо�
ловіків та 11 жінок. Контрольну групу
склали 20 практично здорових осіб. Обсте�
жуваних стандартизували за віком, стат�
тю, індексом маси тіла й характером хар�
чування. Діагноз верифіковано на
підставі анамнезу, клінічних проявів,
фіброгастродуоденоскопії (ФЕГДС) та
комплексу лабораторних досліджень.
Біоптати із цибулини ДПК (периульце�
лярної зони), антрального відділу та тіла
шлунка фарбували за методом Гімзи, про�
водили гістологічне та мікроскопічне
дослідження на обсіювання слизової НР
згідно рекомендацій Л.Й. Аруїна [6].

Загальну кількість В�лімфоцитів
(СD+22�), природних клітин�кілерів
(ПKК), загальну кількість Т�лімфоцитів
(СD+3�) та їх субпопуляцій (СD+4� та
СD+8�) вивчали методом непрямої імуно�
флюоресценції [7] з використанням моно�
клональних антитіл до поверхневих анти�
генів виробництва інституту імунології
МОЗ РФ. Рівень імуноглобулінів основних
класів (А, М, G) у сироватці крові та в
дуоденальному вмісті визначали методом
радіальної імунодифузії в гелі за Манчіні.
Вміст циркулюючих імунних комплексів
(ЦІК) визначали за Хашковим [8]. Стан
вільнорадикального окислення ліпідів
(ВРОЛ) оцінювали за рівнем вторинного
продукту ВРОЛ – малонового диальдегіду
(МДА). Для визначення стану антиокси�
дантної системи вивчали активність ката�
лази, супероксиддисмутази (СОД), церу�
лоплазміну [9]. Глибину метаболічних по�
рушень оцінювали за розвитком синдрому
ендогенної інтоксикації шляхом визначен�
ня концентрації молекул середньої маси
(МСМ) [10] у сироватці крові та в дуоде�
нальному вмісті методом прямої спектро�
фотометрії при довжині хвилі 254 та 280
нм. Стан мікроциркуляції досліджували
імпедансметричним методом за допомогою
апарата РПГ�2�02 [9]. МЩКТ визначали
за допомогою двофотонного рентгенів�
ського денситометра (DРХ�А, «Lunar»,
corp., США).

Результати досліджень та їх обгово)
рення. При аналізі денситограм в 72% хво�
рих був діагностований дефіцит кісткової

маси різного ступеня й лише в 28% хво�
рих МЩКТ відповідала кістковій масі
здорових осіб 30�40 річного віку. У залеж�
ності від стану мінералізації осьового ске�
лета всі обстежувані хворі були роз�
поділені на 3 групи. Першу групу склали
14 хворих, у яких не виявили змін МЩКТ.
Другу групу склали 22 хворих із пору�
шенням МЩКТ у формі остеопенії. У тре�
тю групу ввійшли 12 хворих із вираженим
порушенням кісткової щільності, що від�
повідала остеопорозу.

Цитологічне дослідження біоптатів сли�
зової гастродуоденальної зони виявило в
усіх обстежуваних хворих бактерії НР із
різним ступенем обсіювання СО. Серед
хворих першої групи переважав слабкий
(у 11 хворих) ступінь обсіювання НР СО,
в той час як у хворих другої та третьої
груп переважав високий ступінь ко�
лонізації НР (28 хворих). 

Імунологічне дослідження хворих на ак�
тивну виразку ДПК показало наявність у
обстежуваних трьох груп достовірних
змін імунного статусу – зменшення в
плазмі крові загальної кількості СD+3�
клітин (Р<0,01), збільшення загальної
кількості СD+22� клітин (Р<0,05), порушен�
ня імунорегуляторного індексу (СD+4� /
CD+8�) за рахунок зменшення кількості в
плазмі крові СD+4� та CD+8� клітин. Па�
ралельно зі зміною кількісного вмісту в
плазмі крові СD+3� та СD+20� клітин спо�
стерігалось збільшення РKК (Р<0,05), що
можна розглядати як компенсаторну ре�
акцію в гострій фазі рецидиву виразкової
хвороби. Функціональний стан В�лімфо�
цитів відображав вміст імуноглобулінів у
сироватці крові. Було виявлене підвищен�
ня рівня імуноглобулінів двох класів
(М, G) при зниженні вмісту IgA. При
дослідженні дуоденального вмісту явищ
дисімуноглобулінемії не було, спостеріга�
лося достовірне підвищення всіх класів
імуноглобулінів із тенденцію до зростан�
ня рівня IgA після прийому стандартної
антихелікобактерної терапії. Отриманні
дані свідчили про зниження функціо�
нального стану Т�системи імунітету та
активацію гуморальної ланки імунітету.
Наявність імунопатологічних реакцій та
процесів деструкції у хворих на хеліко�
бактерну інфекцію при ативній виразці
ДПК було підтверджено зростанням
вмісту в сироватці крові як ЦІК
(Р<0,001), так і  концентрації МСМ
(Р<0,01). У дуоденальному вмісті обсте�
жуваних хворих спостерігалася до�
стовірна залежність між концентрацією
МСМ та високим і слабким ступенем ко�
лонізації СО НР (Р<0.01). 
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Современное понимание проблемы ос�
теопороза неразрывно связано с наруше�
нием формирования костной ткани и ее
минерализации в детском возрасте, осо�
бенно в критическом периоде ростового
вытяжения (от 10 до 15 лет) [1, 2]. Хрони�

ческие инфекционно�воспалительные про�
цессы в мочевыделительной системе, за�
нимающие второе место в структуре забо�
леваемости у детей [4], имеют длительное
латентное или волнообразное течение,
оказывают неблагоприятное воздействие

В умовах імунологічного дисбалансу в
усіх хворих на ВХ ДПК було відмічене
посилення процесів ВРОЛ при зниженні
показників антиоксидантного захисту. Не�
зважаючи на збільшення вмісту в сиро�
ватці крові основного сироваткового анти�
оксиданту ЦП (Р<0,001), в обстежуваних
хворих спостерігали достовірне підвищен�
ня в сироватці крові рівня МДА. Відміча�
ли порушення механізмів гальмування
процесу ліпопероксидації за рахунок
пригнічення активності СОД (Р<0,01) та
каталази (Р<0,01).

Порушення імунного статусу, активація
процесів ВРОЛ призвели в обстежуваних
хворих до підвищення рівня найбільш
значних індукторів ендотоксинів – МСМ,
що сприяло зниженню процесів мікроцир�
куляції. Про погіршення кровопостачання
СО свідчили результати аналізу реограм.
Кількісний аналіз показав, що при актив�
ному виразковому процесі в дванадцяти�
палій кишці у хворих другої та третьої
групи спостерігалося зменшення пульсо�
вого кровонаповнення слизової шлунка в
порівнянні з особами контрольної групи та
порушенні венозного відтоку, однією із
причин сповільнення якого є недостатнє
постачання тканин киснем (гіпоксія). Інте�
гральний індекс мікроциркулярного забез�
печення слизової шлунка достовірно був
знижений у хворих другої та третьої груп
у порівнянні з контрольною групою
(Р<0,01). У хворих першої групи прослід�
ковувалася лише тенденція до порушення
кровообігу в СО шлунка при активній ви�
разці ДПК, але статистично достовірних
змін отримано не було.

Висновок. У хворих на активну виразку
ДПК та остеодефіцитні стани спос�
терігається активація процесів імунного

запалення та ВРОЛ, зростання ендогенної
інтоксикації паралельно ступеню ко�
лонізації СО НР, прогресування порушен�
ня кровообігу в слизовій гастродуоденаль�
ної зони, які, вірогідно, є одними із чин�
ників порушення ремодулювання кістки і
на які слід впливати при призначенні ком�
плексного лікування.
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на фосфорно�кальциевый обмен, костный
метаболизм и могут приводить к форми�
рованию сниженного пика костной массы.
Данный фактор на сегодняшний день яв�
ляется значимым для развития остеопоро�
за, а также считается немодифицируемым
[3]. Целью нашего исследования было вы�
явление остеопенического синдрома у де�
тей с хроническим пиелонефритом.

Проведено исследование структурно�
функциональных свойств костной ткани
пяточной кости у 78 крымских детей
(22 мальчика и 56 девочек) в возрасте от
9 до 15 лет (средний возраст 12,7±1,9 лет)
с хроническим пиелонефритом в стадии
клинико�лабораторной ремиссии с помо�
щью ультразвукового денситометра
«Ahilles+» фирмы «Lunar». Определяли
скорость ультразвука (SOS, м/с), широко�
полосное ослабление ультразвука (BUA,
дБ/МГц) и объединенный параметр – ин�
декс прочности костной ткани (ИП КТ –
STF, %). Оценка данных проводилась ме�
тодом «Z�score» [5]. Остеопенический син�
дром у детей диагностировался при зна�
чениях показателей структурно�функцио�
нальных свойств костной ткани меньше
возрастно�половых норм на �1SD (стан�
дартного отклонения). Диагноз «остеопо�
роз» предусматривает показатели меньше
нормы на �2,5SD и менее при наличии ха�
рактерных клинических (болевой синдром,
переломы костей опорного скелета при
незначительной травме, повторные пере�
ломы) и рентгенологических симптомов.
Проводились антропометрия, расчет ин�
декса массы тела (ИМТ), центильная
оценка полученных данных и определение
темпов возрастного развития [6]. В сыво�
ротке крови и моче определялись: каль�
ций, фосфор, креатинин. Исследовалась
активность щелочной фосфатазы (ЩФ) в
сыворотке крови. Ионизированный каль�
ций рассчитывался по формуле
Ca=(6•Caобщ–Бобщ/3)/(Бобщ+6) [7]. Опреде�
лялось оотношение Са/Сr в утренней мо�
че. Статистический анализ проводили с
использованием программ «Statistika» и
«Statgraphics».

По результатам ультразвуковой денси�
тометрии дети были разделены на две
группы: со сниженными и нормальными
значениями ИП КТ. Также выделялась
подгруппа с остеопоротическими резуль�
татами. Проводился анализ данных по по�
ловому признаку. Сниженные показатели
ИП КТ были выявлены у 30 детей (I�ая
группа: 9�м, 21�д), что составило 37,5%
случаев. Из них у 7 детей ИП КТ соответ�
ствовал остеопоротическим изменениям в
кости (подгруппа Iа), что составило 8,5%

от общего количества наблюдений, т.е. у 1
из 10 детей. Во II�ую группу вошло 48 де�
тей (13�м, 35�д). Частота выявления остео�
пении не имела половых различий. Но ос�
теопоротические изменения у мальчиков
наблюдались почти в 2 раза чаще, чем у
девочек (у 13,6% и у 7,1%).

Анализ клинических симптомов у обсле�
дованных детей показал, что болевой син�
дром в спине для них не характерен. Но
отмечались жалобы на периодические, ча�
ще метеозависимые, боли в суставах
(в основном, коленных и голеностопных) в
I�ой группе в 43,3% случаев, во II�ой
группе в 20,8%. Причем, в Iа�подгруппе в
2,3 раза чаще выявлялись данные симпто�
мы среди девочек. Низкоэнергетические
переломы костей в анамнезе отмечались в
36,7% наблюдений среди детей I�ой груп�
пы и в 22,9% – II�группы. В I�ой группе
этот признак у девочек наблюдался в
2 раза чаще, чем у мальчиков. Данный
симптом у родителей обследованных де�
тей был отмечен в 23,3% и в 20,8% случа�
ев в I�ой и II�ой группах, соответственно.
Причем среди детей I�ой группы в 2,6 ра�
за чаще у девочек, чем у мальчиков. Дан�
ные половые различия в Iа�подгруппе
выражены более чем в 2,5 раза по срав�
нению со всей I�ой группой. У 2 девочек
I�ой группы (9,5% случаев) и 2 девочек
II�ой группы (5,7%) в анамнезе были по�
вторные переломы костей. У каждого тре�
тьего больного ребенка отмечались частые
судороги переферических скелетных
мышц, наблюдаемых при утреннем про�
буждении, при переохлаждении, расце�
ненные нами, как проявление гипокальци�
емии. Интересно, что частота выявления
данных жалоб у детей I�ой группы в 2 ра�
за ниже, чем у детей II�ой (16,7% и 37,7%�
соответственно) при одинаковом уровне
встречаемости сниженного Са сыворотки
крови в обеих группах (45%). Анализ ант�
ропометрических данных показал, что у
детей I�ой группы в сравнении со II�ой
группой выявляются в 2 раза чаще сни�
женный ИМТ (в 60,7% и 31,1% случаев) и
в 2,8 раза чаще замедленный темп возра�
стного развития (в 50% и 17,8% случаев,
соответственно). 

В нашем исследовании у детей с хро�
ническим пиелонефритом выявлялись в
2,3 раза чаще значения показателей ко�
стных характеристик ниже средних, чем
должно быть, а низкие значения, соответ�
ственно, – в 3,4 раза чаще. Фактические
данные ультразвуковой денситометрии у
наблюдаемых нами детей достоверно ни�
же (р<0,001) средневозрастных норм об�
щей детской украинской популяции.
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У мальчиков остеопоротические измене�
ния кости наблюдались в 2 раза чаще,
чем у девочек. Из клинических симпто�
мов мы отмечали метеозависимые моно�
или олигоартралгии в 2 раза чаще у де�
тей с остеопенией и еще чаще (в 2,3 ра�
за) среди девочек с остеопоротическими
изменениями в кости. Это указывает на
более выраженные нарушения гомеостаза
и срыв адаптационных механизмов у дан�
ной категории детей [8]. 

Таким образом, риск развития остеопе�
нии у детей с хроническим пиелонефри�
том увеличивается у мальчиков, у дево�
чек с повышенной метеочувствительнос�
тью, при наличии низкотравматичных
переломов в анамнезе у девочки или ее
родителей, а также у детей со снижен�
ными значениями ИМТ и замедленным
темпом возрастного развития. Выявление
у больных детей вышеуказанных факто�
ров говорит о необходимости проведения
им ультразвуковой денситометрии пя�
точной кости в целях ранней диагнос�
тики остеопении и своевременной ее
коррекции.
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Патологія опорно�рухового апарату в
дітей та підлітків займає одне із провід�
них місць у структурі загальної захворю�
ваності. Створення оптимальних умов для
розвитку та формування кісткової ткани�
ни в дитячому віці сприяє зменшенню
травматичних пошкоджень кісток та є го�
ловним чинником розвитку остеопорозу в
майбутньому. Основними чинниками до�
сягнення оптимального піку кісткової ма�
си в дитячому та підлітковому віці є гене�
тичний фактор, рівень споживання
кальцію та вітаміну D з їжею, фізична ак�
тивність. На цей процес також впливають
особливості фізичного та статевого роз�
витку дитини. Внаслідок несприятливої
соціально�екологічної ситуації, яка скла�
лась на території України (незбалансова�
не харчування, забруднення території ос�
теотропними радіонуклідами в зв’язку з

аварією на Чорнобильській атомній елек�
тростанції, наявність регіонів з підвище�
ним вмістом стронцію, фтору та зменше�
ним вмістом йоду в оточуючому середо�
вищі, низька обізнаність населення з пи�
тань профілактики остеопорозу) проблема
формування нормальної кісткової тканини
(КТ) у дітей набуває особливого значення.

Дослідження ролі фтору у організмі доз�
волило встановити його активну участь у
процесах розвитку зубів, формуванні ден�
тину та зубної емалі, в кісткоутворенні й
нормалізації фосфорно�кальцієвого обміну.
Фтор має високу тропність до іонів
кальцію, зв’язує останній, сприяє виведен�
ню його з організму чи затримці в кістках.
Виявляється зниження концентрації каль�
цію в інших тканинах і клітинах та збіль�
шення його екскреції із сечею, а також
майже постійний від’ємний кальцієвий
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баланс, оскільки виведення з організму
переважає над надходженням та затрим�
кою у організмі. Найбільш чутливими до
токсичних дій фтору є діти. У період рос�
ту та формування кісткової системи
зміни з’являються під дією невеликих
доз фтору (таких, які не впливають на
дорослих). Фтор впливає на метаболізм
колагену, синтез якого пригнічується при
флюорозі [2, 3].

Тому можна припустити визначальну
роль підвищеної концентрації фтору на
розвиток остеопенічного синдрому в дітей,
які мешкають в ендемічних регіонах. Про�
те таких досліджень недостатньо.

Метою нашої роботи була оцінка струк�
турно функціонального стану кісткової
тканини та особливостей здоров’я в дітей,
що проживають у регіоні з підвищеним
вмістом фтору в питній воді.

Матеріали та методи обстеження. Нами
проводилось обстеження дітей у регіоні
Полтавської області, де за даними
санітарно�епідеміологічної служби вміст
фтору в питній воді був вищим за норму.
До такого регіону відноситься с.м.т.
Машівка (вміст фтору в питній воді коли�
вається від 8,4 до 9,9 мг/л).

Обстежено 204 дитини (114 хлопчиків і
90 дівчаток) у віці від 10 до 17 років. Кон�
трольну групу складали 190 дітей
(100 хлопчиків і 90 дівчаток) аналогічного
віку, мешканці Полтави.

Використовували наступні методи
дослідження: 1) загально клінічні методи,
які включали анамнестичне та ортопедич�
не обстеження; 2) антропометричне обсте�
ження; 3) оцінку рівня фізичного розвит�
ку, яка проводилась за допомогою
регіональних таблиць показників зросту з
урахуванням сигнальних відхилень (Пово�
рознюк В.В. та співавт., 2001); 4) оцінку
структурно�функціонального стану
кісткової тканини з використанням мето�
ду ультразвукової денситометрії. Дослі�
дження проводили за допомогою ультра�
звукового денситометра «Achilles +»
(фірма «Lunar Corp.», Madison, WI) на
п’яткової кістці, що складається із трабе�
кулярної (губчастої) кісткової тканини.
Визначали швидкість поширення ультра�
звуку через кістку (ШПУ, м/с), що зале�
жить від її щільності та еластичності; ши�
рокосмугове ослаблення ультразвуку
(ШОУ, дБ/МГц), що відображає не тільки
щільність кістки, а й кількість, розміри та
просторову орієнтацію трабекул, та інтег�
ральний показник – індекс міцності
(ІМ, %), який вираховується за формулою;

5) статистичний аналіз проводили з виз�
наченням параметричних та непарамет�
ричних критеріїв. При аналізі використо�
вували пакети програм «Statistica 5.0» та
«Statgraphics».

Результати досліджень та їх обгово)
рення. Аналіз стану здоров’я обстежених
дітей виявів, що й в основній, і в кон�
трольній групах превалювали діти ІІ гру�
пи здоров’я, в той час, як кількість дітей
І групи здоров’я в основній підгрупі була
майже в 3 рази меншою. Кількість дітей
ІІІ групи здоров’я була навпаки в 2 рази
більшою в основній підгрупі. Дітей ІV та
V груп здоров’я ні в основній, ні в кон�
трольної підгрупі не виявлено.

Співставлення отриманих результатів з
даними інших дослідників демонструє
зменшення відсотка здорових дітей та
збільшення відсотка дітей з функціональ�
ними розладами, які проживають в еко�
логічно несприятливих регіонах [1, 2, 3].

У структурі захворюваності дітей, які
проживають у регіонах з підвищеним
вмістом фтору в питній воді, найбільш
розповсюдженими серед дітей основної
групи були: патологія кістково�м’язової
системи (25,9%), органів травлення
(14,1%), нервової системи (14,1%). У кон�
трольній групі – хвороби нервової систе�
ми (18,9%), патологія кістково�м’язової си�
стеми (16,8%), ендокринні хвороби (13,2%).

При аналізі структури захворювань бу�
ло виявлено, що значне місце посідають:
ортопедична патологія у вигляді сколіо�
тичних деформацій (сколіоз грудного
відділу, сколіоз грудинно�поперекового
відділу, сколіоз поперекового відділу),
кіфозів, плоскостопості; патологія гастро�
дуоденальної зони – гастродуоденіти, гас�
трити, функціональні порушення жовчо�
вивідної системи – дискінезії жовчо�
вивідних шляхів; органів дихання –
бронхіт, бронхіальна астма; серцево�су�
динної системи – пролапс мітрального
клапана, вторинна кардіопатія, вегетатив�
на дисфункція; сечовивідної системи –
пієлонефрит, дисметаболічні нефропатії;
ендокринна патологія – ожиріння ІІ та ІІІ
ступенів, гіпоталамічний синдром; хвороби
ока – міопія; хвороби шкіри – атопічний
дерматит, стрептодермія. 

За даними численних досліджень [1, 5]
найбільш об’єктивним показником розвит�
ку дитини є рівень фізичного розвитку
(ФР), на який впливають численні чинни�
ки зовнішнього та внутрішнього середови�
ща (санітарно�гігієнічні умови, вигодову�
вання та харчування, фізична активність).
Оскільки фізичний розвиток дитини є
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досить чутливим показником, який може
легко змінюватися під впливом різно�
манітних чинників, змінений вміст фтору
в питній воді, несприятливі екологічні
умови можуть призводити до його приско�
рення або сповільнення.

При оцінці фізичного розвитку дітей
визначали показники зросту та маси. Ре�
зультати обстеження дітей, котрі прожи�
вають у регіонах з різним вмістом фтору
в питній воді представлені в табл. 3. Вста�
новлено, що в усіх обстежених дітей у пу�
бертатному періоді відбувається прогре�
сивне збільшення показників зросту, маси
тіла, однак темпи цього росту дещо
відрізняються залежно від статі та
регіону проживання.

Дівчата основної групи до 13 років були
вищими та мали більшу масу тіла, ніж їх
однолітки контрольної групи (р<0,05);
після 13 років, навпаки, нижчими, без
суттєвої різниці за масою тіла. 

Хлопці основної групи в усіх вікових
групах були нижчими, ніж хлопці кон�
трольної групи (р<0,05). Достовірної
різниці за масою тіла між хлопцями за�
лежно від місця проживання не виявлено;
можна лише відмітити суттєве збільшен�
ня маси тіла в хлопців основної групи в
12 років, у хлопців контрольної групи – в
14 років (р<0,05).

При порівнянні середніх показників за�
лежно від статі, навпаки, хлопці кон�
трольної групи різного віку були вищими
за дівчат і мали більшу масу тіла (крім
12�13 років), що збігається з відомою за�
кономірністю про нерівномірність темпів
росту та розвитку дітей залежно від статі
(більшість показників хлопців домінує над
показниками дівчат) [11, 12]. У пубертат�
ному періоді різко збільшуються темпи
росту та розвитку дівчат контрольного
регіону.

За даними літератури [8, 9], в зонах ен�
демії флюорозу спостерігається більша
кількість дітей середнього та низького
зросту й менша кількість дітей, вищих за
середній та високий зріст. У нашому
дослідженні були виявлені такі зміни.

У програму епідеміологічного обстежен�
ня ми включили вивчення структурно�
функціонального стану кісткової тканини
та антропометричних характеристик.

У хлопців контрольної групи реєструва�
лося повільне підвищення ІМТ. Навпаки, в
основної групі лише після 13 років ІМТ
починав збільшуватися до вікових норма�
тивів.

