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Ó çв’ÿçкó ç існóю÷ими äемоãðаôі÷ни-
ми тенäенціÿми й çбіëüøеннÿм ó ïоïóëÿ-
ці¿ ëюäей стаðøиõ віковиõ ãðóï ïðобëема 
остеоïоðоçó набóває все біëüøо¿ актóаëü-
ності. Çавäÿки äосÿãненнÿм останніõ ðоків 
в Óкðа¿ні øиðоко викоðистовóютü ðіçні ан-
тиостеоïоðоти÷ні ïðеïаðати, ïðоте, ваæ-
ëивим ôактоðом, необõіäним äëÿ еôектив-
ноãо ëікóваннÿ, є ïðиõиëüністü (комïëаєнт-
ністü) ïацієнта äо теðаïі¿. 

Найбіëüøим кëасом антиостеоïоðо-
ти÷ниõ ïðеïаðатів є бісôосôонати, сеðеä 
ÿкиõ çоëенäðонова кисëота (ïðеïаðат çа-
ðеєстðований в Óкðа¿ні ïіä наçвою Акëас-
та) є найсиëüніøим інãібітоðом ôаðнеçиë-
ïіðоôосôат-синтаçи. Ïðийом Акëасти оäин 
ðаç на ðік має ðÿä ïеðеваã ïеðеä інøи-
ми бісôосôонатами, сеðеä ÿкиõ найбіëüø 
ваæëивим є çбіëüøеннÿ ïðиõиëüності äо 
теðаïі¿, а ÷им çðó÷ніøе ïацієнтові ïðийма-
ти ïðеïаðат, тим то÷ніøе він äотðимóэтüсÿ 
ðекоменäацій ëікаðÿ й, віäïовіäно, бóäóтü 
отðимані кðащі ðеçóëüтати ëікóваннÿ.

На äаний ÷ас на баçі Ìіæнаðоäноãо ос-
теоаðтðоëоãі÷ноãо центðó й віääіëó кëіні÷-
но¿ ôіçіоëоãі¿ та ïатоëоãі¿ оïоðно-ðóõовоãо 
аïаðатó ДÓ «²нститóт ãеðонтоëоãі¿ АÌН 
Óкðа¿ни» виконано 247 ін’єкцій ïðеïаðатó 
Акëаста ïацієнтам іç системним (ïеðвин-
ним та втоðинним) остеоïоðоçом. Îсновним 
ïокаçом äо ïðиçна÷еннÿ ïðеïаðатó бóв ïо-
стменоïаóçаëüний остеоïоðоç ç óскëаäнен-
нÿми (маëотðавмати÷ні ïеðеëоми тіë õðеб-
ців та інø.).

Нами ïðовеäене віäкðите ïðосïективне 
äосëіäæеннÿ щоäо вив÷еннÿ еôективнос-
ті та беçïе÷ності ïðеïаðатó Акëаста в ëі-
кóванні ïостменоïаóçаëüноãо остеоïоðоçó. 
Досëіäæеннÿ бóëо сõваëене місцевим комі-
тетом етики, всі йоãо ó÷асники ïіäïисаëи 
äобðовіëüнó інôоðмованó çãоäó.

Ìета дîñëідженнÿ – оцінити еôек-
тивністü і беçïе÷ністü ïðеïаðатó Акëас-
та («Новаðтіс Ôаðма») в ëікóванні æінок 

стаðøиõ віковиõ ãðóï ç ïостменоïаóçаëü-
ним остеоïоðоçом.

Çавданнÿ рîбîтè:
1. Вив÷ити вïëив ïðеïаðатó Акëаста на 

ïокаçники мінеðаëüно¿ щіëüності кістково¿ 
тканини (ÌÙÊÒ) ó æінок ç ïостменоïаó-
çаëüним остеоïоðоçом.

2. Îцінити вïëив ïðеïаðатó Акëаста на 
виðаæеністü веðтебðаëüноãо боëüовоãо син-
äðомó та ÿкістü æиттÿ æінок ç остеоïоðо-
çом.

3. Вив÷ити беçïе÷ністü і ïеðеносимістü 
ïðеïаðатó Акëаста ïðи викоðистанні в æі-
нок стаðøиõ віковиõ ãðóï іç системним ос-
теоïоðоçом.

Îб’ºкт дîñëідженнÿ. Ó äаномó ôðаãмен-
ті äосëіäæеннÿ ïðоанаëіçовані ïокаçники 
89 æінок віком 40-89 ðоків ç ïостменоïа-
óçаëüним остеоïоðоçом. Діаãноç остеоïо-
ðоçó встановëюваëи çа äоïомоãою äвоõе-
неðãети÷но¿ ðентãенівсüко¿ абсоðбціометðі¿ 
(DXA) ÷и кëіні÷но (вðаõовóю÷и в анамне-
çі ôакт наÿвності маëотðавмати÷ниõ ïе-
ðеëомів тіë õðебців, стеãново¿ ÷и ïðоме-
нево¿ кістки та інø.). Ñеðеäні ïокаçники 
Ò-кðитеðію, çа äаними DXA, скëаëи віä-
ïовіäно на ðівні ïоïеðековоãо віääіëó õðеб-
та -2,73±0,13 SD, на ðівні øийки стеãново¿ 
кістки -2,34±0,08 SD. Ó біëüø ніæ 95% ïаці-
єнтів в анамнеçі сïостеðіãаëисü маëотðав-
мати÷ні ïеðеëоми, ó 83,1% ïðи ðентãенмоð-
ôометðи÷номó äосëіäæенні õðебта äіаãнос-
товано äеôоðмаці¿ тіë õðебців (комïðесій-
ні ÷и кëиноïоäібні). Êëіні÷ні та äемоãðаôі÷-
ні õаðактеðистики ïацієнток ïðеäставëені 
в табë. 1.

Ó äосëіäæеннÿ не вкëю÷аëи ïацієнток, 
ÿкі ç ëікóваëüною метою ïðотÿãом останніõ 
3 міс. äо ïо÷аткó äосëіäæеннÿ çастосовóва-
ëи антиðеçоðбенти ÷и стимóëÿтоðи ôоðмó-
ваннÿ кістково¿ тканини (каëüцитоніни, біс-
ôосôонати, стðонцію ðанеëат та інø.) або 
ïðиймаëи ëікаðсüкі çасоби, ÿкі вïëиваютü 
на метабоëіçм кістково¿ тканини, а такоæ 

АКЛАСТА В ПРОФІЛАКТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ СИСТЕМНОГО 
ОСТЕОПОРОЗУ (РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ)

Поворознюк В.В., Григор’єва Н.В., Вайда В.М., Дзерович Н.І., Поворознюк Вас.В.

ДУ «Інститут геронтології АМН України»,  
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ПÎВÎÐÎÇНÞÊ В.В., ГÐÈÃÎÐ’ªВА Н.В., ВАÉДА В.М., ДÇÅÐÎВÈч Н.І., ПÎВÎÐÎÇНÞÊ Вас.В.

ïацієнтів іç сóïóтнüою ïатоëоãією в стаäі¿ 
сóб- або äекомïенсаці¿.

Ìетîдè дîñëідженнÿ. На ïо÷аткó äо-
сëіäæеннÿ всім ïацієнткам ïðовоäиëи ïо-
вне кëініко-ëабоðатоðне обстеæеннÿ, ÿке 
вкëю÷аëо çаãаëüний анаëіç кðові та се÷і, 
біоõімі÷не äосëіäæеннÿ кðові, виçна÷еннÿ 
ðівнÿ каëüцію в сиðоватці кðові, ðентãено-
ëоãі÷не äосëіäæеннÿ ãðóäноãо й ïоïеðеко-
воãо віääіëів õðебта, еëектðокаðäіоãðаôі÷-
не äосëіäæеннÿ та äвоõенеðãети÷нó ðент-
ãенівсüкó абсоðбціометðію.

Îцінкó стðóктóðно-ôóнкціонаëüноãо 
станó кістково¿ тканини ïðовоäиëи ç ви-
коðистаннÿм ðентãенівсüкоãо äенситоме-
тðа «Prodigy» (GE Medical systems, Lunar, 
model 8743, 2005). Ìетоäом DXA виçна÷а-
ëи ïокаçники ÌÙÊÒ на ðівні ïоïеðеково-
ãо віääіëó õðебта, ïðоксимаëüноãо віääі-
ëó стеãново¿ кістки (всÿ стеãнова кістка, ¿¿ 
øийка, çона тðоõантеðа та веëикоãо веðт-
ëюãа) й ïеðеäïëі÷÷ÿ (йоãо óëüтðаäистаëü-
ний віääіë, сеðеäнÿ тðетина та çаãаëüний 
ïокаçник) і всüоãо скеëета. Òакоæ оцінюва-

ëи Ò-ïокаçник (ïоðівнÿннÿ ç ïіковими çна-
÷еннÿми ÌÙÊÒ çäоðовиõ осіб ó віці 20 ðо-
ків) та Z-ïокаçник (ïоðівнÿннÿ щоäо сеðеä-
ніõ çна÷енü, ноðмативниõ äëÿ äаноãо вікó 
та статі). Дëÿ õаðактеðистики ïоðóøенü 
стðóктóðно-ôóнкціонаëüноãо станó кістко-
во¿ тканини коðистóваëисÿ ðекоменäаціÿми 
ВÎÎÇ, çãіäно ÿкиõ çниæеннÿ Ò-ïокаçника 
біëüø ніæ на 1 станäаðтне віäõиëеннÿ (SD) 
ðоçãëÿäаєтüсÿ ÿк остеоïеніÿ, çниæеннÿ Ò 
на 2,5 SD і біëüøе – ÿк остеоïоðоç. 

Îцінкó виðаæеності веðтебðаëüноãо бо-
ëüовоãо синäðомó, стóïінü вïëивó остео-
ïоðоçó на ôіçи÷нó активністü і ïсиõі÷ний 
стан, а такоæ ÿкістü æиттÿ ïацієнтів ви-
çна÷аëи çа äоïомоãою óніôікованиõ оïи-
тóваëüників. Виðаæеністü веðтебðаëüно-
ãо боëüовоãо синäðомó оцінюваëи çа äа-
ними ÷отиðüоõскëаäово¿ віçóаëüно¿ анаëо-
ãово¿ øкаëи (ВАØ), ÿка вкëю÷ає ÷отиðи 
10-баëüні ïіäøкаëи: ðівенü боëю на момент 
оïитóваннÿ (ВАØ-1), сеðеäній (тиïовий) 
ðівенü боëю (ВАØ-2), мінімаëüний ðівенü 
боëю (в найкðащий ïеðіоä õвоðоби) (ВАØ-
3) і максимаëüний ðівенü боëю (в найãіð-
øий ïеðіоä õвоðоби) (ВАØ-4). Ðеçóëüтат 
виçна÷аєтüсÿ ÿк сóма баëів çа коæною ïіä-
øкаëою окðемо. Ïокаçники ÿкості æит-
тÿ оцінюваëи çа äоïомоãою ªвðоïейсüкоãо 
оïитóваëüника ÿкості æиттÿ (EuroQuality 
of life або EuroQol-5D), ÿкий вкëю÷ає äві 
ïіäøкаëи: EuroQol-5D-1 — çаãаëüний стан, 
ïов’ÿçаний іç õвоðобою, йоãо вïëив на ïо-
всÿкäеннó активністü ïацієнта (ïеðесóван-
нÿ, активністü ó ïовсÿкäенномó æитті, са-
мообсëóãовóваннÿ, виðаæеністü боëüовоãо 
синäðомó, настðій) і EuroQol-5D-2 — çміна 
çаãаëüноãо станó на тëі ëікóваннÿ. Ðеçóëü-
тат виçна÷аєтüсÿ ÿк сóма баëів çа коæною 
ïіäøкаëою окðемо. Ïокаçники ïоðóøен-
нÿ æиттєäіÿëüності та çаãаëüно¿ активнос-
ті оцінюваëи çа äоïомоãою оïитóваëüників 
Ðоëанäа-Ìоððіса («Áіëü ó ниæній äіëÿнці 
сïини й ïоðóøеннÿ æиттєäіÿëüності», ÿкий 
вкëю÷ає 18 ïитанü ç віäïовіäÿми «так» ÷и 
«ні») і ECOS-16 («Ваø стан ïðотÿãом ми-
нóëоãо тиæнÿ, ïов’ÿçаний ç боëем ó сïи-
ні», ÿкий вкëю÷ає 16 ïитанü ç ï’ÿтüма ва-
ðіантами віäïовіäей ó коæномó). Ðеçóëüтат 
виçна÷аєтüсÿ ÿк сóма баëів. Всі оïитóваëü-
ники çаïовнюваëи ïацієнти ïіä контðоëем 
ëікаðÿ.

Таблиця 1. Клініко-анамнестичні показники жінок, 
що приймали препарат Акласта

Ïокаçники M±m Min-Max
Вік, ðоки 65,3±0,8 47,0-86,0
Çðіст, см 158,6±0,6 139,0-172,0
Ìаса, кã 69,6±1,4 46,0-100,0
²нäекс маси тіëа, óм.оä. 27,2±0,6 18,3-39,1
Вік менаðõе, ðоки 13,9±0,2 10,0-20,0
Вік меноïаóçи, ðоки 48,2±0,9 43,0-58,0
Òðиваëістü ïостменоïаó-
çи, ðоки 16,4±1,0 1,0-44,0
Ñеðеäній ðівенü боëю (çа 
øкаëою ВАØ-2), баëи 4,3±0,2 1,0-9,0
ÌÙÊÒ всüоãо скеëета,  
ã/см2 0,96±0,01 0,76-1,20
ÌÙÊÒ ïоïеðековоãо віääіëó 
õðебта (L1

²–L4
²V), ã/см2 0,85±0,02 0,42-1,21

ÌÙÊÒ øийки стеãново¿ 
кістки, ã/см2 0,71±0,01 0,41-0,95
ÌÙÊÒ стеãново¿ кістки, ã/
см2 0,76±0,01 0,37-1,03
Ò-ïокаçник всüоãо скеëета, 
óм. оä. -2,01±0,13 (-4,59)-(-1,11)
T-ïокаçник ïоïеðеково-
ãо віääіëó õðебта (L1

²–L4
²V), 

óм. оä. -2,73±0,13 (-6,33)-(-0,25)
T-ïокаçник øийки стеãново¿ 
кістки, óм. оä. -2,34±0,08 (-4,20)-(-0,61)
Наÿвністü остеоïоðоти÷ниõ 
ïеðеëомів ó анамнеçі, % 95,5
Наÿвністü ïеðеëомів тіë 
õðебців, % 83,1
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Òðиваëістü сïостеðеæеннÿ скëаëа 2 
ðоки, всі äосëіäæеннÿ ïðовоäиëи на ïо÷ат-
кó äосëіäæеннÿ і ÷еðеç 3, 6, 9, 12 та 24 міс. 
сïостеðеæеннÿ. Анаëіç ó ïіäãðóïаõ ïðово-
äиëи çаëеæно віä вікó õвоðиõ (50-59, 60-
69 і 70-79 ðоків), стóïенÿ виðаæеності çмін 
кістково¿ тканини (остеоïоðоç та остеоïе-
ніÿ), наÿвності ïеðеëомів ðіçно¿ ëокаëіçа-
ці¿ (ïеðеëоми тіë õðебців, маëотðавмати÷ні 
ïеðиôеðи÷ні ïеðеëоми та інø.).

Динамікó ïокаçників (%) об÷исëюваëи çа 
ôоðмóëою:

Δ показникa (%) = [(показник після – 
показник до) /показник до] • 100.

Îтðимані ðеçóëüтати анаëіçóваëи ç ви-
коðистаннÿм метоäів ваðіаційно¿ статисти-
ки çа äоïомоãою ïðоãðами «Statistika 6.0» 
Copyright© «StatSoft, Inc», ç викоðистан-
нÿм кðитеðію Ñт’юäента äëÿ сïоðіäнениõ 
вибіðок і оäноôактоðноãо äисïеðсійноãо 
анаëіçó Anova. Віäмінності ïокаçників вва-
æаëи äостовіðними ïðи ð<0,05.

Ñхеìа ëікóваннÿ. Ïðеïаðат Акëас-
та ïðиçна÷аëи çãіäно інстðóкці¿ внóтðіø-
нüовенно кðаïеëüно 1 ðаç на ðік на тëі ïо-
стійноãо ïðийомó комбінованоãо ïðеïаðатó 
каëüцію та вітамінó D ïо 2 табë. на äобó 
ïðотÿãом 12 міс. (ç ðоçðаõóнкó 1000 мã/ä 
каëüцію і 600-800 ÌÎ/ä вітамінó D). Ïðе-
ïаðат Акëаста (5 мã на 100 мë ãотовоãо äëÿ 
інôóçі¿ ðоç÷инó) ввоäиëи внóтðіøнüовенно 
кðаïеëüно çі стабіëüною øвиäкістю. час ін-
ôóçі¿ скëаäав 15-20 õвиëин. Дëÿ ïðоôіëак-
тики ãðиïоïоäібниõ ðеакцій ïðотÿãом ïеð-
øиõ тðüоõ äнів ïðиçна÷аëи ïаðацетамоë ó 
äоçі 500-1000 мã/ä per os (ïðи необõіäності).

Ðезóëьтатè дîñëідженнÿ та ¿х îбãîвî-
реннÿ. Ïðи анаëіçі вïëивó теðаïі¿ ïðеïаðа-
том Акëаста на виðаæеністü веðтебðаëüно-
ãо боëüовоãо синäðомó çа äаними ÷отиðüоõ-
скëаäово¿ анкети ВАØ ÷еðеç 3 міс. сïосте-
ðеæеннÿ встановëено äостовіðне çменøен-
нÿ ïокаçників виðаæеності боëю на момент 
оïитóваннÿ (ВАØ-1), тиïовоãо (ВАØ-2), 
мінімаëüноãо (ВАØ-3) та максимаëüноãо 
(ВАØ-4) ðівнÿ боëю, ÿке çаëиøаëосü äо-
стовіðним і ÷еðеç 12 міс. сïостеðеæеннÿ 
(табë. 2).

Çменøеннÿ виðаæеності боëüовоãо син-
äðомó сóïðовоäæóваëосü äостовіðним ïо-
кðащаннÿм çаãаëüноãо станó õвоðиõ і ïіä-
вищеннÿм ðівнÿ ¿õ æиттєво¿ активності. 

Çа ðеçóëüтатами оïитóваëüника Ðоëанäа-
Ìоððіса (табë. 2) óæе ÷еðеç 3 міс. сïосте-
ðіãаëи äостовіðне çменøеннÿ ïокаçників на 
12%, ÿке óтðимóваëосÿ й ÷еðеç 6, 9 та 12 
міс. сïостеðеæеннÿ. Òакоæ нами встанов-
ëене äостовіðне çниæеннÿ ïокаçників ан-
кети ECOS-16, ÿке бóëо максимаëüним ÷е-
ðеç 3 та 6 міс. сïостеðеæеннÿ й çаëиøаëосü 
äостовіðно ниæ÷им ïоðівнÿно ç виõіäними 
ïокаçниками на 9 та 12 міс. сïостеðеæеннÿ.

Ïокðащаннÿ çаãаëüноãо станó ïацієнток 
ïіäтвеðäæóваëосü і çменøеннÿм ïокаçни-
ків анкети EuroQol-5D-1 (табë. 2). Ïоçитив-
на äинаміка ïокаçників ÿкості æиттÿ бóëа 
виðаæеною ïðотÿãом ïеðøиõ 9 міс. сïо-
стеðеæеннÿ, ïðоте на 12 міс. сïостеðеæен-
нÿ віäбóваëосü äеÿке çðостаннÿ ïокаçни-
ків, що свіä÷итü ïðо ïоãіðøеннÿ çаãаëüноãо 
станó ïацієнтів.

Ïðи анаëіçі äаниõ äвоôотонно¿ ðент-
ãенівсüко¿ äенситометðі¿ ïіä вëивом ëікó-
ваннÿ ïðеïаðатом Акëаста найбіëüø виðа-
æена ïоçитивна äинаміка ïокаçників вста-

Таблиця 2. Динаміка вертебрального больового 
синдрому та якості життя в постменопаузальних 

жінок на тлі лікування препаратом Акласта (Δ±SD)
Ïокаçники t p

ВАШ-2 (середній рівень болю)
3 міс. -0,724±2,133 3,2 0,002
6 міс. -0,396±2,540 1,3 0,20
9 міс. -0,141±2,633 0,3 0,73
12 міс. -1,058±2,366 2,9 0,005

ВАШ-3 (мінімальний рівень болю)
3 міс. -0,730±1,742 3,9 0,0002
6 міс. -0,776±2,285 2,8 0,007
9 міс. 0,090±2,640 -0,2 0,83
12 міс. -0,942±2,164 2,9 0,006

ВАШ-4 (максимальний рівень болю)
3 міс. -0,793±2,417 3,1 0,003
6 міс. -0,873±2,818 2,5 0,01
9 міс. -0,910±,513 1,6 0,11
12 міс. -1,035±2,700 2,5 0,01

Анкета Роланда-Морріса
3 міс. -1,960±4,199 4,4 0,0000
6 міс. -1,918±4,402 3,6 0,0007
9 міс. -2,192±,0575 2,7 0,01
12 міс. -2,151±4,465 3,2 0,003

ECOS-16
3 міс. -5,230±7,484 6,5 0,0000
6 міс. -4,657±10,795 3,5 0,0008
9 міс. -4,474±10,381 2,7 0,01
12 міс. -5,698±11,005 3,4 0,002

EuroQol-5D
3 міс. -0,667±1,604 3,9 0,0002
6 міс. -0,701±1,596 3,6 0,0006
9 міс. -0,667±1,595 2,6 0,01
12 міс. -0,419±1,636 1,7 0,10
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новëена (табë. 3) на ðівні ïоïеðековоãо віä-
äіëó õðебта (L1

²–L4
²V). Динаміка ïокаçни-

ка ÌÙÊÒ скëаëа віäïовіäно ÷еðеç 3 міс. 
- 4,6%, 6 міс. - 5,1%, 9 міс. – 7,7% і 12 міс. 
- 8,0%.

Таблиця 3. Динаміка МЩКТ різних регіонів скеле-
та в жінок у постменопаузальному періоді на тлі 

лікування препаратом Акласта (Δ±SD)

Ïокаçники t p
МЩКТ всього скелета

3 міс. 0,010±0,024 -3,8 0,0003
6 міс. 0,012±0,022 -4,5 0,0000
9 міс. 0,017±0,024 -4,6 0,0000
12 міс. 0,015±,0240 -4,0 0,0002

МЩКТ поперекового відділу хребта
3 міс. 0,043±0,055 -7,5 0,0000
6 міс. 0,048±0,054 -7,2 0,0000
9 міс. 0,073±0,051 -9,4 0,0000
12 міс. 0,070±0,057 -8,5 0,0000

МЩКТ шийки стегнової кістки
3 міс. 0,005±0,037 -1,2 0,24
6 міс. 0,011±0,054 -1,6 0,12
9 міс. 0,011±0,041 -1,7 0,10
12 міс. 0,009±0,058 -1,0 0,31

МЩКТ стегнової кістки
3 міс. 0,015±0,042 -3,4 0,001
6 міс. 0,004±0,085 -0,4 0,69
9 міс. 0,003±0,071 -0,3 0,78
12 міс. 0,005±0,078 -0,5 0,63

Динаміка ïокаçників ÌÙÊÒ стеãново¿ 
кістки, ¿¿ øийки, тðикóтника Ваðäа, çони 
веðтëюãа, а такоæ ðіçниõ ðеãіонів ïðомене-
во¿ кістки бóëа менø виðаæеною та не äо-
стовіðною ïðотÿãом óсüоãо ïеðіоäó сïосте-
ðеæеннÿ.

Ïðи анаëіçі ïокаçників ÌÙÊÒ всüоãо 
скеëета нами встановëена ¿õ ïоçитивна äи-
наміка вæе ÷еðеç 3 міс. сïостеðеæеннÿ, ÿка 
óтðимóваëасü ïðотÿãом óсüоãо ïеðіоäó сïо-
стеðеæеннÿ (табë. 3).

Ïðи анаëіçі ïокаçників веðтебðаëüноãо 
боëüовоãо синäðомó, ÌÙÊÒ та ÿкості æит-
тÿ в ïіäãðóïаõ çаëеæно віä вікó нами ви-
ÿвëена ïоçитивна тенäенціÿ в ¿õ äинаміці в 
óсіõ віковиõ ãðóïаõ. Достовіðниõ віäміннос-
тей ïокаçників виðаæеності боëüовоãо син-
äðомó та ÿкості æиттÿ на ïо÷аткó äосëі-
äæеннÿ та ïðотÿãом ïеðіоäó сïостеðеæен-
нÿ не віäçна÷аëосÿ в ïіäãðóïаõ çаëеæно віä 
вікó. Òемïи ïðиðостó ÌÙÊÒ не віäðіçнÿ-
ëисü ó ãðóïаõ çаëеæно віä вікó обстеæе-
ниõ ïðотÿãом óсüоãо ïеðіоäó сïостеðеæен-
нÿ (ðис. 1).

ВАШ-4 (максимальний рівень болю)
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Ðèñ. 1. Дèнаìіка ïîказнèків бîëьîвîãî ñèндрîìó 
(À), ÌÙÊÒ хребта (Б) та ÿкîñті жèттÿ (В) на тëі 
ëікóваннÿ Àкëаñтîю заëежнî від вікó та ïеріîдó 

ñïîñтереженнÿ.

Ïðи анаëіçі äинаміки ïокаçників ðентãе-
нівсüко¿ äенситометðі¿ çаëеæно віä стóïенÿ 
тÿæкості çмін ó кістковій тканині (ïацієнт-
ки ç остеоïоðоçом ÷и остеоïенією) нами не 
виÿвëено äостовіðниõ віäмінностей ó ãðó-
ïаõ ïðотÿãом óсüоãо ïеðіоäó сïостеðеæен-
нÿ (ðис. 2).
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Ðèñ. 2. Дèнаìіка ïîказнèків ÌÙÊÒ хребта (À) та 
вñьîãî ñкеëета (Б) на тëі ëікóваннÿ Àкëаñтîю за-
ëежнî від вèраженîñті зìін ó кіñткîвіé тканèні 

та ïеріîдó ñïîñтереженнÿ.

Нами не виÿвëено äостовіðниõ віäмін-
ностей ó äинаміці ïокаçників стðóктóðно-
ôóнкціонаëüноãо станó ðіçниõ ðеãіонів ске-
ëета, а такоæ ó ïокаçникаõ, ÿкі õаðактеðи-
çóютü виðаæеністü веðтебðаëüноãо боëüо-
воãо синäðомó та ÿкості æиттÿ, çаëеæно віä 
наÿвності в анамнеçі остеоïоðоти÷ниõ ïе-
ðеëомів ðіçно¿ ëокаëіçаці¿ (ðис.3).

Òакоæ çа ðеçóëüтатами äаноãо äосëі-
äæеннÿ не виÿвëено äостовіðниõ віäмінос-
тей ó äинаміці ïокаçників ðентãенівсüко¿ 
äенситометðі¿ в ãðóïаõ çаëеæно віä наÿв-
ності та кіëüкості (1, 2-3, 4 і біëüøе) äеôоð-
мацій тіë õðебців.

Ó 10 ïостменоïаóçаëüниõ æінок оціне-
но äинамікó веðтебðаëüноãо боëüовоãо син-
äðомó, ÿкості æиттÿ та ïокаçників ÌÙÊÒ 
ðіçниõ äіëÿнок скеëета ÷еðеç 2 ðоки ëікó-
ваннÿ.

Ïðи анаëіçі ðеçóëüтатів нами отðимано 
äостовіðне çниæеннÿ виðаæеності боëüово-
ãо синäðомó ÷еðеç 12 міс. ëікóваннÿ, ÿке ще 
біëüøою міðою ïосиëюваëосü ïðи ïовтоð-

номó ïðовеäенні інôóçі¿ й оцінці ïокаçни-
ків ÷еðеç 24 міс. (ðис. 4).

Ïоçитивна äинаміка виðаæеності боëüо-
воãо синäðомó сóïðовоäæóваëасü ïокðа-
щаннÿм ïокаçників ÿкості æиттÿ. Òак, çа 
äаними анкети ECOS-16 äинаміка ïокаçни-
ків ÷еðеç 12 і 24 міс. ëікóваннÿ скëаëа віä-
ïовіäно 8,3 та 18,1% (ðис. 4).

Òакоæ нами встановëена ïоçитивна äи-
наміка ïокаçників ÌÙÊÒ ïðи ïðовеäенні 
ïовтоðно¿ інôóçі¿ ïðеïаðатó. Ïðиðіст ïо-
каçників ÌÙÊÒ ÷еðеç 24 міс. сïостеðе-
æеннÿ на ðівні ïоïеðековоãо віääіëó õðебта 
скëав 9,7% (ðис. 4).

Ïіä ÷ас ïðовеäеннÿ інôóçі¿ ïðеïаðатó 
Акëаста бóëи çаôіксовані настóïні ïобі÷ні 
ðеакці¿: ãðиïоïоäібні ðеакці¿ – 30,6%, ãоëо-
вний біëü і çаãаëüна сëабкістü (9%), сóäоми 
в ëитковиõ м’ÿçаõ – 1,1%. ²нøиõ ïðоÿвів ç 
бокó сеðцево-сóäинно¿, äиõаëüно¿, се÷оста-
тево¿ системи й øëóнково-киøковоãо тðак-
тó çаðеєстðовано не бóëо. Наäаëі çа 12 міс. 
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ëежнî від наÿвнîñті îñтеîïîрîтèчнèх ïереëîìів і 
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сïостеðеæеннÿ çа õвоðими інøиõ ïобі÷ниõ 
ðеакцій çаôіксовано не бóëо.

Òаким ÷ином, ó ðеçóëüтаті äаноãо äо-
сëіäæеннÿ встановëено ïоçитивний вïëив 

щоðі÷ниõ інôóçій çоëенäðоново¿ кисëоти 
на виðаæеністü веðтебðаëüноãо боëüовоãо 
синäðомó, ïокаçники мінеðаëüно¿ щіëüнос-
ті кістково¿ тканини та ÿкості æиттÿ. Ïоçи-
тивна äинаміка ïокаçників не віäðіçнÿëасü 
ó ãðóïаõ çаëеæно віä вікó õвоðиõ (50-59, 
60-69 і 70-79 ðоків), стóïенÿ виðаæеності 
çмін кістково¿ тканини (остеоïоðоç та осте-
оïеніÿ) та наÿвності ïеðеëомів ðіçно¿ ëока-
ëіçаці¿ (ïеðеëоми тіë õðебців, маëотðавма-
ти÷ні ïеðиôеðи÷ні ïеðеëоми та інø.). Ïо-
бі÷ні ðеакцій на інôóçію бóëи çаðеєстðова-
ні ëиøе в ðаннüомó ïеðіоäі й скëаëи бëиçü-
ко 30%. Най÷астіøими ç ниõ бóëи ãðиïо-
ïоäібні ÿвища, ÿкі кóïóваëисü ïðотÿãом 
ïеðøиõ 3 äнів. Çваæаю÷и на це, ïðеïаðат 
Акëаста моæе бóти ðекоменäований äëÿ 
ëікóваннÿ встановëеноãо остеоïоðоçó в æі-
нок ó ïостменоïаóçаëüномó ïеðіоäі ÿк беç-
ïе÷ний та еôективний антиостеоïоðоти÷-
ний çасіб.
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Вñтóï. Ðаціонаëüне õаð÷óваннÿ є оä-
ним ç найбіëüø ваãомиõ ÷инників, ÿкі 
вïëиваютü на оïтимаëüне ôóнкціонóван-
нÿ всіõ оðãанів та систем, аäаïтаційно-
комïенсатоðні моæëивості оðãаніçмó та ðі-
венü çäоðов'ÿ ïоïóëÿці¿ çаãаëом. На æаëü, 
çа останні ðоки ÿкістü õаð÷óваннÿ насе-
ëеннÿ çна÷но ïоãіðøиëасÿ [1, 2]. Çміниëа-
сÿ стðóктóðа äобовиõ ïðоäóктовиõ набо-
ðів, çменøиëосÿ сïоæиваннÿ м'ÿсниõ, мо-
ëо÷ниõ ïðоäóктів, ово÷ів і ôðóктів сеðеä 
ðіçниõ ãðóï насеëеннÿ та çбіëüøиëосÿ сïо-
æиваннÿ висококаëоðійниõ ïðоäóктів õаð-
÷óваннÿ ç ниçüкою біоëоãі÷ною цінністю. 
Насëіäками такоãо õаð÷óваннÿ є ïоðóøен-
нÿ õаð÷овоãо статóсó насеëеннÿ, виникнен-
нÿ ãіïовітаміноçів і ãіïомікðоеëементоçів, 
çниæеннÿ імóнітетó, ïоãіðøеннÿ ïокаçни-
ків ôіçи÷ноãо ðоçвиткó, çðостаннÿ сеðцево-
сóäинно¿ та енäокðинно¿ ïатоëоãі¿, çаõво-
ðюванü øëóнково-киøковоãо тðактó, äеôі-
цитниõ анемій, остеоïоðоçó та інøиõ не-
інôекційниõ çаõвоðюванü аëіментаðно обó-
мовëеноãо õаðактеðó [3-5]. 

Ìетîю äаноãо äосëіäæеннÿ бóëо вив÷и-
ти стан ôакти÷ноãо õаð÷óваннÿ, мінеðаëü-
но¿ щіëüності кістково¿ тканини та ÷астоти 
вітамін D-äеôіцитó сеðеä насеëеннÿ Ëüвів-
сüко¿ обëасті. Ïðеäставëена ðобота є ôðаã-
ментом Óкðа¿но-Áіëоðóсüкоãо наóково-
äосëіäноãо ïðоектó «Ðоçðобка системи äі-
аãностики, ïðоôіëактики та ëікóваннÿ ïо-
стменоïаóçаëüноãо остеоïоðоçó в æінок 
Óкðа¿ни та çаõіäноãо ðеãіонó Ðесïóбëіки 
Áіëоðóсü». 

Ìатеріаëè та ìетîдè äосëіäæеннÿ. Îä-
номоментні еïіäеміоëоãі÷ні äосëіäæеннÿ 
ïðовоäиëисÿ в тðüоõ ðайонаõ Ëüвівсüко¿ 
обëасті: Áóçüкомó, Êам’ÿнка-Áóçüкомó та 
Ñтаðосамбіðсüкомó.

Îбстеæено 183 æитеëі віком віä 19 äо 88 
ðоків (сеðеäній вік скëав 57,0±13,7 ð). Ñе-
ðеä обстеæениõ ïеðеваæаëи æінки (87,0%). 
Віäбіð ïацієнтів ïðоõоäив øëÿõом сëіïо¿ 
вибіðки. 

Виçна÷еннÿ стðóктóðно-ôóнкціонаëü-
ноãо станó кістково¿ тканини (ÑÔÑÊÒ) ïðо-
воäиëосÿ ç викоðистаннÿм метоäó óëüтðаç-
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Ðезюìе. Ó статті навеäено ðеçóëüтати оäномоментноãо еïіäеміоëоãі÷ноãо äосëіäæеннÿ стðóктóðно-
ôóнкціонаëüноãо станó кістково¿ тканини, ôакти÷ноãо õаð÷óваннÿ, ðівнÿ 25-ÎН вітамінó D3 та ïа-
ðатãоðмонó в сиðоватці кðові 184 æитеëів Ëüвівсüко¿ обëасті віком віä 19 äо 88 ðоків. Ñеðеä обсте-
æениõ ïеðеваæаëи æінки (87,0%). Віäбіð ïацієнтів ïðоõоäив øëÿõом сëіïо¿ вибіðки.   
Встановëено, що кіëüкістü основниõ нóтðієнтів ó äобовомó ðаціоні обстеæениõ на 30-40% менøе віä 
ðекоменäованиõ ноðм. Æитеëі Ëüвівсüко¿ обëасті вæиваютü в сеðеäнüомó (385,9±21,8) мã/ä каëü-
цію та (0,8±0,1) мкã/ä вітамінó D. Ó 90,7% обстеæениõ çаðеєстðовано вітамін D-äеôіцит. Втоðин-
ний ãіïеðïаðатиðеоç äіаãностовано в 11,5% ïацієнтів. Îстеоïоðоç виÿвëено ó 8,8% ïацієнтів, остео-
ïенію - в 34,4 та ноðмаëüний стðóктóðно-ôóнкціонаëüний стан кістково¿ тканини - в 56,8% обсте-
æениõ. Встановëено неãативний сëабкий коðеëÿційний çв'ÿçок міæ ðівнем 25-ÎН вітамінó D3 та 
ðівнем ïаðатãоðмонó (r=-0,11, p<0,05) і сëабкий ïоçитивний коðеëÿційний çв’ÿçок äосëіäæóваноãо 
ïокаçника çі øвиäкістю ïðоõоäæеннÿ óëüтðаçвóкó в ï’ÿтковій кістці (r=0,15, p=0,02).

Ключові слова: стðóктóðно-ôóнкціонаëüний стан кістково¿ тканини, 25-ÎН вітамін D3, стан ôакти÷ноãо õаð-
÷óваннÿ.
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вóково¿ äенситометðі¿ ï’ÿтково¿ кістки аïа-
ðатом “Sahara” (Hologic, ÑØА). 

Ñтан ôакти÷ноãо õаð÷óваннÿ оцінюва-
ëи анкетно-оïитóваëüним метоäом “äобо-
воãо віäтвоðеннÿ” ðаціонів õаð÷óваннÿ çа 
останні тðи äні ç викоðистаннÿм мóëÿæів 
ïðоäóктів і стðав. Ðеçóëüтати анаëіçóва-
ëисÿ çа äоïомоãою комï’ютеðно¿ ïðоãðами 
та ïоðівнюваëисÿ ç ноðмативними äаними 
основниõ õаð÷овиõ ðе÷овин äëÿ насеëеннÿ 
Óкðа¿ни [7]. 

Ðівенü 25-ÎН вітамінó D3 та ïаðатãоðмо-
нó в сиðоватці кðові вив÷аëи çа äоïомоãою 
õеміëюмінесцентноãо метоäó на імóноôеð-
ментномó анаëіçатоðі Eleksys 2010 (Roche 
Diagnostics, Німе÷÷ина) тест-системами 
cobas. 

Ñтатисти÷ний анаëіç ïðовоäиëи ç ви-
çна÷еннÿм ïаðаметðи÷ниõ та неïаðаме-
тðи÷ниõ кðитеðі¿в. Ïðи анаëіçі викоðисто-
вóваëи ïакети ïðоãðам “Statistika 6.0”.

Ðезóëьтатè é îбãîвîреннÿ. Досëіäæен-
нÿ станó õаð÷óваннÿ ïокаçаëо, що æите-
ëі Ëüвівсüко¿ обëасті вæиваютü біëків, æи-
ðів, вóãëевоäів, вітамінів, макðо- та мікðо-
еëементів на 30-40% менøе віä äобовиõ ïо-
тðеб. Ëиøе ðівенü йоäó в õаð÷óванні віäïо-
віäав ðекоменäованим ноðмам. Ñëіä çаçна-

÷ити, що ÷астка ðосëинниõ біëків та æиðів 
ó äобовомó ðаціоні бóëа вищою çа наëеæні 
веëи÷ини (табë. 1).

Ñеðеäній ðівенü каëüцію в äобовомó ðа-
ціоні скëав (385,9±21,8) мã/ä, що є вäві÷і 
ниæ÷им çа ðекоменäовані ïокаçники. Ëиøе 
5,0% æитеëів вæиваëи аäекватнó кіëüкістü 
çаçна÷еноãо макðоеëементó.

Ðівенü вітамінó D ó õаð÷овомó ðаціоні 
такоæ бóв ниæ÷им (0,8±0,1) мкã/ä çа ðеко-
менäованó веëи÷инó. Ні в оäноãо ç обсте-
æениõ не бóëо äостатнüо¿ кіëüкості вітамі-
нó D ó äобовомó ðаціоні. 

Ðеçóëüтати äосëіäæеннÿ 25-ÎН вітамі-
нó D3 ó сиðоватці кðові ïокаçаëи, що äеôі-
цит вітамінó D3 äіаãностовано в 90,7% õво-
ðиõ, 8,1% ïацієнтів маëи ãëибокий äеôіцит 
вітамінó D3 (ниæ÷е 25 нмоëü/ë), а в 9,8% 
ðівенü 25-ÎН вітамінó D3 çнаõоäивсÿ ниæ-
÷е ïокаçника, ÿкий моæе äосëіäити аïаðат. 
Ëиøе 1,2% обстеæениõ маëи ðівенü 25-ÎН 
вітамінó D3 ó меæаõ ноðми (ðис. 1). 

На ðівенü 25-ÎН вітамінó D3 ó сиðоватці 
кðові вïëиваютü ÿк ãеоãðаôі÷не ïоëоæеннÿ 
кðа¿ни, так і кіëüкістü сïоæитоãо вітамінó 
D. Ó ïоðівнÿнні ç кðа¿нами, ÿкі çнаõоäÿтüсÿ 
на тій æе ãеоãðаôі÷ній øиðоті, що й Çаõіä-
на Óкðа¿на, сеðеäній ðівенü 25-ÎН вітамінó 

Таблиця 1. Показники основних нутрієнтів добового раціону пацієнтів залежно від регіону проживання 
(M±m)

Ïокаçник Çаõіä Ноðма

Áіëок, ã/ä 36,6±1,2 60,0-80,0
Áіëки, тваðинноãо ïоõоäæеннÿ, ã/ä 18,5±1,0 2/3 äобово¿ кіëüкості біëка
Áіëки, ðосëинноãо ïоõоäæеннÿ, ã/ä 18,2±0,5 1/3 äобово¿ кіëüкості біëка
Æиðи, ã/ä 43,6±1,7 60,0-80,0
Æиðи, ðосëинноãо ïоõоäæеннÿ, ã/ä 31,4±1,4 4/5 äобово¿ кіëüкості æиðó
Æиðи, тваðинноãо ïоõоäæеннÿ, ã/ä 12,3±0,6 1/5 äобово¿ кіëüкості æиðó
Вóãëевоäи, ã/ä 151,6±4,3 300,0-400,0
Вітамін А, мã/ä 0,2±0,0 1,0
β–каðотин, мã/ä 1,7±0,1 2,0-3,0
Вітамін Å, ÌÎ/ä 8,8±0,3 15,0-2,0
Вітамін D, мкã/ä 0,8±0,1 2,2-2,5
Вітамін В1, мã/ä 0,6±0,0 1,3-1,6

Вітамін В2,мã/ä 0,6±0,0 1,6-2,0

Вітамін В6, мã/ä 1,0±0,0 1,8-2,0

Вітамін В12, мã/ä 1,7±0,3 3,0

Вітамін Ñ, мã/ä 57,4±4,7 70,0-80,0
Êаëій, ã/ä 1,31±0,59 3,0-5,0
Ìаãній, мã/ä 202,2±1,8 350,0-400,0
Êаëüцій, мã/ä 385,9±21,8 800-1200
Ôосôоð, мã/ä 559,5±25,0 1200,0
Хëоð, мã/ä 1709,2±41,1 2000,0
Éоä, мкã/ä 21,8±1,4 15,0-20,0
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D3 коëиваєтüсÿ віä 33,2 нмоëü/мë (äосëі-
äæеннÿ SENECA, 1995) äо 34,75 нмоëü/мë 
(L. Napiorkowska та сïів., 2009) [8, 9]. Ñеðеä-
ній ïокаçник 25-ÎН0вітамінó D3 ó æитеëів 
Ëüвівсüко¿ обëасті, çа наøими äосëіäæен-
нÿми, скëаäає ëиøе 27,3±1,1 нмоëü/мë. 

В 11,5% обстеæениõ іç äеôіцитом 25-ÎН 
вітамінó D3 виÿвëено втоðинний ãіïеðïаðа-
тиðеоç. 

Ïðи äосëіäæенні вçаємоçв’ÿçкó міæ 
ðівнем 25-ÎН вітамінó D3 та ïаðатãоðмо-
ном виÿвëено сëабкó неãативнó коðеëÿцію 
(ðис. 2).
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 r = –0,11, p = 0,049

Ðèñ. 2. Взаºìîзв’ÿзîк ìіж рівнÿìè 25-ÎÍ вітаìі-
нó D3 та ïаратãîрìîнó в ñèрîватöі крîві ó жèте-

ëів ëьвівñькî¿ îбëаñті.

Óсім ïацієнтам бóëо ïðовеäено óëüтðаç-
вóковó äенситометðію. Îстеоïоðоç виÿвëе-
но ó 8,8% ïацієнтів, остеоïенію - в 34,4% та 
ноðмаëüний ÑÔÑÊÒ - ó 56,8% обстеæениõ.

Ïðи анаëіçі вçаємоçв’ÿçкó міæ ðівнем 
25-ÎН вітамінó D3 та ïокаçниками ÑÔÑÊÒ 
виÿвëено сëабкий ïоçитивний коðеëÿ-
ційний çв’ÿçок äосëіäæóваноãо ïокаçни-
ка çі øвиäкістю ïðоõоäæеннÿ óëüтðаçвó-
кó (табë. 2). Òаким ÷ином, моæна вваæа-
ти, що вітамін D-äеôіцит неãативно вïëи-
ває на еëасти÷ністü та щіëüністü кістково¿ 
тканини.

Таблиця 2. Взаємозв’язок між рівнем 25-ОН вітаміну 
D3 та показниками структурно-функціонального ста-

ну кісткової тканини в жителів Львівської області

Ïокаçник r p
²нäекс міцності, % 0,17 0,06
Øвиäкістü ïðоõоäæеннÿ óëüтðаç-
вóкó, м/с 0,15 0,02
Øиðокосмóãове осëабëеннÿ óëü-
тðаçвóкó, äÁ/ÌÃц 0,11 0,26

Вèñнîвîк. Ïðовеäені оäномоментні еïі-
äеміоëоãі÷ні äосëіäæеннÿ стðóктóðно-
ôóнкціонаëüноãо станó кістково¿ тканини 
æитеëів Ëüвівсüко¿ обëасті виÿвиëи осте-
оïені÷ний синäðом ó 43,3 % ïацієнтів. Îä-
ним іç ÷инників, ÿкі вïëиваютü на çниæен-
нÿ кістково¿ маси, є неïовноціне та неçба-
ëансоване õаð÷óваннÿ обстеæениõ, ниçü-
кий ðівенü вæиваннÿ каëüцію та вітамінó 
D. Çниæеннÿ концентðаці¿ 25-ÎН вітамі-
нó D3 ó сиðоватці кðові сïðиÿє ðоçвиткó 
втоðинноãо ãіïеðïаðатиðеоçó, ÿкий çаïóс-
кає ëанцюã  ïðискоðено¿ ðеçоðбці¿ кістко-
во¿ тканини. 
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СОСТОяНИЕ ФАКТИчЕСКОГО ПИТАНИя, МИ-
НЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ И 
ВИТАМИН D-ДЕФИЦИТА У ЖИТЕЛЕЙ ЛЬВОВ-

СКОЙ ОбЛАСТИ

Поворознюк В.В., Балацкая Н.И., Янковская 
Л.В., Кежун Л.В., Поворознюк Вас.В., 

Сыненькый О.В., Сыненька М.Ю., Кирилич О.М., 
Тарнавская О.П., Горлюк О.Н.