Темпи збільшення ІМТ у дівчат не ма�
ли чітких, як у хлопців, відмінностей.
Проте в обстежених основної групи лише

після 13 років було зафіксоване підвищен�
ня ІМТ до вікових норм.

На сьогодні доведено, що маса кісткової
тканини, яка закладена з дитинства,
асоціюється з ризиком остеопорозу на
різних етапах життя. Тому одним із за�
вдань профілактики остеопорозу є бороть�
ба з остеопеніями, тобто досягнення
більшого піку кісткової маси в період
формування кістяка в дітей та підлітків. У
зв’язку із цим, особливу актуальність на�
бувають дослідження, які спрямовані на
вивчення формування кісткової тканини в
дітей у нормі та в умовах порушення роз�
витку кістяка. Отримані дані про динаміку
показників фізичного розвитку дітей та
підлітків із регіонів з підвищеним вмістом
фтору в питній воді можуть свідчити про
те, що основні профілактичні заходи що�
до запобігання розвитку «майбутнього»
остеопорозу необхідно проводити в період
від 10 до 14 років.

Під час збору анамнезу та опрацьову�
вання амбулаторних карт розвитку дити�
ни ми звертали увагу на наявність в анам�
незі травм та переломів кісток, захворю�
вань кісткової тканини в усіх школярів.
Нами було встановлено, що переломи
кісток були найбільш поширені серед
школярів с.м.т. Машівка, частота їх дося�
гала до 21,7%. 

Таким чином, можна припустити, що на
стан кісткової тканини школярів мав до�
статньо значний негативний вплив підви�
щений вміст фтору в питній воді, який
існує в с.м.т. Машівка.

Згідно літературних даних, у дітей
клініка остеопенії невиразна та рідко вияв�
ляється. Скаржитися, в основному на біль
у нижніх кінцівках, діти починають лише
при значному зниженні піку кісткової ма�
си. Рентгенологічні зміни взагалі виявля�
ються лише при вродженій патології остео�
та хондрогенезу, нирковій остеодистрофії.
Тому в нашому дослідженні для вивчення
структурно�функціонального стану кістко�
вої тканини в дітей та підлітків епідеміо�
логічної групи ми використали методику
ультразвукової денситометрії як інформа�
тивний та безпечний метод діагностики. На
відміну від фотонної та рентгенівської ден�
ситометрії даний метод дає не тільки
кількісну, а й якісну оцінку губчастої кіст�
кової тканини, її архітектури (орієнтації та
товщини трабекул).

Порівняння показників денситометрії
обстежених з існуючими як для дівчат,
так і для хлопців віком від 7 до 16 років
стандартами дозволило в деяких пацієнтів
діагностувати зниження міцності кісткової
тканини. 
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Відхилення Z�критерію від середньоста�
тистичної величини на (�1,1) – (�1,6) стан�
дартних відхилень, тобто остеопенію I�II
ступеня найчастіше було діагностовано у
мешканців с.м.т. Машівка.

Під час аналізу результатів проведення
ультразвукової денситометрії був виявле�
ний тісний взаємозв’язок між показника�
ми широкосмугового ослаблення ультра�
звуку, індексу міцності кістки та віком
(відповідно r=0,72, r=0,62), зростом
(відповідно r=0,67, r=0,53), масою
(відповідно r=0,77, r=0,67) обстежених ос�
новної групи. У дітей контрольної групи
таких зв’язків встановлено не було.

Таким чином, значна поширеність остео�
пенії серед дітей ендемічного на флюороз
регіону, а також і в контрольній групі мо�
же призводити до збільшення кількості пе�
реломів кісток у дітей із цієї місцевості,
про що йшлося вище. Відома на теперішній
час дія фтору на синтез кісткової тканини
та метаболізм колагену, яка базується на
високій тропності фтору до кальцію, у
свою чергу, може пояснювати виявлені по�
рушення структури кісткової тканини в
обстежених с.м.т. Машівка. Так, токсичні
дози фтору призводять до зниження кон�
центрації кальцію в тканинах і клітинах
організму, але збільшують його екскрецію
із сечею, формують постійний від’ємний
кальцієвий баланс, пригнічують метаболізм
колагену у організмі. Крім того, процеси
біогенезу колагену порушуються також ак�
тивними метаболітами кисню, утворення
яких індукується фтором [2, 9]. 

Результати роботи свідчать про те, що до
профілактичних оглядів дитячого контин�
генту, який мешкає в ендемічних на флюо�
роз регіонах, бажано включати досліджен�
ня структурно�функціонального стану кіст�
кової тканини з метою своєчасної діагности�
ки та корекції остеопенічного синдрому. 
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Введение. Развитие технологий в послед�
ние годы привело к прогрессу в диагности�
ке заболеваний суставов. Ведущую роль в
этом сыграло совершенствование методов
визуализации – компьютерной томографии,
магнитно�резонансной томографии, ульт�
расонографии [1].

Все перечисленные выше технологии об�
ладают большей чувствительностью и раз�
решающей способностью, чем стандартная
рентгенография, в визуализации как кост�
ных, так и мягкотканных (мышцы, хрящ

и даже синовиальная оболочка) измене�
ний [2]. В современной лучевой диагности�
ке ультрасонографии отводится ведущая
роль. И применение ее в травматологии и
ортопедии – новое направление. В настоя�
щее время УЗИ суставов проводится мало
из�за небольшого количества специалистов,
хотя с помощью этого метода диагностики
в 60�85% случаев можно поставить первич�
ный диагноз [4�6].

К основной патологии коленного сустава
относят травматические повреждения,
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воспалительные, дегенеративно�дистрофи�
ческие и опухолевые болезни. В общей
структуре наибольшее значение отводится
травматическим повреждениям.

Анатомические особенности. Коленный
сустав отличается особой сложностью стро�
ения. Наличие мощного связочного аппара�
та и суставной капсулы, боковых и кресто�
образных связок обеспечивает функцио�
нальное единство сочленения. Вследствие
действия запредельных нагрузок травми�
руются мениски, связки, хрящ. Поврежде�
ние сустава может произойти в результа�
те непосредственного воздействия на сус�
тав (прямой удар), так и при ротационном
воздействии (поворот туловища при фик�
сированной стопе и голени) [7].

Диагностика осуществляется на основании
жалоб, травмы в анамнезе, клинического ос�
мотра, данных лабораторных исследований,
а также данных инструментальных методов
исследований – рентгенографии, компьютер�
ной, магнитно�резонансной томографии, ме�
тода ультразвукового исследования, сцинти�
графии, тепловидения, артроскопии.

Основными жалобами являются боль, ог�
раничение подвижности, деформация сус�
тава; при повреждении связок и менисков
определяется несколько специфических
клинических симптомов (напр. Байкова, Пе�
рельмана), достоверных в 65�80% [8].

Цель нашей работы – определить опти�
мальные доступы в изучении нормальной
эхографической картины коленного суста�
ва и внедрить УЗИ в диагностику травма�
тических повреждений последнего.

Материалы и методы. Проведено УЗИ об�
следование 27 пациентов с различными ви�
дами травм коленного сустава. Среди них
15 мужчин и 12 женщин, в возрасте от 18
до 54 лет. Контрольную группу составили
43 практически здоровых пациента такого
же возраста (25 мужчин и 18 женщин). Ар�
тросонография проводилась линейным дат�
чиком с частотой 7,5�12 МГц в положении
пациента «лежа на спине» с согнутыми в
коленях ногами и «лежа на животе» в про�
дольном и поперечном сечении. 

Результаты исследования. Определены
оптимальные доступы: передний, передне�
медиальный и передне�латеральный; зад�
ний, задне�медиальный, задне�латеральный
для визуализации структур, образующих
коленный сустав (менисков, сухожилий), и
эхографическую картину этих образований.
У 5 пациентов с травмой коленного сустава
(возраст от 16 до 40 лет, мужчины) обнару�
жены трансхондральные разрывы медиаль�
ных менисков в виде линейных анэхоген�
ных полосок, которые располагались со сто�

роны бедренной кости. У 3�х больных ли�
нейные тени находились со стороны боль�
шеберцовой кости. Мениски визуализиро�
вались в виде однородной гиперэхогенной
эхоструктуры треугольной формы, опреде�
лялась жидкость в паракапсулярной зоне.

Функциональное УЗИ (при сгибании и раз�
гибании) применялось для исследования свя�
зочно�мышечного аппарата. У 7 пациентов
отмечался частичный разрыв внутренней
большеберцовой связки в виде хаотичного
хода волокон с наличием анэхогенных зон, у
2�х из них при проведении функционально�
го теста определялся диастаз сухожилий.
У 17 человек определялись различные виды
синовиитов с наличием жидкости. 

В контрольной группе у обследованных в
возрасте от 16 до 40 лет контуры надколен�
ника, гиалинового хряща, сухожилия пря�
мой мышцы бедра были четкими и ровными,
структура связок однородна, повышенной
эхогенности, суставные щели симметричные
с обеих сторон, в заворотах жидкости не бы�
ло. Мениски в виде однородной гиперэхоген�
ной эхоструктуры треугольной формы.

У лиц от 40 до 54 лет были выявлены из�
менения гиалинового хряща в виде неров�
ности контура и гиперэхогенных включе�
ний, незначительная ассиметрия толщины
связок и суставных щелей. Структура ме�
нисков во всех случаях была однородной.
Выявленные изменения нужно расценивать
как возрастные.

Выводы. Ультразвуковое исследование
достаточно успешно может применяться для
изучения анатомо�физиологических, функ�
циональных и постравматических измене�
ний коленного сустава как объективный и
достоверный метод, а также позволяет эф�
фективно, неинвазивно, безвредно и свое�
временно дополнить клинический диагноз
и помочь в выборе тактики лечения.
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Диагностика заболеваний спинного моз�
га и позвоночника до настоящего времени
является одной из самых сложных и ак�
туальных проблем в медицине. Это обус�
ловлено трудностью в дифференциальной
диагностике по клиническим признакам,
высокой частотой встречаемости, тяжес�
тью клинических проявлений патологии
позвоночного столба и их последствий,
анатомическими особенностями строения
позвонков.

Диагностика дегенеративных изменений
позвоночника основывается на клиничес�
кой картине заболевания и дополнитель�
ных методах исследования, к которым от�
носят рентгенографию, компьютерную то�
мографию, КТ�миелографию, магнитно�
резонансную томографию. Вместе с тем
общепринятый метод лучевой диагности�
ки – рентгенография – недостаточно ин�
формативен, так как позволяет визуали�
зировать только рентгенконтрастные тка�
ни (кости), оставляя за кадром состояние
дисков спинного мозга и его оболочек, со�
судов и нервов [1].

В последние годы сравнительно широко,
особенно за рубежом, стали использовать
с этой целью компьютерную томографию
(КТ) и магнитно�резонансное исследова�
ние (МРТ). Однако эти высокоинформа�
тивные методы весьма трудоемки, обору�
дование дорогое и дефицитное и в России,
и у нас в Украине, поэтому они получили
распространение только в крупных горо�
дах и областных центрах [2].

Рентгенологически и даже путем ис�
пользования возможностей КТ и МРТ
далеко не всегда можно определить
структурные изменения в позвоночнике,
поскольку спазм сосудов или застойные
явления в той или иной области позвоноч�
ника могут давать яркую клиническую, но
весьма слабую очаговую визуальную кар�
тину патологии. Фибротизация отдельных
связок в местах прохождения нервных ко�
решков и сосудов может приводить к су�
жению канала, в котором они проходят,
обуславливая его стеноз и соответствую�
щую симптоматику (парестезии, боли,
снижение мышечной силы и т. д.). В этих

случаях необходимы тонкая топическая
неврологическая диагностика (определе�
ние уровня поражения), контрастные ис�
следования, сопоставление данных рентге�
нографии с данными КТ и МРТ. Методики
дополнительного контрастирования – дис�
кография, миелография, пневмомиелогра�
фия – дают дополнительную информацию,
но они достаточно сложны для практиче�
ского применения и инвазивны [3�4].

Поэтому и в настоящее время остаётся
актуальным поиск методов бесконтраст�
ного исследования позвонков, межпозвон�
ковых дисков (МПД) и позвоночного ка�
нала (ПК). 

Предложенный нами способ – ультра�
звуковое исследование (УЗИ) – по своей
сущности и результату в диагностике
грыж межпозвонковых дисков пояснично�
го отдела позвоночника наиболее близок к
КТ и МРТ, но отличается тем, что полно�
стью исключает лучевую нагрузку на па�
циента, неинвазивен, прост в применении,
не требует больших затрат времени и
средств, обладает высокой воспроизводи�
мостью. Чувствительность УЗИ при выяв�
лении дегенеративных изменений в МПД
превышает 95% [5].

Цель нашего исследования – внедрение
в клиническую практику эффективного и
безопасного метода диагностики у боль�
ных с различными неврологическими про�
явлениями остеохондроза поясничного от�
дела позвоночника – УЗИ.

Материалы и методы. С помощью пред�
лагаемого способа УЗИ проведено 51
больному (240 дисков) в возрасте от 23 до
58 лет, среди них было 27 мужчин и 24
женщины и 20 практически здоровых лиц
(90 дисков). Проведено сопоставление с
операционными данными, результатами
рентген�исследований, КТ, МРТ (8 опера�
ций, 10 КТ, 29 МРТ, 48 рентгенографий).

Исследование проводили на ультразву�
ковом сканнере, работающем в В�режиме
в реальном масштабе времени, позволяю�
щем определять размеры, площадь (пла�
ниметрическим путем) с использованием
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конвексных датчиков с рабочей частотой
2�4 МГц. Документирование исследова�
ния производилось записью на СD�диск
(дискету). 

Проводили последовательное трансаб�
доминальное сканирование всех межпо�
звонковых дисков в положении больного
«на спине» (оценивали передние и задние
отделы ФК и ПК) и «на боку» (при этом
хорошо визуализируются боковые отде�
лы ФК и межпозвонковые отверстия).
При функциональном исследовании по�
очередно подкладывался валик под пояс�
ничную область – для усиления лордоза
и под таз – с целью кифозирования по�
ясничного отдела (положение сгибания и
разгибания). 

Полученное изображение фиксировали
на экране монитора и определяли следу�
ющие параметры ПК и фиброзного дис�
ка: толщину межпозвонкового диска,
размеры ФК и ПК; структуру ФК и ПЯ;
площадь ПК вычислялась планиметриче�
ским путем; ширину корешковых кана�
лов, измеряемую справа и слева; нали�
чие, размеры, расположение грыжевого
выпячивания.

Результаты. При УЗИ в дисках иденти�
фицируется пульпозное ядро (ПЯ) и фиб�
розное кольцо (ФК). За диском определя�
ется позвоночный канал (ПК) в виде гипо�
(ан�) эхогенной структуры овально�округ�
лой формы с четким гиперэхогенным кон�
туром. Задний контур ПК образован ги�
перэхогенными желтыми связками.

В зависимости от локализации задние
грыжи МПД делятся на: центральную, па�
рамедианную, заднебоковую, при этом
задний контур диска условно делят попо�
лам, а затем каждая из частей еще на три
части (см. схему №1). Центральная (меди�
анная) грыжа (1) соответствует правой и
левой внутренней трети заднего контура
диска. При этом уменьшается переднезад�
ний размер ПК, симметричность и разме�
ры корешковых рукавов не изменены. Па�
рамедианная (2) – соответствует правой и
левой средней трети заднего контура дис�
ка. Определяется ассиметрия корешковых
рукавов (размер на стороне поражения
уменьшен более чем на 3 мм), визуализи�
руется боковая деформация ПК. Заднебо�
ковая (фораминальная) (3) – соответству�
ет правой и левой наружной трети задне�
го контура диска. При этом наблюдается
значительная ассиметрия корешковых ру�
кавов, вызванная деформацией одного из
них на стороне грыжевого выпячивания,
но размеры ПК остаются практически не
измененными.

Схема № 1

1. Центральная (медианная) грыжа
2. Парамедианная грыжа
3. Заднебоковая грыжа.

При УЗИ точно локализуют уровень и
измеряют величину грыжевых выпячива�
ний (от наиболее дистальной точки грыжи
до условной линии, проведенной по неиз�
мененному контуру диска, сагиттальный
размер и фронтальный размер – расстоя�
ние между наружными контурами грыже�
вого выпячивания).

По данным УЗИ все лица были разделе�
ны на группы:

1 – с ранними дегенеративными измене�
ниями (дискоз) – 9 человек;

2 – с выраженными изменениями:
А) без признаков стеноза ПК – 14 чело�

век; Б) с признаками стеноза ПК – 28 лиц.
В первой группе больных (17%) – при

УЗИ были выявлены снижение высоты
МПД, изменения в ПЯ (в виде гиперэхо�
генных включений, фрагментации, смеще�
ния кзади), в среднем размер ПК у этих
лиц не отличался от размеров ПК в кон�
трольной группе (сагиттальный размер
> 16 мм, S > 2,3 см2). 

В группе 2�А (27%) – при УЗИ диагно�
стировались вышеперечисленные измене�
ния, грыжи и протрузии дисков, уплотне�
ние и обызвествление связок, но клиниче�
ских проявлений СПК не было. Грыжи до
5 мм у 11 человек, а 6 мм и более – у 3.
Грыжи локализовались чаще в одном сег�
менте (9 человек), поражение двух сег�
ментов выявлено у 5 больных.

Группу больных со стенозом ПК соста�
вили 28 человек (55%). У 2 человек (4%)
был диагностирован диспластический
стеноз (значительное уменьшение кост�
ных размеров и площади ПК без грыже�
вых выпячиваний, ПК имел треугольную
форму). Ультрасонографически было ди�
агностировано 100% этих стенозов. У 24
больных (47%) выявлен дегенеративный
стеноз. Грыжи, которые привели к тяже�
лому стенозу ПК, чаще локализовались в
двух нижних поясничных сегментах
(18 человек). Грыжи размером от 6 до 8 мм
(12 чел) преобладали, грыжи более 8 мм
визуализировались у 4 человек, 5 мм и
менее – у 8 больных. Полисегментарное
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поражение (2 и больше МПД) выявлено у
16 лиц.

Наиболее значимыми были медианные и
парамедианные грыжи, а фораменальные
грыжи к значительному сужению ПК не
приводили. При УЗИ выявлено 90% деге�
неративных стенозов, что значительно
превышает возможности стандартной
рентгенографии. У 2 (4%) больных был ди�
агностирован дислокационный стеноз, ко�
торый лучше определялся при КТ и рент�
генографии. Гипертрофия желтых связок
диагностировалась на УЗИ во всех случа�
ях (8 человек).

Выводы. Таким образом, УЗИ является
высокоинформативным методом в диагно�
стике грыж МПД. Метод позволяет точнее
определить их локализацию и размеры,
оценить клиническую значимость. План
обследования больных с вертеброгенной
патологией должен включать УЗИ как в

качестве скрининга, так и для уточнения
степени стеноза, что обусловлено высокой
информативностью и безвредностью дан�
ной методики.
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Остеопенія – це найпоширеніше мета�
болічне захворювання кісткової системи,
яке визначає ненормально низьку масу
кістки. Іншими словами, це надмірне зни�
ження мінеральної щільності кісткової
тканини.

Проблема остеопенії актуальна й зай�
має четверте місце після серцево�судин�
них і онкологічних захворювань і цукро�
вого діабету. В останні роки збільшилася
тенденція до зростання кількості хворих
на остеопенію [5, 6, 8].

Встановлено, що зниження мінеральної
щільності кісткової тканини скелета су�
проводжується прогресуванням дис�
трофічно�резорбтивних процесів у ткани�
нах пародонта, деструкцією міжзубних
кісткових перегородок [1, 4, 7].

Дистрофічно�деструктивні процеси в
тканинах пародонта, обмінні процеси в
кістковій тканині альвеолярного паростка
тісно взаємопов’язані зі структурно�
функціональним станом кісткової систе�
ми, з активністю метаболічних процесів і
інтенсивністю ремоделювання кісток ске�
лета [2, 3].

Слід відмітити, що в останнє деся�
тиріччя спостерігається тенденція знач�
ного збільшення хворих на генералізова�
ний пародонтит на тлі порушень струк�
турно�функціонального стану кісткової
тканини.

Метою нашого дослідження є доведен�
ня необхідності проведення остеоденсито�
метрії при плануванні хірургічного й
комплексного лікування хворих на гене�
ралізований пародонтит.

Матеріали та методи дослідження.
Протягом 2000 �2005 рр. в клініці щелепно�
лицьової хірургії ОКЛ м. Івано�Франків�
ська проведене обстеження й хірургічне
лікування 130 хворих на генералізований
пародонтит ІІ, ІІ�ІІІ ступеня віком 30�55
років.

За клінічними особливостями перебігу
генералізованого пародонтиту були хворі
з активно�прогресуючим перебігом пато�
логічного процесу в пародонті (80 чол.) і
хворі з маловираженими клінічними озна�
ками активності захворювання (50 чол.).
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Клінічне обстеження включа�
ло скарги хворих, анамнез, ог�
ляд порожнини рота, проведен�
ня проб. Для об’єктивної оцінки
стану пародонта використову�
вали пробу Шиллера�Писарєва,
індекс гігієни Гріна�Вермільйо�
на, індекс кровоточивості Мю�
лемана, індекс Рамфйорда, виз�
начали число Свракова.

Оцінку структурно�функціо�
нального стану кісткової ткани�
ни проводили методом двофо�
тонної рентгенівської абсорб�
ціометрії на апараті Chelenger
(ДМС �Франція).

Зниження мінеральної щіль�
ності кісткової тканини
(МЩКТ) вивчали за денситог�
рамами поперекового відділу
хребта (L2�L4) у передньо�
задній проекції. Методика ба�
зується на принципі порівнян�
ня даних про мінеральну щіль�
ність кісткової тканини даного
пацієнта з побудованою модел�
лю стану мінеральної щільності
кісткової тканини в окремій
етнічній популяції з урахуван�
ням показників статі, віку та
ваги (в жінок – наявність мен�
струального циклу).

Програмне забезпечення апа�
рата дозволяє вивести на дис�
плей та віддрукувати на папері
дані у вигляді кольорового
графіка області дослідження на
рівні L2�L4, та таблиць.

На кольоровому графіку: по
осі Х – вік пацієнта в роках, по
осі У – мінеральна щільність
кісткової тканини в г/см2.

Графік розбитий по горизон�
талі на чотири кольори. Осі
відповідають станам кісткової
частини:

Верхня частина – зелений
колір відповідає гіперостозу;
синій – МЩКТ відповідає
віковій нормі; жовтий – остео�
пенія; червоний – остеопороз.

На тлі кольорового графіка
проведена крива графічного зо�
браження оптимальної етнічної
популяційно�вікової регресійної
моделі мінеральної щільності
кісткової тканини поперекового
відділу хребта та паралельно їй
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Таблиця 1. Порівняльна характеристика стану тканин
пародонта у хворих залежно від МЩКТ

Рис. 1. Остеоденситограма пацієнтки Б., 49 р.
Діагноз: генералізований пародонтит.