Ðезюìе. В статüе ïðеäставëены ðеçóëüтаты оä-
номоментноãо эïиäемиоëоãи÷ескоãо иссëеäованиÿ 
стðóктóðно-ôóнкционаëüноãо состоÿниÿ костной 
ткани, ôакти÷ескоãо ïитаниÿ, óðовнÿ 25-ÎН ви-
тамина D3 и ïаðатãоðмона в сывоðотке кðови 184 
æитеëей Ëüвовской обëасти в воçðасте от 19 äо 88 
ëет. Ñðеäи обсëеäованныõ ïðеобëаäаëи æенщины 
(87,0%). Îтбоð ïациентов ïðоõоäиë ïóтем сëеïой 
выбоðки. 

Óстановëено, ÷то коëи÷ество основныõ нóтðи-
ентов в сóто÷ном ðационе обсëеäованныõ на 30-
40% менüøе ðекоменäóемыõ ноðм. Æитеëи Ëüвов-
ской обëасти óïотðебëÿют в сðеäнем (385,9±21,8) 
мã/ä каëüциÿ и (0,8±0,1) мкã/ä витамина D. Ó 
90,7% обсëеäованныõ çаðеãистðиðован витамин 
D-äеôицит. Втоðи÷ный ãиïеðïаðатиðеоç äиаãно-
стиðован ó 11,5% ïациентов. Îстеоïоðоç выÿвëен 
ó 8,8% ïациентов, остеоïению – ó 34,4% и ноð-
маëüное стðóктóðно-ôóнкционаëüное состоÿние 
костной ткани – ó 56,8% обсëеäованныõ. Óста-
новëена неãативнаÿ сëабаÿ коððеëÿционаÿ свÿçü 
меæäó óðовнем 25-ÎН витамина D3 и óðовнем ïа-
ðатãоðмона (r=-0,11, p<0,05) и сëабаÿ ïоëоæитеëü-
наÿ коððеëÿционаÿ свÿçü иссëеäóемоãо ïокаçате-
ëÿ со скоðостüю ïðоõоæäениÿ óëüтðаçвóка в ïÿ-
то÷ной кости (r=0,15, p=0,02).

Ключевые слова: структурно-функциональное состоя-
ние костной тканини, 25-ÎН витамин D3, состоÿние 
фактического питания.

The STaTe of facTual nuTriTion, bone 
Mineral DenciTy anD viTaMin D Deffi-

ciency of lviv oblaST reSiDenTS

Povoroznyuk V.V., Balatska N.I., Yankovska L.V., 
Povoroznyuk Vas.V., Synenky O.V.,  

Synenka M.Yu., Kyrylych O.M., Tarnavska O.P., 
Horlyuk O.M.

Summаry. The article presents the results of 
simultaneous epidemiological study of structural 
and functional state of bone tissue, the state of 
actual consumption, the level of 25-OH vitamin D3 
and PTH in serum of 184 residents of Lviv region 
aged 19 to 88 years. Most of exemined were women 
(87,0%). Selection of patients was done by random 
sampling.

The Ukrainian population has a marked deficit 
of calcium and vitamin D consumption. The analysis 
of children, adolescents and postmenopausal 
women’s diet reveals a low calcium intake with 
food: the average level of calcium consumption is 
only 483±220 mg/day. 

The analysis of the consumption of the examined 
patients revealed that the number of major nutrients 
in daily diets  is in 30-40% less recommended 
norms. Lviv’s residents take (385,9±21,8) mg/d 
calcium and (0,8±0,1) mg/d vitamin D. In 90,7% 
patients recorded vitamin D-deficiency. Secondary 
hyperparathyroidism was diagnosed in 11,5% of 
patients. Osteoporosis detected in 8,8% patients, 
osteopenia in 34,4% and normal in 56,8% SFSKT 
surveyed. Found a weak negative correlation between 
the level of 25-OH vitamin D3 and PTH levels (r=-
0,11, p<0,05) and a weak positive correlation in the 
studied parameter passing speed of ultrasound in 
the heel bone (r=0,15, p=0,02).

Thus, studies have shown that the reduction 
of bone mass effects unbalanced nutrition, low 
consumption of calcium and vitamin D. Reduction 
of concentration of 25-OH vitamin D3 in serum 
promotes secondary hyperparathyroidism, which 
runs a chain of accelerated bone resorption.

Key words: structural and functional state of bone 
tissue, 25-OH vitamin D3, actual nourishment.
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МІНЕРАЛЬНА ЩІЛЬНІСТЬ КІСТКОВОї ТКАНИНИ В ЖІНОК 
РІЗНОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА ТИРЕОТОКСИКОЗ

Олійник О.Б.1, Поворознюк В.В.2

1Київський міський клінічний ендокринологічний центр
2ДУ «Інститут геронтології НАН України імені акад. Д.Ф. Чеботарьова»

Ðезюìе. Вив÷ена мінеðаëüна щіëüністü кістково¿ тканини ó æінок, õвоðиõ на тиðеотоксикоç, та ïðакти÷но 
çäоðовиõ æінок ðіçноãо вікó. Встановëено, що тиðеотоксикоç ïðиçвоäитü äо äостовіðноãо ¿¿ çни-
æеннÿ на всіõ ðівнÿõ скеëета в óсіõ віковиõ ãðóïаõ.  Деôіцит ÌÙÊÒ ó æінок, õвоðиõ на тиðеоток-
сикоç, сïостеðіãаєтüсÿ ïеðеваæно на ðівні ïеðиôеðи÷ноãо скеëета – óëüтðаäистаëüноãо віääіëó та 
сеðеäнüо¿ тðетини ïðоменево¿ кістки. Найбіëüøа втðата кістково¿ тканини сïостеðіãаєтüсÿ ó віко-
виõ ãðóïаõ 50-59 ðоків та 60-72 ðоки, а такоæ ó моëоäиõ ïацієнток 20-29 ðоків.

çóëüтаті ÷оãо кіëüкістü ðеçоðбовано¿ кіст-
ково¿ тканини в коæній оäиниці ðемоäеëю-
ваннÿ ïеðевищóє кіëüкістü çаново óтвоðе-
но¿ кістки, що ïðиçвоäитü äо втðати кістко-
во¿ маси й виникненнÿ остеоïоðоçó [2, 5, 8, 
11]. Òиðеотоксикоç ó æінок ó ïостменоïаó-
çі є äостовіðним ôактоðом ðиçикó виник-
неннÿ ïеðеëомів. Ó æінок ðеïðоäóктивноãо 
вікó на тëі наäëиøкó секðеці¿ тиðео¿äниõ 
ãоðмонів ïеðеëоми кісток такоæ виникаютü 
÷астіøе, ніæ ó çаãаëüній ïоïóëÿці¿ [14]. Ðÿä 
автоðів віäçна÷аютü ÷асткове віäновëеннÿ 
ÌÙÊÒ ïісëÿ коðекці¿ ãоðмонïðоäóкóю÷о¿ 
ôóнкці¿ щитоïоäібно¿ çаëоçи, õо÷а ïитаннÿ 
ïðо ïовне віäновëеннÿ ÌÙÊÒ çаëиøаєтü-
сÿ сïіðним [10, 13].

Çаãðоçа ðоçвиткó маëоçвоðотніõ çмін 
оïоðно-ðóõовоãо аïаðатó ïðи тиðеотокси-
коçі обóмовëює необõіäністü виðіøеннÿ ïи-
таннÿ ðаннüо¿ äіаãностики ïатоëоãі÷ниõ ïо-
ðóøенü кістково¿ тканини, ïоøóкó ðаціо-
наëüно¿ ïатоãенети÷но обґðóнтовано¿ те-
ðаïі¿ та ðоçðобки ïðоôіëакти÷ниõ çаõо-
äів. Îäнак, баãато асïектів äано¿ ïðобëе-
ми çаëиøаютüсÿ неäостатнüо вив÷еними й 
висвітëеними. Дотеïеð немає єäино¿ äóм-
ки щоäо ÷астоти ïоðóøеннÿ стðóктóðно-
ôóнкціонаëüноãо станó кістково¿ тканини ó 
õвоðиõ на тиðеотоксикоç, не ðоçкðиті ïа-
тоãенети÷ні меõаніçми ðоçвиткó ÿк самоãо 
çаõвоðюваннÿ, так і йоãо õðоні÷ниõ óскëаä-
ненü [1, 6]. Ïðотиðі÷÷ÿ моæóтü бóти обó-
мовëені ниçкою ïðи÷ин. Çокðема, не вðаõо-
вані ÷инники ðеïðоäóктивноãо статóсó, не-
çна÷ний ïеðіоä сïостеðеæеннÿ ïісëÿ ком-
ïенсаці¿ тиðеотоксикоçó, віäсóтністü єäи-

Çаõвоðюваннÿ щитоïоäібно¿ çаëоçи й 
остеоïоðоç – вçаємоïов’ÿçані øиðокоðоç-
ïовсюäæені кëіні÷ні стани в ïðоôесійній 
äіÿëüності ïðакти÷ноãо ëікаðÿ. Ãіïеðтиðе-
оç, ÿк і ãіïотиðеоç, виÿвëÿєтüсÿ ó 2% æінок 
і на ïоðÿäок ðіäøе в ÷оëовіків [9]. Ó стðóк-
тóðі тиðео¿äно¿ ïатоëоãі¿ в Óкðа¿ні õвоðоби 
ç наäëиøком ãоðмонів щитоïоäібно¿ çаëо-
çи (äиôóçний токси÷ний çоб, вóçëовий ток-
си÷ний çоб, тиðеотокси÷на аäенома) маютü 
виðаæенó çðостаю÷ó ïоøиðеністü ç висо-
кою ÷астотою тим÷асово¿ стійко¿ неïðа-
цеçäатності, що виçна÷ає соціаëüнó çна÷ó-
щістü циõ çаõвоðюванü.

Ïоøиðеністü синäðомó тиðеотоксикоçó 
в Óкðа¿ні станом на 1.01.2010 ð. станови-
ëа 109,7 на 100 тис. насеëеннÿ, çаõвоðюва-
ністü насеëеннÿ Óкðа¿ни на тиðеотоксикоç 
ó 2009 ð. становиëа 12,9 на 100 тис. насе-
ëеннÿ. Ùоðі÷ний ïðиðіст ÷исëа çаðеєстðо-
ваниõ õвоðиõ äосÿãає 4,7% [7].

чисеëüні ãоðмонаëüні та обмінні ïоðó-
øеннÿ, çóмовëені тиðеотоксикоçом, ïðи-
çвоäÿтü äо тÿæкиõ óскëаäненü, а томó ðан-
нÿ äіаãностика та аäекватне ëікóваннÿ õво-
ðиõ набóває веëикоãо çна÷еннÿ в ïоïеðеä-
æені вмикненнÿ ôóнкціонаëüниõ та оðãа-
ні÷ниõ çмін ó ниçці оðãанів і систем, çокðе-
ма в бóäові кістково¿ тканини.

Ïоðóøеннÿ стóктóðно-ôóнкціонаëüноãо 
станó кістково¿ тканини ÿк õðоні÷не 
óскëаäненнÿ тиðеотоксикоçó на сüоãоä-
ні стаëо çаãаëüновиçнаним ôактом [4, 12]. 
Ïðи тиðеотоксикоçі віäбóваєтüсÿ ïосиëен-
нÿ обоõ скëаäовиõ кістковоãо ðемоäеëю-
ваннÿ ç ïеðеваãою ïðоцесів ðеçоðбці¿, в ðе-
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ниõ кðитеðі¿в виçна÷еннÿ ÌÙÊÒ, оскіëüки 
äо останнüоãо ÷асó äëÿ оцінки станó кіст-
ково¿ тканини викоðистовóваëисü метоäи, 
ÿкі менø то÷ні в ïоðівнÿнні ç äвоõенеðãе-
ти÷ною ðентãенівсüкою абсоðбціометðією. 
Òомó на ÷асі çаëó÷еннÿ новітніõ метоäів äі-
аãностики та ðоçðобка ïатоãенети÷ниõ ïðо-
ãðам ëікóваннÿ та ïðоôіëактики кістковиõ 
ïоðóøенü ïðи тиðеотоксикоçі [3].

Ìетîю äосëіäæеннÿ бóëо виçна÷ити 
особëивості втðати ÌÙÊÒ ó ðіçниõ äіëÿн-
каõ скеëета та вив÷ити ðоçïовсюäæеністü 
остеоïоðоçó сеðеä æінок, õвоðиõ на тиðео-
токсикоç, ðіçноãо вікó.

Ìатеріаëè та ìетîдè. Îбстеæено 192 
æінки віком віä 20 äо 72 ðоків. Ñеðеäній вік 
скëав 45,7±14,1 ðоки, çðіст – 164,8±7,0 см, 
маса тіëа – 69,7±13,5 кã. Ç обстеæóваниõ 
95 æінок õвоðіëи ðіçними çаõвоðюваннÿ-
ми щитоïоäібно¿ çаëоçи, що сóïðовоäæó-
ваëисü ïіäвищеннÿм ¿¿ ôóнкці¿: äиôóç-
ним токси÷ним çобом (õвоðобою Ãðейвса-
Áаçеäова) – 80 (84,2%) ïацієнток, баãато-
вóçëовим токси÷ним çобом – 15 (15,8). На 
момент обстеæеннÿ всі õвоðі отðимóваëи 
ëікóваннÿ іç ïðивоäó тиðеотоксикоçó (ме-
äикаментоçне або õіðóðãі÷не) та ïеðебóва-
ëи в стані сóбкомïенсаці¿. Êонтðоëüнó ãðó-
ïó скëаëи 97 æінок, що не маëи в анамне-
çі ïатоëоãі¿ щитоïоäібно¿ çаëоçи. Çаëеæно 
віä вікó ïацієнтки в обоõ ãðóïаõ ïоäіëені на 
віäïовіäні вікові ïіäãðóïи: 20-29, 30-39, 40-
49, 50-59 та 60-72 ðоки. Êіëüкістü æінок ó 
ïіäãðóïаõ ó ãðóïі тиðеотоксикоçó віäïовіä-
но скëаëа 12, 21, 19, 24 та 19 осіб, а в контð-
оëüній ãðóïі – 20, 20, 20, 20 та 17 осіб. 

Досëіäæеннÿ ðівнів тиðео¿äниõ ãоðмонів 
ïðовоäиëостü на анаëіçатоðі COBAS E411 
(Roche Diagnostics, Ôðанціÿ). 

Двоõенеðãети÷нó ðентãенівсüкó абсоðб-
ціометðію ïðовоäиëи ç викоðистаннÿм 
ðентãенівсüкоãо äенситометðа «Prodigy» 
(GE Medical systems, Lunar, model 8743, 
2005). Îцінюваëи мінеðаëüнó щіëüністü 
кістково¿ тканини, Ò- та Z-ïокаçники на 
ðівні ïоïеðековоãо віääіëó õðебта, ïðокси-
маëüниõ äіëÿнок стеãновиõ кісток, óëüтðа-
äистаëüноãо віääіëó та сеðеäнüо¿ тðетини 
ïðоменево¿ кістки та всüоãо скеëета. Дëÿ 
õаðактеðистики ïоðóøенü стðóктóðно-
ôóнкціонаëüноãо станó кістково¿ ткани-
ни коðистóваëисÿ ðекоменäаціÿми ВÎÎÇ, 

çãіäно ç ÿкими çниæеннÿ ïокаçника Ò (а ó 
æінок äо 50 ðоків ïокаçника Z) біëüø ніæ 
на 1 станäаðтне віäõиëеннÿ (SD) ðоçãëÿäа-
єтüсÿ ÿк остеоïеніÿ, çниæеннÿ Ò на 2,5 SD 
і біëüøе – ÿк остеоïоðоç. 

Ñтатисти÷ний анаëіç отðиманиõ äаниõ 
ïðовоäиëи çа äоïомоãою ïакета ïðоãðам 
“Statistica 6,0” Copyright© StatSoft, Inc. 
1984-2001, Serial number 31415926535897. 
Викоðистовóваëи обðаõóнок çаãаëüноста-
тисти÷ниõ ïокаçників, оäноôактоðний äис-
ïеðсійний анаëіç, виçна÷еннÿ кðитеðію 
Øеôôе, t-кðитеðію Ñт’юäента. Çа ðівенü 
äостовіðності обðано ð<0,05.

Ðезóëьтатè. Ïðи ïоðівнÿнні антðоïоме-
тðи÷ниõ ïокаçників, ÿкі б моãëи вïëивати 
на стðóктóðно-ôóнкціонаëüний стан кіст-
ково¿ тканини (çðіст, маса та інäекс маси 
тіëа), ó æінок віäïовіäниõ віковиõ ïіäãðóï 
äостовіðні віäмінності бóëи віäсóтні.

Ïоðівнÿннÿ ïокаçників äвоõенеðãети÷-
но¿ ðентãенабсоðбціометðі¿ на ðівні всüо-
ãо скеëета виÿвиëо äостовіðне çниæен-
нÿ ÌÙÊÒ ó æінок, õвоðиõ на тиðеотокси-
коç, в óсіõ віковиõ ïіäãðóïаõ: ó 20-29 ðо-
ків (F=1,03, t=-3,98, p=0,0004), 30-39 ðо-
ків (F=1,22, t=-3,8, p=0,0005), 40-49 ðо-
ків (F=1,73, t=-2,14, p=0,04), 50-59 ðоків 
(F=3,36, t=-3,44, p=0,001) та в 60-72 ðоки 
(F=1,1, t=-3,99, p=0,0003) (табë. 1, ðис. 1).

На ðівні ïоïеðековоãо віääіëó õðебта (L1-
L4) ó  õвоðиõ на тиðеотоксикоç ïðостеæó-
ваëасü тенäенціÿ äо çниæеннÿ всіõ ïокаç-
ників ДÐА віäносно контðоëüно¿ ãðóïи. До-
стовіðні віäмінності виÿвëені ó віковиõ ïіä-
ãðóïаõ 30-39 ðоків (F=1,18, t=-2,64, p=0,01), 
40-49 ðоків (F=1,17, t=-2,24, p=0,01), 50-
59 ðоків (F=1,40, t=-2,29, p=0,03) та в 60-
72 ðоки (F=2,06, t=-3,60, p=0,001) (табë. 1, 
ðис. 2). 

Найвищі ïокаçники ÌÙÊÒ на ðівні 
ïðоксимаëüноãо віääіëó стеãново¿ кістки в 
æінок, õвоðиõ на тиðеотоксикоç, ïðиïаäа-
ëи на вік 40-49 ðоків, а в контðоëüній ãðó-
ïі – на 30-39 ðоків. Достовіðні віäмінності 
отðимані в ïіäãðóïаõ 20-29 ðоків (F=2,20, 
t=-4,20, p=0,0002), 30-39 ðоків (F=1,08, t=-
3,45, p=0,0001), 50-59 ðоків (F=1,06, t=-2,45, 
p=0,02) та в 60-72 ðоки (F=1,66, t=-2,26, 
p=0,03) (табë.1, ðис. 3).

Найбіëüøе çниæеннÿ ÌÙÊÒ віäносно 
контðоëüно¿ ãðóïи  виÿвëено на ðівні óëü-
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тðаäистаëüноãо віääіëó ïðоменево¿ кіст-
ки: в 20-29 ðоків (F=2,22, t=-2,91, p=0,007), 
30-39 ðоків (F=2,07, t=-2,82, p=0,007), 40-
49 ðоків (F=1,5, t=-3,78, p=0,0005), 50-59 
ðоків (F=1,38, t=-2,60, p=0,001) та в 60-72 
ðоки (F=1,18, t=-3,82, p=0,0005), що скëаëо 
-16,5, -13,1, -17,5, -13,4 та -23,4% віäïовіäно 
(табë. 1, ðис. 4). 

Ïокаçові çміни çаðеєстðовані такоæ на 
ðівні сеðеäнüо¿ тðетини ïеðеäïëі÷÷ÿ. Çни-
æеннÿ ÌÙÊÒ ó ãðóïі õвоðиõ на тиðеоток-
сикоç сïостеðіãаєтüсÿ в óсіõ віковиõ ïіä-
ãðóïаõ, çбіëüøóю÷исü іç віком, та äосÿãає 
максимаëüниõ çна÷енü ó віці 50-59 та 60-
72 ðоки: -17,9 та-23,4% віäïовіäно. Ïоðів-
нÿннÿ ïокаçників ДÐА виÿвиëо äостовіð-
не çниæеннÿ ÌÙÊÒ ó æінок, õвоðиõ на 
тиðеотоксикоç, ó  віковиõ ïіäãðóïаõ 30-39 
ðоків (F=4,38, t=-3,48, p=0,001), 40-49 ðо-

Таблиця 1. Показники МЩКТ жінок різного віку, 
хворих на тиреотоксикоз, та контрольної групи на 

різних рівнях скелета

Вікові ãðóïи 
ÌÙÊÒ, ã/см2

Òиðеотоксикоç Êонтðоëüна ãðóïа
Весü скеëет 

20-29 ðоків
30-39 ðоків
40-49 ðоків
50-59 ðоків
60-72 ðоки

1,038±0,018*
1,089±0,017*
1,120±0,021*
1,050±0,024*
0,941±0,024*

1,128±0,014
1,177±0,016
0,177±0,016
0,152±0,014
1,084±0,027

Ïоïеðековий віääіë õðебта (L1-L4)

20-29 ðоків
30-39 ðоків
40-49 ðоків
50-59 ðоків
60-72 ðоки

1,115±0,044
1,124±0,033*
1,095±0,034*
1,057±0,037*
0,874±0,029*

1,168±0,028
1,243±0,031
1,197±0,030
1,174±0,034
1,061±0,044

Ïðоксимаëüний віääіë стеãново¿ кістки
20-29 ðоків
30-39 ðоків
40-49 ðоків
50-59 ðоків
60-72 ðоки

0,863±0,022*
0,941±0,027*
0,976±0,022
0,939±0,030*
0,791±0,031*

1,019±0,026
1,072±0,027
1,033±0,022
1,045±0,031
0,090±0,043

Óëüтðаäистаëüний віääіë ïðоменево¿ кістки
20-29 ðоків
30-39 ðоків
40-49 ðоків
50-59 ðоків
60-72 ðоки

0,378±0,015*
0,401±0,017*
0,399±0,018*
0,379±0,016*
0,304±0,016*

0,453±0,018
0,462±0,012
0,484±0,014
0,438±0,015
0,396±0,018

Ñеðеäнÿ тðетина ïðоменево¿ кістки
20-29 ðоків
30-39 ðоків
40-49 ðоків
50-59 ðоків
60-72 ðоки

0,808±0,019
0,786±0,026*
0,791±0,025*
0,706±0,025*
0,577±0,028*

0,854±0,014
0,887±0,013
0,865±0,013
0,859±0,019
0,754±0,032
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Ðèñóнîк 4. Ïîрівнÿннÿ ïîказнèків двîхенерãе-
тèчнî¿ рентãенабñîрбöіîìетрі¿ на рівні óëьтра-

дèñтаëьнîãî віддіëó ïрîìеневî¿ кіñткè.
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ків (F=3,75, t=-2,65, p=0,01), 50-59 ðоків 
(F=2,11, t=-4,78, p=0,00002) та в 60-72 ðоки 
(F=1,14, t=-4,15, p=0,0002). Анаëоãі÷ні ðе-
çóëüтати отðимані ïðи ïоðівнÿнні ïокаçни-
ків Ò та Z (табë. 1, ðис. 5).
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Ðèñóнîк 5. Ïîрівнÿннÿ ïîказнèків двîхенерãе-
тèчнî¿ рентãенабñîрбöіîìетрі¿ на рівні ñередньî¿ 

третèнè ïрîìеневî¿ кіñткè.