При остеоденситометрії поперекового відділу
хребта Т = 0,4. Мінеральна щільність кісткової

тканини в нормі

Рис. 2. Остеоденситограма пацієнтки Ч., 35 р.
Діагноз: генералізований пародонтит.

При остеоденситометрії поперекового відділу 
хребта Т = )1,5. Мінеральна щільність кісткової 

тканини відповідає остеопенії

І група ІІ група
Показники (МЩКТ у межах (МЩКТ менше

норми n=30) норми n=26)
Індекс гігієни
(Грін�Вермільйона) 1,65±0,12 1,70±0,2
Проба Шиллера�Писарєва 5,32±0,57 5,31±0,6
Індекс кровоточивості 2,71±0,07 2,79±0,08
Індекс Рамфйорда (ІР) 4,69±0,08 4,73±0,09
Число Свракова 2,39±0,4 2,42±0,32



синім кольором 10% відхилення від
етнічної норми.

У розміщеній нижче таблиці комп’ютер
вираховує показники:

Area – площа хребців L2�L4 у см2;
Bmc – вміст мінералів у хребцях (грам);
Bm d – мінеральна щільність хребців

г/см2;
Z – відхилення мінеральної щільності

кісткової тканини від середніх показ�
ників, що характерні для здорових людей
відповідної статі та віку;

T – критерій, що представляє собою
співвідношення отриманих результатів
цього пацієнта до показників нормальної
пікової кісткової маси (людей у віці
18�20 років).

Показник Т від 0 до 1 вважали нормою,
Т від �1 до �2,5 – проявом остеопенії,
Т менше �2,5 – проявом остеопорозу
(рис. 1, 2).

Результати дослідження. Остеоденси�
тометрію описаним вище методом прове�
дено 55 пацієнтам, з яких 46 (83,6%)
жінок та 9 (16,4%) – чоловіків. Розподіл
обстежених за віковими групами 30�40
років – 30 (54,6%), 40�50 років – 15
(27,3%), 50�55 років – 10 (18,1%). 

На основі результатів остеоденсито�
метрії всі хворі були розділені на 2 гру�
пи:

І група – генералізований пародонтит
ІІ, ІІІ ступеня з МЩКТ у межах норми
(30 чол.);

ІІ група – генералізований пародонтит
перебігає на тлі зниження МЩКТ (остео�
пенія) – 24 чол.

Усім хворим ІІ групи після хірургічно�
го втручання додатково до базисної те�
рапії призначали Кальцій�D3 Нікомед по
1 таб. 1 раз в день – 3 місяці.

При клінічному обстеженні всі пацієн�
ти скаржились на гіперемію й циано�
тичність ясен, кровоточивість, гноєвиді�
лення із пародонтальних кишень, ру�
хомість зубів.

Показники проби Шиллера�Писарєва
становили: І – 5,32±0,57, ІІ – 5,31±0,6,
показники числа Савракова: І – 2,39±0,4,
ІІ – 2,42±0,32. 

В усіх хворих відмічалися високі по�
казники індексів кровоточивості ясен:
І – 2,71±0,07; ІІ� 2,79±0,08; індексу
Рамфйорда: І – 4,69±0,08, ІІ – 4,73±0,09
(табл. 1).

Ми виявили найбільш несприятливе
протікання пародонтиту у хворих ІІ групи.

Крім того, спостерігається більш ранній
розвиток генералізованого пародонтиту у
хворих зі зниженою МЩКТ.

Порівняльні результати денситометрії
показали, що мінеральна щільність тіл
хрящів відповідала нормі в 30 пацієнтів
(54,5%), остеопенії – 19 (34,6%), остеопо�
розу – 5 (9,1%), МЩКТ вище норми
1 (1,8%).

Таким чином, у 24 пацієнтів (43,7%)
працездатного віку з генералізованим па�
радонтитом при оцінці структурно�
функціонального стану кісткової тканини
було виявлене зниження її мінеральної
щільності.

Отже, проведені нами дослідження доз�
волили сформулювати наступні висновки:

1. У 43,7% пацієнтів працездатного віку
генералізований пародонтит протікає на
тлі зниження мінеральної щільності
кісткової тканини;

2. При плануванні хірургічного й ком�
плексного лікування генералізованого па�
родонтиту необхідне проведення остео�
денситометрії для діагностики функціо�
нальних змін кісткової тканини й для на�
дання відповідного остеометричного
лікування.
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Вступ. Формування вітамінномінераль�
ної недостатності (ВМН) при хронічному
панкреатиті (ХП) є мультифакторним
процесом. У першу чергу, страждає екс�
креторна функція підшлункової залози
(ПЗ), яка призводить до розвитку мальаб�
сорбції, мальдигестії та стеатореї, а також
порушення тонкокишечного травлення та
всмоктування, що знижує надходження та
засвоєння мінералів і вітамінів [3, 4]. По�
друге, дефіцит життєво важливих нутрі�
єнтів часто спричинюється недостатнім
надходженням їх з їжею внаслідок щад�
ного харчування при наявності больового
синдрому [2]. Наступним фактором є
підвищена потреба в мінералах та
вітамінах через зниження резистентності
організму при ХП, а часто через наявність
стресів та розладів травлення [10]. Не�

обхідно зазначити, що при ХП у паренхімі
ПЗ виникає гіпоксія, порушення мікро�
циркуляції, зниження резистентності
клітинних мембран, розлад окисно�віднов�
них процесів у клітинах ПЗ, а це призво�
дить до підвищеної потреби у вищевказа�
них нутрієнтах [3]. Проявом ВМН при ХП
є наявність у хворих супутнього остео�
дефіциту (ОД) [3, 10]. Згідно із проведени�
ми нами раніше дослідженнями було вста�
новлено, що серед проаналізованих хво�
рих на ХП у 75,0% був наявний ОД різно�
го ступеня тяжкості: остеопенічний
синдром І ст. – в 20,0%, ІІ ст. – в 14,0%,
ІІІ ст. – в 17,0%, остеопороз – в 24,0% [1].
У пацієнтів із ХП і супутнім ОД наявні й
інші прояви ВМН, зокрема в 49,7%, за да�
ними наших попередніх досліджень, був
наявний залізодефіцит різного ступеня
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BALANCE AT THE PATIENTS WITH THE CHRONIC
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Резюме. Доведено, що з поглибленням супутнього остеодефіциту у хворих на хронічний панкреа�
тит прогресивно зменшувались рівні сироваткового заліза аж до достовірного залізодефіци�
ту в ІІІ групі хворих, кальцію, фосфору, магнію та цинку. З посиленням остеодефіциту
відбувалось зниження рівня міді, хоча вміст цього елемента в крові хворих на хронічний
панкреатит у цілому був вищим за норму, а також достовірно зменшувались рівні токо�
феролу й ретинолу, що свідчило про прогресування вітамінної недостатності та виснажен�
ня антиоксидантного захисту.

Ключові слова: хронічний панкреатит, вітамінномінеральна недостатність, остеодефіцит, токоферол,
ретинол.

Summary. It has been proved that the deeping of the osteodeficiency at the patients with a chronic
pancreatitis causes to the progressive diminishing an iron level to the reliable irondeficiency
at the 3�d group of patients, calcium, phosphorus, magnesium and zinc. With the deeping of
the osteodeficiency it has been decrease the copper but its contents in the blood of the pa�
tients with chronic pancreatitis was upper than norm, and it has been decrease the toco�
pherole and retinole contents; it has been proved about advance of the vitamines insuffi�
ciency and the depression of the antioxydant protection system.

Key words: a chronic pancreatitis, a vitamine�mineral insufficiency, the osteodeficiency, tocopherole,
retinole.



тяжкості [5]. Аналіз публікацій останніх
років стосовно ВМН при ХП із супутнім
ОД показав доцільність розробки деяких
аспектів даної проблеми [7].

Мета дослідження – дослідити стан па�
раметрів вітамінномінерального обміну
(кальцій, фосфор, магній, залізо, цинк,
мідь, ретинол, токоферол у сироватці
крові) у хворих на ХП із супутнім остео�
дефіцитом різної глибини.

Матеріали та методи. Об’єктом нашого
дослідження були 50 пацієнтів із ХП, які
знаходились на диспансерному спостере�
женні в поліклінічному відділенні Тер�
нопільської клінічної лікарні №2. Вік хво�
рих: від 19 до 74 років, чоловіків було 24,
жінок – 26. Діагноз ХП встановлювали на
підставі даних анамнезу, клінічних про�
явів (наявність больового, диспептичного
синдромів, зовнішньосекреторної недо�
статності, алергічного, астено�вегетатив�
ного, ентеропанкреатичного синдромів та
синдрому ендокринних порушень), лабо�
раторних даних, результатів ультразвуко�
вого дослідження органів черевної порож�
нини, езофагогастродуоденоскопії [9].
Дослідження показників КТ проводилось
за допомогою двофотонного рентгенівсько�
го денситометра (Dual Energy X�Ray
Absorptiometry – DXA) фірми Lunar corp.
(Madison, WI) – Lunar DPX�A №2589 у
поперековому відділі хребта. Аналізували
наступні параметри: мінеральну щільність
КТ (МЩКТ) поперекового відділу L1�L4 у
г/см2 з точністю до 0,02 г\см2; відносні по�
казники – Т (peak bone mass) – МЩКТ
стосовно здорових молодих людей 20�45
років в одиницях SD (standart deviations) –
одиницях стандартних відхилень і показ�
ник Т у % від рівня МЩКТ здорових мо�
лодих людей [7]. За Т�співвідношенням
визначали ступінь щільності кісткової ма�
си (остеопенія, остеопороз чи остеоскле�
роз) [8]. Оцінку показників проводили
згідно рекомендацій Всесвітньої Ор�
ганізації Охорони Здоров’я (WHO, Geneva,
1994) [11]: Т вище (+1) оцінюється як ос�
теосклероз; Т у межах (�1)�(+1) – нормаль�
ний стан кісткової тканини; (�1)�(�2,5) – ос�
теопенія; Т нижче (�2,5) – остеопороз.
Концентрацію загального кальцію, неор�
ганічного фосфору, магнію, заліза в сиро�
ватці крові визначали на біохімічному
аналізаторі «Scrin Master Plus» за допомо�
гою набору «Lachema»�FS. Про активність
кісткового метаболізму робили висновки
за активністю лужної фосфатази крові,

яку визначали наборами цієї ж фірми.
Вміст міді та цинку визначали за допомо�
гою атомно�абсорбційної спектрофото�
метрії. Рівень ретинолу в сироватці крові
визначали колориметричним методом, то�
коферолу – за реакцією Еммері�Енгеля
[6]. Контрольна група складалася із 12
здорових осіб. Отримані результати було
оброблено математично за допомогою пер�
сонального комп’ютера з використанням
стандартного пакета прикладних статис�
тичних програм та оцінено за критеріями
Ст’юдента. 

Результати та їх обговорення. Аналізу�
ючи показники кісткової тканини в
досліджуваних хворих на ХП, ми сформу�
вали три групи порівняння за глибиною
супутнього ОД для аналізу ВМН: І група
(n=15) – хворі на ХП з остеопенією І сту�
пеня, ІІ група (n=17) – хворі на ХП з ос�
теопенією ІІ ступеня, ІІІ група (n=18) –
хворі на ХП з остеопенією ІІІ ступеня,
причому половина пацієнтів цієї групи ма�
ли супутній остеопороз. Проаналізовані
нами показники вітамінномінерального
статусу наводимо в таблиці 1.

Збільшення показника лужної фосфата�
зи в групах порівняння з прогресуванням
остеопоротичних змін засвідчило процес
руйнації кісткової тканини, а також пору�
шення функціонального стану ПЗ та інших
органів травлення при ХП. Поглиблення
мінеральної недостатності при прогресу�
ванні ОД підтвердилось за вмістом каль�
цію, фосфору, магнію та цинку в сироватці
крові хворих на ХП. Вміст кальцію прогре�
сивно зменшувався, хоча в більшості ви�
падків залишався в межах норми (крім
рівня кальцію в ІІІ групі хворих).

З поглибленням остеодеструктивних
змін зменшувався й рівень сироваткового
заліза аж до достовірного залізодефіциту
в ІІІ групі хворих на ХП. Вміст міді у хво�
рих на ХП був достовірно вищим від по�
казника контрольної групи, однак із по�
глибленням ОД відбувалось зниження
рівня цього мікроелемента. На нашу дум�
ку, наявність запального компонента у
хворих на ХП визначало вищий від норми
вміст міді в крові пацієнтів. Відомо, що
95% міді входить до складу церуло�
плазміну, що є прозапальним маркером і
чинником антиоксидантної системи, яка
активується при загостренні ХП у реак�
тивних хворих. Однак при прогресуванні
ОД у досліджуваних хворих на ХП відбу�
валось зниження рівня міді стосовно по�
казника І групи. На наш погляд, виявлена
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тенденція до зниження вмісту міді з по�
глибленням ОД відображає посилення
дистрофічних змін у ПЗ, а значить маль�
абсорбції та мальдигестії, прогресування
ферментативної недостатності, зниження
реактивності організму, ослаблення анти�
оксидантної системи захисту.

Ці припущення підтверджуються й за
отриманими нами показниками ретинолу
й токоферолу. Значення цих параметрів
вітамінного обміну достовірно зменшува�
лись із поглибленням ОД (p<0,05). 

Таким чином, прогресування ОД при ХП
супроводжувалось паралельним порушен�
ням вітамінного балансу в бік зниження
вмісту досліджуваних параметрів (віта
міни А і Е), які, як відомо, є чинниками
антиоксидантної системи організму. 

Висновки
1. З поглибленням супутнього остео�

дефіциту у хворих на хронічний панкреа�
тит зменшувались рівні сироваткового
заліза аж до достовірного залізодефіциту
в ІІІ групі хворих, а також кальцію, фос�
фору, магнію та цинку. 

2. При прогресуванні супутньої остеоде�
струкції в досліджуваних пацієнтів відбу�
валось зниження рівня міді, хоча вміст
цього мікроелемента в крові хворих на
хронічний панкреатит в цілому був вищим
за норму.

3. При посиленні остеодефіциту у хво�
рих на хронічний панкреатит достовірно
зменшувались рівні токоферолу й ретино�
лу, що свідчило про прогресування
вітамінної недостатності та виснаження
антиоксидантного захисту.

Перспективи подальших досліджень –
вважаємо за доцільне запропонувати про�
грами корекції вітамінномінеральної недо�
статності при ХП із супутнім остео�
дефіцитом.
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Таблиця 1. Показники вітамінномінерального обміну у хворих на ХП 
у групах порівняння за глибиною остеодефіцитного синдрому

Показник  Досліджувані групи хворих на ХП
вітамінно�мінерального Контрольна І група ІІ група ІІІ група 

обміну група (n=12) (n=15) (n=17) (n=18)
МЩКТ, г/см2 1,126±0,051 0,968±0,021* 0,924±0,012* 0,763±0,034*
Т, ум.од. 0,112±0,111 �1,293±0,028* �1,729±0,034* �2,324±0,125*
Т,% 101,23±3,26 88,37±2,23* 82,39±2,68* 74,36±1,95*
Загальний кальцій крові, ммоль/л 2,35±0,11 2,16±0,07* 2,09±0,05 1,99±0,04*
Фосфор крові, ммоль/л 1,37±0,13 1,12±0,11* 0,94±0,05* 0,92±0,12
Залізо сироватки крові, мкмоль/л 25,97±1,93 19,31±2,25* 15,21±1,33* 10,21±1,41*
Магній, ммоль/л 0,98±0,13 1,02±0,07 0,89±0,04* 0,74±0,10*
Лужна фосфатаза, ммоль/л 1,51±0,10 1,69±0,07* 1,83±0,06* 2,32±0,08*
Цинк, мкмоль/л 10,31±0,89 7,05±0,71* 5,32±0,66* 2,29±0,70*
Мідь крові, мг/л 0,82±0,11 1,13±0,03* 1,11±0,04 1,01±0,05*
Ретинол, мкг/% 45,60±2,61 24,65±1,67* 18,49±1,59* 12,32±2,18*
Токоферол, мг/% 4,52±0,37 2,94±0,33* 2,19±0,21* 1,95±0,29
Примітки: * – вірогідна відмінність стосовно показників попередньої групи (p<0,05); всі показники
мінералів достовірні стосовно контрольної групи (p<0,05); всі показники КТ достовірні стосовно
референтної бази Lunar.



Серед специфічних проявів цукрового
діабету (ЦД) виділяють діабетичну остео�
артропатію (ДОАП), частота якої може до�
сягати від 0,08% до 7,5%. Найчастішим про�
явом ДОАП є синдром обмеження рухли�
вості суглобів – «Limited joint mobility» (LIM�
синдром).

Мета роботи – визначення ефективності
застосування Остеогенону при ДОАП.

Матеріали та методи. Обстежено 36 хво�
рих на ЦД з наявністю патології опорно�ру�
хового апарату (14 чоловіків та 22 жінки у
віці 37�58 років). Контрольна група – 10
практично здорових осіб. Діагноз верифіко�
ваний за даними клініко�лабораторного
(білковий спектр, вміст калію, кальцію,
магнію, фосфору, активність лужної фос�
фатази (ЛФ), вміст серомукоїдів та сіало�
вих кислот у сироватці крові) та рентгено�
логічного дослідження. Обстеження прово�
дили на початку, через 15�18 днів та через
12 місяців лікування.

Результати та обговорення. У хворих на
ЦД серед патології опорно�рухового апара�
ту найчастіше спостерігався ІЛМ�синдром
та остеопороз, також визначалось поєднан�
ня остеопорозу з ІЛМ�синдромом або із суг�
лобом Шарко. При вивченні біоелементів
крові суттєвої різниці їх рівня в порівнянні
з контролем не виявлено, окрім кальцію, де

відмічена гіпокальціємія та гіперкальциурія,
які корелювали з важкістю ЦД та були
більш виражені при декомпенсації. Для ко�
рекції виявлених порушень у комплексній
терапії застосовували Остеогенон (фірма
Euromedex, Франція) – препарат, що регу�
лює кісткоутворення шляхом відновлення
рівноваги між резорбцією кісток та утво�
ренням кісткової тканини, по 2 капсули
(1600 мг) 2 рази на добу протягом 12 місяців.

Після закінчення лікування в стаціонарі
суттєвих змін у біохімічних показниках си�
роватки крові та в рентгенологічних даних
порівняно з початковим рівнем не було. Про�
те, через 12 місяців мало місце позитивне
зрушення в мінеральному обміні хворих:
відзначалась нормалізація вмісту кальцію в
сироватці крові та частково – зниження ви�
ведення його із сечею й підвищення актив�
ності ЛФ сироватки крові. Про збільшення
мінеральної щільності кісток свідчили також
дані рентгенологічного контролю хворих.

Таким чином, результати проведеного
дослідження підтверджують наявність у хво�
рих на ЦД порушень мінерального обміну
(рівень сироваткового кальцію та фосфору),
що призводять до уражень опорно�рухово�
го апарату та потребують медикаментозної
корекції. Застосування Остеогенонону по 2
капсули (1600 мг) 2 рази на добу протягом
12 місяців позитивно впливає на перебіг ДО�
АП та може бути рекомендоване для їх ме�
дикаментозної корекції.

Вроджені та набуті захворювання опор�
но�рухової системи є причинами виникнен�
ня деформацій і укорочень кісток кінцівок.

Єдиним методом лікування хворих з озна�
ченою патологією є хірургічний, метою яко�
го є подовження та корекція осі ураженої
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кінцівки [1]. У пацієнтів даної групи відміча�
ються зміни структури кісток у вигляді осе�
редків деструкції або остеопорозу, або їх
поєднання. Після операції в процесі лікуван�
ня відбувається прогресування остеопорозу
та, відповідно, зниження мінеральної щіль�
ності кісткової тканини. Своєчасна діагнос�
тика порушень структури кісток має велике
значення для відновлення функції оперова�
ної кінцівки [2]. Променеві методи досліджен�
ня, зокрема рентгенологічний, є основними в
діагностиці порушень кісткової структури.

Візуальний аналіз рентгенограм дозволяє
діагностувати остеопороз при втраті 20�30%
кісткової маси, тому запропонований ряд
методик, які дозволяють об’єктивізувати
визначення остеопорозу. Методи комп’ютер�
ної денситометрії й рентгенографічної фо�
тоденситометрії (виміри оптичної щільності
рентгенограм кісток у порівнянні з тест�
об’єктом) дозволяють вимірювати регіонар�
ний остеопороз досліджуваної кінцівки та
порівнювати його динаміку в процесі ліку�
вання. Перевага цих методів над іншими в
доступності, простоті та дешевизні, при цьо�
му немає необхідності робити спеціальні
дослідження, тому що контрольні рентгено�
грами в процесі лікування виконують
постійно [3]. Крім того, ці методики дозво�
ляють діагностувати остеопенію при втраті
5�10% кісткової маси без збільшення про�
меневого навантаження, що має велике зна�
чення в дитячому віці [4]. 

Мета дослідження: визначення мінераль�
ної щільності кісткової тканини при дефор�
маціях і укороченнях кісток кінцівок за до�
помогою комп’ютерної денситометрії.

Матеріал і методи. Проаналізовано рент�
генограми 30 хворих із вродженими та на�

бутими вкороченнями кінцівок до операції
та в різні етапи періоду лікування. Рентге�
нографію виконували в двох стандартних
проекціях з використанням алюмінієвого
тест�об’єкту із 9 сходинок. За допомогою
розробленого спеціалізованого програмно�
го забезпечення «OSTEOGRAF» [5] прово�
дилась обробка рентгенограм. Показники
мінеральної щільності (МЩ) губчастої ре�
човини кістки розраховували за формулою,
запропонованою Жуковським М.О., Бухма�
ном О.І. [6]: 

МЩ = (130×1,0×1,35×n)/D2,

де 130 мг/мм3 – еквівалент щільності тест�
об’єкту (на товщину 1 мм), 1,0 – товщина
сходинки тест�об’єкту (мм), 1,35 – відно�
шення ширини до товщини кістки, n – № схо�
динки тест�об’єкту, D2 – ширина кістки. 

Результати дослідження. Результати
вимірювання мінеральної щільності до опе�
рації та в процесі лікування в абсолютних
і відносних (%) величинах представлені в
таблицях 1, 2.