Ïðи ïоðівнÿнні ïитомо¿ ваãи остеоïені¿ 
та остеоïоðоçó в æінок ðіçноãо вікó, õво-
ðиõ на тиðеотоксикоç, та контðоëüно¿ ãðó-
ïи виÿвëені настóïні віäмінності. В контð-
оëüній ãðóïі ïитома ваãа остеоïені¿ та ос-
теоïоðоçó на ðівні всüоãо скеëета скëаëа: в 
ïіäãðóïі 20-29 ðоків 5 та 0%, 30-39 ðоків – 
0 та 0%, 40-49 ðоків – 10 та 0%, 50-59 ðо-
ків – 0 та 0%, в ïіäãðóïі 60-72 ðоки – 29,4 
та 5,9% віäïовіäно (ðис. 6). В ãðóïі æінок, 
õвоðиõ на тиðеотоксикоç, ïитома ваãа ос-
теоïені¿ та остеоïоðоçó в ïіäãðóïаõ 20-29 

ðоків скëаëа 50 та 0%, 30-39 ðоків – 28,6 
та 0%, 40-49 ðоків – 21,1 та 0%, 50-59 ðоків 
– 39,3 та 12,5%, 60-72 ðоки – 47,4 та 36,8% 
віäïовіäно (ðис. 7).
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Ðèñóнîк 7. Ðîзïîдіë ïèтîìî¿ ваãè îñтеîïені¿ та 
îñтеîïîрîзó заëежнî від вікó в ãрóïі хвîрèх на 

тèреîтîкñèкîз на рівні вñьîãî ñкеëета.

Òаким ÷ином, на ðівні всüоãо скеëета в 
контðоëüній ãðóïі äо 60 ðоків остеоïоðо-
çó не виÿвëено, а ó віці 60-72 ðоки çміни 
ÌÙÊÒ маëи бëиçüко 35% æінок. Ó ãðó-
ïі õвоðиõ на тиðеотоксикоç ó 20-29 ðо-
ків ïоðóøеннÿ ÌÙÊÒ на ðівні остеоïені¿ 
маëи 50% æінок, äо вікó 40-49 ðоків ¿õ äоëÿ 
çменøиëасü äо 15,8%, а ïісëÿ 50 ðоків ÷аст-
ки остеоïені¿ та остеоïоðоçó çбіëüøиëисü 
та сÿãнóëи в ïіäãðóïі 60-72 ðоки 47,4% та 
36,8% віäïовіäно.

Ïитома ваãа остеоïені¿ та остеоïоðо-
çó на ðівні ïоïеðековоãо віääіëó õðебта в 
контðоëüній ãðóïі скëаëа ó віці 20-29 ðоків 
– 20 та 0%, 30-39 ðоків – 10 та 0%, 40-49 
ðоків – 20 та 0%, 50-59 ðоків – 30 та 0%, 60-
72 ðоки – 47,1 та 11,8% віäïовіäно (ðис. 8). В 
ãðóïі õвоðиõ на тиðеотоксикоç ïитома ваãа 
остеоïені¿ та остеоïоðоçó скëаëа ó віці 20-
29 ðоків – 33,3 та 0%, 30-39 ðоків – 33,3 та 
0%, 40-49 ðоків – 26,3 та 10,5%, 50-59 ðоків 
– 37,5 та 20,8%, 60-72 ðоки – 31,6 та 57,9% 
віäïовіäно (ðис. 9). Òенäенціÿ çміни ÷астки 
остеоïені¿ та остеоïоðоçó в обоõ ãðóïаõ оä-
накова – çменøеннÿ ÷астки æінок ç ноð-
маëüною кістковою тканиною в 20-29 ðоків, 
найкðащі ïокаçники ÌÙÊÒ ó віці 30-39 
ðоків та ïостóïове çбіëüøеннÿ ÷асток осте-
оïені¿ та остеоïоðоçó ïісëÿ 40 ðоків. Ïðоте 
в ãðóïі õвоðиõ на тиðеотоксикоç в óсіõ ві-
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Ðèñóнîк 6. Ðîзïîдіë ïèтîìî¿ ваãè îñтеîïені¿ та 
îñтеîïîрîзó заëежнî від вікó в кîнтрîëьніé ãрóïі 

на рівні вñьîãî ñкеëета.



Òом 14, ¹ 2, 2011 17

АктóальНа ПроБлеМа

ковиõ ïіäãðóïаõ ïитома ваãа остеоïені¿ та 
остеоïоðоçó біëüøа, а в контðоëüній ãðóïі 
остеоïоðоç виÿвëено ëиøе ïісëÿ 60 ðоків.
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Ðèñóнîк 8. Ðîзïîдіë ïèтîìî¿ ваãè îñтеîïені¿ та 
îñтеîïîрîзó заëежнî від вікó в кîнтрîëьніé ãрó-
ïі на рівні ïîïерекîвîãî віддіëó хребта (L1-L4).
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Ðèñóнîк 9. Ðîзïîдіë ïèтîìî¿ ваãè îñтеîïені¿ та îñ-
теîïîрîзó заëежнî від вікó ó хвîрèх на тèреîтîк-
ñèкîз на рівні ïîïерекîвîãî віддіëó хребта (L1-L4).

частка остеоïені¿ та остеоïоðоçó на ðів-
ні ïðоксимаëüноãо віääіëó стеãново¿ кіст-
ки в контðоëüній ãðóïі ó віці 20-29 ðоків 
скëаëа 5 та 0%, 30-39 ðоків – 0 та 0%, 40-
49 ðоків – 0 та 0%, 50-59 ðоків – 5 та 0%, 
60-72 ðоки – 23,5 та 17,6% віäïовіäно (ðис. 
10). Ïитома ваãа остеоïені¿ та остеоïоðо-
çó в ãðóïі õвоðиõ на тиðеотоксикоç скëаëа 
ó віці 20-29 ðоків 58,3 та 0%, 30-39 ðоків – 
23,8 та 0%, 40-49 ðоків – 15,8 та 0%, 50-59 
ðоків – 29,2 та 8,3%, 60-72 ðоки – 52,6 та 
15,8% віäïовіäно (ðис. 11).

На ðівні óëüтðаäистаëüноãо віääіëó ïðо-
менево¿ кістки ïитома ваãа остеоïені¿ та 

остеоïоðоçó ó õвоðиõ на тиðеотоксикоç та-
коæ ïомітно ïеðеваæаëа ïокаçники контð-
оëüно¿ ãðóïи. Òак ó контðоëüній ãðóïі  вони 
скëаëи ó віці 20-29 ðоків – 15 та 15%, 30-39 
ðоків – 35 та 0%, 40-49 ðоків – 10 та 0%, 50-
59 ðоків – 35 та 10%, 60-72 ðоки – 29,4 та 
35,3% віäïовіäно (ðис. 12). Ñеðеä õвоðиõ на 
тиðеотоксикоç ÷астка остеоïені¿ та остео-
ïоðоçó ó віці 20-29 ðоків скëаëа 50 та 25%, 
30-39 ðоків – 28,6 та 28,6%, 40-49 ðоків – 
31,6 та 36,8%, 50-59 ðоків – 20,8 та 50%, 60-
72 ðоки – 21,1 та 73,7% віäïовіäно (ðис. 13).

Ïитома ваãа остеоïені¿ та остеоïоðоçó в 
контðоëüній ãðóïі скëаëа ó віці 20-29 ðоків 
– 20 та 0%, 30-39 ðоків – 5 та 0%, 40-49 ðо-
ків – 15 та 0%, 50-59 ðоків – 25 та 0%, 60-72 
ðоки – 29,4 та 29,4% віäïовіäно (ðис. 14). В 
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Ðèñóнîк 10. Ðîзïîдіë ïèтîìî¿ ваãè îñтеîïені¿ та 
îñтеîïîрîзó заëежнî від вікó в кîнтрîëьніé ãрóïі 
на рівні ïрîкñèìаëьнîãî віддіëó ñтеãнîвî¿ кіñткè.

Пи
то

м
а 

ва
га

 о
ст

ео
пе

ні
ї т

а 
ос

те
оп

ор
оз

у,
 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Вік, роки
ОстеопорозОстеопенія

20–29 30–39 40–49 50–59 60–72

100 %

90 %

80 %

70 %

Норма

Ðèñóнîк 11. Ðîзïîдіë ïèтîìî¿ ваãè îñтеîïені¿ та 
îñтеîïîрîзó заëежнî від вікó ó хвîрèх на тèре-
îтîкñèкîз на рівні ïрîкñèìаëьнîãî віддіëó ñтеã-

нîвî¿ кіñткè. 
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ãðóïі õвоðиõ на тиðеотоксикоç ïитома ваãа 
остеоïені¿ та остеоïоðоçó в ïіäãðóïі 20-29 
ðоків скëаëа 58,3 та 0%, 30-39 ðоків – 23,8 
та 9,5%, 40-49 ðоків – 31,6 та 10,5%, 50-59 
ðоків – 41,7 та 39,3%, 60-72 ðоки – 26,3 та 
73,7% віäïовіäно (ðис. 15).

Òаким ÷ином, ïоðівнÿннÿ ïокаçників 
стðóктóðно-ôóнкціонаëüноãо станó кістко-
во¿ тканини, виçна÷ениõ метоäом ДÐА, міæ 
ãðóïами æінок, õвоðиõ на тиðеотоксикоç, 
та контðоëüною, виÿвëені настóïні çаконо-
міðності. Ïокаçники ÌÙÊÒ ó ãðóïі тиðео-
токсикоçó ниæ÷і віäносно контðоëüно¿ ãðó-
ïи. Достовіðні віäмінності міæ ними виÿв-
ëено в біëüøості віковиõ ïіäãðóï, а на ðів-
ні всüоãо скеëета та óëüтðаäистаëüноãо віä-
äіëó ïðоменево¿ кістки в óсіõ віковиõ ïіä-
ãðóïаõ. Найкðащі ïокаçники ÌÙÊÒ в обоõ 
ãðóïаõ сïостеðіãаëисü ïеðеваæно ó віці 30-
39 ðоків, ïісëÿ ÷оãо сïостеðіãаëосü ïðоãðе-
сивне çбіëüøеннÿ ¿¿ äеôіцитó в ãðóïі õво-
ðиõ на тиðеотоксикоç. Найбіëüøа втðата 
ÌÙÊÒ виÿвëена на ðівні óëüтðаäистаëü-
ноãо віääіëó та сеðеäнüо¿ тðетини ïðомене-
во¿ кістки, а такоæ на всіõ ðівнÿõ ó стаð-
øиõ віковиõ ãðóïаõ (50-59 та 60-72 ðоки). 
частка æінок ç ноðмаëüними ïокаçника-
ми ÌÙÊÒ сеðеä õвоðиõ на тиðеотоксикоç 
в óсіõ віковиõ ïіäãðóïаõ бóëа менøою, ніæ 
ó контðоëüній ãðóïі, та віäсóтнÿ ó віці 60-
72 ðоки, а остеоïоðоçó – біëüøою, çóстðі-
÷аëасü в óсіõ ïіäãðóïаõ та сÿãнóëа ç віком 
89,5% ó ïіäãðóïі 60-72 ðоки.

Висновки. Òиðеотоксикоç ïðиçвоäитü äо 
äостовіðноãо çниæеннÿ ÌÙÊÒ на всіõ ðів-
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Ðèñóнîк 12. Ðîзïîдіë ïèтîìî¿ ваãè îñтеîïені¿ та 
îñтеîïîрîзó заëежнî від вікó в кîнтрîëьніé ãрó-
ïі на рівні óëьтрадèñтаëьнîãî віддіëó ïрîìене-

вî¿ кіñткè.
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Ðèñóнîк 13. Ðîзïîдіë ïèтîìî¿ ваãè îñтеîïені¿ та 
îñтеîïîрîзó заëежнî від вікó ó хвîрèх на тèреî-
тîкñèкîз на рівні óëьтрадèñтаëьнîãî віддіëó ïрî-

ìеневî¿ кіñткè.
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Ðèñóнîк 14. Ðîзïîдіë ïèтîìî¿ ваãè îñтеîïені¿ та 
îñтеîïîрîзó заëежнî від вікó в кîнтрîëьніé ãрó-
ïі на рівні ñередньî¿ третèнè ïрîìеневî¿ кіñткè.
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Ðèñóнîк 15. Ðîзïîдіë ïèтîìî¿ ваãè îñтеîïені¿ та îñ-
теîïîрîзó заëежнî від вікó ó хвîрèх на тèреîтîк-
ñèкîз на рівні ñередньî¿ третèнè ïрîìеневî¿ кіñткè.
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нÿõ скеëета. Деôіцит ÌÙÊÒ ó æінок, õво-
ðиõ на тиðеотоксикоç, віäносно óмовно çäо-
ðовиõ коëиваєтüсÿ çаëеæно віä вікó: най-
кðащі ïокаçники виÿвëені ó віці 30-49 ðо-
ків, ç 50 ðоків він çбіëüøóєтüсÿ й сÿãає ó 
віці 60-72 ðоки на ðівні ïоïеðековоãо віä-
äіëó õðебта 17,9%, ïðоксимаëüноãо віääі-
ëó стеãново¿ кістки 12,2%, óëüтðаäистаëü-
ноãо віääіëó та сеðеäнüо¿ тðетини ïðоме-
нево¿ кістки ïо 23,4% віäïовіäно. Найбіëü-
øа втðата ÌÙÊÒ ó æінок, õвоðиõ на ти-
ðеотоксикоç, в óсіõ віковиõ ãðóïаõ сïосте-
ðіãаєтüсÿ на ðівні ïеðиôеðи÷ноãо скеëета 
– óëüтðаäистаëüноãо віääіëó та сеðеäнüо¿ 
тðетини ïðоменево¿ кістки.

Ç метою äіаãностики остеоïоðоçó та ви-
çна÷еннÿ ðиçикó виникненнÿ остеоïоðо-
ти÷ниõ ïеðеëомів ó ціє¿ катеãоðі¿ õвоðиõ 
äоціëüно ïðовоäити äвоõенеðãети÷нó ðент-
ãенівсüкó абсоðбціометðію ç обов’ÿçковим 
обстеæеннÿм çони ïеðеäïëі÷÷ÿ.
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МИНЕРАЛЬНАя ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ ТКА-
НИ У ЖЕНЩИН РАЗНОГО ВОЗРАСТА С ТИРЕ-

ОТОКСИКОЗОМ

Олейник А.Б.1, Поворознюк В.В.2 

1Киевский городской клинический 
эндокринологический центр 

2ГУ «Институт геронтологии НАН Украины 
имени акад. Д.Ф. Чеботарёва»

Ðезюìе. Èссëеäована минеðаëüнаÿ ïëотностü 
костной ткани ó æенщин, боëüныõ тиðеотокси-
коçом, и ïðакти÷ески çäоðовыõ æенщин ðаçноãо 
воçðаста. Óстановëено, ÷то тиðеотоксикоç ïðиво-
äит к äостовеðномó ее сниæению на всеõ óðов-
нÿõ скеëета во всеõ воçðастныõ ãðóïïаõ. Деôи-
цит ÌÏÊÒ ó æенщин, боëüныõ тиðеотоксикоçом, 
набëюäаетсÿ ïðеимóщественно на óðовне ïеðиôе-
ðи÷ескоãо скеëета – óëüтðаäистаëüноãо отäеëа и 
сðеäней тðети ëó÷евой кости. Наибоëüøаÿ ïотеðÿ 
костной ткани набëюäаетсÿ в воçðастныõ ãðóïïаõ 
50-59 ëет и 60-72 ãоäа, а такæе ó моëоäыõ ïаци-
енток 20-29 ëет.

bone Mineral DenSiTy in WoMen of 
DifferenT aGeS WiTh hyPerThyroiDiSM

Oliynyk O.B.1, Povoroznyuk V.V.2

1 Kiev Clinical Endocrinilogical Centre
2 ST “Institute of Gerontology NAS Ukraine”

Summary. There was studied bone mineral density 
in women suffering from hyperthyroidism and 
healthy women of different ages. Established that 
hyperthyroidism leads to a definite decrease of BMD 
at all levels of skeleton in all age groups. The deficit 
in BMD in women with thyrotoxicosis is observed 
mainly at the peripheral skeleton – ultradistal 
department and middle third of the radius. The 
greatest bone loss observed in the age groups 50-59 
years and 60-72 years and in younger patients 20-
29 years.
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ВІКОВІ ТА СТАТЕВІ ОСОбЛИВОСТІ  
ВЕРТЕбРАЛЬНОГО бОЛЬОВОГО СИНДРОМУ

Орлик Т.В., Поворознюк В.В., Григор’єва Н.В.

ДУ «Інститут геронтології НАМН України», 
Міжнародний остеоартрологічний центр, м. Київ 

Ðезюìе. В статüе ïðеäставëены äанные собственныõ иссëеäований ïо иçó÷ению особенностей веðтебðаëü-
ноãо боëевоãо синäðома ó æенщин и мóæ÷ин ðаçëи÷ноãо воçðаста. Ïокаçано, ÷то ó æенщин óðо-
венü боëевоãо синäðома в сïине äостовеðно óвеëи÷иваетсÿ с воçðаста 50-59 ëет в ãðóäном, а с 60-
69 ëет – в ïоÿсни÷ном отäеëаõ ïоçвоно÷ника. Ó мóæ÷ин не выÿвëено äостовеðноãо ïовыøениÿ 
óðовнÿ боëи в сïине с воçðастом. частота боëевоãо синäðома в ãðóäном отäеëе ïоçвоно÷ника ó 
ïðеäставитеëей обоиõ ïоëов с воçðастом óвеëи÷иваетсÿ, в то вðемÿ как в ïоÿсни÷ном – ó æен-
щин не иçменÿетсÿ, а ó мóæ÷ин наобоðот, óменüøаетсÿ. Наëи÷ие боëи в сïине как ó мóæ÷ин, так 
и ó æенщин, неçависимо от ëокаëиçации и выðаæености боëи, сниæает ка÷ество æиçни и óðовенü 
æиçненной активности.

Ключевые слова: веðтебðаëüный боëевой синäðом, боëü в сïине, воçðаст, ïоë.

та най÷астіøе тóðбóє в øийномó та ïоïе-
ðековомó віääіëаõ õðебта [7, 9]. G. Bovim 
та сïівавт. віäçна÷аютü, що õðоні÷ний біëü 
ó øийномó віääіëі õðебта є найõаðактеð-
ніøим симïтомом ó 24,9% æіно÷о¿ ïоïóëÿ-
ці¿ й коðеëює ç віком, тоäі ÿк ÷астота скаðã 
на ãоëовний біëü не çаëеæитü віä вікó та 
тðиваëості ïостменоïаóçаëüноãо ïеðіоäó [5, 
6]. T. Hasvold виÿвив сïаäковó сõиëüністü 
щоäо виникненнÿ ãоëовноãо боëю та боëю в 
ïëе÷овомó ïоÿсі [8]. Ïðоте найбіëüøó óва-
ãó ó світовій ëітеðатóðі ïðиäіëÿютü боëю в 
ниæній ÷астині сïини, ÿкий має найбіëüøі 
меäико-соціаëüні насëіäки, оскіëüки ðоç-
виваєтüсÿ ïеðеваæно в осіб ïðацеçäатно-
ãо вікó.

Віäïовіäно äо оôіційно¿ номенкëатó-
ðи Ìіæнаðоäно¿ асоціаці¿ ç вив÷еннÿ боëю 
ïðийнÿте настóïне виçна÷еннÿ цüоãо ïо-
нÿттÿ: «Áіëü – це неïðиємне віä÷óттÿ й 
емоційне ïеðеæиваннÿ, ÿкі виникаютü ó 
çв’ÿçкó ç існóю÷ою або ïотенційною çа-
ãðоçою óøкоäæеннÿ тканин». Ó міæнаðоä-
ній кëасиôікаці¿ õвоðоб Х ïеðеãëÿäó в ðó-
бðиці «Хвоðоби кістково-м'ÿçово¿ системи 
й сïоëó÷но¿ тканини», ðоçäіëі «Доðсаëãiÿ» 
окðемо виäіëÿєтüсÿ «Áiëü в ниæнiй äiëÿнцi 
сïини» (M.54.5) та «Áiëü ó ãðóäномó вiääiëi 
õðебта» (M.54.6).

На ïіäставі сôоðмованиõ на сüоãоäніø-
ній äенü óÿвëенü ïðо сóтністü боëüовоãо 
синäðомó моæна скаçати, що біëü є ôено-
меном, ó ґенеçі ÿкоãо ïеðеïëітаютüсÿ ана-
томі÷ний, ôіçіоëоãі÷ний, ïсиõоëоãі÷ний і 
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Àктóаëьніñть. Îстаннім ÷асом біëü ó 
сïині ðоçãëÿäаютü ÿк мóëüтиäисциïëінаð-
нó ïðобëемó, в ÿкій ïеðеïëітаютüсÿ не-
вðоëоãі÷ні, ðевматоëоãі÷ні, тðавматоëоãі÷-
ні й оðтоïеäи÷ні асïекти [1]. Îäні äосëіä-
ники ïов’ÿçóютü виникненнÿ боëю в сïи-
ні ç остеоïоðоçом, інøі ç äеãенеðативно-
äистðоôі÷ними çаõвоðюваннÿми õðебта, 
тðеті – ç ãоðмонаëüними çмінами в æінок в 
ïеðі- та ïостменоïаóçаëüномó ïеðіоäаõ [2, 
5, 11]. Áіëü ó сïині моæе бóти ðеçóëüтатом 
÷исëенниõ çаõвоðюванü кісток, м'ÿкиõ тка-
нин та інøиõ оðãанів і систем, ÷асто він ëо-
каëіçований на віäстані віä äійсноãо «воã-
нища ïатоëоãі¿». Çа äаними ðÿäó автоðів, ó 
æінок ó віці 45-60 ðоків ïðи÷инами боëüо-
воãо синäðомó в сïині в 20% виïаäків є äе-
ãенеðативні ïðоцеси в міæõðебцевиõ äис-
каõ, ó 19% – сïонäиëоаðтðити, в 15% – ско-
ëіоç, сïðи÷инений ðіçною äовæиною кінці-
вок, ó 14% – іäіоïати÷ний скоëіоç, ó 7% – 
сïонäиëоëістеç, ó 6% виïаäків – остеоïоðоç 
та äеôоðмаці¿ тіë õðебців [10].

Çа äаними ðіçниõ автоðів, ïоøиðе-
ністü боëю в сïині äосÿãає 19-67% віä óсі-
є¿ ïоïóëÿці¿ [4]. A.W. Sedgwick та сïівав. 
вваæаютü, що боëüовий синäðом ó сïині 
ïов’ÿçаний ç віком та статтю [12]. Ãоëовний 
біëü ÷астіøе тóðбóє моëоäиõ æінок, біëü ó 
øи¿ та ïëе÷овиõ сóãëобаõ – æінок сеðеä-
нüоãо вікó, ó äіëÿнці стеãон та коëінниõ сó-
ãëобів – æінок ëітнüоãо вікó [4, 11]. Вïеð-
øе біëü ó сïині ç’ÿвëÿєтüсÿ ÿк ó ÷оëовіків, 
так і в æінок ïеðеваæно ó віці 20-30 ðоків 
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соціаëüний комïоненти [3]. Неçаëеæно віä 
ïðи÷ини та ëокаëіçаці¿ виникненнÿ боëю, 
сóттєво çмінюєтüсÿ ÿкістü æиттÿ ïацієнтів, 
ðівенü ¿õ ôіçи÷но¿ та æиттєво¿ активності. 
Ñаме такий комïëекс боëüовиõ віä÷óттів ó 
сïині ðіçно¿ ëокаëіçаці¿ та ïðи÷ин виник-
неннÿ, що çмінюютü æиттÿ ïацієнтів, сïо-
нóкав нас виäіëити симïтомокомïëекс – 
веðтебðаëüний боëüовий синäðом, та ïðо-
вести ðÿä äосëіäæенü щоäо вив÷еннÿ йоãо 
віковиõ та статевиõ особëивостей.

Ìета дîñëідженнÿ – вив÷ити особëивос-
ті ïеðебіãó веðтебðаëüноãо боëüовоãо син-
äðомó в ïацієнтів ðіçноãо вікó та статі.

Îб’ºкт дîñëідженнÿ. Îбстеæено 289 ïа-
цієнтів (72 ÷оëовіка та 217 æінок) віком 40-
89 ðоків беç тÿæко¿ сóïóтнüо¿ ïатоëоãі¿ іç 
çаõвоðюваннÿми оïоðно-ðóõовоãо аïаðатó 
(системними остеоïенією ÷и остеоïоðоçом, 
остеоаðтðоçом веëикиõ сóãëобів) та беç ниõ. 
Êðитеðіÿми викëю÷еннÿ ç äосëіäæеннÿ бóëи 
наÿвністü сóïóтнüо¿ ïатоëоãі¿ ç бокó енäо-
кðинно¿ системи, ÿка моæе вïëивати на стан 
кістково¿ тканини (ÊÒ) та ðоçвиток ¿¿ ïоðó-
øенü, сеðцево-сóäинна ïатоëоãіÿ (інôаðкт 
міокаðäа, ïоðóøеннÿ моçковоãо кðовообіãó в 
ãостðій та ïіäãостðій стаäі¿, сóбкомïенсована 
та äекомïенсована сеðцева неäостатністü та 
інø.), çаõвоðюваннÿ сïоëó÷но¿ тканини (ðев-
мато¿äний аðтðит, системний ÷еðвоний вов-
÷ак, системна скëеðоäеðміÿ, анкіëоçивний 
сïонäиëіт та інø.), ïоðóøеннÿ метабоëіçмó 
се÷ово¿ кисëоти, çëоÿкісні новоóтвоðеннÿ в 
анамнеçі, çëовæиваннÿ аëкоãоëем та інø. Ó 
äосëіäæеннÿ не вкëю÷аëи ïацієнтів ç висо-
коенеðãети÷ними ïеðеëомами бóäü-ÿко¿ ëо-
каëіçаці¿ та ниçüкоенеðãети÷ними ïеðеëома-
ми тіë õðебців. Îбстеæені ÷оëовіки та æінки 
бóëи ðоçïоäіëені міæ собою çа äесÿтиðі÷÷ÿ-
ми на вікові ïіäãðóïи 40-49, 50-59, 60-69, 70-
79, 80-89 ðоків.

Ìетîдè дîñëідженнÿ. Ó äосëіäæенні ви-
коðистовóваëи çаãаëüноïðийнÿті метоäи: 
оãëÿä, оïитóваннÿ, анкетóваннÿ, оðтоïе-
äи÷не та кëіні÷не обстеæеннÿ, ëабоðатоðні 
та інстðóментаëüні äосëіäæеннÿ.

Ïðи çбоðі анамнеçó çвеðтаëи óваãó на 
скаðãи ïацієнтів, ïо÷аток ïðоÿвів çаõвоðю-
ванü кістково-м’ÿçово¿ системи, наÿвністü 
ó минóëомó ïеðеëомів, ¿õ кіëüкістü та об-
ставини ¿õ виникненнÿ, ç’ÿсовóваëи наÿв-
ністü моæëивиõ екçо- та енäоãенниõ ôак-
тоðів ðиçикó çаõвоðюванü кістково-мÿçово¿ 
системи, çокðема, ïоðóøенü стðóктóðно-
ôóнкціонаëüноãо станó кістково¿ тканини.

Áоëüовий синäðом оцінюваëи окðемо в 
ãðóäномó та ïоïеðековомó віääіëаõ õðеб-
та çа äоïомоãою віçóаëüно-анаëоãово¿ øка-
ëи (ВАØ) ó баëаõ віä 0 (біëü віäсóтній) äо 
10 (нестеðïний біëü). Ó äаномó äосëіäæен-
ні викоðистовóваëи 4-õ скëаäовó ВАØ, ÿка 
вкëю÷аëа виçна÷еннÿ ðівнÿ боëю в ðіçні ïе-
ðіоäи çаõвоðюваннÿ: ВАØ-1 – біëü на мо-
мент оïитóваннÿ, ВАØ-2 – тиïовий (се-
ðеäній) ðівенü боëю, ВАØ-3 – ðівенü боëю 
в найкðащі ïеðіоäи (мінімаëüний ðівенü 
боëю), ВАØ-4 – ðівенü боëю в найãіðøі ïе-
ðіоäи (максимаëüний ðівенü боëю). Ïокаçник 
ÿкості æиттÿ ïацієнтів оцінювавсÿ çа äоïо-
моãою ªвðоïейсüкоãо оïитóваëüника ÿкос-
ті æиттÿ (EuroQuality of life або EuroQol-
5D). Îцінювавсÿ çаãаëüний стан, вïëив йоãо 
на ïовсÿкäеннó активністü ïацієнта (ïеðе-
сóваннÿ, активністü ó ïовсÿкäенномó æитті, 
самообсëóãовóваннÿ, виðаæеністü боëüово-
ãо синäðомó, настðій). Ïокаçники ïоðóøен-
нÿ æиттєäіÿëüності і çаãаëüно¿ активнос-
ті оцінюваëисÿ çа äоïомоãою оïитóваëüни-
ків Ðоëанäа-Ìоððиса (“Áіëü ó ниæній ÷ас-
тині сïини та ïоðóøеннÿ æиттєäіÿëüнос-
ті”) та ECOS-16 («Ваø стан ïðотÿãом ми-
нóëоãо тиæнÿ, ïов’ÿçаний ç боëем ó сïи-
ні»). Îïитóваëüник Ðоëанäа-Ìоððиса ïðи-
çна÷ений äëÿ ïацієнтів ç бóäü-ÿким боëем 
ó сïині, оïитóваëüник ECOS-16 – ïеðеваæ-
но äëÿ ïацієнтів ç ïоðóøеннÿм стðóктóðно-
ôóнкціонаëüноãо станó кістково¿ тканини.

Ñтатисти÷ний анаëіç ïðовоäиëи ç виçна-
÷еннÿм ïаðаметðи÷ниõ та неïаðаметðи÷-
ниõ кðитеðі¿в. Ïðи анаëіçі викоðистовó-
ваëи ïакети ïðоãðам “Statistika 6.0” Copy-
right© StatSoft, Inc. 1984-2001, Serial num-
ber 31415926535897. Віäмінності ïокаçників 
вваæаëи äостовіðними ïðи ð<0,05.

Ðезóëьтатè дîñëідженнÿ. Çа ðеçóëüта-
тами вив÷еннÿ особëивостей ïеðебіãó веð-
тебðаëüноãо боëüовоãо синäðомó в æінок 
çаëеæно віä вікó встановëено віðоãіäне ïіä-
вищеннÿ всіõ ïокаçників 4-скëаäово¿ ВАØ 
ÿк ó ãðóäномó, так і в ïоïеðековомó віääі-
ëаõ õðебта ó віці 70-79 та 80-89 ðоків. Ó æі-
нок 50-59 ðоків не виÿвëено віðоãіäниõ віä-
мінностей çа скëаäовими ВАØ ïоðівнÿно 
іç ãðóïою 40-49 ðоків. Ó ãðóïі 60-69 ðоків 
встановëено віðоãіäно вищий ðівенü боëю 
в ãðóäномó віääіëі õðабта çа всіма скëаäо-
вими ВАØ, а в ïоïеðековомó – тіëüки çа 
ðівнем боëю в найкðащі ïеðіоäи (ВАØ-3) 
(ðис.1).
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Çа ðеçóëüтатами анаëіçó особëивостей 
веðтебðаëüноãо боëüовоãо синäðомó в ÷о-
ëовіків çаëеæно віä вікó не виÿвëено ві-
ðоãіäниõ віäмінностей çа всіма скëаäовими 
ВАØ ÿк ó ãðóäномó, так і в ïоïеðеково-
мó віääіëаõ õðебта. Ïðоте çа ðеçóëüтатами 
ïоðівнÿëüноãо анаëіçó виðаæеності боëю в 
ãðóäномó та ïоïеðековомó віääіëаõ õðебта 
в ÷оëовіків та æінок ðіçноãо вікó встановëе-
но віðоãіäно вищі ïокаçники ВАØ ó ãðóä-
номó віääіëі õðебта в æінок віком 60-69 ðо-
ків , а в ïоïеðековомó – ó віковиõ ãðóïаõ 
70-79 та 80-89 ðоків çа всіма скëаäовими 
ВАØ.

На настóïномó етаïі äосëіäæеннÿ обсте-
æениõ ïацієнтів ó коæній віковій ãðóïі ðоç-
ïоäіëиëи на ïіäãðóïи çа ïокаçником тиïо-

воãо (сеðеäнüоãо) ðівнÿ боëю: 0 баëів – біëü 
віäсóтній, 1-3 біëи – боëü сëабкий, 4-6 ба-
ëів – біëü ïоміðний, 7-10 баëів – біëü виðа-
æений (нестеðïний). Çа ðеçóëüтатами ви-
в÷еннÿ ÷астоти боëю çа інтенсивністю в æі-
нок встановëено, що біëü ó ãðóäномó віääіëі 
õðебта ó віці 40-49 ðоків маютü тіëüки 22% 
æінок (ïеðеваæно ïоміðний та сëабкий). Ç 
віком ÷астота та інтенсивністü боëю çбіëü-
øóєтüсÿ та становитü ó æінок 50-59 ðоків 
33%, 60-69 ðоків – ó 53%, 70-79 ðоків – ó 
59% та в 80-89 ðоків – 72% æінок маютü ó 
ãðóäномó віääіëі õðебта біëü ðіçно¿ інтен-
сивності, ïðи÷омó ïðеваëює ïоміðний ðі-
венü інтенсивності боëю (ðис.2).

Áіëü ó ïоïеðековомó віääіëі õðебта ðіç-
но¿ інтенсивності в æінок óсіõ віковиõ ãðóï 
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Ðèñ. 2. Чаñтîта бîëьîвîãî ñèндрîìó в ãрóднîìó (À) та ïîïерекîвîìó (Б) віддіëах хребта заëежнî від ін-
тенñèвнîñті в жінîк різнîãî вікó:  – неìаº бîëю (0 баëів за ВÀШ);  – ñëабкèé біëь (1-3 баëè за ВÀШ);

 – ïîìірнèé біëь (4-6 баëів за ВÀШ);  – вèраженèé біëь (7-10 баëів за ВÀШ).
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ðеєстðóєтüсÿ ÷астіøе. Òак ó 40-49 ðоків 
95% æінок маютü біëü ó ïоïеðекó, в 50-59 
ðоків – 91%, 60-69 ðоків – 92%, 70-79 ðо-
ків – 100% æінок стðаæäаютü віä боëю в 
ïоïеðековомó віääіëі õðебта, ó 80-89 ðоків 
– 92%. Ñëіä віäмітити, що виðаæений (не-
стеðïний) біëü ó æінок ðіçноãо вікó в ãðóä-
номó віääіëі õðебта çóстðі÷аєтüсÿ ðіäøе, 
ніæ в ïоïеðековомó, ïеðеваæно ó віці 70-
79 (äо 4%) та 80-89 (äо 7%) ðоків, ó той ÷ас 
ÿк в ïоïеðековомó віääіëі õðебта віä виðа-
æеноãо боëю стðаæäаютü æінки ïо÷инаю÷и 
ç 50-59 ðоків (віä 3% ó 50-59 ðоків äо 15% 
ó 80-89 ðоків).

Ó ÷оëовіків сëабкий та ïоміðний біëü ó 
ãðóäномó віääіëі õðебта çóстðі÷аєтüсÿ ó ві-
ковиõ ãðóïаõ 40-49 ðоків ó 56%, ó 50-59 ðо-
ків – всüоãо в 16%, ó 60-69 ðоків – ó 28%, 
а в 70-79 ðоків 50%. Ïðи анаëіçі боëüово-
ãо синäðомó на ðівні ïоïеðековоãо віääіëó 

встановëено, що в 40-49 ðоків майæе 100% 
÷оëовіків маютü біëü ðіçно¿ інтенсивності, 
ó 50-59 ðоків – 92%, ó 60-69 ðоків – 93%, 
ó 70-79 ðоків – 70%. Çвеðтає на себе óва-
ãó той ôакт, що в ÷оëовіків ç віком ÷ас-
тота боëю ðіçно¿ інтенсивності в ãðóäномó 
віääіëі õðебта çðостає, а в ïоïеðековомó – 
çменøóєтüсÿ (ðис. 3).

Áіëü ó сïині бóäü-ÿко¿ інтенсивності çа-
вæäи вïëиває на ÿкістü æиттÿ та æиттєвó 
активністü, ïоðóøóю÷и ¿õ біëüøою ÷и мен-
øою міðою. Òак, çа ðеçóëüтатами вив÷ен-
нÿ віковиõ та статевиõ особëивостей ïокаç-
ників ÿкості æиттÿ встановëено, що в æі-
нок ïо÷инаю÷и ç 60-69 ðоків віðоãіäно çни-
æóєтüсÿ ÿкістü æиттÿ (оïитóваëüник Evro 
Qol-5D), ïоðóøóєтüсÿ ôіçи÷на активністü 
(оïитóваëüник Ðоëанäа-Ìоððиса) та çмен-
øóєтüсÿ ðівенü æиттєäіÿëüності (оïитó-
ваëüник ECOS-16). Ñëіä віäмітити, що ïо-
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Ðèñ. 3. Чаñтîта бîëьîвîãî ñèндрîìó в ãрóднîìó (À) та ïîïерекîвîìó (Б) віддіëах хребта заëежнî від інтен-
ñèвнîñті в чîëîвіків різнîãî вікó :  – неìаº бîëю (0 баëів за ВÀШ);  – ñëабкèé біëь (1-3 баëè за ВÀШ);

 – ïîìірнèé біëь (4-6 баëів за ВÀШ);  – вèраженèé біëь (7-10 баëів за ВÀШ).

Таблиця 1. Показники якості життя та повсякденної активності в жінок та чоловіків залежно від віку

Ïокаçник 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89
Æінки

Evro Qol-5D 3,74±1,52 3,81±1,52 4,62±1,37* 5,61±1,18* 5,50±1,09*
Ðоëанäа-Ìоððиса 3,63±2,71 5,47±3,91* 7,52±4,69* 12,04±4,71* 13,07±3,83*
ECOS-16 40,37±8,76 42,46±9,01 46,02±11,81* 53,71±9,54* 52,43±11,12*

чоëовіки
Evro Qol 2,82±1,66 4,08±1,12* 3,50±1,99 4,20±1,14* 2,33±2,08
Ðоëанäа-Ìоððиса 3,09±2,11 5,62±2,92* 5,71±2,98 6,20±2,47* 3,33±2,16
ECOS-16 33,27±8,72 40,46±12,73 36,14±8,86 37,1±9,16 38,67±6,43

Ï ð и м і т к а. * – віðоãіäні віäмінності ïоðівнÿно ç ãðóïою 40-49 ðоків, ð<0,05. 
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каçники ïоðóøеннÿ ôіçи÷но¿ активності в 
æінок ÷еðеç біëü ó сïині äостовіðно ïіäви-
щóютüсÿ вæе ó віці 50-59 ðоків (табë. 1).

Ó ÷оëовіків ïокаçники ÿкості æиттÿ та 
ôіçи÷но¿ активності на тëі боëüовоãо син-
äðомó в сïині вðоãіäно ãіðøі ó віці 50-59 та 
70-79 ðоків. Ñëіä віäçна÷ати, що в ÷оëові-
ків не виÿвëено віðоãіäниõ віäмінностей ïо-
каçника ðівнÿ æиттєäіÿëüності, ïов’ÿçаноãо 
ç боëем ó сïині, на тëі стðóктóðно-
ôóнкціонаëüниõ çмін ó кістковій тканині, 
çа оïитóваëüником ECOS-16.

Òаким ÷ином, ÿк ó æінок, так і в ÷оëо-
віків встановëено äостовіðне ïоãіðøеннÿ 
ÿкості æиттÿ та ïовсÿкäенно¿ активності ç 
віком. Îäнак, ó æінок виÿвëені çміни сïо-
стеðіãаютüсÿ в óсіõ віковиõ ãðóïаõ стаðøе 
60 ðоків, в той ÷ас ÿк ó ÷оëовіків – ó віко-
виõ ãðóïаõ 50-59 та 70-79 ðоків ïоðівнÿно ç 
ãðóïою 40-49 ðоків. 

Вèñнîвкè. Ó ðеçóëüтаті ïðовеäеноãо 
äосëіäæеннÿ встановëено, що наÿвністü, 
÷астота та виðаæеністü веðтебðаëüноãо бо-
ëüовоãо синäðомó віðоãіäно çмінюютüсÿ ç 
віком ó æінок, ïоðóøóю÷и çаãаëüний ðівенü 
æиттєäіÿëüності, ïо÷инаю÷и ç 50-59 ðоків. 
Ó ãðóäномó віääіëі õðебта в æінок віðоãіäно 
ïіäвищóєтüсÿ виðаæеністü боëю в 50-59 
ðоків, ó той ÷ас ÿк ó ïоïеðековомó – ó 60-
69 ðоків. частка ïацієнток, ÿкі маютü біëü 
ó ãðóäномó віääіëі, ç віком çбіëüøóєтüсÿ 
віä 22% ó 40-49 ðоків äо 72% ó 80-89 ðоків; 
ó ïоïеðековомó – ïðибëиçно на оäнако-
вомó ðівні (віä 90 äо 95%) в óсіõ віковиõ 
ãðóïаõ. Ó ÷оëовіків ç віком виðаæеністü 
веðтебðаëüноãо боëüовоãо синäðомó не 
çмінюєтüсÿ, õо÷а ÷астка ïацієнтів ç боëем 
ó ãðóäномó віääіëі õðебта çбіëüøóєтüсÿ віä 
16% ó 50-59 ðоків äо 50% – ó 70-79 ðоків; ó 
ïоïеðековомó – навïаки, çменøóєтüсÿ віä 
100% ó 40-49 ðоків äо 70% ó 70-79 ðоків. 
ßкістü æиттÿ та ðівенü ôіçи÷но¿ активності 
віðоãіäно çниæóютüсÿ в ÷оëовіків 50-59 та 
70-79 ðоків. Все вищеçаçна÷ене вимаãає ïо-
äаëüøоãо вив÷еннÿ ôактоðів ðиçикó, осо-
бëивостей ïеðебіãó веðтебðаëüноãо боëüо-
воãо синäðомó в ëюäей стаðøиõ віковиõ 
ãðóï та своє÷асноãо çастосóваннÿ çаõоäів 
ïеðвинно¿ ïðоôіëактики.
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aGe anD GenDer PeculiariTieS of 
verTebral Pain

Orlyk T.V., Povoroznyuk V.V., Grygorye-
va N.V.
Summary. The article presents the results of own 
study of peculiarities of the vertebral pain syndrome 
in men and women of different age. It was shown 
that the level of back pain in women significantly 
increases with age 50-59 years in thoracic spine and 
from 60-69 years – in lumbar spine. We did not find 
the significant changes in the levels of vertebral 
pain in men with age. The frequency of vertebral 
pain syndrom in thoracic spine in both sex group 
increases with age, whereas in the lumbar spine – 
in women it does not change, and the men on the 
contrary, it decreases. The presence of back pain in 
men and women, regardless of the localization and 
expression of pain syndrom, reduces quality of life 
and level of vitality in both groups of patients.

Keywords: vertebral pain syndrome, back pain, age, 
sex.
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СТАНДАРТИЗАЦИя ОЦЕНКИ ТяЖЕСТИ  
И ПРОГНОСТИчЕСКОЕ ЗНАчЕНИЕ бИОХИМИчЕСКИХ 
МАРКЕРОВ ГЛюКОКОРТИКОИДНОГО ОСТЕОПОРОЗА 

Шпаченко Н.Н., Золотухин С.Е., Аусси Г.С., Бутев Е.В., Чирах Т.М., Попов С.В. 

НИИ травматологии и ортопедии  
Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького

Ðезюìе. На основании анаëиçа ðентãеноãðамм, ïоëó÷енныõ ó контðоëüныõ æивотныõ и в äинамике мо-
äеëиðóемоãо ïатоëоãи÷ескоãо ïðоцесса, нами ðаçðаботан сïособ эксïеðиментаëüной оценки тÿ-
æести остеоïоðоçа. Ñïособ основан на ôиксации ðаçницы äëины ôðаãмента ïоçвоно÷ноãо стоë-
ба (5-8 наибоëее контðастныõ ïоçвонков) на ðентãеноãðаммаõ æивотныõ в контðоëе и ïðи моäе-
ëиðóемом остеоïоðоçе. Дëÿ станäаðтиçации ôиксиðóемыõ çна÷ений иçменÿемыõ веëи÷ин ïðиме-
нен относитеëüный (остеоïоðоти÷еский) ïокаçатеëü Ê. Веëи÷ина ïокаçатеëÿ Ê иçменÿëасü от 0 äо 
3, ïо веëи÷ине этоãо ïокаçатеëÿ быëа ïðеäëоæена тðеõстеïеннаÿ кëассиôикациÿ остеоïоðоçа. 
Ïоëó÷енные äанные свиäетеëüствóют, ÷то тÿæестü остеоïоðоçа коððеëиðóет с ïðоäоëæитеëüнос-
тüю æиçни эксïеðиментаëüныõ æивотныõ. Ðасстðойства костноãо ðемоäеëиðованиÿ отðаæают как 
ðентãеноëоãи÷еский остеоïоðоти÷еский ïокаçатеëü Ê, так и биоõими÷еские маðкеðы (концентðа-
циÿ в сывоðотке каëüциÿ, активностü ÙÔ, концентðациÿ в ïëаçме кðови ÏÒÃ, ÊÒ, ÒÒÃ, Ò3 и Ò4) 
остеоïоðоçа. Наибоëее то÷ными кðитеðиÿми тÿæести остеоïоðоçа ÿвëÿютсÿ мноãоôактоðные ïðо-
ãности÷еские кðитеðии, ïоëó÷енные ïóтем коððеëÿционно-ðеãðессионноãо анаëиçа. 

Ключевые слова: эксïеðиментаëüный остеоïоðоç, биоõими÷еские маðкеðы остеоïоðоçа. 