Як видно з таблиць 1, 2, максимальне зни�
ження щільності спостерігається протягом
1�3 міс. після операції, але найбільша втра�
та мінеральних речовин відбувається про�
тягом 1�го місяця після хірургічного втру�
чання, рівень зниження на цьому етапі ко�
ливається від 9,4% у хлопчиків із вродже�
ними вкороченнями до 23,4% у дівчаток з
набутими вкороченнями в порівнянні з
рівнем мінеральної щільності ураженої
кістки до операції. Максимальне зниження
мінеральних речовин саме при набутій па�
тології, можливо, обумовлено більш вира�
женою реакцією кістки на зовнішні втру�
чання. Крім того, в групах пацієнтів з набу�
тими захворюваннями початковий рівень
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Таблиця 1. Мінеральна щільність фрагментів оперованих кісток
до операції й в різні періоди процесу лікування (мг/см3)

Генез Показники мінеральної щільності
Стать вкорочень до операції 1�й міс. після 1�3 міс. 4�8 міс. До 1/2 року після

кінцівок операції демонтажу АЗФ
Дівчатка вроджені 0,203±0,011 0,175±0,027 0,164±0,022 0,188±0,024 0,195±0,012

набуті 0,235±0,013 0,180±0,024 0,172±0,012 0,207±0,018 0,234±0,017
Хлопчики вроджені 0,182±0,010 0,165±0,009 0,158±0,009 0,169±0,009 0,175±0,010

набуті 0,213±0,012 0,176±0,011 0,160±0,009 0,185±0,011 0,210±0,011

Таблиця 2. Динаміка показників мінеральної щільності в порівнянні
з доопераційним її рівнем (%)

Стать Етіологія 1�й міс. після 1�3 міс. 4�8 міс. До 1/2 року після
вкорочень операції демонтажу АЗФ

Дівчатка вроджені �13,8 �19,2 �7,4 �3,9
набуті �23,4 �26,8 �11,9 �0,5

Хлопчики вроджені �9,4 �13,2 �7,1 �3,8
набуті �17,4 �24,9 �13,1 �1,4



мінеральної насиченості ураженої кістки був
вірогідно вище за мінеральну щільність при
вроджених вкороченнях (р<0,05).

На 1�3 місяці після операції зниження
щільності відбувається менш інтенсивно й
складає від 3,4% до 7,5% у порівнянні з по�
казниками її зниження на 1�му місяці. У по�
дальшому має місце поступове зростання
мінеральної щільності, однак у жодній групі
пацієнтів не спостерігається досягнення до�
операційного рівня вмісту мінеральних ре�
човин оперованої кістки. 

Значення мінеральної щільності губчас�
тої речовини до операції та після демонта�
жу АЗФ у пацієнтів із вродженими дис�
плазіями виявились достовірно нижче зна�
чень щільності у хворих з набутою пато�
логією (р(0,05). У дівчаток щільність губча�
стої кістки була вірогідно більша в порівнянні
із хлопчиками (р(0,05).

Висновки 
1. У пацієнтів з укороченнями та дефор�

маціями кінцівок після оперативного втру�
чання протягом 3�х місяців спостерігається
прогресування остеопорозу.

2. Комп’ютерна обробка рентгенограм доз�
воляє об’єктивно визначати мінеральну

щільність губчастої кістки та встановлюва�
ти динаміку вмісту мінеральних речовин
кістки оперованого сегмента в процесі
лікування. 

Література
1. Бурин М.Д., Гузенко С.О., Деликатный О.В. и др.

Применение аппаратов внешней фиксации в дет�
ской ортопедии и травматологи // Вісник орто�
педії, травматології та протезування. – 2001. –
№1. – С. 83�85.

2. Крись-Пугач А.П., Кінчая-Поліщук Т.А., Гайко О.Г.
Класифікація, діагностика та лікування остеопоро�
зу у дітей та підлітків // Ортопедия, травматоло�
гия и протезирование. – 2000. – №3. – С. 130�133.

3. Шармазанова О.П. Комп’ютерна фотоденсито�
метрія кісток кисті у дітей з травматичними уш�
кодженнями // Ортопедия, травматология и про�
тезирование. – 2004. – №2. – С. 29�31.

4. Rico H., Revilla M., Fraile E. et al. Metacarpal cor�
tical thickness by computed radiography in osteo�
porosis // Bone. – 1994. – V.15, №3. – Р. 303�306.

5. Шармазанова О.П. Структурно�функціональний
стан кісткової тканини у дітей з травматичними
пошкодженнями опорно�рухової системи за дани�
ми променевих методів дослідження: Дис.....д�ра
мед. наук. – Харків, 2004. – 334 с. 

6. Жуковский М.А., Бухман А.И. Минерализация,
рост и дифференцирование костного скелета у де�
тей и подростков (метод. реком.) – Москва, 1980. –
44 с.

Лускатий лишай (псоріаз) відноситься до
найпоширеніших дерматозів. Ураження
кістково�суглобового апарату при ньому спо�
стерігається від 1% до 30%. Променеві ме�
тоди дослідження, зокрема традиційна рент�
генографія, залишаються провідними в при�
життєвій візуалізації змін кісток і суглобів
взагалі й при псоріазі зокрема. 

Метою даного дослідження була розроб�
ка класифікації псоріатичних уражень кісток
та суглобів на основі вивчення особливос�
тей рентгенологічної картини.

Матеріал і методи дослідження. Про�
аналізовані результати рентгенографії хреб�
та, таза, суглобів верхньої та нижньої
кінцівок у 1023 хворих з псоріазом із на�
явністю артралгій. Рентгенограми суглобів
виконувалися тільки при наявності больо�
вого синдрому. При відсутності на рентге�

нограмах змін у суглобах верхніх кінцівок
робили знімки шийного відділу хребта, при
відсутності змін у суглобах нижніх кінцівок –
рентгенограми попереково�крижового від�
ділу хребта. 

Результати. На основі ретельного вивчен�
ня рентгенологічної картини змін кісток та
суглобів при псоріазі ми виділяємо наступні
форми артропатичного псоріазу:

– псоріатичний артрит (поліартрит) – най�
частіша і найтяжча форма ураження суг�
лобів при лускатому лишаю;

– псоріатичний деформуючий артроз
(поліартроз);

– псоріатична остеоартропатія (по типу
нейрогенних остеоартропатій);

– поєднана форма (поєднання запальних
й дегенеративно�дистрофічних змін);

За аналогією з ревматоїдним артритом ми
виділяємо наступні стадії псоріатичного
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артриту на підставі виявлених рентгено�
логічних ознак:

I стадія – наявність клінічних ознак при
відсутності рентгенологічних змін.

II стадія – збільшення об’єму періарти�
кулярних м’яких тканин, крайова ре�
зорбція горбистостей дистальних фаланг
кистей і/або стоп, незначні малоінтенсивні
лінійні періостальні нашарування в ме�
тафізах довгих кісток, початкові ознаки
ентезопатій.

III стадія – крім вищеприведених ознак,
визначається помірне звуження рент�
генівських суглобових щілин, крайова дес�
трукція (ерозії), кістоподібна деструкція,
ерозивна ентезопатія в поєднанні з кістко�
утворенням.

IV стадія – зміни, які спостерігаються при
III стадії, але більш виражені, деструкція
замикаючих пластин суглобових поверхонь,
інколи літична деструкція суглобових кінців
переважно плюснових, п’ясткових кісток й
фаланг, вивихи та підвивихи.

V стадія – зміни, які спостерігаються
при IV стадії, доповнюються кістковими
анкілозами.

Ураження суглобів при псоріазі можуть
бути моноартикулярні (зміни в одному суг�
лобі), олігоартикулярні (уражені 2�3 сугло�

би) й поліартикулярні (зміни в багатьох суг�
лобах). Ураження суглобів може починати�
ся з одного або двох�трьох суглобів, але в
кінцевому підсумку страждає більшість суг�
лобів, особливо кистей та стоп, тобто про�
цес поліартикулярний.

Ураження суглобів може мати осьовий
(поздовжній) характер (зміни визначають�
ся в міжфалангових, плюснофалангових,
п’ястковофалангових суглобах одного паль�
ця) або поперечний (уражаються між�
фалангові, чи плюснофалангові, чи п’яст�
кофалангові суглоби різних пальців).

Висновок. Таким чином, ураження кісток
та суглобів при псоріазі не є однотипними
й носять характер як запальних, так й де�
генеративно�дистрофічних змін (нерідко
поєднаних), що слід мати на увазі при діаг�
ностиці та диференціальній рентгенодіагно�
стиці артропатичного псоріазу. 

Визначення характеру рентгенологічних
змін кісток та суглобів при псоріазі має не
тільки діагностичне та лікувальне, але й
соціальне значення. Класифікація псоріатич�
ного артриту (поліартриту) за стадіями відо�
бражає тяжкість уражень кісток та суглобів
і має суттєве значення при експертизі пра�
цездатності пацієнтів.

Enthesis визначається як те місце в
кістках, до якого за допомогою волокон
Шарпея прикріплюються зв’язки, фіброз�
на суглобова капсула, сухожилки м’язів,
апоневрози, міжкісткові мембрани тощо.
Очевидно, що призначення їх – забезпе�
чувати стабільність суглобів, їх міцність,
рухомість і здібність витримувати значні
навантаження. Суглобові капсули, зв’язки,
апоневрози, сухожилки, фасції представ�
ляють собою фіброзні утворення, основ�
ною структурною одиницею яких є кола�
генові волокна. Вони тісно пов’язані з
кістково�м’язовою системою та суглобами
й можуть уражатися при патології кісток
і суглобів.

Ураження опорно�рухової системи при
одному з найчастіших дерматозів –
псоріазі – зустрічаються в середньому в
5�7% [1]. Як показали раніше проведені

нами дослідження [2, 3], зміни кісток і
суглобів при лускатому лишаї носять ха�
рактер запальних (псоріатичний поліарт�
рит), дегенеративно�дистрофічних (арт�
роз, артропатія). Найчастішою й найтяж�
чою формою артропатичного псоріазу є
псоріатичний артрит, рентгенологічні оз�
наки якого описані досить детально [4].
У той же час змінам enthesis при псоріазі
в літературі приділяється явно недостат�
ньо уваги. А тому завданням цієї роботи
було вивчення стану enthesis при псоріазі.

Матеріал і методи дослідження. Прове�
дено клініко�рентгенологічне дослідження
у 873 хворих на псоріаз, які перебували
на обстеженні та лікуванні в клініці Iнсти�
туту дерматології і венерології АМН Ук�
раїни (м. Харків) і скаржилися на болі в
суглобах. Рентгенографія кісток і суглобів
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проводилася тільки при наявності скарг
на артралгії, припухлість та обмеження
рухів у суглобах. При відсутності змін на
рентгенограмах кісток і суглобів верхніх
кінцівок проводилося рентгенологічне
дослідження шийного відділу хребта, а
при відсутності змін кісток і суглобів
нижніх кінцівок – попереково�крижового
відділу хребта. При аналізі рентгенограм
суглобів вивчали стан рентгенівської суг�
лобової щілини, замикаючих пластин,
структури субхондральних зон і епіфізів,
взаємовідношення між суглобовими по�
верхнями та стану м’яких позасуглобових
тканин. При аналізі спондилограм вивча�
ли стан тіл хребців (форма, розміри, кон�
тури, замикаючі пластинки, структура),
міжхребцевих просторів (дисків), дуг і
відростків, дуговідросткових суглобів, осі
хребта, взаємовідношення між хребцями
та стан зв’язкового апарату. У деяких ви�
падках застосовували комп’ютерну рент�
генівську та магнітно�резонансну томо�
графію (МРТ).

Результати дослідження та їх обгово)
рення. Зміни в кістках і суглобах виявле�
но у 84,5%, які представляли собою
псоріатичний артрит, артроз і артропатію.
Запальні й дегенеративно�дистрофічні
зміни часто поєднувалиcя. Аналіз рентге�
нологічної картини псоріатичного артриту
показав, що процес починався з м’яких
періартикулярних тканин, тобто з ура�
ження enthesis і перш за все синовіальної
оболонки з розвитком синовіїту. Останній
характеризується потовщенням і набря�
ком синовіальної оболонки, що чітко візу�
алізується при МРТ [5]. Однак, потовщен�
ня її відбувається не зразу. Спочатку си�
новіїт проявляється збільшенням про�
дукції синовіальної рідини (суглобовим
випотом). Однак для псоріатичного ура�
ження синовіальної оболонки характерним
є проліферація її з перетворенням в
гіпертрофовану перетинчасту тканину,
яку називають панусом. На звичайних
рентгенограмах неможливо розрізнити
суглобовий випіт і потовщення синовіаль�
ної оболонки. Проте при псоріатичному
артриті потовщення м’яких періартику�
лярних тканин спостерігалося нами три�
валий час при динамічному рентгено�
логічному дослідженні (на протязі 1�2�3�4
і більше років), що свідчило про розвиток
хронічного пануса. Необхідно відмітити,
що збільшення в об’ємі м’яких періарти�
кулярних тканин стосувалось не тільки
синовіальної оболонки, але й enthesis.
Крім потовщення м’яких тканин, ознакою
пануса є інвазія кістки, яка описується як

«ерозія», а фактично це крайова дест�
рукція епіфіза в місці прикріплення до
нього суглобової капсули (синовіальної
оболонки). Спочатку на рентгенограмах
вона з’являється в ділянці, де синовіаль�
на оболонка торкається кістки, не покри�
тої гіаліновим хрящем. Цю ділянку нази�
вають «порожньою», чи «лисою» зоною.
Важливо пам’ятати, що запальна тканина,
яка прилягає до кістки, викликає локаль�
ну остеопенію, зумовлену зниженням
вмісту кальцію, а не дійсним руйнуванням
кістки, яка на рентгенограмах прояв�
ляється зниженням інтенсивності тіні цієї
частини епіфіза. Кортикальний шар знач�
но потоншений і чітко не диференцію�
ється. Якщо вдається в цей період лікві�
дувати чи загальмувати запалення, то ос�
теопенія може зникнути й на рентгеногра�
мах, при цьому чітко визначається
кортикальний шар. Однак при псоріатич�
ному артриті, як правило, спостерігається
крайова деструкція кістки (як кортикаль�
ного шару, так і губчастої речовини) в
місці прикріплення синовіальної оболонки.
Біологічно активний синовіїт характери�
зується появою не чітко окресленої ерозії
й потовщенням м’яких тканин, у той час
як при стійкій стабілізації захворювання
контури ерозії чіткі з формуванням по її
краю замикаючої пластинки (кортикаль�
ного шару).

Ураження піхв сухожилків, слизових
сумок поза суглобами також проявляється
потовщенням м’яких тканин, розволокнен�
ням кортикального шару як прояву остео�
пенії (остеопорозу), а в подальшому й ре�
зорбцією (зруйнуванням) його, що фак�
тично є тими ж ерозіями, що й по краю
суглобових поверхонь. Ураження позасуг�
лобових м’яких тканин (фіброзної капсу�
ли, сухожилків тощо) поряд з кістковою
деструкцією призводять до девіацій,
підвивихів і вивихів, які найчастіше спос�
терігаються в міжфалангових суглобах
кистей і стоп, плеснофалангових і п’яст�
ково�фалангових суглобах, що нагадує
рентгенологічну картину ревматоїдного
артриту.

Наступною рентгенологічною ознакою,
характерною для псоріазу, є реактивні
кісткові розростання поряд з ерозією. Во�
ни виявляються не тільки в суглобових
кінцях, але й в enthesis поза суглобами –
в горбі п’яткової кістки, надвиростках
стегнової й плечової кісток, у велико� й
малогомілкових кістках, фалангах кистей
й стоп та інш. Ці кісткові розростання зу�
мовлені як розростаннями саме кісткової
тканини й періостальним кісткоутворен�
ням, так і звапненням і скостенінням
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сухожилків м’язів, зв’язок, мембран тощо.
Аналіз рентгенологічних даних при
псоріазі показав, що кісткоутворення в
enthesis спостерігаються й без наявності
ерозій. Як показали наші дослідження, на
відміну від ревматоїдного артриту, для
якого характерний дифузний остеопороз
і не характерні кісткові розростання в
enthesis, при псоріазі остеопороз розви�
вається тільки при порушенні функції
кінцівок, тобто остеопороз від без�
діяльності.

На основі проведених досліджень ми
виділяємо дві форми ентезопатій при ар�
тропатичному псоріазі: ерозивну й нееро�
зивну. Ми не виключаємо можливості по�
чатку псоріатичного артриту з ураженням
позасуглобових м’яких тканин, тобто з ен�
тезопатії, а розвиток синовіїту з уражен�
ням інших елементів суглоба (гіалінового
хряща, замикаючих пластинок тощо) є
вторинним.

Вивчаючи особливості рентгенологічної
картини різних відділів опорно�рухової
системи при артропатичному псоріазі в
динаміці на протязі часу від 6�12 місяців
до 15 років, нами відзначено наступне. До
ранніх ознак псоріатичного артриту ми
відносимо перш за все резорбцію горбис�
тості дистальних фаланг кистей і стоп у
вигляді узур (ерозій), зумовлених ура�
женням нігтьових пластинок при цьому
дерматозі. Нечіткість контурів ерозій, як і
зміни м’яких тканин, свідчать про ак�
тивність перебігу патологічного процесу.
Нерідко вони є єдиними проявами ура�
ження кісток при псоріазі. Вивчаючи в ди�
наміці ці зміни, ми не виявили їх значно�
го прогресу, як і лізису горбистостей дис�
тальних фаланг. Поряд з ерозіями спос�
терігалися крайові кісткові розростання,
що, на нашу думку, характерно для псо�
ріатичного артриту. Крайову резорбцію
горбистостей цих фаланг виявлено в 56%
випадків у стопах і в 38% – у кистях.

Псоріатичний артрит, як правило, почи�
нався зі стовщення, підвищення в інтен�
сивності й втрати структури періартику�
лярних м’яких тканин, що особливо наоч�
но визначалося в міжфалангових суглобах
кистей і гомілковостопних. Необхідно
відмітити, що потовщення м’яких тканин
відмічалося не тільки на рівні суглоба, але
й поза суглобами. Ураження суглобів стоп
спостерігалось у 76,7%, кистей – у 65%
хворих із псоріатичним артритом. Поряд
зі змінами м’яких тканин виявлялись
періостальні нашарування в діафізах фа�
ланг і особливо часто (33%) у метафізах (в
основі кісточок) кісток гомілок, які
поєднувалися із частковою резорбцією

кортикального шару, що також досить ха�
рактерно для псоріатичного артриту. Не�
обхідно відмітити, що між потовщенням
періартикулярних (позасуглобових)
м’яких тканин і ерозіями (деструкцією) в
різних суглобах не було прямої залеж�
ності. У гомілково�ступневих суглобах
майже в усіх хворих переважали зміни в
м’яких тканинах, незначно виражені
ерозії визначалися тільки на верхівках
щиколоток і в кортикальному шарі їх ос�
нови. У плесно�фалангових і міжфаланго�
вих суглобах стоп і кистей ерозії із часом
поширювалися на суглобові поверхні аж
до повного лізису їх, нагадуючи їх зміни
при ревматоїдному артриті. Досить харак�
терні зміни визначалися в області горба
п’яткової кістки: структура його дещо
ущільнена з наявністю незначних ерозій у
місцях прикріплення до нього ахилового
сухожилку й підошовного апоневрозу й
значно виражені звапнення й скостеніння
останніх з утворенням «п’яткових шпор».
Кістки передплесна були з нерівними роз�
патланими контурами за рахунок кісткоу�
творення.

Ураження п’ястково�фалангових суг�
лобів виявлено в 36,9%, а міжфалангових
суглобів – у 41,7% хворих і фактично
нічим не відрізнялися від змін у суглобах
стоп. Однак, слід відмітити, що для
псоріатичного артриту характерний осьо�
вий тип ураження, тобто зміни визнача�
лися в суглобах одного пальця (в дисталь�
ному, проксимальному міжфаланговому й
п’ястково�фаланговому суглобах). Попе�
речний тип, коли уражалися дистальні чи
проксимальні міжфалангові суглоби
кількох пальців, спостерігався досить
рідко. У той же час на пізніх стадіях за�
хворювання уражалися майже всі сугло�
би стоп і кистей. Зміни в променево�
зап’ясткових суглобах визначалися нечас�
то (2%) й рентгенологічно проявлялися
ерозіями, звуженням суглобової щілини й
досить вираженими кістковими розрос�
таннями епіфізів променевої та ліктьової
кісток на тлі потовщення м’яких періар�
тикулярних тканин.

У ліктьових суглобах ознак артриту на�
ми не виявлено. Проте, при наявності за�
пальних, чи дегенеративно�дистрофічних
змін в інших суглобах на рентгенограмах
ліктьових суглобів визначалися ознаки
ерозивних та неерозивних ентезопатій у
вигляді епікондилітів, які проявлялися по�
верхневою резорбцією надвиростків пле�
чової кістки з незначними періостальними
нашаруваннями або без них (ерозивна ен�
тезопатія), або з наявністю локальних
гіперостозів надвиростків.
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У плечових суглобах ознак запалення
при псоріатичному артриті ми не виявили.
Однак визначалися ознаки неерозивної
ентезопатії в ділянці великого горбика
плечової кістки, що проявлялися
ущільненням його структури, а інколи не�
значними кістковими розростаннями й
звапненнями в позасуглобових м’яких
тканинах (bursitis calcaria). Дані зміни в
усіх випадках поєднувалися з шийним ос�
теохондрозом.

За наявності клінічних ознак псоріатич�
ного гоніту рентгенологічно деструктивних
змін не виявлено. Проте, в усіх випадках
визначалися періостальні нашарування й
гіперостози в надвиростках і метафізах
стегнових кісток, а також звапнення
міжкісткової мембрани між кістками
гомілки в проксимальній третині. Такі ж
зміни визначалися й при деформуючому
гонартрозі. За наявності болів у кульшо�
вих суглобах запальних явищ рентгено�
логічно ми не виявили. Рідко визначалися
початкові ознаки коксартрозу. Проте, до�
сить часто (в 65%) спостерігалися ознаки
сакроілеїту, частіше однобічного. Однак,
при аналізі рентгенограм таза й кульшо�
вих суглобів визначалися ерозії з кістко�
вими розростаннями в горбах сідничних
кісток, кісткові розростання й звапнення
біля великого й малого вертлюгів, а також
передніх остей клубових кісток. В 1/3
хворих на псоріаз з наявністю болів у
хребті чи суглобах визначалися ознаки
дегенеративно�дистрофічних змін (дефор�
муючий артроз, спондилоартроз, спонди�
льоз, міжхребцевий остеохондроз). За�
пальні явища в хребті визначалися рідко.
Для артропатичного псоріазу зміни з боку

хребта характеризувались ентезопатіями,
нагадуючи зміни при анкілозивному спон�
дилоартриті з ураженням частіше шийно�
го відділу хребта, а також звапнення й
скостеніння передньої поздовжньої зв’яз�
ки в бічних відділах поперекового відділу
хребта.