тðакта и äð. [5]. Наибоëüøее çна÷ение äëÿ 
оценки тÿæести остеоïоðоçа отвоäитсÿ ïа-
ðатиðеоиäномó ãоðмонó (ÏÒÃ) и каëüцито-
нинó (ÊÒ) [4, 6]. Îïðеäеëение концентðа-
ции каëüциÿ, ôосôоðа и общей активности 
щеëо÷ной ôосôатаçы в сывоðотке кðови в 
оценке общеãо статóса боëüноãо, как с÷ита-
ет боëüøинство иссëеäоватеëей, имеет не 
äиаãности÷еское, а всïомоãатеëüное çна÷е-
ние [3, 6]. 

Öеëь èññëедîванèÿ: ðаçðаботка ïðо-
ãности÷ескиõ кðитеðиев тÿæести остеоïо-
ðоçа, баçиðóющиõсÿ на комïëексном ó÷е-
те инôоðмативности некотоðыõ ðентãено-
ëоãи÷ескиõ и биоõими÷ескиõ ïокаçатеëей, 
ïðи эксïеðиментаëüном ãëюкокоðтикоиä-
ном остеоïоðоçе ó кðыс.

Ìатерèаë è ìетîды иссëеäованиÿ. Îïы-
ты выïоëнены на 200 беëыõ бесïоðоäныõ 
кðысаõ обоеãо ïоëа, ïоëовоçðеëоãо воçðас-
та, весом 190-240 ã, котоðые соäеðæаëисü 
на станäаðтном ðационе и свобоäном äо-
стóïе к ïище и воäе в óсëовиÿõ виваðиÿ. 
Выïоëнено 3 сеðии оïытов. В ïеðвой се-
ðии æивотным (n=20) метиëïðеäниçоëон 
не ввоäиëи (контðоëü). Во втоðой сеðии мо-
äеëиðоваëи остеоïоðоç, ïðоиçвоäиëи ðент-
ãеноãðаôию, иçó÷аëи ïðоäоëæитеëüностü 

Îäним иç ôактоðов неäостато÷ной иçó-
÷енности ïатоãенеçа остеоïоðоçа ó боëüныõ, 
ïðинимающиõ ãëюкокоðтикоиäные 
ãоðмоны и иõ синтети÷еские анаëоãи, ÿв-
ëÿетсÿ отсóтствие äостóïныõ и то÷ныõ ме-
тоäов оценки äестðóкции костной ткани в 
эксïеðименте [1]. Èç неинваçивныõ мето-
äов äиаãностики остеоïоðоçа с÷итают, ÷то 
ðентãеноãðаôиÿ обнаðóæивает наëи÷ие ос-
теоïении ëиøü ïðи ïотеðе боëее 30% кост-
ной ткани, ÷то äеëает самó äиаãностикó 
ïоçäней [3]. Денситометðиÿ, оïðеäеëÿю-
щаÿ иçменение ïëотности костной ткани, 
в ïëане äиаãностики ðанниõ ïðоÿвëений 
остеоïоðоçа имеет ïеðеä ðентãеноãðаôи-
ей ïðеимóщества. Îäнако она не ïоäõоäит 
äëÿ немеäëенной оценки ëе÷ениÿ, ïоскоëü-
кó óëавëивает иçменениÿ в костной тка-
ни ÷еðеç ãоä и боëее [2]. Èнваçивные ме-
тоäики, кëини÷еские ëабоðатоðные иссëе-
äованиÿ øиðоко ïðименÿютсÿ на ïðакти-
ке, но ïо ÷óвствитеëüности они óстóïают 
äенситометðии. Èõ ïðименение обóсëовëи-
ваетсÿ çаäа÷ами äиôôеðенциаëüной äиаã-
ностики отäеëüныõ ôоðм остеоïоðоçа, осо-
бенно втоðи÷ноãо, выçванноãо тиðеотокси-
коçом, çëока÷ественными новообðаçовани-
ÿми, çабоëеваниÿми æеëóäо÷но-киøе÷ноãо 
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æиçни кðыс (n=100). В тðетüей сеðии ис-
сëеäоваëи биоõими÷еский статóс æивот-
ныõ (n=80). 

Îстеоïоðоç ó æивотныõ 2-й и 3-й се-
ðий моäеëиðоваëи ïóтем еæеäневноãо внó-
тðимыøе÷ноãо ввеäениÿ метиëïðеäниçоëо-
на (ôиðма «Pfizer», ÑØА) в äоçе 3 мã/кã 
на ïðотÿæении 4-5 неäеëü. В те÷ение этоãо 
вðемени ó æивотныõ отме÷аëи иçменениÿ 
в состоÿнии  и ðаç в 4-5 äней ïоä наðкоçом 
ïðоиçвоäиëи обçоðнóю ðентãеноãðаôию ïо-
çвоно÷ника. Во втоðой сеðии оïытов основ-
наÿ ÷астü æивотныõ (85%) ïоãибаëа на 4-й 
неäеëе, менüøаÿ ÷астü (15%) – на ïðотÿæе-
нии ïÿтой неäеëи. Ãибеëü æивотныõ в этой 
сеðии ïðоисõоäиëа ïо ïðи÷ине инôекцион-
ныõ осëоæнений (ïневмониÿ) и сеðäе÷ной 
неäостато÷ности (ðаçвиваëсÿ отек ëеãкиõ). 
На ðентãеновскиõ снимкаõ ïоãибøиõ æи-
вотныõ обнаðóæиваëисü ïеðеëомы теë ïо-
çвонков и тиïи÷ные ïðиçнаки остеоïоðоçа. 

На основании анаëиçа ðентãеноãðамм, 
ïоëó÷енныõ ó контðоëüныõ æивотныõ и в 
äинамике моäеëиðóемоãо ïатоëоãи÷еско-
ãо ïðоцесса, нами ðаçðаботан сïособ экс-
ïеðиментаëüной оценки тÿæести остеоïо-
ðоçа. Ñïособ основан на ôиксации ðаçницы 
äëины ôðаãмента ïоçвоно÷ноãо стоëба (5-8 
наибоëее контðастныõ ïоçвонков) на ðент-
ãеноãðаммаõ æивотныõ в контðоëе и ïðи 
моäеëиðóемом остеоïоðоçе.Дëÿ станäаðти-
çации ôиксиðóемыõ çна÷ений иçменÿемыõ 
веëи÷ин ïðименен относитеëüный (остео-
ïоðоти÷еский) ïокаçатеëü Ê. Åãо вы÷исëÿ-
ëи ïо ôоðмóëе:

 ( )1
k oT T

K
d

−=
+ Δ  (1)

ãäе: K – ïокаçатеëü остеоïоðоçа; Tk – 
сðеäнÿÿ äëина оäноãо ïоçвонка и меæ-
ïоçвонковоãо äиска на ðентãеноãðамме в 
контðоëе, мм; Tо – сðеäнÿÿ äëина оäно-
ãо ïоçвонка и меæïоçвонковоãо äиска на 
ðентãеноãðамме в äинамике эксïеðимен-
та, моäеëиðóющеãо остеоïоðоç, мм; Δd – 
иçменение на ðентãеновскиõ снимкаõ 
веëи÷ины этаëона äëины, мм (станäаðт-
ный ðаçмеð тоëщины беäðенной кости), 
ïðи оäинаковыõ масøтабаõ сðавнивае-
мыõ снимков Δd=0.

Ó÷итываÿ, ÷то во 2 сеðии оïыта, в ко-
тоðой моäеëиðоваëи остеоïоðоç, веëи÷ина 

ïокаçатеëÿ Ê иçменÿëасü от 0 äо 3, нами ïо 
веëи÷ине этоãо ïокаçатеëÿ быëа ïðеäëо-
æена тðеõстеïеннаÿ кëассиôикациÿ остео-
ïоðоçа. Ïðи I стеïени остеоïоðоçа ïокаçа-
теëü Ê быë ðавен 1 (0,91±0,09; n=20), ïðи II 
стеïени – 2 (1,78±0,11; n=20), ïðи III сте-
ïени – 3 (2,84±0,16; n=20). В ïðеäëоæен-
ной кëассиôикации ниæнее çна÷ение ïо-
каçатеëÿ K, ðавное 1, оãðани÷иваëасü äо-
стовеðностüю ðаçëи÷ий ΔТ, веðõнее çна÷е-
ние, ðавное 3, – ïðоäоëæитеëüностüю æиç-
ни кðыс.

В ãðóïïаõ æивотныõ 3 сеðии ïðовоäи-
ëи иçó÷ение биоõими÷ескиõ ïаðаметðов 
кðови (каëüциÿ, ãоðмонов – каëüцитонина, 
ïаðатиðеоиäноãо, тиðеотðоïноãо, тиðокси-
на, тðийоäтиðонина, активности ôеðмен-
та щеëо÷ной ôосôатаçы). Дëÿ этоãо æи-
вотныõ в соответствóющие сðоки (на 14-21, 
21-28 сóтки и ïосëе 28 сóток), в çависи-
мости от äанныõ ðентãеноãðаôии, вывоäи-
ëи иç эксïеðимента ïóтем äекаïитации. В 
соответствии с ïоëоæениÿми Åвðоïейской 
Êонвенции ïо çащите ïоçвоно÷ныõ æивот-
ныõ, исïоëüçóемыõ äëÿ иссëеäоватеëüскиõ 
и äðóãиõ наó÷ныõ цеëей (Ñтðасбóðã, 1986), 
каæäое æивотное ïеðеä äекаïитацией наð-
котиçиðоваëи эôиðом. Çатем с ïомощüю 
станäаðтноãо ãиëüотинноãо óстðойства ïðо-
воäиëи мãновеннóю äекаïитацию. Îïðе-
äеëение соäеðæаниÿ ãоðмонов ïðовоäиëи 
ðаäиоиммóноëоãи÷еским (метка ðаäиоак-
тивным иçотоïом I125) и иммóноôеðмент-
ным метоäами (с исïоëüçованием станäаðт-
ныõ коммеð÷ескиõ набоðов ðеактивов äëÿ 
оïðеäеëениÿ иссëеäóемыõ веществ в об-
ðаçцаõ ïëаçмы кðови кðыс). Анаëиç осó-
ществëÿëи ïо инстðóкции, ïðиëаãаемой к 
набоðó ôиðмой иçãотовитеëем. Ïðобы ðа-
äиометðиðоваëи на с÷ет÷икаõ ãамма им-
ïóëüсов «Ãамма-800» иëи «Áетта-2» (ÊÏÎ 
«Ìеäаïïаðатóðа», Êиев). Èнтенсивностü 
окðаски ïðоäóкта ôеðментативной ðеак-
ции коëи÷ественно оцениваëи на ðиäеðе 
PR2100 Sanofi Diagnostic Pasteur (Ôðан-
циÿ). Ñоäеðæание каëüциÿ в сывоðотке 
кðови оïðеäеëÿëи ôотометðи÷еским мето-
äом (с о-кðеçоëôтаëеинкомïëексом). Ïока-
çатеëи биоõими÷ескоãо анаëиçа ðеãистðи-
ðоваëи на сïектðоôотометðе ÑÔ-46 ïо ве-
ëи÷ине экстинции ïðоäóктов ðеакции. Ак-
тивностü щеëо÷ной ôосôатаçы в сывоðот-
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ке кðови оïðеäеëÿëи сïектðоôотометðи÷е-
ски с ïомощüю набоðа ðеактивов «La Che-
ma» (чеøскаÿ Ðесïóбëика).

Ñтатисти÷ескаÿ обðаботка ðеçóëüта-
тов иссëеäованиÿ быëа ïðовеäена на ïеð-
сонаëüном комïüютеðе с ïðименением ëи-
ценçионныõ ïакетов Statistica. Ïðи иçó÷е-
нии свÿçей меæäó иссëеäóемыми ïаðаме-
тðами исïоëüçоваëи коððеëÿционный ана-
ëиç. Ïðи ïостðоении ðеãðессий исïоëüçо-
ваны как ëинейные, так и не ëинейные мо-
äеëи.

Ðезóëьтаты è îбñóжденèе. Ó æивотныõ 
в ïðоцессе ðаçвитиÿ остеоïоðоçа, инäóци-
ðованноãо ãëюкокоðтикоиäным ãоðмоном 
метиëïðеäниçоëоном, набëюäаëисü иçме-
нениÿ как в стðóктóðе костей ïоçвоно÷ни-
ка, оïðеäеëÿемые ðентãеноëоãи÷ески, так и 
в концентðации иçó÷аемыõ биоõими÷ескиõ 
ïокаçатеëей кðови. 

Нами ïðовеäен коððеëÿционно-ðеãðес-
сионный анаëиç. В этом анаëиçе быëа осó-
ществëена ïоïытка найти сиëó коððеëÿци-
онной свÿçи и ôоðмó çависимости меæäó 
веëи÷иной остеоïоðоти÷ескоãо коэôôици-
ента Ê и всеми иçó÷енными биоõими÷ески-
ми ïокаçатеëÿми. Ðеçóëüтаты ïðовеäенно-
ãо коððеëÿционно-ðеãðессионноãо анаëиçа 
ïðеäставëены в виäе ôоðмóë 2-8. 

Ó1 = 4,13 – 1,41 ∙ Х1  (r1=-0,65) (2);

Ó2 = 0,0347 ∙ Х2 – 0,0126 (r2=0,37) (3);

Ó3 = 5,25 – 0,029 ∙ Х3  (r3=-0,64) (4);

Ó4 = 6,45 – 22,16 ∙ Х4  (r4=-0,65) (5);

Ó5 = 0,36 ∙ Х5 – 19,83  (r5=0,39) (6);

Ó6 = 2,25 ∙ Х6 – 1,55  (r6=0,48) (7);

Ó7 = 4,01 – 0,023 ∙ Х7  (r7=-0,62) (8),

ãäе: Ó1-Ó7 – çна÷ениÿ веëи÷ины остеоïо-
ðоти÷ескоãо коэôôициента Ê; 
Х1 – концентðациÿ в сывоðотке кðови 
каëüциÿ, мкмоëü/ë; 
Х2 – концентðациÿ ÊÒ, ïã/мë; 
Х3 – ÏÒÃ, ïã/мë; 
Х4 – ÒÒÃ, ÌÅ/ë; 
Х5 – Ò4, нмоëü/ë; 
Х6 – Ò3, нмоëü/ë; 
Х7 – ÙÔ, ÌÅ/ë;
r1-r7 – коэôôициенты ïаðной коððеëÿ-
ции. 

Наибоëüøаÿ коððеëÿционнаÿ свÿçü об-
наðóæена меæäó çна÷ениÿми остеоïоðоти-
÷ескоãо коэôôициента Ê и каëüцием (r1=-
0,65, p<0,05), а такæе меæäó этим ïокаçа-
теëем и ÒÒÃ (r4=-0,65, p<0,05) и ÙÔ (r7=-
0,62, p<0,05). Óðовенü коððеëÿционной свÿ-
çи в óïомÿнóтыõ сëó÷аÿõ ðасцениваëсÿ 
как выðаæенный. В остаëüныõ сëó÷аÿõ он 
быë çаметным. Ïðи анаëиçе õаðактеðа на-
кëона ðеãðессий на ãðаôикаõ быëо выÿвëе-
но сëеäóющее. Ñõоæóю ôоðмó çависимости 
с остеоïоðоти÷еским коэôôициентом име-
ëи, с оäной стоðоны, каëüций и ÏÒÃ, а, с 
äðóãой стоðоны, ïðи÷ем, ïо вектоðó ïðоти-
воïоëоæнóю, – ÊÒ, ÙÔ, ÒÒÃ, Ò4 и Ò3. 

Дëÿ ïðоãноçиðованиÿ ïðоäоëæитеëüно-
сти æиçни æивотныõ исïоëüçоваëи äанные 
остеоïоðоти÷ескоãо (ðентãеноëоãи÷ескоãо) 
ïокаçатеëÿ Ê и биоõими÷ескиõ веëи÷ин.

Ïоскоëüкó моäеëü остеоïоðоçа име-
ëа 100%-ю ëетаëüностü, стеïенü тÿæе-
сти остеоïоðоçа в ïðоãности÷еском отно-
øении оïðеäеëÿëасü не тоëüко вðеменем, 
ïðоøеäøим от на÷аëа эксïеðимента, но 
и вðеменем, котоðое оставаëосü äо смеð-
ти æивотныõ. Òак ïðи остеоïоðоçе I сте-
ïени тÿæести кðысы æиëи 16,3±1,5 сóток, 
ïðи остеоïоðоçе II стеïени – 8,9±1,2 сó-
ток, III стеïени – 3,2±0,8 сóток. Èсïоëü-
çóÿ äанные ïокаçатеëÿ Ê и иçó÷енныõ био-
õими÷ескиõ веëи÷ин в ка÷естве аðãóмен-
тов, а сðеäнюю ïðоäоëæитеëüностü æиçни 
кðыс внóтðи ãðóïï I-III стеïени тÿæести 
в ка÷естве ôóнкции, нами, ïосëе ïðовеäе-
ниÿ коððеëÿционно-ðеãðессионноãо анаëи-
çа, быëи ïоëó÷ены сëеäóющие ïðоãности-
÷еские óðавнениÿ: 

Ó1 = 35,9 ∙ 0,39Х1 – 0,45 (r=0,65) (9);

Ó2 = – 3,89 ∙ Х1 – 3,22 / Х2 – 0,17 ∙ Х3 +  
+ 468,1 / Х4 + 21,68  (R=0,79) (10);

Ó3 = 8,1 ∙ Х2 – 0,054 ∙ Х3 – 1,31 
  (R=0,68) (11);

Ó4 = 85,54 ∙ Х5 – 2,05 ∙ Х6 + 112,3 
  (R=0,72) (12),

ãäе: Ó1–Ó4 – ïðоäоëæитеëüностü æиçни 
кðыс в сóткаõ;
Х1 – веëи÷ина остеоïоðоти÷ескоãо 
коэôôициента Ê, мм;
Х2 – концентðациÿ в сывоðотке кðови 
ионов каëüциÿ, мкмоëü/ë;
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Х3 – концентðациÿ в сывоðотке кðови 
каëüцитонина, мã/мë;
Х4 – концентðациÿ в сывоðотке кðови 
ïаðатиðеоиäноãо ãоðмона, ïã/мë;
Х5 – концентðациÿ в сывоðотке кðови 
тиðеотðоïноãо ãоðмона, ÌÅ/ë;
Х6 – концентðациÿ в сывоðотке кðови 
тиðоксина, нмоëü/ë; 
r, R – коэôôициенты коððеëÿции (ïаð-
ной и мноæественной).

Èç ïоëó÷енныõ ðеçóëüтатов иссëеäо-
ваниÿ сëеäóет, ÷то ïðоãности÷еские веëи-
÷ины Ó1–Ó4 моãóт выстóïатü как вðемен-
ные кðитеðии тÿæести моäеëиðóемоãо ïа-
тоëоãи÷ескоãо ïðоцесса. Èç óðавнений 9-12 
тоëüко ïеðвое моæет бытü исïоëüçовано 
äëÿ ïðиæиçненной вðеменной оценки тÿ-
æести моäеëиðóемоãо ïатоëоãи÷ескоãо ïðо-
цесса. Дðóãие óðавнениÿ тоëüко ôиксиðó-
ют сóществование свÿçи меæäó çна÷ениÿ-
ми биоõими÷ескиõ ïокаçатеëей и ïðоäоë-
æитеëüностüю æиçни эксïеðиментаëüныõ 
æивотныõ. Вïоëне воçмоæно, ÷то ïðи мо-
äеëиðовании остеоïоðоçа на боëее кðóï-
ныõ эксïеðиментаëüныõ æивотныõ, ó ко-
тоðыõ çабоð кðови на анаëиç не бóäет со-
ïðÿæен с äекаïитацией, такæе окаæетсÿ 
воçмоæной ïðиæиçненнаÿ вðеменнаÿ оцен-
ка тÿæести остеоïоðоçа. Ìеæäó тем, неçа-
висимо от тоãо, на какиõ æивотныõ оïðе-
äеëены биоõими÷еские ïаðаметðы, мноãо-
ôактоðнаÿ оценка тÿæести ïатоëоãи÷еско-
ãо ïðоцесса, выðаæаемаÿ с ïомощüю оäно-
ãо вðеменноãо ïокаçатеëÿ тÿæести ïðоцес-
са, становитсÿ неçаменимой ïðи ó÷ете эô-
ôективности оäноãо иëи комïëекса ëе÷еб-
ныõ ôактоðов. Òакаÿ оценка окаçываетсÿ 
боëее ÷óвствитеëüной и то÷ной, ïоскоëü-
кó она ó÷итывает ка÷ество ëе÷ениÿ не ïо 
оäномó, а ïо ðÿäó (в соответствии с ÷ис-
ëом ïеðеменныõ Хi) ïокаçатеëей. В ïðак-
ти÷еском ïëане äëÿ сóæäениÿ об эôôек-
тивности аïðобиðóемоãо ëе÷ениÿ äостато÷-
но ïðименитü сóммаðное çна÷ение ïðоãно-

сти÷ескиõ инäексов в сðавниваемыõ ãðóï-
ïаõ меëкиõ эксïеðиментаëüныõ æивотныõ.

Вывîды. Ïоëó÷енные äанные свиäе-
теëüствóют, ÷то тÿæестü остеоïоðоçа коð-
ðеëиðóет с ïðоäоëæитеëüностüю æиçни 
эксïеðиментаëüныõ æивотныõ. Ðасстðой-
ства костноãо ðемоäеëиðованиÿ отðаæа-
ют как ðентãеноëоãи÷еский остеоïоðоти-
÷еский ïокаçатеëü Ê, так и биоõими÷еские 
маðкеðы (концентðациÿ в сывоðотке каëü-
циÿ, активностü ÙÔ, концентðациÿ в ïëаç-
ме кðови ÏÒÃ, ÊÒ, ÒÒÃ, Ò3 и Ò4) остео-
ïоðоçа. Наибоëее то÷ными кðитеðиÿми тÿ-
æести остеоïоðоçа ÿвëÿютсÿ мноãоôактоð-
ные ïðоãности÷еские кðитеðии, ïоëó÷ен-
ные ïóтем коððеëÿционно-ðеãðессионноãо 
анаëиçа. 
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СТАНДАРТИЗАЦІя ОЦІНКИ ТяЖКОСТІ Й 
ПРОГНОСТИчНЕ ЗНАчЕННя бІОХІМІчНИХ 

МАРКЕРІВ ГЛюКОКОРТИКОїДНОГО ОСТЕО-
ПОРОЗУ

Шпаченко М.М., Золотухін С.Є., Ауссі Г.С., 
Бутєв Є.В., Чирах Т.М., Попов С.В. 