Таким чином, ураження enthesis спос�
терігається при всіх формах артропатич�
ного псоріазу (псоріатичному артриті, ар�
трозі й артропатії), відноситься до най�
частіших змін кістково�суглобового апара�
ту при цьому дерматозі й проявляється
ерозивними й неерозивними ентезо�
патіями. З ерозивних ентезопатій почи�
нається розвиток псоріатичного артриту.
При дегенеративно�дистрофічних уражен�
нях кістково�суглобового апарату при
псоріазі спостерігалися тільки неерозивні
ентезопатії. Виявлення характерних змін
позасуглобових м’яких тканин, зокрема
ентезопатій при псоріазі має не тільки
діагностичне значення, але й відіграє важ�
ливу роль у диференціальній діагностиці
з іншими артритами.
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Диагностика функциональных наруше�
ний позвоночника и суставов в детском и
подростковом возрасте является сложной
и нерешённой задачей. Это обусловлено
рядом причин и, в первую очередь, тем,
что отсутствуют точные объективные ме�
тодики исследований асимметрий тулови�
ща и нижних конечностей, которые, как

правило, манифестируют во время бурно�
го роста в предпубертатном периоде. Эти
асимметрии в условиях незавершённого
костного созревания могут приводить к
прогрессированию деформаций и появле�
нию участков асимметричного механиче�
ского перенапряжения в суставах позво�
ночника и нижних конечностей, что
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становится причиной развития ранних де�
структивно�дистрофических процессов,
которые чаще всего проявляются хрони�
ческой болью в спине и тазобедренных су�
ставах различной интенсивности и харак�
тера. Для решения многих вопросов, свя�
занных с лечебно�диагностическими и
профилактическими мероприятиями, не�
обходимы точные трёхплоскостные харак�
теристики туловища пациента и ориента�
ции его относительно оси действия грави�
тационных сил.

Цель данного сообщения – анализ воз�
можностей обследования функциональных
нарушений позвоночника и суставов ни�
жних конечностей у детей и подростков
вследствие различных заболеваний и па�
тологических состояний с помощью опти�
ческой компьютерной топографии. 

Предметом анализа были клинические
наблюдения детей и подростков, у кото�
рых имели место патология стояния и
ходьбы вследствие различных заболева�
ний опорно�двигательной системы и хро�
ническая боль в спине и нижних конечно�
стях, возникавшая после длительного сто�
яния или сидения в школе и дома или по
каким�либо другим причинам.

Материалом исследования являлись ре�
зультаты клинического обследования 82
больных в возрасте от 10 до 17 лет, лиц
мужского пола было 43 (52%), женского
39 (47%).

Методы исследования включали клини�
ческий осмотр с целью анализа наруше�
ний опорно�двигательной функции позво�
ночника и суставов, а также характера
болевого синдрома, его локализации, ис�
точника, интенсивности, распространённо�
сти и иррадиации. При необходимости ис�
пользовали методы лучевой диагностики:
рентгенографию, КТ, МРТ.

Статические нарушения опорно�двига�
тельной системы больных диагностировали
с помощью оптического компьютерного то�
мографа, который позволял определять
трёхплоскостные асимметрии туловища в
цифровых и графических характеристиках.

Оценку опорно�кинематической функ�
ции тазобедренного сустава осуществляли
по симптому Тренделенбурга, численно
выражавшемуся в разнице величин углов,
на которые таз из положения пассивного
замыкания приподнимался в сторону
опорной конечности при активном его
замыкании.

Минимальные функциональные наруше�
ния в виде незначительной разницы углов
наклона таза выявлялись у больных с по�
следствиями болезни Пертеса без выра�
женных остаточных деформаций головки
бедренной кости, дисплазиями тазобедрен�
ного сустава без выраженной антеторсии и
вальгусной деформации проксимального
отдела бедренной кости. В этих случаях
рентгенометрически рычаги отводящих
мышц и супрафеморальной массы тулови�
ща были практически оптимальными.

Функциональные нарушения средней
степени наблюдались у больных с юноше�
ским эпифизеолизом головки бедренной
кости, варусными деформациями прокси�
мального отдела бедренной кости, диспла�
стическими подвывихами бедра. В этих
случаях больные только устанавливали
таз горизонтально и не могли наклонить
его в сторону поражённой конечности.
Рентгенометрически выявлялось умень�
шение рычага отводящих мышц.

Наиболее тяжёлые функциональные на�
рушения тазобедренного сустава наблю�
дались у больных с деструкциями прокси�
мального отдела бедренной кости различ�
ной этиологии, высокими застарелыми
вывихами, посттравматическими дефор�
мациями компонентов тазобедренного сус�
тава. Топографическое исследование вы�
являло только незначительное изменение
положения таза при переходе из пассив�
ного в активное замыкание тазобедренно�
го сустава. Рентгенометрически выявля�
лось значительное уменьшение рычага от�
водящих мышц при увеличении рычага
супрафеморальной массы туловища.

Болевые синдромы в позвоночнике и су�
ставах нижних конечностей выявлялись у
детей и подростков с асимметриями во
фронтальной и сагиттальной плоскостях
различной природы.

По своему характеру боли в спине мож�
но было условно разделить на два типа.

К первому типу были отнесены боли,
возникавшие, главным образом, в верхней
части туловища без более точной локали�
зации, которые имели характер мышеч�
ный, усталостный, которые нами квали�
фицировались как миотензопатии и кли�
нически проявлялись болевыми участками
в местах прикрепления мышц. Топографи�
ческое обследование в этой группе боль�
ных преимущественно выявляло асиммет�
рии туловища во фронтальной плоскости:
ротированную осанку, стойкие сколиоти�
ческие деформации I�II степени, переко�
сы таза с и без укорочения конечности,
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а также функциональные или структурные
нарушения формы позвоночника в сагит�
тальной плоскости (усиление кифоза, лор�
доза или кифолордотические нарушения).

Второй тип был представлен в виде по�
ясничной боли, которая имела более ло�
кальный характер и клинически проявля�
лась болезненностью при пальпации в па�
равертебральных точках в проекции сус�
тавов позвонков (чаще в области L4, L5, S1)
и усиливалась при переразгибании, на�
клонах в стороны и ротации с разгибани�
ем. При топографическом исследовании у
этих больных наиболее часто выявлялись
перекосы таза вследствие укорочения од�
ной из нижних конечностей или же пояс�
ничные сколиозы различной степени и на�
правленности. Рентгенологическое обсле�
дование выявляло признаки дисплазии
пояснично�крестцового отдела позвоноч�
ника и сопутствующие артрозные измене�
ния дугоотростчатых суставов.

Лечение детей и подростков с болевы�
ми хроническими синдромами в спине
должно быть направлено на устранение

болевого синдрома путём снижения мы�
шечного спазма, улучшения трофики по�
ражённой области и использования мето�
дов ортопедической коррекции статичес�
ких асимметрий опорно�двигательной си�
стемы с помощью ортопедических
корсетов, корректоров осанки, бандажей,
стелек и косков.

Исследование опорно�кинематической
функции тазобедренного сустава при од�
ноопорном стоянии позволяет выявить всё
многообразие механизмов его замыкания в
сагиттальной (запрокидывание туловища
кзади) и поперечной (разворот плечевого
и тазового поясов) плоскостях в высоко�
точных угловых и линейных величинах, а
также наличие участков перенапряжения
в опорно�двигательной системе, приводя�
щих к развитию ранних деструктивно�
дистрофических поражений, проявляю�
щихся болевыми синдромами. Это позво�
ляет считать оптическую компьютерную
топографию современным и наиболее объ�
ективным способом диагностики патологи�
ческих состояний тазобедренного сустава.

Заболевания позвоночника и суставов
нижних конечностей, как правило, явля�
ются полифакторными. Патогенез спон�
дилоартрозов, коксартрозов и гонартро�
зов складывается из внутренних факто�
ров (дисплазия соединительной ткани,
нарушения обмена и питания костно�хря�
щевой ткани, эндокринные нарушения,
хронические инфекционные процессы, со�
путствующие соматические заболевания
и т.д.), а также внешних факторов (холо�
довые раздражители, хроническая трав�
матизация, условия труда и быта и т.д.).

К числу факторов, способствующих
возникновению и развитию патологичес�
ких состояний опорно�двигательной сис�
темы, также следует относить статичес�
кие нарушения, которые можно условно
разделить на внутренние, обусловленные
врожденной или приобретенной природ�
ной асимметрией туловища во фронталь�
ной плоскости и чрезмерной или непро�
порциональной величиной кифолордоти�

ческих искривлений в сагиттальной пло�
скостях, и внешние, являющиеся резуль�
татом привычных условий профессио�
нальной деятельности. Удержание в этих
условиях вертикального положения при
стоянии и ходьбе осуществляется при
разной степени выраженности асиммет�
рии мышечных перенапряжений, которые
могут быть причиной развития миотензо�
фасциопатий, тунельных синдромов, арт�
ралгий и других патологических состоя�
ний, сопровождающихся болями в раз�
личных отделах и сегментах опорно�дви�
гательной системы.

Диагностика статических нарушений
опорно�двигательной системы является
достаточно сложной, так как использует�
ся главным образом визуальная оценка,
которую сложно объективизировать, под�
вергнуть биомеханическому анализу, а
также определять роль этих нарушений
в возникновении болевых синдромов. На�
иболее перспективной методикой оценки
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статических нарушений опорно�двига�
тельной системы следует считать оптиче�
скую компьютерную топографию поверх�
ности тела исследуемых больных. К по�
ложительным свойствам этой методики
относятся неинвазивность, абсолютная
безвредность, точный трёхмерный ана�
лиз, возможность функциональных ис�
следований.

Цель данной публикации – исследова�
ние и описание субклинических статиче�
ских асимметрий опорно�двигательной
системы в патогенезе болевых синдромов
позвоночника и суставов нижних конеч�
ностей и разработка оптимальных схем
лечения.

При этом предполагалось решить сле�
дующие задачи:

– клиническая оценка и дифференци�
альная диагностика болевых синдромов в
спине и нижних конечностях;

– биомеханическая оценка статических
асимметрий пациентов с болевыми синд�
ромами в спине и нижних конечностях;

– оценка терапевтического эффекта ле�
чения статических асимметрий;

– разработка схем лечения пациентов
с болевыми синдромами в спине и ни�
жних конечностях, вызванными статиче�
скими асимметриями опорно�двигатель�
ной системы.

Материалом исследования являлись
результаты клинических исследований
520 больных в возрасте от 17 до 67 лет.
Мужчин было 193 (37%), женщин 327
(63%) (табл.). Распределение больных на
три группы с такими возрастными грани�
цами обусловлено стремлением рассмат�
ривать болевые синдромы и их динамику
с позиций выраженности компенсаторных
и репаративных возможностей опорно�
двигательной системы (высокая, средняя
и сниженная).

Методы исследования включали клини�
ческий осмотр, во время которого тща�
тельно анализировался характер болевого
синдрома: локализация и источник боле�
вой импульсации (мышцы, сухожильно�
связочный, сухожильно�периостальный
комплекс), а также интенсивность, его
распространённость и иррадиация.

Также при необходимости использова�
лись методы лучевой диагностики: рент�
генография, КТ, МРТ, на основании кото�
рых можно было установить окончатель�
ный диагноз.

Статические нарушения опорно�двига�
тельной системы больных исследовали с
помощью оптического компьютерного то�
мографа (КОМОТ), который позволял оп�
ределять трёхплоскостные асимметрии
туловища в цифровых и графических ха�
рактеристиках.

Результаты. Из данного клинического
материала были исключены все случаи
острых болевых синдромов, которые мог�
ли быть обусловлены дисковой (грыжи,
протрузии), суставной (острые функцио�
нальные блоки) или мышечно�сумочно�
связочной патологией травматической
или воспалительной природы.

Анализировали только клинические на�
блюдения больных, у которых имела ме�
сто хроническая боль в спине, тазу или
нижних конечностях, возникавшая после
относительно длительного стояния, сиде�
ния или многократно повторяющихся
двигательных актов, связанных с выпол�
нением производственных заданий.

В анализируемой первой группе боль�
ных молодого возраста болевые синдромы
в спине, тазу и нижних конечностях
можно было квалифицировать как мио�
тензопатии, которые клинически прояв�
лялись болевыми участками в местах
прикрепления подвздошно�реберных
мышц в области рёбер и крыльев под�
вздошных костей и в местах прикрепле�
ния трапециевидной мышцы в области
лопаточных остей, затылка и остистых
отростков.

Топографическое обследование выявля�
ло асимметрии во фронтальной плоскости
примерно в 65%, ротированную осанку,
стойкие сколиотические деформации
I�II степени, перекосы таза с и без уко�
рочения конечности, а также функцио�
нальные или структурные нарушения
формы позвоночника в сагиттальной пло�
скости (усиление кифоза, лордоза или
кифолордотические нарушения). Реже в
этой группе выявлялись при обязатель�
ном лучевом исследовании (рентгеногра�
фия, КТ, МРТ) наличие начальных сте�
пеней спондилоартроза, коксартроза, па�
тология крестцово�подвздошных сочлене�
ний. Топографическое обследование
обнаруживало у этих больных в боль�
шинстве случаев (до 85%) наличие асим�
метрий опорно�двигательной системы,
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Таблица. Распределение больных
по возрасту было следующим:

Пол Возрастные группы
17�30 30�55 55�70

Мужчины 32 137 24
Женщины 54 190 83



вершина которых локализовалась в пояс�
ничном или пояснично�крестцовом отделе
позвоночника.

Во второй возрастной группе больных
болевой синдром имел более стойкий и
выраженный характер в сравнении с
предшествующей группой. В этой группе
больных интенсивность болей заставляла
их принимать в ряде случаев аналгетики
или прибегать к использованию местной
терапии (тепловые процедуры, мазевые
растирания).

Асимметрии во фронтальной плоскости
или нарушения кифосколиотического ба�
ланса по частоте были практически иден�
тичны тем, которые наблюдались в пер�
вой возрастной группе. Однако они име�
ли более стойкий структурный характер,
т.е. практически не корригировались в
активной позе.

У больных третьей возрастной группы
характер болевого синдрома был значи�
тельно более стойким и интенсивным, а в
ряде случаев изнуряющим, который тре�
бовал применения аналгетиков на протя�
жении длительного времени, а также яв�
лялся поводом для обращения к хиро�
практикам. Рентгенологически у 40�50%
больных выявлялись достаточно выра�
женные структурные признаки спонди�
лёза, спондилоартроза, коксартроза. То�
пографически выявлено значительно
большее число больных со стойкими де�
формациями позвоночника, а при сопос�
тавлении с рентгенологической картиной
обнаруживались отчётливые признаки
остеопороза позвоночника, который мож�
но было трактовать как дисгормональный
остеопороз.

Лечение больных с болевыми хрониче�
скими синдромами в спине, тазу и ни�
жних конечностях было направлено на
устранение болевого синдрома путём:

– снижения мышечного спазма;
– улучшения трофики поражённой об�

ласти.
В наших наблюдениях помимо традици�

онных способов лечения болевого синдро�
ма использовали методы ортопедической
коррекции статических асимметрий опор�
но�двигательной системы с помощью ор�
топедических корсетов, корректоров
осанки, бандажей, стелек и косков.

Мы не преследовали цель восстанавли�
вать анатомические взаимоотношения в
опорно�двигательной системе. Основная
задача состояла в уменьшении асиммет�
ричных мышечных напряжений, которые
по своей сути и являлись основным ис�
точником болевых ощущений.

Важным принципом лечения наших
больных также являлось уменьшение
удельного веса медикаментозных средств
в устранении болевого синдрома. С этой
целью мы предпочитали использование
локальной терапии с помощью современ�
ных методик, к числу которых можно от�
нести ударно�волновую экстракорпораль�
ную терапию. Эта методика позволяла в
короткие сроки уменьшить или полно�
стью ликвидировать болевые ощущения
и восстановить функцию пораженного
сегмента.

Альтернативным и перспективным кон�
сервативным методом лечения может
быть экстракорпоральная ударно�волно�
вая терапия (ЭУВТ) MP100, механизм
действия которой основан на воздействии
ударных волн в терапевтическом диапа�
зоне на болевые участки опорно�двига�
тельной системы.

Всем пациентам проводили по 3�5 сеан�
сов ЭУВТ с интервалами от 7 до 12 дней.
Сеанс лечения предусматривал 2000�3000
ударов с различной частотой и давлени�
ем от 1,5 до 4 бар. Применение ЭУВТ с
одновременным снабжением различными
ортопедическими средствами (корсеты,
наколенники, стельки и т.д.) приводило к
полному исчезновению болевого синдрома
или значительному его уменьшению у
80% больных. Объем движений в суставах
увеличивался в зависимости от степени и
распространенности поражения от 15% до
70%. Проведение курса ЭУВТ давало воз�
можность больным значительно умень�
шить использование медикаментозных
средств и проведение периодических
курсов физиотерапевтических процедур,
восстановить или значительно увеличить
возможность полноценной ежедневной
двигательной активности.

Выводы
1. Статические асимметрии являются

важным патогенетическим звеном в раз�
витии болевых синдромов в позвоночнике
и суставах.

2. Наиболее эффективным методом объ�
ективизации статических асимметрий
опорно�двигательной системы является
топографо�оптический дистанционный
прибор.

3. Важным звеном в лечении хроничес�
ких болевых синдромов в позвоночнике и
суставах нижних конечностей является
снижение асимметричных мышечных на�
пряжений путём использования ортопе�
дических средств и современных методов
лечения (ЭУВТ).
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Компресійні переломи грудного відділу
хребта відносяться до найчастіших по�
шкоджень хребта в дітей [2], однак фак�
торам ризику їх виникнення до останньо�
го часу не приділено достатньо уваги. Не�
достатні знання про порівняльну роль не�
досконалої структури хребців і механізму
травми викликають багато дискусій [4, 5].

Виникнення компресійного перелому є
наслідком перевищення міцності кісткової
тканини. У літературі наведено декілька
досліджень, присвячених як міцності окре�
мих хребців, так і міжхребцевих дисків [1].
Однак розподіл напружено�деформованого
стану (НДС) блоку хребців, його залежність
від різних функціональних положень хреб�
та й властивостей кісткової тканини вив�
чені недостатньо. Тому метою нашого
дослідження було вивчення структурно�
функціонального стану хребців у дітей з
компресійними переломами за рентгено�
логічними й біомеханічними даними. 

Матеріал і методи. Проведений аналіз
клінічних даних і рентгенограм грудного
відділу хребта в стандартних проекціях у
172 дітей віком від 3 до 16 років, які звер�
тались після гострої травми в дитяче місь�
ке травматологічне відділення м. Харкова. 

З метою об’єктивізації отриманих візу�
ально даних використовували методику
рентгенограмометрії (визначення абсолют�
них розмірів окремих елементів хребетно�
рухових сегментів і відносних показників,
які розраховані на їх основі). При визна�
ченні локального кісткового віку хребців
враховували, перш за все, строки появи й
розвиток апофізів, які були запропоновані
В.А. Садоф’євою (1990), структуру тіл
хребців, дисковий коефіцієнт, строки за�
криття основних зон росту.

Для проведення аналізу НДС блоку
хребців був використаний метод кінцевих
елементів (КЕ), який на сучасному етапі є
найбільш поширеним чисельним методом
аналізу НДС біомеханічних систем.

Результати дослідження та їх обгово)
рення. Компресійні переломи грудних
хребців виявлені в 62,5% обстежених

дітей. Найчастіше вони виникали в хлоп�
чиків 10 – 13 років (56,1%) і дівчаток 9�12
років (55,2%), тобто в найбільш небезпеч�
ному віці для отримання переломів груд�
них хребців – 10�12 років, коли відміча�
ється основний ріст і формування струк�
тури тіл хребців.

За нашими даними, падіння на спину з
висоти росту було причиною переломів у
54,1%, падіння на спину з висоти більше
1 метра – у 27,9%; падіння на ноги й сід�
ниці – у 12,3%; удар по спині або спиною –
у 4,1%, і один хворий отримав компресій�
ний перелом грудних хребців при падінні
на голову (1,6%). Слід відмітити, що вели�
чина реально діючої сили в момент
падіння в дітей ніколи не оцінювалась.

Відомо, що однією із причин переломів
кісток при звичайних травмах, у тому
числі й хребців, може бути зниження їх
міцності. У дітей зниження міцності
кісткової тканини може залежати від
різних причин, наприклад, недостатнього
накопичення мінеральних речовин або за�
тримки розвитку кісток відповідно пас�
портному віку. За нашими даними, ком�
пресійні переломи грудних хребців у дітей
визначалися в 44,8% випадків на тлі за�
тримки їх розвитку й в 57% – на тлі зни�
женої інтенсивності тіл хребців, тобто ос�
теопенії. Найчастіше затримка розвитку
хребців виявлялась після 11 років, як у
дівчаток, так і в хлопчиків – у 71,4%.
У віці від 7 до 10 років затримка розвит�
ку хребців спостерігалась у 28,6%. У дітей
до 6 років візуально затримку розвитку
хребців встановити не вдалося.

Отримані рентгенологічні дані стосовно
тла компресійних переломів грудних
хребців у дітей підтверджують наявність
у них недосконалої кісткової тканини, яка
не витримує навіть звичайних фізичних
навантажень. На основі отриманих даних
розраховані прогностичні показники ви�
никнення переломів тіл грудних хребців у
дітей. Так, при локальній затримці роз�
витку хребців виникнення переломів при
звичайних травмах можна передбачити в
3,5 рази частіше, ніж при їх нормальному
розвитку. 
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Частота компресійних переломів тіл
грудних хребців подана на рис. 1, з якого
витікає, що найчастіше в дітей ламалися
тіла Т5�Т6�Т7 (19,9%, 24,7%, 17,8%
відповідно) як за клінічними, так і рентге�
нологічними даними, що підтверджує дані
інших авторів [5]. Переломи тіл Т11, Т12, на
відміну від дорослих, зустрічалися зрідка
(1%�2,5%). 

Рентгенологічними ознаками ком�
пресійних переломів тіл грудних хребців
були випрямлення або увігнутість верхніх
(краніальних) замикаючих пластинок
(100%), аналогічні зміни нижніх замикаю�
чих пластинок відмічені в поодиноких ви�
падках; кутова деформація переднього
контуру тіл хребців (78%); клиноподібна
деформація тіл хребців (84%); звуження
судинного каналу (при його наявності –
56%), посилення грудного кіфозу (63%).
Розширення міжхребцевих просторів на
рівні ушкодження зустрічалися в 36%
пацієнтів.

Для підтвердження й обгрунтування
рентгенологічних даних була використана
біомеханічна модель, при побудові якої
були враховані середньостатистичні роз�
міри хребців Т5�Т7 і відповідних міжхреб�
цевих дисків для дітей 14 років, а також їх
анатомічні особливості.  

Вибір КЕ обгрунтову�
вався вимогами програ�
ми автоматичної кінце�
воелементної розбивки й
дослідженнями, наведе�
ними в роботі [3]. Вид
обраного КЕ (10�вузло�
вий тетраедр) поданий
на рис. 2. Розрахунки
проводились за допомогою програми

BioCad і програми візуалізації інженерних
розрахунків Looker. 

Повна КЕ модель подана на рис. 3 і скла�
дається із 21548 вузлових ізопараметрич�
них кінцевих елементів. 

Рис. 3. Розрахункова кінцево)елементна модель

При навантаженні моделі відповідно з
дослідженнями інших авторів в якості ва�
ги вибирається вага вище розташованої
частини тіла, яка згідно даних літерату�
ри дорівнює 25% від загальної маси тіла
для хребця Т5. Навантаження при верти�
кальному положенні на хребець роз�
поділяється наступним чином: 80% на
тіло хребця й 20% на суглобові відростки.
При моделюванні нахилу передбачалась
дія навантаження (100%) тільки на тіло
хребця за умови відсутності контакту в
суглобових масах блоку хребців Т5�Т7, а
також були проведені розрахунки для се�
реднього варіанту нахилу (90% наванта�
ження хребця і 10% – на суглобові маси)
при 50% контакті (за площею) в суглобо�
вих масах.
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Рис. 1. Частота компресійних переломів тіл грудних хребців
за клінічними й рентгенологічними даними



Введение. В структуре ортопедических
заболеваний сочетанная патология пояс�
ничного отдела позвоночника и тазобед�

ренных суставов характеризуется значи�
тельным удельным весом (7,2%) и высокой
степенью инвалидности [12]. Начиная с

Проведені розрахунки вказують на те,
що при нахилі тіла допереду й повній
відсутності контакту в суглобових масах
проходить функціональний перерозподіл
навантажень у блоці хребців Т5�Т7. Основ�
не навантаження несуть тіла хребців і
міжхребцеві диски. У порівнянні з верти�
кальним положенням рівень напруженого
стану в тілах хребців підвищується до
3 МПа, що майже в два рази перевищує
аналогічне значення (1,6 МПа) для верти�
кального положення, крім того відбу�
вається подальше підвищення напружено�
го стану в зоні концентрації напружень
хребців Т5 і Т7. Крім того, в результаті
дослідження було встановлено, що напру�
ження, які виникають у кісткових трабе�
кулах при роботі на згин у 800 разів пе�
ревищують напруження, що виникають
при стискаючих навантаженнях.

Таким чином, компресійні переломи
грудних хребців у дітей спостерігаються
частіше на тлі затримки формування
кісткової структури, тобто невідповідності
елементів хребетно�рухових сегментів
віковій нормі, що свідчить про їх недо�
статню міцність. Тому навіть незначні
травми, такі як падіння з висоти росту
дитини, можуть призводити до компресій�
них переломів тіл хребців. Запас міцності
(відношення межі міцності до максималь�

ного значення інтенсивності напружень)
для різних хребців коливається в межах
6�10, це значить, що при підвищенні на�
вантаження в 6�10 раз можна досягти
критичного стану, при якому може виник�
нути компресійний перелом. Проведений
розрахунок дозволив зробити висновок
про те, що дезорієнтація кісткових трабе�
кул може призводити до значного зни�
ження міцності кісткової тканини й, як
наслідок, до переломів хребців навіть при
незначних навантаженнях.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ БЛОКАДЫ
ПРИ ТАЗОБЕДРЕННО>ПОЯСНИЧНОМ СИНДРОМЕ

Хвисюк А.Н., Яковенчук Н.Н.

Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков
Городская клиническая больница №1, г. Сумы

Резюме. Проведено аналіз клінічного обстеження 100 хворих з деструктивно�дистрофічною патологією
поперекового відділу хребта та кульшових суглобів від 16 до 78 років зі строком захворюван�
ня від 3 місяців до 25 років. Усі хворі скаржились на біль кульшово�поперекової локалізації.
З метою визначення домінуючого фактору виникнення болю, послідовно виконувався ком�
плекс діагностичних блокад 1% розчином лідокаїну за загальноприйнятими методиками. До�
сягнуте знеболення підтверджувало клінічно діагностоване джерело болю й оцінювалось як
прогностично благоприємний фактор для одержання позитивного результату від плановано�
го курсу лікувальних блокад.

Summary. There was carried out the clinical investigation of patients in age of 16 to 78 years old years old
and with destructive�dystrophic pathology of spine lumber section and hip joints. The disease
term lasted from 3 months to 25 years. All patients registered pain in hip�lumber section. With
the aim of determination of pain appearance dominating factor the 1% lidocaini solution diagnostics
blockades was carried out consistently according to generally accepted methods. The achieved
removing of pain confirmed the presence of the clinico�diagnosed pain nidus and was estimated
as the favourable factor for getting of positive results from planned medical blockade curing course.

Ключевые слова: тазобедренно�поясничный синдром, болевой паттерн, алгоритм диагностических блокад.



70�80�х годов прошлого века, патологичес�
кие процессы в тазобедренном суставе и
поясничном отделе позвоночника многие
авторы прекращают рассматривать раз�
дельно как конкурирующие или симулиру�
ющие друг друга, а объединяют их в кон�
цепцию тазобедренно�поясничного синдро�
ма [11, 13, 15, 16, 17]. В настоящее время
под тазобедренно�поясничным синдромом
мы понимаем стойкую совокупность симп�
томов с единым патогенетическим меха�
низмом развития и общими механизмами
клинической манифестации при различных
патологических процессах в пояснично�
крестцовом отделе позвоночника и тазобе�
дренном суставе [11]. Ведущей жалобой
пациентов с этой патологией и основной
причиной их нетрудоспособности является
тазобедренно�поясничная боль (ТПБ), для
которой характерна вариабельность лока�
лизации и интенсивности в динамике. 

Клиническая и лучевая диагностики не
всегда позволяют достоверно установить
причинную связь между объективно вы�
являемыми структурно�функциональными
нарушениями и клинической симптомати�
кой патологии позвоночника и тазобедрен�
ных суставов. Отсутствие методологичес�
кой основы для диагностики главенствую�
щего фактора в возникновении болевого
синдрома затрудняет реабилитацию ука�
занного контингента больных и вынужда�
ет расширять показания к различным ви�
дам, часто неоправданных, оперативных
вмешательств [8, 9], необоснованно выпол�
нять инъекции гормональных препаратов
в тазобедренный сустав, проводить масси�
рованное физиотерапевтическое лечение.
В этом аспекте вопрос изучения диагнос�
тики ТПБ особенно актуален.

Патогенез боли, локализующейся в об�
ласти поясничного отдела позвоночника и
тазобедренного сустава, сложен [7]. Для
него, как правило, характерна взаимоза�
висимость различных патогенетических
ситуаций, формирующих единую патоло�
гическую алгическую систему, которая в
каждом конкретном случае реализует тот
или иной клинический вариант болевого
синдрома [1, 2, 3, 6]. Знание главенствую�
щей патогенетической ситуации является
основным в выработке плана лечения, ме�
тодик и объекта приложения проводимой
терапии [10, 11]. Диагностика такой пато�
генетической ситуации проводилась нами
с применением блокад с местными анесте�
тиками в соответствии с разработанным
диагностическим алгоритмом. Непосредст�
венное воздействие местного анестетика
на ноцицепторы или пути проведения бо�
левой чувствительности позволяет полу�

чить информацию об основной зоне про�
дукции боли, топическом уровне замыка�
ния болевой импульсации, зонах отражен�
ной боли [4].

Материалы и методы. В условиях орто�
педо�травматологического центра Сумской
городской клинической больницы №1 бы�
ли обследованы 100 больных в возрасте от
19 до 78 лет. Все больные предъявляли
жалобы на боль тазобедренно�поясничной
локализации, которой сопутствовали раз�
личные нарушения функции опоры и дви�
жения. Среди обследованных 81 больной
считал зоной основной боли область тазо�
бедренного сустава, 14 человек – пояснич�
но�крестцовую область, 5 больных затруд�
нялись в уточнении локализации основной
боли, боль одинаковой интенсивности бес�
покоила их как в области тазобедренного
сустава, так и в области пояснично�крест�
цового отдела позвоночника.

Паховый болевой паттерн выявлен нами
у 68 больных, в том числе, как единствен�
ная локализация боли – у 12 человек,
боль в области большого вертела как
единственный болевой паттерн – у 4 че�
ловек, у 30 человек эта болевая зона со�
четалась с болью другой локализации, ча�
ще всего с паховым болевым паттерном. У
32 больных нами была выявлена боль в
области седалищного бугра, которая прак�
тически не встречалась как единственное
проявление болевого синдрома, а сочета�
лась с ишиалгическим болевым паттерном
в 22.6% случаев, с пояснично�крестцовым –
в 65% случаев и с паховым болевым пат�
терном в 12.4% случаев.

У 84 больных были жалобы на боли как
тазобедренной, так и пояснично�крестцо�
вой локализации. При этом пояснично�
крестцовый болевой паттерн выявлен у 56
больных, чаще всего в сочетании с иши�
алгическим и седалищным болевыми пат�
тернами. Ишиалгический болевой паттерн
как самостоятельная болевая зона встре�
чался у 2 больных. Сочетание его с пояс�
нично�крестцовым болевым паттерном вы�
явлено в 37.8% случаев, с седалищным –
в 22.6%, вертельным – в 21.4%, паховым –
в 18,2% случаев. 

Гониалгический болевой паттерн, как
единственная локализация боли у обсле�
дуемых больных, выявлен не был.

С помощью предложенного нами алгорит�
ма диагностических блокад проведена диа�
гностика и анализ доминирующей ортопе�
дической патологии, её участие в формиро�
вании ТПБ. В качестве местного анестети�
ка использовался 1% раствор лидокаина с
соблюдением общепринятых дозировок.
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Результаты и их обсуждение. Выбор
объекта и определение последовательнос�
ти блокирования различных анатомичес�
ких образований (нервные проводники,
триггерные пункты, тканевые рецепторы)
проводились в соответствии с жалобами
пациента, ортопедического, неврологичес�
кого обследований, особенностей болевого
паттерна, мышечного тестирования, ре�
зультатов рентгенологического, томогра�
фического исследований. В процессе рабо�
ты мы пришли к выводу, что алгоритм
выполнения диагностических блокад ин�
дивидуален для каждого больного и может
состоять из нескольких последовательных
диагностических этапов, что позволяет
подтвердить или опровергнуть предпола�
гаемую патогенетическую ситуацию. По
выраженности и продолжительности ана�
льгетического эффекта оценивалось учас�
тие данных структур в формировании бо�
левого синдрома и функциональных нару�
шений. Эффект анальгезии оценивали,
используя 10�бальную ВАШ, модифици�
рованный опросник Мак�Гилла о характе�
ре боли (слова�дескрипторы) [13]. Резуль�
тат считали положительным при умень�
шении болевого синдрома более чем на
75% от исходного уровня. 

Мы выяснили, что диагностические бло�
кады, выполняемые при ТПБ, позволяют
решить несколько важных в клиническом
отношении задач: 1) определить структу�
ру болевых паттернов (наличие миофас�
циального, нейрокомпрессионного, периар�
тикулярного и интраартикулярного ком�
понентов); 2) уточнить характер боли –
боль отраженная или локальная; 3) опре�
делить наличие вертебрального компонен�
та в ТПБ и участие в ней различных вер�
теброгенных структур; 4) провести диф�
ференциальную диагностику соматичес�
кой и висцеральной боли.

Первый этап диагностических блокад
применялся у больных с четкой картиной
определенного болевого паттерна и заклю�
чался в выполнении рецепторных блокад
в месте продукции локальной боли – та�
зобедренный сустав и периартикулярные
ткани (62 больных). Интраартикулярная
инъекция анестетика выполнялась боль�
ным с превалированием клинических при�
знаков патологии тазобедренного сустава
(болезненность ротационных движений с
их ограничением, ограничение отведения
бедра), рентгенологической картиной дес�
труктивно�дистрофического процесса
II�III стадии или же с интенсивной болью
в области тазобедренного сустава. При от�
сутствии обезболивающего эффекта бло�
кады выполнялась инфильтрация анесте�

тиком периартикулярных тканей. Успеш�
ное купирование или значительное умень�
шение интенсивности боли в этом случае
подтверждало экстраартикулярный фак�
тор её формирования (12 больных). 

Исчезновение боли при выполнении ин�
траартикулярных блокад больным с кок�
салгией, у которых отсутствуют патологи�
ческие изменения в рентгенологической
картине тазобедренного сустава, и объем
движений в суставе полный или ограни�
чен незначительно, свидетельствовало ли�
бо о наличии зоны отраженной боли в об�
ласти тазобедренного сустава, либо о на�
личии нейродистрофического процесса в
периартикулярных тканях (в т.ч. бурси�
тов), причиной которых, как правило, яв�
ляется патология пояснично�крестцового
отдела позвоночника (6 больных).

Поставленная перед нами вторая зада�
ча заключалась в определении характера
боли. Использование диагностических
блокад на этом этапе также позволяло
дифференцировать истинную причину ло�
кальной боли, определяя, какое анатоми�
ческое образование вовлечено в патологи�
ческий процесс – бурса, энтезис, мышца
или периферический нерв. Так, диагнос�
тические блокады при коксалгиях и гони�
алгиях, произведенные в зону продукции
боли, проекционно не совпадающую с тем
местом, где боль ощущается самим боль�
ным, вызывали стойкий обезболивающий
эффект.

У 52 больных блокады запирательного
нерва (17,6%), наружного кожного нерва
бедра (10,8%), бедренного нерва (6,5%) и
инактивация гиперактивных ТТ в мышце,
напрягающей широкую фасцию бедра
(8,0%), грушевидной мышце (6,2%), приво�
дящей группе мышц бедра (4,41%), квад�
ратной мышце поясницы (3,8%), средней
ягодичной мышце (3,6%), пояснично�под�
вздошной мышце (1,49%) купировали та�
зобедренную боль в 68% случаев и в 32%
случаев снижали её интенсивность. У 12
больных с гониалгией инактивация гипер�
активных ТТ в приводящей группе мышц
бедра (6,4%), четырехглавой мышце бедра
(4,4%) и задней группе мышц бедра (1,8%)
снижали интенсивность боли в 75% случа�
ев и купировали её в 25% случаев.

Блокады, выполнявшиеся в зоны отра�
женных болей, когда ориентиром для вра�
ча служили субъективные ощущения
больных, как правило, приводили к не�
стойкому или неполному эффекту аналь�
гезии. Вышеизложенное не относится к
периневральным блокадам, во всех случа�
ях блокирующим проведение болевого
импульса.
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Если же данные клинического осмотра и
дополнительных методов исследования го�
ворили в пользу отраженного характера
боли, необходимым являлся анализ меха�
ногенеза боли и уточнение топического
уровня поражения. В этих случаях воз�
можными причинами отраженной боли
могли быть раздражение, вследствие раз�
личных патогенетических процессов,
спинно�мозговых корешков, периферичес�
ких нервов или симпатического ствола,
нейродистрофические изменения в ПДС,
активация мышечных ТТ в структуре со�
ответствующих миофасциальных синдро�
мов. Найденные ТТ в нескольких мышцах,
иннервируемых одним нервом, служили
предпосылкой для выполнения диагности�
ческой блокады с целью дифференциаль�
ной диагностики корешкового синдрома
(эпидуральная блокада или селективная
корешковая блокада), туннельной нейро�
патии заинтересованного нерва (перинев�
ральная инъекция местного анестетика).

Следующей задачей являлось исключе�
ние участия вертеброгенного фактора в
формировании ТПБ или определение воз�
можной его роли в возникновении мышеч�
ных дисфункций, нарушении постураль�
ных и двигательных стереотипов, что
чрезвычайно важно для дифференциаль�
ной диагностики. Для верификации верте�
брогенных рефлекторных факторов в
формировании ТПБ мы применяли пери�
артикулярные вертебральные блокады и
сакральные эпидуральные блокады (бло�
кады выполнены у 28 больных). Раствор
анестетика, вводимый эпидурально, бло�
кировал рецепторы пораженных позво�
ночных сегментов. При наличии дискоген�
ной патологии пациент отмечал усиление
боли в зонах иннервации пораженных
нервных корешков. При отсутствии диск�
радикулярного конфликта введение ле�
карственного препарата осуществлялось
почти безболезненно. Если диск�радику�
лярный конфликт обусловлен протрузией
или грыжей диска, интенсивность болево�
го синдрома после однократного эпиду�
рального введения анестетика уменьша�
лась минимум на 10 – 15%.

В случае отсутствия анальгезии или ми�
нимального уменьшения болевых проявле�
ний в результате проведенной эпидураль�
ной блокады мы осуществляли инъекцию
анестетика в зону иннервации задней вет�
ви спинномозгового нерва – периартику�
лярную блокаду, не уступающую, по на�
шим наблюдениям, в обезболивающем эф�
фекте интраартикулярному введению
анестетика. Периартикулярные блокады
дугоотростчатых суставов позволяли диф�

ференцировать спондилоартрогенный и
интраканальный генез боли, уточнить то�
пический уровень поражения. У 86% боль�
ных в результате проведенных блокад мы
отмечали значительное уменьшение боли
не только в области позвоночника, но и
нижних конечностей. При отсутствии эф�
фекта обезболивания или достижения
кратковременной анальгезии с возобнов�
лением прежней интенсивности боли, па�
циентам предлагалось проведение допол�
нительных методов исследования (КТ,
ЯМР) с целью исключения онкопатологии,
воспалительного очага и т.д.

Дифференциальная диагностика роли
соматической и висцеральной патологий в
формировании болевого синдрома, также
являющейся возможной причиной ТПБ,
представляла собой четвертую и заключи�
тельную из поставленных перед нами за�
дач. Диагностические блокады этого этапа
выполнялись пациентам, на основании
клинического обследования которых
сложно было выявить доминирующую па�
тогенетическую ситуацию возникновения
тазобедренно�поясничной боли и оценить
роль висцеральной патологии в её форми�
ровании. В тех случаях, когда распрост�
ранение боли не ограничивалось ни одним
из названных болевых паттернов, нами
выполнялась блокада поясничного сплете�
ния (6 больных) и в ряде случае блокада
поясничного симпатического ствола
(4 больных). Анальгезирующие эффекты
блокад являлись основанием для проведе�
ния дополнительного инструментального
обследования и консультаций соответст�
вующих специалистов. Так у 10 обследо�
ванных больных была диагностирована
висцеральная патология: гипернефрома
почки у 1 больного, бедренная грыжа у
1 больного, фибромиома матки у 5 боль�
ных и аденома предстательной железы у
3 больных.

Выводы. В процессе выполнения раз�
личных комбинаций диагностических бло�
кад с соблюдением этапности их примене�
ния у больных с жалобами на боль тазо�
бедренно�поясничной локализации мы
пришли к следующим выводам:

1. Воспроизведение привычной локаль�
ной и отраженной боли в момент инъек�
ции следует расценивать как подтверж�
дение правильности предварительного
диагноза.

2. Отсутствие анальгетического эффек�
та, при условии правильного техническо�
го выполнения блокады, позволяет исклю�
чить блокируемый объект из числа воз�
можных источников боли.
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Остеоартроз (ОА) є найбільш розповсю�
дженим ревматичним захворюванням
суглобів і однією з найбільш актуальних
медико�соціальних проблем [1, 2] .  У
більш ніж 80% осіб віком 45�59 років ви�
являють рентгенологічні ознаки ОА, в
60% ОА призводить до тимчасової втра�

ти працездатності, а в 15% – до інваліди�
зації хворих [3]. Частота ОА в Україні в
2002 році за даними державної статисти�
ки склала 2351,9 на 100 тис. населення
(2,3%), однак ці цифри не відображають
реальної захворюваності, яка є значно
вищою [4, 5]. 

3. Кратковременный эффект блокады (на
срок действия местного анестетика) сви�
детельствует либо о доминировании меха�
нического (компрессионного), воспали�
тельного или деструктивного фактора в
генезе болевого синдрома, либо о превали�
рующей роли висцеральной вегетативной
импульсации.

4. Неполный эффект блокады может
расцениваться как свидетельство поли�
факторности болевого синдрома.

5. Длительный эффект блокады, намного
превышавший известную продолжитель�
ность действия анестетика, может расцени�
ваться как прогностически благоприятный
для получения положительного эффекта
от планируемого курса лечебных блокад.

Таким образом, блокады с локальными
анестетиками являются важным диагнос�
тическим методом, не имеющим аналогов
и позволяющим получить информацию о
возможном источнике болевой импульса�
ции, путях ее проведения и механизмах
реализации.
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Основним у лікуванні хворих на ОА є
сповільнення прогресування хвороби, збе�
реження структури суглобового хряща й
попередження інвалідизації. Провідне
місце серед протиартрозних препаратів
займають хондропротектори і нестероїдні
протизапальні препарати (НПЗП). Оскіль�
ки існуючі методи фармакотерапії не
завжди достатньо ефективні, хворі на ОА
часто вирішують проблему зменшення бо�
лю й запалення в суглобах за допомогою
альтернативних методів лікування [7].

Із препаратів рослинного походження,
що мають протизапальний ефект, у хво�
рих на остеоартроз, перспективним у за�
стосуванні є екстракт кореня імбиру. На
вітчизняному фармацевтичному ринку на�
явний препарат «Зинаксин», складовими
якого є екстракт імбиря (Zingiber offici�
nale) та екстракт альпінії (Alpinia galanya)
[6]. Для лікування ОА використовують
комбінований хондропротектор терафлекс
(глюкозаміну гідрохлорид та натрію хонд�
роїтину сульфат у капсулі).

Мета дослідження: оцінити ефективність
і переносимість хворими на ОА комплекс�
ного препарату зинаксин (компанія
Ferrosan) та поєднаного застосування зи�
наксину й терафлексу (компанія Health
Life) на основі клінічного, інструменталь�
ного та лабораторного дослідження.

Об’єкт і методи дослідження. Обстеже�
но 28 хворих на гонартроз з реактивним
синовіїтом, з яких чоловіків було – 10,
жінок – 18, середній вік – 51,32±3,16
років, тривалість захворювання: до 5
років – 10 хворих, 5�10 років – 11 хворих,
понад 10 років – 7 хворих. Усім хворим
проводилась рентгенографія уражених
суглобів. У 8 хворих була діагностовано
першу рентгенологічну стадію за Келгре�
ном, у 16 – другу й у 4 хворих – третю.

Усім хворим проводили загальний ана�
ліз крові та сечі, визначали біохімічні по�
казники активності запального процесу.
Клінічні та лабораторні показники вивча�
ли у хворих до лікування, через 4 та 8
тижнів від початку лікування.

Клінічна оцінка функціональної здат�
ності суглобів проводилась згідно стан�
дартного суглобового протоколу, що також
включав індекс Лекена для гонартрозу,
об’єм рухів у колінних суглобах, оцінку
больового синдрому, рухомості, актив�
ності, кількості уражених суглобів, дані за
шкалою Womaс та оцінку ефективності
лікування лікарем та пацієнтом. 

Залежно від схеми лікування хворі бу�
ли розподілені на 2 групи. Хворі І�ої гру�

пи (15 чол.) протягом 2�х місяців прийма�
ли зинаксин по 1 капсулі двічі на добу.
Хворі ІІ�ої групи (13 чол.) приймали зи�
наксин по 1 капсулі двічі на добу через
день, чередуючи із прийомом терафлексу
по 1 капсулі двічі на добу. Тривалість
лікування склала 2 місяці.

Результати дослідження. Результати
проведених досліджень засвідчили про
ефективність як самостійного прийому зи�
наксину, так і його прийому у поєднанні з
терафлексом.