НДІ травматології і ортопедії  
Донецького національного медичного 

університету ім. М. Горького

Ðезюìе. На ïіäставі анаëіçó ðентãеноãðам, от-
ðиманиõ ó контðоëüниõ тваðин і в äинаміці мо-
äеëüованоãо ïатоëоãі÷ноãо ïðоцесó, нами ðоçðо-
бëено сïосіб ексïеðиментаëüно¿ оцінки тÿæкості 
остеоïоðоçó. Ñïосіб ґðóнтóєтüсÿ на ôіксаці¿ 
ðіçниці äовæини ôðаãмента õðебетноãо стов-
ïа (5-8 найбіëüø контðастниõ õðебців) на ðент-
ãеноãðамаõ тваðин ó контðоëі й ïðи моäеëüова-
номó остеоïоðоçі. Дëÿ станäаðтиçаці¿ çна÷енü 
çмінниõ веëи÷ин, що ôіксóютüсÿ, çастосований 
віäносний (остеоïоðоти÷ний) ïокаçник Ê. Веëи÷и-
на ïокаçника Ê çмінюваëасÿ віä 0 äо 3, çа веëи-
÷иною цüоãо ïокаçника бóëа çаïðоïонована тðüоõ-
стóïенева кëасиôікаціÿ остеоïоðоçó. Îтðимані 
äані свіä÷атü, що тÿæкістü остеоïоðоçó коðеëює 
іç тðиваëістю æиттÿ ексïеðиментаëüниõ тваðин. 
Ðоçëаäи кістковоãо ðемоäеëюваннÿ віäобðаæаютü 
ÿк ðентãеноëоãі÷ний остеоïоðоти÷ний ïокаç-
ник Ê, так і біоõімі÷ні маðкеðи (концентðаціÿ ó 
сиðоватці каëüцію, активністü ËÔ, концентðаціÿ в 
ïëаçмі кðові ÏÒÃ, ÊÒ, ÒÒÃ, Ò3 і Ò4) остеоïоðо-
çó. Найбіëüø то÷ними кðитеðіÿми тÿæкості осте-
оïоðоçó є баãатоôактоðні ïðоãности÷ні кðитеðі¿, 
отðимані øëÿõом коðеëÿційно-ðеãðесійноãо 
анаëіçó.

Ключові слова: ексïеðиментаëüний остеоïоðоç, 
біоõімі÷ні маðкеðи остеоïоðоçó. 

STanDarDizaTion of The eSTiMaTion 
of The SeveriTy anD ProGnoSTic 

SiGnificance of The biocheMical MarkerS 
of GlucocorTicoiD oSTeoPoroSiS 

Shpachenko Н.Н., Zolotukhin S.E., Aussi G.S., 
Butev E.V., Chirakh T.M., Popov S.V. 

Donetsk national medical university named after 
M. Gorky, Donetsk

Summary. We worked out the method of 
experimental estimation of the severity of 
osteoporosis by the analysis of the sciagrams of the 
control animals and the dynamics of the pathological 
process. The method is based on fixing of difference 
of the length of fragment of spine (5-8 the most 
contrasting vertebrae) in the sciagrams of control 
and osteoporosis animals. The osteoporosis index 
K was used for the standardization of the fixed 
values of changeable sizes. The value of the index 
K changed from 0 to 3, over the value of this index, 
the three-degree classification of osteoporosis was 
offered. The severity of osteoporosis correlates with 
life-span of the experimental animals. The disorders 
of the bone remodeling are reflected the osteoporosis 
roentgenologic index K and biochemical markers 
of the osteoporosis. The multivariable prognostic 
criteria that got by a cross-correlation-regressive 
analysis are most exact criteria of the severity of 
osteoporosis. 

Keywords: experimental osteoporosis, biochemical 
markers of osteoporosis. 
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Вñтóï. Îстеоïоðоç – ïоøиðене óскëаä-
неннÿ ювеніëüноãо ðевмато¿äноãо аðтðи-
тó (ÞÐА), що õаðактеðиçóєтüсÿ навкоëо-
сóãëобовим (ëокаëüним) та ãенеðаëіçованим 
çниæеннÿм щіëüності мінеðаëüноãо комïо-
нентó кістки. Ëокаëüний остеоïоðоç кісток 
óðаæениõ сóãëобів, що виÿвëÿєтüсÿ ðент-
ãеноëоãі÷но, є оäним іç äіаãности÷ниõ кðи-
теðі¿в ÞÐА та ïокаçником оцінки тÿæко-
сті çаõвоðюваннÿ [1]. Ó ðÿäі äосëіäæенü äо-
веäено, що ôоðмóваннÿ навкоëосóãëобовоãо 
остеоïоðоçó віäбóваєтüсÿ ïðотÿãом ïеðøоãо 
ðокó çаõвоðюваннÿ, тоäі ÿк наäаëі системні 
ïоðóøеннÿ ðемоäеëюваннÿ кістково¿ тка-
нини ïеðеваæаютü наä ëокаëüними [2, 3].

Ïðийнÿто вваæати, що ïоðóøеннÿ син-
теçó імóнниõ меäіатоðів (цитокінів та ôак-
тоðів ðостó) віäіãðає ïðовіäнó ðоëü ó ðоç-
виткó втоðинноãо остеоïоðоçó ïðи ÞÐА [4, 
5]. Îсновнó ðоëü ó ðоçвиткó остеоïені÷ниõ 
ïоðóøенü віäіãðає äисбаëанс ïðо- й ïðо-
тиçаïаëüниõ цитокінів [6], а çниæеннÿ ðó-
õово¿ активності õвоðиõ, тðиваëа теðаïіÿ 
ãëюкокоðтико¿äами сïðиÿє ¿õ ïðоãðесóван-
ню [7, 8]. Виÿвëена ïðÿма çаëеæністü міæ 
÷астотою виникненнÿ остеоïоðоçó та тðи-
ваëістю çаõвоðюваннÿ [1]. 

Діаãностика станó кістково¿ тканини має 
äва основні наïðÿмки: вив÷еннÿ біоõімі÷-
ниõ маðкеðів, що віäобðаæаютü ïðоцеси 
кістковоãо ðемоäеëюваннÿ, та виçна÷еннÿ 
кістково¿ маси й меõані÷ниõ õаðактеðистик 
кістки. Ñüоãоäні існóє çна÷на кіëüкістü äо-
сëіäæенü іç виçна÷еннÿ кістково¿ маси ïðи 
втоðинномó остеоïоðоçі, тоäі ÿк ó вив÷ен-

ні біоõімі÷ниõ маðкеðів çаëиøаєтüсÿ баãато 
віäкðитиõ ïитанü. 

Ìетою ðоботи бóëо встановити ðівні 
каëüцію та çаãаëüно¿ ëóæно¿ ôосôатаçи ó 
õвоðиõ на ÞÐА, ïðостеæити вçаємоçв’ÿçок 
äаниõ ïаðаметðів іç виÿвëеними імóноëо-
ãі÷ними ïоðóøеннÿми.

Ìатеріаëè та ìетîдè. На баçі Òеðно-
ïіëüсüко¿ обëасно¿ äитÿ÷о¿ кëіні÷но¿ ëікаð-
ні бóëо обстеæено 53 äитини, ç ниõ 30 äі-
в÷аток і 23 õëоï÷ики віком віä 2 äо 17 ðоків. 
Діаãноç ÞÐА встановëювавсÿ іç вðаõóван-
нÿм Ñõіäно-ªвðоïейсüкиõ äіаãности÷ниõ 
кðитеðі¿в (1979 ð.) та Ñõіäно-ªвðоïейсüко¿ 
ðобо÷о¿ кëасиôікаці¿ (1980 ð.). 

Ïðи наäõоäæенні в стаціонаð ðетеëü-
но вив÷авсÿ анамнеç õвоðиõ, виконóваëисÿ 
çаãаëüноïðийнÿті кëіні÷ні та ëабоðатоðно-
інстðóментаëüні метоäи äосëіäæеннÿ. 
Ïðовоäиëосÿ виçна÷еннÿ ðівнів іоніçо-
ваноãо каëüцію, натðію, каëію кðові іон-
сеëективним метоäом на аïаðаті Easy Lyte 
Calcium Na/Ê/Ñа/ðН Analyzer, а такоæ 
ôосôоðó çа метоäикою віäновëеннÿ ôос-
ôоðмоëібäеново¿ кисëоти. Активністü çа-
ãаëüно¿ ëóæно¿ ôосôатаçи, ÿк оäноãо ç 
маðкеðів кісткоóтвоðеннÿ, виçна÷аëасÿ çа 
äоïомоãою ðеакці¿ ç ôеніëôосôатом. ²мó-
ноëоãі÷не äосëіäæеннÿ вкëю÷аëо виÿвëен-
нÿ ðевмато¿äноãо ôактоðó (метоä Ë. Ñïе-
ðансüкоãо), Ñ-ðеактивноãо ïðоте¿нó (ðеак-
ціÿ аãëютинаці¿), кëастеðів äиôеðенцію-
ваннÿ CD4, CD8, CD3 ëімôоцитів ó ïеðи-
ôеðи÷ній кðові (метоä ïðото÷но¿ цитоôëю-
оðиметðі¿). Ñеðоëоãі÷не äосëіäæеннÿ ïоëÿ-
ãаëо ó виçна÷енні Ig A, Ig M, Ig G, Ig E 
(ïðинциï äвосайтовоãо імóноôеðментно-

ÓДÊ 616.72-002-008.9053.5
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Ðезюìе. Встановëено, що ãіïокаëüцієміÿ та ниçüка активністü ëóæно¿ ôосôатаçи ó õвоðиõ на ювеніëüний 
ðевмато¿äний аðтðит сïостеðіãаютüсÿ ÷еðеç 5 ðоків ç моментó äебютó çаõвоðюваннÿ. Ïіäвищен-
нÿ ðівнÿ іоніçованоãо каëüцію сóïðовоäæóєтüсÿ çðостаннÿм Ig M, IL-8 та çниæеннÿм çаãаëüно¿ 
ëóæно¿ ôосôатаçи. Виÿвëені обеðнені ëінійні çв’ÿçки міæ ðівнем ëóæно¿ ôосôатаçи та ïокаçни-
ками CD3+, CD4+, CD16+ ëімôоцитів, Ig Å, IL-4. Ó äітей іç комбінованою õðоні÷ною ïатоëоãією 
øëóнково-киøковоãо тðактó та ювеніëüним ðевмато¿äним аðтðитом віäçна÷аєтüсÿ тенäенціÿ äо 
çниæеннÿ ïокаçника çаãаëüно¿ ëóæно¿ ôосôатаçи.
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ãо анаëіçó, метоä сïециôі÷ниõ антиãëобó-
ëіновиõ кон’юãатів), а такоæ TNF-α, IL-4, 
IL-8 ó сиðоватці кðові (метоä твеðäоôаç-
ноãо імóноôеðментноãо анаëіçó ç викоðис-
таннÿм каëібðóваëüниõ кðивиõ). Ïðакти÷-
но всім äітÿм ïðовоäиëасÿ ðентãеноãðаôіÿ 
найбіëüø óðаæениõ сóãëобів. 

Îтðимані äані бóëи статисти÷но оïðа-
цüовані çа äоïомоãою ïðоãðам “Microsoft 
Excel” та “Statistica-6.0”. Îб÷исëюваëисÿ 
сеðеäні аðиôмети÷ні веëи÷ини (M) іç се-
ðеäніми кваäðати÷ними віäõиëеннÿми (m). 
Ïеðевіðка ãіïотеç ïðо äостовіðністü ðіçниці 
äвоõ сеðеäніõ (ð) виконóваëасÿ çа äоïомо-
ãою t-кðитеðію Ñт’юäента. Ïðовоäивсÿ ко-
ðеëÿційний анаëіç (r) ç об÷исëеннÿм кое-
ôіцієнта ðанãово¿ коðеëÿці¿ Ñïіðмена. Ðе-
çóëüтати вваæаëи äостовіðними ïðи ðівні 
¿õ статисти÷но¿ çна÷имості ð<0,05.

Ðезóëьтатè дîñëіджень та ¿х îбãîвîрен-
нÿ. Ñеðеä обстеæениõ äітей äомінóваëи äі-
в÷ата – 56,6%, тоäі ÿк ÷астка осіб ÷оëові÷о¿ 
статі скëаëа 43,4%. Ñеðеäній вік äітей на 
момент обстеæеннÿ становив (13,1±0,6), äе-
бютó ÞÐА – (10,5±0,6), тðиваëістü çаõво-
ðюваннÿ – (2,67±0,5) ðоків. Ó ïðоцесі коðе-
ëÿційноãо анаëіçó (табë. 1) вçаємоçв’ÿçків 
міæ статтю, віком на момент маніôестаці¿ 
çаõвоðюваннÿ та йоãо тðиваëістю виÿвëе-
но не бóëо. 

Îкðемó óваãó бóëо çвеðнено на наÿвністü 
сóïóтнüо¿ õðоні÷но¿ ïатоëоãі¿ øëóнково-
киøковоãо тðактó ó õвоðиõ на ÞÐА, що 
в ціëомó становиëа 76,9%. На äоëю äискі-
неçі¿ æов÷овивіäниõ øëÿõів виïаëо 27,3, ¿¿ 
ïоєäнаннÿ іç õðоні÷ним ãастðоäóоäенітом – 
49,9% виïаäків. Хо÷а çаõвоðюваннÿ ãеïато-
біëіаðно¿ та ãастðоäóоäенаëüно¿ çон сóïðо-
воäæóютüсÿ çðостаннÿм ðівнÿ ëóæно¿ ôос-
ôатаçи, ïіä ÷ас äосëіäæеннÿ бóëо виÿвëе-
но çвоðотній еôект. На наøó äóмкó, ïаäін-
нÿ ðівнÿ çаãаëüно¿ ëóæно¿ ôосôатаçи в циõ 
äітей ïов’ÿçане çі çниæеннÿм комïенсатоð-
ниõ меõаніçмів кісткоóтвоðеннÿ (ÿк ïðо-
ÿв ÞÐА) на тëі ïоðóøеноãо всмоктóваннÿ 
окðемиõ вітамінів (Ñ та В12) і мікðоеëемен-
тів (цинкó та маãнію), токси÷ноãо вïëивó 
ïðотиçаïаëüно¿ теðаïі¿ на ãеïатобіëіаðнó 
та ãастðоäóоäенаëüнó çони (ÿк ïðоÿв õðо-
ні÷но¿ ïатоëоãі¿ øëóнково-киøковоãо тðак-
тó) [9].

Ñеðеä ôоðм ÞÐА ïеðеваæаëа ïоëісóãëо-
бова – 42,1, оëіãосóãëобова й моносóãëобова 
скëаëи 36,2 та 16,1%. Ñистемна ôоðма ó ви-
ãëÿäі сóбаëеðãосеïсисó Вісëеðа-Ôанконі ðе-
єстðóваëасÿ в 3 äітей. Ñеðоïоçитивний ва-
ðіант ÞÐА сïостеðіãавсÿ в 12,3% ïацієн-
тів, неçаëеæно віä статі. Ó 88,8% äітей віä-
çна÷аëасÿ активністü ïðоцесó (мінімаëüна – 
66,2, сеðеäнÿ – 15,1, висока – 7,5%). Ó 61,1% 
õвоðиõ ïеðебіã ÞÐА сóïðовоäæóвавсÿ ïо-

Таблиля 1. Кореляційний аналіз основних клініко-лабораторних параметрів ювенільного ревматоїдного ар-
триту та рівнів іонізованого кальцію, фосфору, загальної лужної фосфатази сироватки 

Êëініко-ëабоðатоðний ïаðаметð ÞÐА Êаëüцій Ôосôоð Çаãаëüна ëóæна ôосôатаçа
Ñтатü 0,09* 0,25* 0,19*
Вік на момент обстеæеннÿ -0,14* -0,14* -0,07*
Вік на момент äебютó ÞÐА 0,11* 0,11* 0,04*
Òðиваëістü õвоðоби -0,17* -0,27* -0,16*
Cóïóтнÿ õðоні÷на ïатоëоãіÿ øëóнково-
киøковоãо тðактó -0,15* -0,04* -0,42*
Ваðіант сóãëобово¿ ôоðми -0,06* -0,09* 0,01
Ñеðоëоãі÷ний ваðіант -0,07* -0,24* -0,01
Активністü 0,20* 0,25* 0,17*
Ðентãеноëоãі÷на стаäіÿ 0,01 0,11* -0,04*
Ôóнкціонаëüні ïоðóøеннÿ 0,23* 0,30* 0,05*
Ðівенü ëейкоцитів 0,05* 0,07* 0,18*
ØÎÅ 0,17* 0,39* 0,01
Ñ-ðеактивний ïðоте¿н 0,10* 0,29* -0,03
Ñеðомóко¿äи -0,09* 0,19* 0,06*
Ñиаëові кисëоти 0,04* 0,12* -0,36*
Ñиðоватковий натðій -0,02 -0,10* 0,05*
Ñиðоватковий каëій 0,52* 0,46* 0,05*
Ñиðоватковий каëüцій - 0,39* -0,41*
Ñиðоватковий ôосôоð 0,39* - 0,40*
Çаãаëüна ëóæна ôосôатаçа -0,41* 0,40* -

Ïðимітка. * – äостовіðністü коðеëÿційноãо çв’ÿçкó, p<0,05.
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ðóøеннÿм ôóнкці¿ сóãëобів. Вçаємоçв’ÿçків 
міæ ôоðмою, сеðоëоãі÷ним ваðіантом, ак-
тивністю çаõвоðюваннÿ, ðівнем ôóнкціо-
наëüниõ ïоðóøенü та ïаðаметðами каëüцій-
ôосôоðноãо ãомеостаçó не виÿвëено.

Ðентãеноëоãі÷но 0 стаäіÿ ÞÐА маëа міс-
це в 29,8, ² – 33,4, ²² – 13,9, ²²² – 22,9, IV 
– 0% äітей. Хо÷а наÿвністü ïеðисóãëобово-
ãо остеоïоðоçó є äіаãности÷ним кðитеðієм 
çаõвоðюваннÿ, виÿвити йоãо çв’ÿçок іç ðів-
нем каëüцію, ôосôоðó та ëóæно¿ ôосôата-
çи не вäаëосÿ.

Встановëено ïðÿмий ëінійний çв’ÿçок 
міæ ðівнем ôосôоðó та ØÎÅ, ëóæною 
ôосôатаçою. Çниæеннÿ ïокаçників çаãаëü-
но¿ ëóæно¿ ôосôатаçи сóïðовоäæóваëосÿ 
çðостаннÿм сиаëовиõ кисëот та каëüцію в 
сиðоватці кðові.

Ó табëиці 2 ïðеäставëені ðівні іоніçова-
ноãо каëüцію, ôосôоðó та ëóæно¿ ôосôата-
çи в обстеæениõ äітей. Ðіçниці міæ äаними 
ïаðаметðами ó õвоðиõ на ÞÐА та контð-
оëüній ãðóïі не виÿвëено. Òомó äëÿ кðа-
що¿ оцінки станó каëüцій-ôосôоðноãо ãо-
меостаçó ïðовоäивсÿ ïоðівнÿëüний анаëіç 
в çаëеæності віä тðиваëості çаõвоðюваннÿ. 
Òак, встановëено, що ãіïокаëüцієміÿ в ïо-
єäнанні çі çниæеннÿм ðівнÿ ëóæно¿ ôосôа-

таçи ðеєстðóєтüсÿ óæе ÷еðеç 5 ðоків ç мо-
ментó маніôестаці¿ çаõвоðюваннÿ. Ðівенü 
ôосôоðó в сиðоватці кðові віä тðиваëості 
ïатоëоãі÷ноãо ïðоцесó не çаëеæав.

Неçваæаю÷и на те, що Ò-ëімôоцити в 
ноðмі не віäіãðаютü сóттєво¿ ðоëі в ðеãóëÿ-
ці¿ кістковоãо обмінó [10], ïатоëоãі÷на акти-
ваціÿ останніõ в óмоваõ äисбаëансó ïðо- та 
ïðотиçаïаëüниõ цитокінів çäатна інäóкó-
вати ïоðóøеннÿ обмінó кістково¿ тканини. 
²ç ціє¿ ïðи÷ини ïðовоäивсÿ коðеëÿційний 
анаëіç äëÿ виÿвëеннÿ вçаємоçв’ÿçків міæ 
кëітинною й ãóмоðаëüною ëанками імóні-
тетó та біоõімі÷ними маðкеðами остеоïоðо-
çó (табë. 3).

Виÿвëено, що çниæеннÿ ðівнів Ig M та 
IL-8 сóïðовоäæóєтüсÿ ãіïокаëüціємією. 
Çðостаннÿ ðівнÿ ôосôоðó, маю÷и ïðÿмó 
ëінійнó çаëеæністü іç ðівнем іоніçованоãо 
каëüцію (табë. 1), õаðактеðиçóваëосÿ çни-
æеннÿм ïокаçників CD3+, TNF-α, IL-4 та 
çðостаннÿм CD22+ кëітин. Ðівенü çаãаëüно¿ 
ëóæно¿ ôосôатаçи мав обеðнений ëінійний 
çв’ÿçок іç CD3+, CD4+, CD16+ кëітинами, 
Ig E та ïðотиçаïаëüним IL-4. Îтðимані äані 
ïіäтвеðäæóютü çðостаннÿ активності ëóæ-
но¿ ôосôатаçи на тëі çниæеннÿ активнос-
ті ÞÐА.

Таблиця 2. Рівні іонізованого кальцію, фосфору та загальної лужної фосфатази в сироватці крові дітей, хво-
рих на ювенільний ревматоїдний артрит 

Òðиваëістü çаõвоðюваннÿ
Êаëüцій іоніçований, 

ммоëü/ë
Ôосôоð, ммоëü/ë

Çаãаëüна ëóæна ôосôатаçа, 
нмоëü/(с*ë)

Êонтðоëüна ãðóïа 1,21±0,14 1,32±0,34 3664,28±428,49
Îсновна ãðóïа

На момент обстеæеннÿ 1,06±0,02 1,14±0,06 3364,05±285,81
1-й ðік çаõвоðюваннÿ 1,09±0,02 1,31±0,05 3762,21±261,89
2-4-й ðік çаõвоðюваннÿ 1,08±0,02 1,09±0,05 3358,07±412,49
5-тü ðоків і біëüøе 1,03±0,02* 1,03±0,07 2971,86±183,05*
Ïðим ітка . * – віðоãіäністü ðіçниці (ð<0,05) ïоðівнÿно ç ïокаçниками ноðми.

Таблиця 3. Кореляційний аналіз окремих імунологічних показників та біохімічних маркерів вторинного осте-
опорозу

²мóноëоãі÷ний ïокаçник Êаëüцій Ôосôоð Çаãаëüна ëóæна ôосôатаçа
CD3+ -0,23* -0,38* -0,44*
CD4+ -0,13* -0,10* -0,37*
CD8+ -0,25* 0,06* -0,21*
CD16+ -0,08* 0,08* -0,40*
CD22+ 0,03 0,40* -0,17*
CD4+/CD8+ 0,20* -0,09* -0,08*
Ig A -0,10* 0,00 -0,10*
Ig M 0,38* 0,25* 0,10*
Ig G -0,13* -0,23* 0,20*
Ig E -0,25* 0,22* -0,51*
TNF-α 0,08* -0,56* -0,23*
IL-4 -0,07* -0,42* -0,35*
IL-8 0,64* -0,01 0,09*
Ïðим і тка . * – äостовіðністü коðеëÿційноãо çв’ÿçкó, p<0,05.
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Вèñнîвкè.
Ó äітей іç комбінованою õðоні÷ною ïа-

тоëоãією øëóнково-киøковоãо тðактó та 
ÞÐА віäçна÷аєтüсÿ не çðостаннÿ, а çни-
æеннÿ ïокаçників çаãаëüно¿ ëóæно¿ ôос-
ôатаçи (r=-0,42, p<0,05). Î÷евиäно, це 
ïов’ÿçано çі çниæеннÿм комïенсатоðниõ 
меõаніçмів кісткоóтвоðеннÿ, ÿк ïðоÿвом 
активності ÞÐА, на тëі ïоðóøеноãо всмок-
тóваннÿ окðемиõ вітамінів та мікðоеëе-
ментів, токси÷ноãо вïëивó ïðотиçаïаëüно¿ 
теðаïі¿ на ãеïатобіëіаðнó та ãастðоäóоäе-
наëüнó çони, ÿк ïðоÿв õðоні÷но¿ ïатоëоãі¿ 
øëóнково-киøковоãо тðактó.