У пацієнтів першої групи, яким призна�
чали зинаксин, через 4 тижні від початку
лікування відзначали статистично до�
стовірне зниження показників активності
запального процесу, про що свідчили зни�
ження ШОЕ із 17,2±1,4 до 8,1±1,34 мм/год,
С�реактивного протеїну – з 1,2±0,4 до
0,6±0,4 мм, фібриногену – з 4,8±0,4 до
3,8±0,2 г/л. 

Одночасно зі зменшенням показників
активності запального процесу в пацієнтів
відновлювалась функціональна активність
суглобів. Через 4 тижні від початку те�
рапії зинаксином індекс Лекена зменшив�
ся з 9,6±1,02 до 6,1±1,01 балів, больовий
індекс – із 2,6±0,4 до 1,18±0,15 балів, суг�
лобовий індекс – з 11,34±1,18 до 5,1±1,28
балів, оцінка болю за шкалою ВАШ – з
5,64±1,32 до 4,2±1,22 см.

Ще більш значимими були аналогічні
показники в другій групі хворих, що
приймали зинаксин з терафлексом. Через
4 тижні від початку лікування лабора�
торні показники активності запального
процесу зменшились: ШОЕ – із 16,8±1,54
до 6,2±1,2 мм/год, С�реактивний протеїн
– з 1,12±0,4 до 0,4±0,2 мм, фібриноген –
із 4,78±1,01 до 2,42±1,08 г/л.

Аналогічно, але більш значимо, покра�
щувались показники функціональної
здатності суглобів: індекс Лекена знизив�
ся з 9,8±1,14 до 5,1±1,41 балів, больовий
індекс – із 2,8±0,6 до 1,0±0,15 балів, суг�
лобовий індекс з 11,6±1,12 до 2,8±1,42
балів. Оцінка болю за шкалою ВАШ змен�
шилась з 5,72±1,38 до 3,6±1,26 см.

У хворих на ОА І�ої групи відмічалося
збільшення й нормалізація об’єму рухів у
суглобах на 10�15 день і нормалізація під
кінець 8�го тижня, а в ІІ�ій групі на 5�6
тиждень. Вираженість болю за ВАШ
зменшилась у І�ій групі на 0,94, тоді як у
ІІ�ій групі – на 2,12.

Дані клінічної ефективності застосуван�
ня зинаксину й поєднання зинаксину та
терафлексу мають позитивну динаміку: у
хворих І�ої групи позитивна динаміка
індексу Лекена відзначена у 88%, тоді як
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у хворих ІІ�ої групи – в 97,4%. Значення
больового індексу в хворих І�ої групи
зменшилося на 69,8% порівняно з показ�
ником ІІ�ої групи – 84,4%.

Слід зазначити, що в процесі лікування
суттєве зменшення болю й зростання
об’єму рухів у суглобах відзначалось у
хворих І�ї групи з 9�11 дня, тоді як у хво�
рих ІІ�ої групи – із 4�5 дня. Перено�
симість зинаксину й терафлексу була до�
брою, в жодного хворого побічної дії не
спостерігали. П’яти хворим першої групи
та двом хворим другої групи для одер�
жання оптимального ефекту лікування до�
датково призначали НПЗП.

Відмічалась суттєва позитивна динаміка
лабораторних показників, що характери�
зували наявність синовіїту, в обох групах,
але виразніше в другій групі, де було по�
кращення вже на 4�5 день. Біль у сугло�
бах у хворих І�ої групи зменшився в 1,6
рази, у хворих ІІ�ої групи – в 2 рази, біль
зник у 58% хворих ІІ�ої групи, тоді як у
хворих І�ої групи тільки в 32%. Симптоми
синовіїту зникли у хворих ІІ�ої групи в
98%, тоді як у хворих І�ої групи знижен�
ня активності синовіїту відмічено у 81%.

Висновок. Таким чином, як терапія зи�
наксином, так і поєднане застосування зи�
наксину й терафлексу є ефективними у

лікуванні хворих на остеоартроз із вто�
ринним синовіїтом та порушеннями
функціональної здатності суглобів, однак
поєднане застосування забезпечує більш
раннє й стійке відновлення функціональ�
ної здатності суглобів, усунення явищ си�
новіїту, що покращує якість життя паці�
єнтів, попереджує прогресування захво�
рювання та інвалідизацію.
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У реакцію организму на біль, як і на
будь�які інші стресорні подразники,
включаються вісцеральні та соматичні
афферентні системи. Складні взаємо�
відносини гормонального та нейро�
медіаторного балансу з ендогенними
опіатами, що є основою формування
адаптаційно�пристосувальних процесів
при хронічному больовому синдромі
(ХБС), можуть слугувати ключовим лан�
цюгом патогенезу ряду захворювань [1].
Широкий спектр показів до клінічного
застосування, низька токсичність та
відсутність негативних побічних ефектів
сприяють використанню ноотропних за�
собів у спеціальних областях медицини.
В експериментах доведено, що в умовах
«больового» стресу захисна антистресор�
на дія цих препаратів реалізується за ра�
хунок аналгезуючого та транквілізуючого
ефектів [4]. У проведених дослідженнях
на мишах було встановлено, що ноотропні
препарати підвищують поріг больової
чутливості. Комбінація антигіпоксичної та
ерготропної дії з нейро� та психотропним
ефектами значно поширює область засто�
сування ноотропних засобів [2,3]. Виходя�
чи з уявлень про провідну роль цент�
ральної нервової системи в регуляції
адаптивної діяльності та враховуючи
специфічні фармакологічні властивості
ноотропних препаратів, можна припусти�
ти, що застосування гідрохлориду
γ�аміно�β�фенілмасляної кислоти в клі�
нічних ситуаціях, де поєднуються больо�
вий синдром та психовегетативні розла�
ди, виправдано.

У попередніх дослідженнях було пока�
зано, що застосування гідрохлориду
γ�аміно�β�фенілмасляної кислоти (Ноофе�
ну) в дозі 500 мг на добу в комплексному
лікуванні остеохондрозу шийно�грудного
відділу хребта є ефективним у жінок у
постменопаузальному періоді із клімакте�
ричними розладами. Препарат Ноофен
вірогідно знижував вираженість та інтен�
сивність вертебрального больового синд�
рому, полегшував перебіг постменопау�
зального періоду [5].

Мета дослідження: вивчити дозозалеж�
ний ефект гідрохлориду γ�аміно�β�феніл�
масляної кислоти (Ноофену) в комплекс�
ному лікуванні вертебрального больового
синдрому в жінок у постменопаузальному
періоді з остеохондрозом шийного й груд�
ного відділів хребта. 

Об’єкт дослідження: у дослідженні бра�
ли участь 75 жінок у віці 45�65 років із
клінічними проявами остеохондрозу ший�
ного й грудного відділів хребта, що були
відібрані згідно критеріїв включення/ви�
ключення. 

Критеріями включення слугували на�
явність клінічних проявів остеохондрозу
шийного й грудного відділів хребта
(цервікалгія, дорсалгія, цервікокра�
ніалгія, синдром хребетної артерії, веге�
то�іритативний і вегето�вісцеральний
синдроми), природна або хірургічна мено�
пауза із тривалістю постменопаузального
періоду від 1 до 10 років, вираженість
клімактеричного синдрому понад 15 балів
за індексом Купермана. У дослідження не
включалися пацієнтки з наявністю тяж�
ких захворювань серцево�судинної, ендо�
кринної систем, печінки, нирок, ЦНС, он�
кологічними захворюваннями, гіпер�
тонічною хворобою III ступеня, а також
пацієнтки, що з тих чи інших причин
приймали вегетотропні, психотропні,
ноотропні препарати або ЗГТ протягом
останнього місяця до включення в до�
слідження та вазоактивні й нейромета�
болічні препарати одночасно з досліджу�
ваним.

Усі пацієнтки були розподілені на дві
групи – основну та контрольну. Основна
група включала дві підгрупи жінок, що
приймали Ноофен у дозі 750 та 500 мг на
добу.

Основна група: 
І підгрупа – 25 жінок, що приймали Но�

офен по 1 таблетці 3 рази на день (750 мг)
протягом 30 днів;

ІІ підгрупа – 25 жінок, що приймали
Ноофен по 1 таблетці 2 рази на день
(500 мг) протягом 30 днів;
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К – контрольна група – 25 жінок, що
приймали плацебо по 1 таблетці 2 рази на
день протягом 30 днів. 

Методи дослідження 
Загально�клінічне та ортопедичне

дослідження проводилися з метою визна�
чення основного діагнозу та виключення
супутньої патології.

Показники вираженості больового син-
дрому вивчали методом анкетування з
використанням Мак�Гилівської анкети
болю (де розраховували індекс дескрип�
торів, тобто загальну кількість обраних
пацієнтом слів�дескрипторів, та індекс
рангів – суму рангів, привласнених кож�
ному з обраних дескрипторів [5]), комбі�
нованої з вербально�аналоговою шкалою
(де на 10�сантиметровій аналоговій шкалі
пацієнтки відзначали рівень інтенсив�
ності болю окремо для шийного, грудного
відділів хребта й головного болю). Кон�
троль ефективності лікування здійсню�
вався за результатами аналізу динаміки
вираженості головного болю, больового
синдрому в шийному й грудному відділах
хребта.

Оцінка якості життя проводилась за
шкалою EuroQol�5D, що має дві підшкали:
I підгрупа – включала питання, що харак�
теризують вплив хвороби на повсякденну
активність пацієнта (загальний стан здо�
ров’я); II підгрупа – фіксувала зміну ста�
ну здоров’я під впливом лікування [5].

Визначення біологічного віку (само�
оцінки здоров’я) проводили за амбулатор�
ною методикою Войтенка [3].

Індекс Кердо – співвідношення діас�
толічного тиску та числа серцевих скоро�
чень за хвилину – визначали за формулою:

ІК=(1–d/p) · 100,

де d – діастолічний тиск, мм рт ст;
p – число серцевих скорочень за хви�
лину [6]. 

Обстеження проводилися до початку
лікування, через два тижні та наприкінці
лікування. Статистична обробка даних
проводилась із використанням програм

Exell та Statistika 6,0, ефекти лікування
порівнювалися в основній та контрольній
групі.

Результати та обговорення
Діагноз остеохондрозу хребта встанов�

лювали на підставі скарг пацієнток, даних
клінічного обстеження й рентгенографії
шийного та грудного відділів хребта. По�
чатковий суб’єктивний стан обстежених
характеризувався наявністю скарг на біль
у різних відділах хребта, обмеження рух�
ливості в них, головний біль. Типовими
скаргами хворих були болі в шийному та
грудному відділах хребта, що посилюва�
лися при рухах і фізичних навантажен�
нях, часті головні болі. Посилення вертеб�
рально�больового синдрому відзначалося
наприкінці дня, а також після фізичного
навантаження. В усіх хворих основної та
контрольної груп при нейроортопедично�
му обстеженні була виявлена болючість у
паравертебральних точках. 

Групи були стандартизовані за віком,
часом настання менопаузи, тривалістю
постменопаузального періоду (табл. 1). За
основними антропометричними характе�
ристиками (зріст, маса тіла, індекс маси
тіла) пацієнтки різних підгруп не
відрізнялися між собою.

За результатами первинного обстеження
встановлено, що вираженість вертебраль�
ного больового синдрому в жінок між
підгрупами дещо відрізнялася, так у
підгрупі, що приймала Ноофен по 750 мг
на добу, встановлено дещо вищі показни�
ки загального числа дескрипторів та
рангів, а також індексу болю як у шийно�
му, так і в грудному відділах хребта в
порівнянні з жінками, що приймали Ноо�
фен у дозі 500 мг на добу, та контрольною
групою. Однак ці розходження між група�
ми були не достовірними.

У процесі лікування спостерігалося
зменшення вираженості вертебрального
больового синдрому як у шийному, так і в
грудному відділах хребта в усіх досліджу�
ваних групах. При порівнянні результатів
лікування між підгрупами виявлено, що
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Таблиця 1. Клінічна характеристика груп жінок, що приймали Ноофен

Показник Основна група Контрольна 
І ІІ група

Вік, роки 54,8 ± 1,9 56,8 ± 1,6 56,1 ± 1,9
Вік менопаузи, роки 49,8 ± 1,2 45,2 ± 4,2 49,7 ± 1,6
Тривалість ПМП, роки 5,8 ± 1,5 9,7 ± 3,9 6,9 ± 1,3
Ріст, см 160,3 ± 1,8 161,8 ± 1,3 161,2 ± 1,7
Маса, кг 71,8 ± 3,4 71,2 ± 2,0 74,8 ± 2,9
ІМТ, у.о. 28,0 ± 1,4 27,3 ± 0,7 28,5 ± 1,1
Примітки: ПМП – постменопаузальний період, ІМТ – індекс маси тіла.



основні складові болього синдрому в ший�
ному відділі хребта (табл. 2) вірогідно
зменшуються до завершення повного кур�
су лікування в усіх підгрупах. Однак,
жінки приймали Ноофен на тлі комплекс�
ного стаціонарного лікування, тому ефект
зменшення вираженості больового синдро�
му в контрольній групі можна розцінюва�
ти як загальнолікувальний ефект. В ос�
новній підгрупі спостерігалося достовірне
зменшення індексу болю вже в процесі
лікування (через 2 тижні). У І підгрупі че�
рез два тижні зафіксовано достовірне
зменшення й складових больового синдро�
му (дескрипторів і рангів) на відміну від
ІІ підгрупи, де достовірний ефект відзна�
чений після завершення повного курсу
лікування..

У грудному відділі хребта під впливом
комплексного лікування із застосуванням
Ноофену вірогідно зменшилася вира�
женість вертебрального больового синдро�
му за дескрипторами й рангами в усіх
досліджуваних групах. Однак у І підгрупі
достовірні зміни основних складових боль�
ового синдрому спостерігалися вже через
два тижні від початку лікування, в той
час як у ІІ підгрупі – тільки після завер�
шення повного курсу лікування. У кон�
трольній групі спостерігалося достовірне
зменшення дескрипторів і рангів після за�
вершення повного курсу лікування, а

індекс болю зменшився не вірогідно, що
розцінено нами як вплив загального ком�
плексного лікування (табл. 3). 

Вираженість головного болю в жінок у
І підгрупі була більш інтенсивна за дес�
крипторами та рангами, хоча за показни�
ком індексу болю не відрізнялася від кон�
трольної групи та ІІ підгрупи, що свідчить
про інтенсивніше емоційне забарвлення
сприйняття болю в жінок І підгрупи.
У процесі лікування в основній групі спо�
стерігалося достовірне зменшення вира�
женості больового синдрому після завер�
шення повного курсу лікування. У І під�
групі зменшення вираженості головного
болю за всіма складовими больового син�
дрому спостерігалося вже із другого тиж�
ня лікування (табл. 4). 

Наявність вертебрального больового
синдрому та головних болів суттєво впли�
вали на якість життя, повсякденну ак�
тивність та життєдіяльність обстежених
жінок. На початку лікування було вста�
новлено зниження працездатності у 89,7%
пацієнток, порушення сну – в 42,5%, зни�
ження якості розумової діяльності –
в 76,9%, дратівливість – у 37,8%, поганий
настрій та неспокій – у 83,4%. Під впливом
комплексного лікування із застосуванням
Ноофену встановлено суттєве покращання
загального стану пацієнток та підвищен�
ня якості життя. Так, за результатами
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Таблиця 2. Динаміка вираженості больового синдрому в шийному відділі хребта
під впливом комплексного лікування із застосуванням Ноофену

Показник Групи До лікування Через 2 тижні Після лікування
І 9,5 ± 1,5 5,9 ±1,3* 3,5 ± 0,9**

Дескриптори ІІ 5,9 ± 0,9 5,8 ± 1,2 4,8 ± 0,9*
К 7,8 ± 1,3 6,8 ± 1,1 5,7 ± 1,2*
І 13,2 ± 2,7 9,4 ± 1,7* 7,1 ± 1,7**

Ранги ІІ 10,2 ± 1,3 9,1 ± 1,7 6,9 ± 1,3*
К 10,1 ± 3,8 11,2 ± 2,5 7,0 ± 1,4*
І 4,5 ± 0,4 2,9 ± 0,5* 1,5 ± 0,5**

Індекс болю ІІ 4,6 ± 0,6 3,3 ± 0,5* 3,0 ± 0,6*
К 4,5 ± 0,6 3,9 ± 0,9 2,7 ± 1,2*

Примітка. Вірогідність зміни показників під впливом лікування: * – p<0,05, ** – p<0,001.

Таблиця 3. Динаміка вираженості больового синдрому в грудному відділі хребта
під впливом комплексного лікування із застосуванням Ноофену

Показник Групи До лікування Через 2 тижні Після лікування
І 6,8 ± 1,4 5,1 ±1,1* 4,2 ± 1,2**

Дескриптори ІІ 5,8 ± 0,8 4,5 ± 0,9 3,4 ± 0,8*
К 8,3 ± 1,6 7,5 ± 1,4 5,9 ± 0,9*
І 14,0 ± 3,4 9,1 ± 3,2* 6,5 ± 2,1**

Ранги ІІ 11,2 ± 1,6 7,4 ± 1,7 5,6 ± 1,3*
К 16,1 ± 2,9 14,0 ± 3,1 7,3 ± 2,2*
І 5,2 ± 0,4 3,3 ± 0,4* 2,5 ± 0,4**

Індекс болю ІІ 4,5 ± 0,7 3,2 ± 0,6 2,5 ± 0,6*
К 3,6 ± 0,6 3,1 ± 0,5 2,7 ± 0,4

Примітка. Вірогідність зміни показників під впливом лікування: * – p<0,05, ** – p<0,001.



амбулаторної методики визначення
біологічного віку встановлено вірогідне
зниження балу самооцінки здоров’я в гру�
пах жінок, що приймали Ноофен на�
прикінці повного курсу лікування, що
свідчить про покращання загального ста�
ну здоров’я (табл. 5).

Подібний результат був отриманий при
аналізі загального стану здоров’я за шка�
лою EuroQol�5D (достовірне покращення в
групах, що приймали Ноофен). Однак,
аналіз зміни стану здоров’я під впливом
комплексного лікування показав до�
стовірне поліпшення в усіх досліджуваних
групах, причому більш виражений ефект
зафіксований у І підгрупі (табл. 6). Віро�
гідне покращання стану здоров’я під
впливом комплексного лікування в кон�
трольній групі пояснюється єфектом
стаціонарного лікування.

Вегетативний тонус забезпечує ту
діяльність організму, за допомогою якої
регулюється діяльність усіх органів з ме�
тою підтримки життя й врівноваження
зовнішніх впливів. Симпатикотонія й па�
расимпатикотонія розрізняються в першу
чергу через інтенсивність і напрямок

обмінних процесів, основу яких складає
окислювання й тісна взаємозалежна з ним
кислотно�лужна рівновага. Зміна інтен�
сивності окисних процесів означає зміну
потреби в кисні. Доставка кисню забезпе�
чується системою кровообігу, що великою
мірою – як взагалі, так і в окремих орга�
нах – відповідає потребам організму в
кисні. Цей взаємозв’язок дозволяє за ха�
рактером кровообігу зробити висновок про
актуальний вегетативний тонус. 

Результати аналізу вегетативного індек�
су Кердо показали, що до лікування в усіх
досліджуваних групах переважав пара�
симпатичний тонус вегетативної нервової
системи. Під впливом комплексного ліку�
вання з використанням Ноофену відзначе�
но достовірне зменшення парасимпатич�
ного тонусу в підгрупах І та ІІ у порів�
нянні з жінками, що приймали Ноофен�
плацебо. У той же час у І підгрупі
спостерігалося достовірне зниження по�
казника діастолічного АТ, що не конста�
товано в жінок ІІ підгрупи та групи кон�
тролю (табл. 7).

За період комплексного лікування із за�
стосуванням гідрохлориду γ�аміно�β�феніл�
масляної кислоти (Ноофену) в однієї
пацієнтки було зареєстровано неадекватне
підвищення артеріального тиску до висо�
ких показників (180/90 мм рт. ст.) протя�
гом першого тижня лікування, що послу�
жило причиною відміни препарату. У 3 па�
цієнток з І підгрупи (23%) і однієї із
ІІ підгрупи (8%) відзначалася сонливість у
першій половині дня на другому тижні
лікування. Сонливість не була різко

110 «Проблеми остеології»

ПОВОРОЗНЮК В.В., ОРЛИК Т.В. «ВПЛИВ НООФЕНУ НА ВЕРТЕБРАЛЬНИЙ БОЛЬОВИЙ СИНДРОМ...»

Таблиця 6. Динаміка оцінки якості життя за шкалою EuroQol)5D
(I – загальний стан здоров'я; II – зміна стану здоров'я під впливом лікування).

Групи I II 
До лікування Після лікування До лікування Після лікування

І 4,2 ± 0,4 3,2 ± 0,4* 1,7 ± 0,1 0,4 ± 0,1**
ІІ 4,1 ± 0,5 3,2 ± 0,6* 1,6 ± 0,2 0,3 ± 0,1*
К 4,7 ± 0,3 3,9 ± 0,4 1,4 ± 0,2 0,6 ± 0,2*

Примітка. Вірогідність зміни показників під впливом лікування: * – p<0,05, ** – p<0,001.

Таблиця 4. Динаміка вираженості головного болю
під впливом комплексного лікування із застосуванням Ноофену

Показник Групи До лікування Через 2 тижні Після лікування
І 11,0 ± 1,5 6,4 ±0,8* 4,8 ± 0,8**

Дескриптори ІІ 6,5 ± 1,2 4,3 ± 1,0 3,9 ± 1,1*
К 8,7 ± 1,2 8,4 ± 1,1 7,5 ± 1,3
І 23,0 ± 2,7 11,4 ± 2,2* 6,2 ± 1,2**

Ранги ІІ 12,2 ± 1,9 6,1 ± 1,5 6,5 ± 1,6*
К 15,1 ±1,9 14,2 ± 1,5 12,0 ± 2,1
І 5,3 ± 0,6 2,9 ± 0,5* 2,7 ± 0,5**

Індекс болю ІІ 4,4 ± 0,7 3,3 ± 0,4 2,2 ± 0,4*
К 5,2 ± 0,4 3,6 ± 0,4 3,7 ± 0,5

Примітка. Вірогідність зміни показників під впливом лікування: * – p<0,05, ** – p<0,001.

Таблиця 5. Динаміка показника самооцінки
здоров'я за амбулаторною методикою

визначення біологічного віку

Групи До лікування Після лікування
І 19,9 ± 0,9 18,0 ± 0,8*
ІІ 18,8 ± 1,2 17,4 ± 1,4*
К 20,3 ± 1,3 19,8 ± 1,6

Примітка. Вірогідність зміни показників під
впливом лікування: * – p<0,05.



вираженою й самостійно проходила. Дві
пацієнтки ІІ підгрупи (8%) і контрольної
групи (7,6%) відзначали неприємні відчут�
тя в області епігастрію через 30�40 хви�
лин після прийому препарату. Диском�
форт у епігастрії не супроводжувався
якимись іншими явищами, був слабко ви�
ражений. За рекомендацією дослідника
жінки запивали таблетки великою кіль�
кістю рідини, що призвело до купування
дискомфорту в епігастрії. При аналізі пе�
реносимості гідрохлориду γ�аміно�β�феніл�
масляної кислоти (Ноофену) встановлено,
що за частотою й спектром побічні ефек�
ти не відрізнялися від описаних у літера�
турі й були характерними для даної гру�
пи препаратів. Поза сумнівом, позитивною
характеристикою гідрохлориду γ�аміно�β�

фенілмасляної кислоти (Ноофену) є низь�
ка частота побічних явищ. Результати
свідчать про безпеку застосування дослі�
джуваного препарату в жінок у постмено�
паузальному періоді із проявами вертеб�
рально�больового синдрому.
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Таблиця 7. Динаміка показників кровообігу
й індексу Кердо

Показник Групи До Після 
лікування лікування

І 82,1 ± 3,3 77,5 ± 2,4*
АТД, мм рт. ст. ІІ 75,9 ± 2,4 74,8 ± 2,0

К 80,4 ± 1,7 78,5 ± 1,5
І 75,4 ± 2,0 75,5 ± 2,4

Пульс, уд/хв ІІ 70,6 ± 2,2 71,9 ± 1,9
К 74,3 ± 1,4 73,8 ± 1,8
І �8,9 ± 3,3 �3,7 ± 2,5*

Індекс Кердо ІІ �7,7 ± 2,4 �4,9 ± 2,4*
К �8,2 ± 1,8 �7,1 ± 3,5
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На сьогоднішній день в усьому світі
збільшується кількість людей літнього
віку. В той же час зростає середній вік
працездатного населення, який сягає 40
років. Серед 25,5 млн українських жінок
понад половину (13,4 млн) складають
жінки в перехідному та постменопаузаль�
ному періодах. Середня тривалість життя
жінки в Україні складає приблизно 72 ро�
ки, а середній час настання менопаузи –
48 років. Таким чином, сучасна жінка тре�
тину свого життя проводить у постмено�
паузі – періоді, що супроводжується
значним погіршенням якості життя за ра�
хунок розвитку широкого спектра пато�
логічних станів, характерних для цього
віку (вегето�судинні, психо�невротичні,
урогенітальні, серцево�судинні). Але
більшість жінок у цьому віці ведуть ак�
тивний спосіб життя [3].

Уже після досягнення людиною 25�річ�
ного віку починає з’являтися стомлю�
ваність, погіршення пам’яті, зору, скоро�
чення часу реакції, що зменшує ефек�
тивність розумової діяльності. Досліджен�
нями багатьох авторів встановлено, що
прості психічні функції й розумова
діяльність мають фазовий перебіг [1, 4].
На початку роботи показники, що харак�
теризують увагу запам’ятовування, швид�
кість виконання завдань на розумову й
професійну працездатність, досить ста�
більні, й, як правило, змінюються у бік
покращання. З віком та під впливом пев�
них фізіологічних та патологічних про�
цесів розумова працездатність суттєво
погіршується.

Існують докази, що адаптогенна дія но�
отропних препаратів пов’язана з їх ноот�
ропним ефектом та проявляється в
«стрес�протекторній» (антистресорній) та
«адаптогенній» дії на головний мозок [2].
Пригнічення транквілізаторами відповіді
ЦНС на стрес�реакцію є класичним про�
явом пасивного захисту, тобто прикладом
стрес�протекторної (антистресорної) дії.
Збереження та відновлення під впливом
ноотропних препаратів достатнього рівня
мнестичних функцій головного мозку доз�

воляє формувати «активний захист» при
стрес�дії, підвищуючи тим самим стій�
кість організму та його адаптаційні мож�
ливості.

Останнім часом практично не вивчались
фактори розумової працездатності (РП) в
осіб старшого й літнього віку, особливо в
жінок постменопаузального періоду. На
сьогодні є актуальним вивчення пси�
хофізіологічних механізмів розумової
діяльності жінок у постменопаузальному
періоді та, відповідно, пошук засобів, що
активізують розумову діяльність, про�
тидіють процесам вікового згасання
когнітивних функцій головного мозку та
сприяють підвищенню якості життя жінок
у постменопаузальному періоді.

Мета дослідження: вивчити дозозалеж�
ний ефект гідрохлориду γ�аміно�β�феніл�
масляної кислоти (Ноофену) на прояви
клімактеричного синдрому та показники
розумової працездатності в жінок у пост�
менопаузальному періоді. 

Об’єкт дослідження: в дослідженні бра�
ли участь 75 жінок у віці 45�65 років із
клінічними проявами остеохондрозу ший�
ного й грудного відділів хребта та клі�
мактеричними розладами, що були
відібрані згідно критеріїв включення/ви�
ключення. 

Критеріями включення слугували на�
явність клінічних проявів остеохондрозу
шийного й грудного відділів хребта, при�
родна або хірургічна менопауза із три�
валістю постменопаузального періоду від
1 до 10 років, вираженість клімактерично�
го синдрому понад 15 балів за індексом
Купермана. У дослідження не включалися
пацієнтки з наявністю тяжких захворю�
вань серцево�судинної, ендокринної сис�
тем, печінки, нирок, ЦНС, онкологічними
захворюваннями, гіпертонічною хворобою
III ступеня, а також пацієнтки, що з тих
чи інших причин приймали вегетотропні,
психотропні, ноотропні препарати або
ЗГТ протягом останнього місяця до вклю�
чення в дослідження та вазоактивні й

ВПЛИВ НООФЕНУ НА КЛІМАКТЕРИЧНИЙ СИНДРОМ
ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

В ЖІНОК У ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ

Поворознюк В.В., Слюсаренко О.М., Орлик Т.В.

Інститут геронтології АМН України
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нейрометаболічні препарати одночасно з
досліджуваним.

Усі пацієнтки були розподілені на дві
групи – основну та контрольну. Основна
група включала дві підгрупи жінок, що
приймали ноофен у дозі 750 та 500 мг на
добу.

Основна група: 
І підгрупа – 25 жінок, що приймали Но�

офен по 1 таблетці 3 рази на день (750 мг)
протягом 30 днів;

ІІ підгрупа – 25 жінок, що приймали
Ноофен по 1 таблетці 2 рази на день
(500 мг) протягом 30 днів;

К – контрольна група – 25 жінок, що
приймали плацебо по 1 таблетці 2 рази на
день протягом 30 днів. 

Методи дослідження 
Загально�клінічне та ортопедичне дослі�

дження проводилися з метою визначення
основного діагнозу та виключення супут�
ньої патології.

Вираженість клімактеричного синдрому
визначали за допомогою модифікованого
менопаузального індексу Купермана [3].

Психофізіологічне дослідження функцій
головного мозку проводили за допомогою
пакету тестів: тест на перестановку цифр,
тест на пропущену цифру, тест на корот�
кочасну пам’ять, що реалізовувались з
використанням автоматизованої методики
психофізіологічних досліджень [4].

Психомоторні функції головного мозку
вивчались за допомогою визначення ла�
тентного періоду простої зорово�моторної
реакції (ЛППЗМР) [4]. Прості зорово�мо�
торні реакції вивчали за допомогою хроно�
рефлексометра, який автоматично реєст�
рує латентний період простих зорово�
моторних реакцій, їх сигмальне відхилення
із серії запропонованих подразників
(32 пред’явлення). Крім того, фіксували кіль�
кість перевищених значень індивідуально�
го порогу середнього латентного періоду.

Функцію пам’яті вивчали за визначен�
ням короткочасної пам’яті, що включала
тести обсягу короткочасної зорової
пам’яті та функцію сприйняття часу [4].
Обсяг короткочасної зорової пам’яті
(ОКЗП) визначався за допомогою комп’ю�
тера. На екрані дисплею дослідженому
пропонувалось протягом 30 секунд за�
пам’ятати 12 двозначних цифр від 11 до
99 та відтворити їх впродовж 60 секунд за
допомогою клавіатури комп’ютера. Оцінку
ОКЗП проводили за кількістю правильно
відтворених цифр. Функцію сприйняття
часу (ФСЧ) визначали за допомогою
комп’ютерної модифікації тесту Halberg.

Обстежуваному пропонували після звуко�
вого сигналу самостійно визначити час і
зафіксувати його натисканням на будь�
яку клавішу клавіатури комп’ютера без
застосування годинника. Оцінка ФСЧ про�
водиться за показником помилкового
відхилення відтвореного інтервалу часу
(в секундах) від заданого. 

Розумову працездатність вивчали за до�
помогою комп’ютерного комбінаторного
тесту, що забезпечує [4]:

– формування дозованих за складністю
й організованих у часі дискретних інфор�
маційних потоків, складених із серії тес�
тових задач, що подаються досліджувано�
му на екрані монітора;

– реєстрацію часу й правильність роз�
в’язання кожної з тестових задач.

Тести розташовують у наступній по�
слідовності: тест на перестановку цифр у
порядку зростання, тест на перестановку
цифр у порядку спадання, тест на визна�
чення пропущеної цифри. На екрані моні�
тора комп’ютера у випадковій послідо�
вності виникають 4 цифри від 0 до 9. Па�
цієнт підрахує кількість попарних пере�
міщень поряд розташованих цифр для
впорядкування цифрового ряду в порядку
зростання (перший тест) і в порядку спа�
дання (другий тест). Темп подання цифро�
вої інформації для всіх тестів вільний, на�
ступне завдання з’являється після відпо�
віді на попереднє. Тривалість виконання
кожного тесту становила 3 хвилини. За ре�
зультатами тестування розраховувались:
середній час вирішення тестового завдан�
ня, надійність його виконання, коефіцієнт
варіації середнього часу вирішення тесто�
вого завдання та показник розумової пра�
цездатності. Оцінка розумової працездат�
ності проводилась за спеціальною шкалою: 

– низький рівень – < 8,0;
– середній рівень – 8,0�10,0;
– високий рівень – > 10,0.
Обстеження із застосуванням пси�

хофізіологічних тестів проводили до ліку�
вання та після закінчення повного курсу
лікування. Визначення ступеня вираже�
ності клімактеричних розладів проводили
до початку лікування, через два тижні та
наприкінці лікування. Статистична оброб�
ка даних проводилась з використанням
програм Exell та Statistika 6,0, ефекти
лікування порівнювалися в основній та
контрольній групі.

Результати та обговорення
Початковий стан обстежених характе�

ризувався наявністю скарг на біль у
шийному й грудному відділах хребта,
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обмеженням рухливості в них, головним
болем. Клімактеричний синдром у обсте�
жених жінок проявлявся як вегето�судин�
ними (припливи жару, озноби, головний
біль, запаморочення), так і психопато�
логічними симптомами невротичного ха�
рактеру (дратівливість, підвищена сто�
млюваність, порушення сну, плаксивість,
тривожність, емоційна лабільність) і
соціально�дезадаптивними проблемами
(зниження працездатності, життєвого то�
нусу, звуження кола інтересів). Більшість
пацієнток турбували припливи й нічний
піт, дратівливість, швидка стомлюваність,
зниження пам’яті й порушення сну.

Групи були стандартизовані за віком,
часом настання менопаузи, тривалістю
постменопаузального періоду (табл. 1). За
основними антропометричними характе�
ристиками (зріст, маса тіла, індекс маси
тіла) пацієнтки різних підгруп не відріз�
нялися між собою.

До початку лікування в жінок основної
та контрольної груп вираженість і прояви
клімактеричного синдрому за модифікова�
ним індексом Купермана вірогідно не
відрізнялися. У процесі лікування гідрох�
лоридом γ�аміно�β�фенілмасляної кислоти
(Ноофеном) встановлено зменшення вира�
женості клімактеричних розладів у жінок
основної групи. Однак, достовірне змен�
шення проявів клімактеричного синдрому
в жінок І підгрупи спостерігалося вже че�
рез два тижні лікування. На відміну від
цього в ІІ підгрупі встановлено достовірне
зменшення клімактеричних проявів та по�
кращання загального стану тільки після
завершення повного курсу комплексного
лікування, в той час як у контрольній
групі спостерігалася тільки тенденція до
зниження індексу Купермана без до�
стовірних змін (табл. 2).

В результаті проведеного комплексного
лікування із застосуванням Ноофену спо�
стерігалося зменшення вираженості клі�
мактеричних проявів, що були найбільш
вираженими на початку дослідження. Так,
аналіз основних симптомів клімактерично�
го синдрому показав зниження вираже�

ності та зменшення кількості скарг на
припливи, безсоння, депресію, стомлю�
ваність, серцебиття в жінок усіх
досліджуваних груп, однак більш вираже�
не в І підгрупі (табл. 3).

На початку лікування було встановлено,
що психофізіологічні та психомоторні функ�
ції розумової діяльності обстежуваних
жінок були істотно зниженими. Так, вста�
новлено зменшення рівня розумової праце�
здатності, уваги, короткострокової пам’яті.
В результаті проведеного комплексного
лікування з використанням ноофену виз�
начено покращання розумової працездат�
ності в усіх досліджених групах (табл. 4).

Так, за результатами W1 тесту встанов�
лено підвищення показників до «високого»
в жінок І та ІІ підгруп, у той час як в кон�
трольній групі таких вірогідних змін не
спостерігалось. Аналіз показників W2 те�
сту показав, що наприкінці комплексно�
го лікування з використанням Ноофену

розумова працездатність вірогідно підви�
щилась у ІІ підгрупі та контрольній групі,
тоді як у І підгрупі зміни виявилися не
достовірними. Слід відмітити, що в І під�
групі показники розумової працездатності
підвищилися як у першому, так і в дру�
гому тесті, що свідчить про відсутність
розумової втоми при виконанні цих тестів
у пацієнтів ІІ підгрупи. В пацієнтів І під�
групи показники розумової працездат�
ності у W2 тесті дещо знизились, що
свідчить про наявність розумової втоми в
представників цієї групи, хоча ця тен�
денція не є вірогідною. При виконанні W3
тесту серед зазначених груп пацієнтів не
встановлено вірогідних змін.

Таблиця 1. Клінічна характеристика груп жінок, що приймали Ноофен

Показник Основна група Контрольна 
І ІІ група

Вік, роки 54,8±1,9 56,8±1,6 56,1±1,9
Вік менопаузи, роки 49,8±1,2 45,2±4,2 49,7±1,6
Тривалість ПМП, роки 5,8±1,5 9,7±3,9 6,9±1,3
Ріст, см 160,3±1,8 161,8±1,3 161,2±1,7
Маса, кг 71,8±3,4 71,2±2,0 74,8±2,9
ІМТ, у.о. 28,0±1,4 27,3±0,7 28,5±1,1
Примітки: ПМП – постменопаузальний період, ІМТ – індекс маси тіла.

Таблиця 2. Динаміка вираженості
клімактеричних розладів за модифікованим

індексом Купермана

Групи До Через Після 
лікування 2 тижні лікування

І 24,5±0,9 19,4 ±1,8* 16,7±1,6**
ІІ 22,5±1,6 18,3±1,5 17,6±1,2*
К 22,3±1,6 20,4±1,6 18,5±1,3
Примітка. Вірогідність зміни показників під
впливом лікування: * – p<0,05, ** – p<0,001.
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За результатами визначення показників
швидкості обробки зорової інформації та
її якості в досліджуваних жінок встанов�
лено підвищення швидкості переробки
інформації в жінок основної групи, в той
час як у контрольній групі не визначено
позитивних змін (табл. 5).

Так, аналіз показників середнього часу
вирішення завдання в жінок ІІ підгрупи
показав вірогідне підвищення показників
швидкості обробки інформації наприкінці
лікування як у першому, так і в другому
тестах. У І підгрупі спостерігалася тен�
денція до зменшення часу вирішення
1 тесту. Швидкість вирішення завдань
3 тесту вірогідно не змінюється в дослі�
джуваних групах жінок. Результати виз�

начення показників надійності розумової
діяльності виявились вірогідно високими в
1 тесті у представниць І та ІІ підгруп.
У 2 та 3 тесті встановлено тенденцію до
підвищення показників надійності в ІІ під�
групі, тоді як у І підгрупі та групі контро�
лю не спостерігалось динаміки показника
надійності.

Коефіцієнт варіації середнього часу
вирішення тестового завдання характери�
зує ступінь напруження психофізіологіч�
ної регуляції. За результатами визначен�
ня даного тесту на тлі комплексного ліку�
вання з використанням Ноофену не вияв�
лено вірогідних змін у І підгрупі, у той же
час у ІІ підгрупі встановлено вірогідне по�
кращання показника коефіцієнта варіації

Таблиця 4. Динаміка показників розумової працездатності в жінок
на тлі комплексного лікування з використанням Ноофену

Показник, І ІІ К
ум. од. До Після До Після До Після

W1 тест 5,3 ± 1,4 8,4 ± 1,2* 6,9±0,8 13,7±0,5* 8,8±2,2 8,7±1,6
W2 тест 8,2±2,3 6,4±2,8 9,07±1,8 16,4±1,5* 6,4±0,8 11,4±1,4*
W3 тест 24,5±1,6 23,9±2,8 28,8±0,8 30,1±3,5 17±2,6 19,6±2,1

Таблиця 5. Середній час вирішення тестового завдання (Т сер), 
надійність (N) розумової діяльності у вирішенні 1, 2, 3 тестів

Показник, І ІІ К
ум. од. До Після До Після До Після

Т сер1, мс 1392±334 921±122 958±47 626±28,1* 1324±399 977±163
Т сер2, мс 859,1±64,2 608±49,2 859,1±64,2 608,3±49,1* 1361±116,2 830,2±68,3
Т сер3, мс 402±35,8 431±47 345±13 352±47 625±106 539±68,9
N 1, % 57,4±5,3 72,2±6,7* 65,7±4,9 84,7±2,9* 84±6,7 75,2±6,4
N 2, % 87,4±8,1 70,0±11,0 73,7±10,7 97,5±2,2 85,2±7,4 91,2±6,4
N 3, % 96,0±2,7 97,0±2,0 98,8±1,1 100,0±0 95,8±4,2 100,0±0,0
Примітка. * – p< 0.05 відмінності вірогідні по відношенню до 3 групи.

Таблиця 3. Динаміка основних симптомів клімактеричного синдрому на тлі лікування Ноофеном

Припливи Безсоння Нервозність Депресія Cтомлюваність, Серцебиття
слабкість

до після до після до після до після до після до після
так 6 2 4 2 8 1 12 7 13 5 9 5
% 46 15 31 15 62 8 92 54 100 39 69 39
частково 5 5 8 8 2 8 1 5 0 7 4 6
% 39 39 62 62 15 62 8 39 0 54 31 46
немає 2 5 1 3 3 4 0 1 0 1 0 2
% 15 39 8 23 23 31 0 8 0 8 0 15
так 3 2 5 2 5 0 8 3 11 5 4 4
% 25 17 42 17 42 0 67 25 92 42 33 33
частково 3 2 6 7 6 6 4 5 1 7 6 3
% 25 17 50 58 50 50 33 42 8 58 50 25
немає 6 8 1 3 1 6 0 4 0 0 2 5
% 50 67 8 25 8 50 0 33 0 0 17 42
так 3 1 4 5 8 3 12 7 11 9 9 6
% 23 8 31 39 62 23 92 54 84.6 69 69 46
частково 6 6 9 7 2 9 1 5 2 3 4 5
% 46 46 69 54 15 69 8 39 15 23 31 39
немає 4 6 0 1 3 1 0 1 0 1 0 2
% 31 46 0 8 23 8 0 8 0 8 0 15

І

ІІ

К
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в 1 тестовому завданні (перестановка
цифр у порядку зростання), що може
свідчити про зменшення ступеня пси�
хофізіологічної регуляції, яка з віком має
тенденцію до підвищення. Вірогідна тен�
денція щодо збільшення показника ко�
ефіцієнта варіації спостерігалася при ви�
конанні й 3 тесту в ІІ підгрупі. У кон�
трольній групі не виявлено вірогідного по�
кращання показників обсягу уваги та
коефіцієнта варіації середнього часу ви�
рішення тестового завдання (табл. 6).

Психофізіологічною характеристикою
уваги є показник кількості помилок.
Збільшення кількості помилок свідчить про
погіршення функції уваги. У результаті
комплексного лікування було встановлено
кращі показники помилки сприйняття ча�
су (ПСЧ) та обсягу короткочасної зорової
пам’яті (ОКЗП) у жінок основної групи, хо�
ча вірогідне покращення показників спо�
стерігалось тільки в 2 тесті (табл. 7).

За результатами дослідження функції
сприйняття часу не виявлено вірогідної
динаміки даних показників ні в одній з
досліджених груп. Хоча тенденція до по�
кращання показників сприйняття часу
спостерігалася в ІІ підгрупі. Вивчення ди�
наміки показників обсягу короткочасної
зорової пам’яті не виявило вірогідних змін
щодо функції короткострокової пам’яті
серед досліджених груп жінок.

Таким чином, у результаті проведено�
го дослідження впливу комплексного
лікування з використанням Ноофену в
дозах 500 та 750 мг на добу в жінок у
постменопаузі встановлено покращання
загального стану пацієнтів за рахунок
зменшення вираженості проявів клімак�
теричного синдрому, що більш виражене
в разі прийому 750 мг Ноофену. Визна�
чено покращання розумової діяльності в
разі застосування Ноофену в дозі 500 мг
на добу. Невиражений вплив дози 750 мг
на психофізіологічні функції головного
мозку обумовлений гальмівною дією
гідрохлориду γ�аміно�β�фенілмасляної
кислоти.
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Таблиця 7. Динаміка показників психофізіологічних функцій
у обстеженого контингенту жінок

Показник, І ІІ К
ум. од. До Після До Після До Після

ПСЧ, % �6,2±5,8 �6,2±5,8 �3,0±2,9 1,5±0,9 �12±3,4 �8,4±4,6
ОКЗП, % 5±0,3 5±0,3 5,3±1,2 5,5±0,3 5,8±0,4 6±0,3

Таблиця 6. Динаміка показників обсягу уваги та коефіцієнту варіації середнього часу вирішення
тестового завдання (CV) у жінок на тлі комплексного лікування з використанням Ноофену 

Показник, І ІІ К
ум. од. До Після До Після До Після

Кількість помилок
1 тест 2,8±1,1 2,0±0,6 2,2 ± 0,2 1,5 ± 0,2 1,0±0,45 2,4±0,68
2 тест 1,0±0,6 2,0±0,7 1,7±0,6 0,2±0,2* 1,0±0,5 0,6±0,4
3 тест 0,8±0,6 0,4±0,2 0,25±0,2 0,0±0,0 0,6±0,6 0±0

CV
1 тест, % 40,0±8,0 51,9±9,8 35,3± 2,9 29,8 ± 3,8* 67,3±8,1 56,4±11,6
2 тест, % 35,3±8,6 42,9±8,5 40,1±8,8 51,1±8,8 52,3±6,3 46,5±9,1
3 тест, % 28,9±6,4 45,3±6,2 37,0±4,7 45,5±4,6* 36,7±12,7 31,6±1,4
Примітка. * – р < 0.05 у порівнянні з контрольною групою.