Çðостаннÿ ðівнÿ іоніçованоãо каëüцію 
має ïðÿмó ëінійнó çаëеæністü іç ðівнем ôос-
ôоðó в сиðоватці кðові (r=0,39, p<0,05), Ig 
M (r=0,38, p<0,05) та IL-8 (r=0,64, p<0,05), 
ÿк імóноëоãі÷ними маðкеðами активності 
ÞÐА, й сóïðовоäæóєтüсÿ çниæеннÿм ðів-
нÿ çаãаëüно¿ ëóæно¿ ôосôатаçи (r=-0,41, 
p<0,05). Ãіïокаëüцієміÿ та ниçüка актив-
ністü ëóæно¿ ôосôатаçи ó õвоðиõ на ÞÐА 
äітей сïостеðіãаютüсÿ вæе ÷еðеç 5 ðоків ç 
моментó äебютó çаõвоðюваннÿ (p<0,05).

Ïокаçники ôосôоðó сиðоватки кðо-
ві çðостаютü на тëі çбіëüøеннÿ ØÎÅ 
(r=0,39, p<0,05), çаãаëüно¿ ëóæно¿ ôосôа-
таçи (r=0,40, p<0,05), CD22+ ëімôоцитів 
(r=0,40, p<0,05) та çниæеннÿ CD3+ (r=-
0,38, p<0,05), TNF-α (r=-0,56, p<0,05), IL-4 
(r=0,42, p<0,05).

Çðостаннÿ ðівнÿ çаãаëüно¿ ëóæно¿ ôос-
ôатаçи віäбóваєтüсÿ на тëі çниæеннÿ ак-
тивності ÞÐА, ïðо що свіä÷атü ðівні CD3+ 
(r=-0,44, p<0,05), CD4+ (r=-0,37, p<0,05), 

CD16+ кëітин (r=-0,40, p<0,05), Ig E (r=-
0,51, p<0,05) та IL-4 (r=-0,35, p<0,05).
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бИОХИМИчЕСКИЕ МАРКЕРЫ ВТОРИчНОГО 
ОСТЕОПОРОЗА У бОЛЬНЫХ юВЕНИЛЬНЫМ 

РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Павлишин Г.А., Ковальчук Т.А. 

Ðезюìе. Óстановëено, ÷то ãиïокаëüциемиÿ и ниç-
каÿ активностü щеëо÷ной ôосôатаçы ó боëüныõ 
ювениëüным ðевматоиäным аðтðитом набëюäают-
сÿ ÷еðеç 5 ëет с момента äебюта çабоëеваниÿ. Ïо-
выøение óðовнÿ иониçиðованноãо каëüциÿ соïðо-
воæäаетсÿ óвеëи÷ением Ig M, IL-8 и сниæением 
общей щеëо÷ной ôосôатаçы. Выÿвëены обðатные 
ëинейные свÿçи меæäó óðовнем щеëо÷ной ôосôа-
таçы и ïокаçатеëÿми CD3+, CD4+, CD16+ ëимôо-
цитов, Ig Å, IL-4. Ó äетей с комбиниðованной õðо-
ни÷еской ïатоëоãией æеëóäо÷но-киøе÷ноãо тðак-
та и ювениëüным ðевматоиäным аðтðитом отме-
÷аетсÿ тенäенциÿ к сниæению ïокаçатеëÿ общей 
щеëо÷ной ôосôатаçы. 
Ключевые слова: ювениëüный ðевматоиäный аð-
тðит, иониçиðованный каëüций, общаÿ щеëо÷наÿ 
ôосôатаçа, äети.

biocheMical MarkerS of SeconDary 
oSTeoPoroSiS in PaTienTS WiTh Juvenile 

rheuMaToiD arThriTiS

Pavlyshyn G.A., Kovalchuk T.A.

Abstract. Hypocalcemia and low activity of an 
alkaline phosphatase in patients with juvenile 
rheumatoid arthritis observed after 5 years from 
the beginning of the disease. Increased ionized 
calcium accompanied by increase Ig M, IL-8 and 
decrease a total alkaline phosphatase. Inverse linear 
relationship is revealed between the level of alkaline 
phosphatase and indicators of CD3+, CD4+, CD16+ 
lymphocytes, Ig E, IL-4. In children with combined 
chronic pathology of the gastrointestinal tract and 
juvenile rheumatoid arthritis present tendency to 
decrease a total alkaline phosphatase.
Key words: juvenile rheumatoid arthritis, calcium 
ionisatum, alkaline phosphatase, children. 
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Вñтóï. Неçваæаю÷и на çна÷ні óсïіõи 
консеðвативноãо ëікóваннÿ виðаçково¿ õво-
ðоби (ВХ) ç еðаäикацією Helicobacter ðylori 
(Hp), ðеаëією сüоãоäеннÿ є ïеðеä÷асна äóм-
ка, що ïðобëема ВХ ðоçв’ÿçана [17], бо в 
Óкðа¿ні çаõвоðюваністü на ВХ çа останні 
10 ðоків çðосëа на 38,4 % та становитü 160 
осіб на 1000 насеëеннÿ.

Неðіäко виникаютü тÿæкі óскëаäненнÿ, 
й тоäі єäиним еôективним метоäом ëікó-
ваннÿ ВХ є оïеðативні втðó÷аннÿ, сеðеä 
ÿкиõ оïеðацією вибоðó й на сüоãоäні çаëи-
øаєтüсÿ ðеçекціÿ øëóнка (ÐØ). 

Çа останній ÷ас в Óкðа¿ні кіëüкістü оïе-
ðацій скоðотиëасÿ іç 25–30 тисÿ÷ на ðік äо 
12–14 тисÿ÷ [9], аëе, вçÿвøи äо óваãи ви-
сокó оïеðаційнó активністü ó ïоïеðеäні äе-
сÿтиðі÷÷ÿ, в наø ÷ас є ïотðеба ïðацювати 
іç сотнÿми тисÿ÷ õвоðиõ ó віääаëені теðмі-
ни ïісëÿ ÐØ.

Ó 78,3% оïеðованиõ õіðóðґі÷не втðó÷ан-
нÿ ïðиçвоäитü äо виникненнÿ ïостґастðо-
ðеçекційно¿ õвоðоби (ÏҐÐХ) [1, 21], ÿка çа 
тÿæкістю не ïостóïаєтüсÿ, а äекоëи й ïе-
ðеваæає äооïеðаційнó.  

Нами äовеäено, що ó віääаëені теðміни 
ïісëÿ ÐØ іç ïðивоäó óскëаäнено¿ ВХ ґа-
стðоäóоäенаëüно¿ çони (ҐДÇ) ÏҐÐХ ïðо-
ÿвëÿєтüсÿ 17 синäðомами. Îäним ç ниõ є 

кістково-сóãëобово-м’ÿçовий, ÿкий є сïе-
циôі÷ним óскëаäненнÿм ÐØ і є скëаäовою 
ÏҐÐХ.

Не äивëÿ÷исü на веëике çна÷еннÿ äëÿ 
оðґаніçмó õвоðоãо станó кісток [8, 10-
13], ïоøóк ëітеðатóðи іç ïðобëеми станó 
кістково-сóãëобово¿ та м’ÿçово¿ систем ïіс-
ëÿ ÐØ äоçвоëив виÿвити ëиøе ðоботи, в 
ÿкиõ констатóєтüсÿ наÿвністü ïðобëеми ïо-
ðóøеннÿ каëüцієвоãо ãомеостаçó [14-16, 18, 
20, 22-28]. Ç’ÿсóваннÿ особëивостей обмінó 
каëüцію ó віääаëені теðміни ïісëÿ ÐØ іç 
ïðивоäó óскëаäнено¿ ВХ ҐДÇ, ¿õ ïатоґене-
ти÷ниõ меõаніçмів ïоðóøеннÿ, а такоæ çа-
ëеæності віä тÿæкості ÏҐÐХ не ïðовоäи-
ëосÿ.

Ìета дîñëідженнÿ. Ç’ÿсóвати особëи-
вості обмінó каëüцію ó віääаëені теðміни 
ïісëÿ ÐØ іç ïðивоäó óскëаäнено¿ ВХ ҐДÇ, 
ïатоґенети÷ні меõаніçми йоãо ïоðóøеннÿ, 
а такоæ встановити çаëеæністü óðаæеннÿ 
кісток віä наÿвності та тÿæкості ÏҐÐХ.

Дëÿ äосÿãненнÿ çаçна÷ено¿ мети бóëо 
виçна÷ено настóïні завданнÿ:

1. Êомïëексним кëініко-ëабоðатоðним 
та інстðóментаëüним обстеæеннÿм äіаґнос-
тóвати óðаæеннÿ кістково-сóãëобово¿ та 
м’ÿçево¿ систем ó віääаëені теðміни ïісëÿ 
ÐØ іç ïðивоäó ВХ ҐДÇ.
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Ðезюìе. На основі комïëексноãо обстеæеннÿ 300 ÷оëовіків, ïеðеваæно сеðеäнüоãо та ëітнüоãо вікó, вста-
новëено, що абсоëютній біëüøості оïеðованиõ ó віääаëені теðміни ïісëÿ ðеçекці¿ øëóнка іç ïðи-
воäó óскëаäнено¿ виðаçково¿ õвоðоби ґастðоäóоäенаëüно¿ çони ïðитаманні  óðаæеннÿ кісток, ÿкі 
ïðоÿвëÿютüсÿ ґенеðаëіçованим остеоïоðоçом, особëивістü меõаніçмó виникненнÿ ÿкоãо ïоëÿãає в 
томó, що в йоãо основі ëеæатü ïоєäнаннÿ ôіçіоëоґі÷ниõ çмін кістково¿ стðóктóðи, øкіäëиві çви÷ки 
(тютюноïаëіннÿ, наäміðне вæиваннÿ аëкоãоëю), óðаæеннÿ тðавно¿ системи (ïостґастðоðеçекційна 
õвоðоба, ÿка ïðоÿвëÿєтüсÿ синäðомами óðаæеннÿ ïанкðеато-ãеïато-біëіаðно¿ системи, тонко¿ та 
товсто¿ киøки ç наÿвністю маëüäиґесті¿ та маëüабсоðбці¿), а такоæ äисбаëанс енäокðинно¿ систе-
ми, ÿкий ó біëüøості виïаäків ïоëÿãає ó ãіïеðôóнкці¿ ïаðащитоïоäібниõ çаëоç ç ãіïеðïаðатãоðмо-
немією та в ïоðóøенні вóãëевоäноãо обмінó (ãіïеðґëікемі¿), ãіïеðкотициçмі, ãіïоґонаäиçмі.  
Ëікóваннÿ остеоïоðоçó в ціє¿ катеґоðі¿ õвоðиõ вимаãає ïðиçна÷еннÿ антиостеоïоðоçниõ ëікаðсüкиõ 
çасобів ç óðаõóваннÿм необõіäності ëіквіäаці¿ комïëексó ïðи÷ин йоãо виникненнÿ та особëивостей 
ïатоґенеçó ó õвоðиõ ç ïостґастðоðеçекційною õвоðобою.

Ключові слова: остеоïоðоç, ðеçекціÿ øëóнка, ïостґастðоðеçекційна õвоðоба, каëüцієвий обмін.
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2. Ç’ÿсóвати, ÿк виконóваëисÿ õвоðи-
ми ðекоменäаці¿ щоäо моäиôікаці¿ сïосо-
бó æиттÿ.

3. Досëіäити стан тðавно¿ системи.
4. Ç’ÿсóвати особëивості метабоëі÷ноãо 

ãомеостаçó, каëüцієвоãо обмінó ç óðаõóван-
нÿм вмістó ïаðатãоðмонó.

5. Встановити çаëеæністü óðаæенü кіс-
ток віä наÿвності та тÿæкості ÏҐÐХ. 

Ìатеріаë, ìетîдè та ìетîдèкè. Нами об-
стеæено 300 оïеðованиõ ÷оëовіків, котðим 
ó 1976-2000 ðокаõ бóëа çðобëена ïеðвинна 
ÐØ іç ïðивоäó óскëаäнено¿ ВХ ҐДÇ.

Áіëüøості ç оïеðованиõ на ÷ас ïðове-
äеннÿ наøо¿ наóково-äосëіäно¿ ðоботи бóëо 
ïонаä 44 ðоки, тобто вони бóëи сеðеäнüо-
ãо та ëітнüоãо вікó (çа Дðóãою кëасиôіка-
цією ВÎÎÇ, çãіäно ÿко¿ виçна÷ені такі ві-
кові меæі: 18-29 ðоків – моëоäий вік, 30-44 
– çðіëий, 45-59 – сеðеäній, 60-74 – ëітній, 
75-89 – стаðе÷ий, 90 та біëüøе – äовãоæи-
теëі): 30–44 ð. – 11,2%, 45-59 ð. – 46,8%, 60–
74 ð. – 42,0%.

Ó 99 õвоðиõ (32,9%) бóëа óскëаäнена ВХ 
øëóнка, в 195 (65,2%) – ВХ ДÏÊ, а в 6 õво-
ðиõ (1,9%) – ïоєäнаннÿ ВХ øëóнка та ДÏÊ.

Áëиçüко 2/3 õвоðиõ скеðовано на ÐØ 
çа абсоëютними ïокаçами, а най÷астіøими 
ïðи÷инами оïеðаці¿ бóëи оðґані÷ний стеноç 
ïіëоðобóëüбаðноãо віääіëó та ðóбцеві äе-
ôоðмаці¿ ç ïоðóøеннÿм евакóаці¿ çі øëóн-
ка (43,2%), віäтак – нееôективністü консеð-
вативноãо ëікóваннÿ (25,5%) та ïðоôóçна 
кðовоте÷а (15,5%).

Áіëüøістü õвоðиõ на момент оïеðа-
ці¿ бóëи çðіëоãо (36,8%) та сеðеäнüоãо 
вікó (46,6%); 42,8% (128) õвоðим бóëо çðо-
бëено ÐØ çа кëаси÷ним ваðіантом Á-I, а 
57,2% (172) õвоðим – Á-II ó моäиôікаці¿ 
Ãоôмейстеðа-Ôінстеðеðа.

Ïонаä 1/2 оïеðованиõ — це особи, в 
ÿкиõ ïісëÿ ÐØ минóëо віä 6 äо 15 ðо-
ків (1-5 ðоків ó 13,1%, 6-10 ðоків ó 39,3%, 
11-15 ðоків ó 19,0%, 16-20 ðоків ó 13,0%, 
21-25 ðоків ó 9,6%, 26-30 ðоків і біëüøе ó 
5,9%).

Êëініко-ëабоðатоðне та інстðóментаëüне 
обстеæеннÿ оïеðованиõ ïðовоäиëосÿ віäïо-
віäно äо вимоã сüоãоäніøнüоãо äнÿ çа ство-
ðеною та çаïатентованою нами метоäоëо-
ґією Î.Î.Абðаãамови÷а [1], ÿка ïеðеäба÷а-

ëа, çокðема, ïосëіäовне отðиманнÿ інôоð-
маці¿ ïðо стан кóкси øëóнка, інøиõ оðґа-
нів тðавно¿ системи, çокðема ïанкðеато-
ãеïато-біëіаðно¿ (ÏÃÁÑ), тонко¿ та товсто¿ 
киøки, інøиõ оðґанів та систем, інтеґðа-
тивниõ ïокаçників (енäокðинно¿ системи, 
месенäæеðів äðóãоãо ïоðÿäкó, основниõ ви-
äів обмінó, ïеðоксиäноãо окисненнÿ ëіïіäів 
– ÏÎË та активності антиоксиäантно¿ сис-
теми – ААÎÑ).

Ìетабоëі÷ний ãомеостаç äосëіäæóвав-
сÿ ç óðаõóваннÿм ïотðеби отðимати ін-
ôоðмацію ïðо біëковий, вóãëевоäний, ëі-
ïіäний, мінеðаëüний обміни, ÿка б ïеðеäба-
÷аëа вðаõóваннÿ активності ãоðмонів ана-
боëі÷но¿ (ãоðмон ðостó, ïаðатãоðмон, ґа-
стðин, ґëюкаґон, тестостеðон) та катабоëі÷-
но¿ ( тðийоäтиðонін, тиðоксин, коðтиçоë)  
äі¿. Ãоðмонаëüний ãомеостаç вив÷авсÿ нами 
çа äоïомоãою ðаäіоімóноëоґі÷ноãо [19, 30] 
та імóноôеðментноãо анаëіçів. Ïðовеäено 
виçна÷еннÿ баçаëüно¿ концентðаці¿ в кðо-
ві цикëі÷ниõ нóкëеотиäів цАÌÔ (цикëі÷-
ноãо аäеноçиномоноôосôатó) та цҐÌÔ (ци-
кëі÷ноãо ґóаноçинмоноôосôатó) çа äоïомо-
ãою комеðційниõ тест-набоðів “Cyclic AMP 
(125j) RIA KIT, Prague-Czechoslovakia”, 
“Cyclic GMP (125j) RIA KIT, Prague-
Czechoslovakia” çãіäно ç äоäаними інстðóк-
ціÿми. 

Îкðім цüоãо викоðистані біоõімі÷ні маð-
кеðи метабоëіçмó кістково¿ тканини: çа-
ãаëüноãо Ca – комïëексометðи÷ним мето-
äом çа Ã.Н.Óäинцевим та сïівавт. [1968]; 
Ca2+, ÿкий виðаõовóвавсÿ çа моäиôікова-
ною нами ôоðмóëою E.B.Zeisler:

 ,

ôосôоðó, 25(OH)D3 ó сиðоватці, ðів-
нÿ екскðеці¿ каëüцію та ôосôоðó іç се-
÷ею. Ïоðóøеннÿ обмінó каëüцію ðоç-
ãëÿäаëисÿ нами çãіäно ç ðекоменäаціÿ-
ми Дæ.Ô.Çиëва, Ï.Ð.Ïеннеëа [4] в моäи-
ôікаці¿ Î.Î.Абðаãамови÷а [1], котðі вив÷а-
ëи йоãо çаëеæно віä концентðаці¿ в циð-
кóëюю÷ій кðові ïаðатãоðмонó (виçна÷а-
ëи çа äоïомоãою комеðційноãо тест-набоðó 
Radioimmunoassay (RIA) KIT-parathyroid 
hormone. International-CIS” (Ôðанціÿ)).
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Віäïовіäно äо ниõ виäіëено:
А. Çаõвоðюваннÿ, çóмовëені високим 

ðівнем ïаðатãоðмонó в циðкóëюю÷ій кðо-
ві, ç ÿкиõ: 

1. Ґðóïа çаõвоðюванü, обóмовëениõ “не-
аäекватною секðецією ïаðатãоðмонó”, тоб-
то коëи є висока концентðаціÿ ãоðмонó 
çа наÿвності високо¿ концентðаці¿ віëüно-
ãо Ca2+. Òакий ваðіант моæëивий ó такиõ 
тðüоõ виïаäкаõ: 

а) ÿкщо є ïеðвинний ãіïеðïаðатиðеоç; 
б) коëи є тðетинний ãіïеðïаðатиðеоç 

(стан, іäенти÷ний ïеðвинномó ãіïеðïаðати-
ðеоçó, ç тією віäмінністю, що в цüомó ви-
ïаäкó в минóëомó бóëа стійка ãіïокаëüці-
єміÿ, що стимóëюваëо виäіëеннÿ ïаðатãоð-
монó, в ðеçóëüтаті ÷оãо ãіïеðсекðеціÿ ãоð-
монó стаëа ÷астково автономною); 

в) коëи є “ïсевäоãіïеðïаðатиðеоç” або 
“÷етвеðтинний” ãіïеðïаðатиðеоç, коëи ви-
äіëеннÿ ãоðмонó є ектоïі÷ним. 

2. Наÿвністü втоðинноãо ãіïеðïаðатиðе-
оçó, коëи є аäекватна секðеціÿ ïаðатãоð-
монó ç: 

а) ниçüкою або б) ноðмаëüною, інкоëи в) 
ïіäвищеною концентðацією в кðові віëüно-
ãо Ca2+.

Á. Çаõвоðюваннÿ ç ниçüким ðівнем ïа-
ðатãоðмонó в циðкóëюю÷ій кðові, сеðеä 
ÿкиõ виäіëено: 

1. Ïеðвинна неäостатністü ïаðатãоðмо-
нó (ãіïоïаðатиðеоç), ÿка сóïðовоäæóєтüсÿ 
ниçüкою концентðацією віëüноãо Ca2+. 

2. Втоðинне ïðиãні÷еннÿ секðеці¿ ïаðат-
ãоðмонó, коëи сïотеðіãаєтüсÿ високий вміст 
ó кðові віëüноãо Ca2+. 

В. Ґðóïа çаõвоðюванü ç ноðмаëüним ðів-
нем ïаðатãоðмонó в циðкóëюю÷ій кðові, се-
ðеä ÿкиõ виäіëено: 

1. Ç ноðмаëüною концентðацією віëüно-
ãо Ca2+. 

2. Çі çниæеною концентðацією віëüноãо 
Ca2+.

3. Ç ïіäвищеною концентðацією віëüно-
ãо Ca2+.

Áіоõімі÷ні маðкеðи ðемоäеëюваннÿ, ÿкі 
виçна÷аëи в кðові та се÷і, äоïовнюваëи не-
інваçивними метоäами äіаґностики äëÿ çа-
беçïе÷еннÿ беçïосеðеäнüою інôоðмаці-
єю ïðо стðóктóðно-ôóнкціонаëüний стан 
кістково¿ тканини: ðентґеноґðаôі÷ним äо-
сëіäæеннÿм кісток кистей, стоï та коëін-

ниõ сóãëобів (аïаðат ÅDR-750) ç виÿвëен-
нÿм тðабекóëÿðно¿ ðеçоðбці¿ тіë õðебців 
на ðентґеноґðамаõ, ÿка виÿвëÿєтüсÿ ïо-
тонøеннÿм ïоïеðе÷ниõ тðабекóë аæ äо 
¿õ ïовноãо çникненнÿ та ïотовщеннÿм ïо-
вçäовæніõ тðабекóë, оðієнтованиõ çа ëініÿ-
ми навантаæеннÿ, ç виникненнÿм так çва-
но¿ «смóãасто¿» кістки, «ïоðоæнüо¿ коðоб-
ки» або «віконно¿ ðами», а такоæ äенсито-
метðи÷ним äосëіäæеннÿм кісток çа äоïомо-
ãою óëüтðаçвóковоãо кістковоãо äенситоме-
тðа «Achilles» ôіðми LUNAR Corp. (ÑØА) 
ï’ÿтково¿ кістки, ÿка на 95,0% скëаäаєтüсÿ 
іç тðабекóëÿðно¿ кістково¿ тканини. Вимі-
ðюваëи øвиäкістü ïоøиðеннÿ óëüтðаçвó-
кó ÷еðеç ï’ÿтковó кісткó (в м/с), ÿка çа-
ëеæитü віä еëасти÷ності та щіëüності кіст-
ки; øиpокосмóãове осëабëеннÿ óëüтðаç-
вóкó (äÁ/ÌÃц), ÿке віäобðаæає не тіëüки 
кістковó щіëüністü, аëе й кіëüкістü, ðоçмі-
ðи й ïðостоðовó оðієнтацію тðабекóëÿðно¿ 
кістково¿ тканини; інäекс міцності кістково¿ 
тканини (%), ÿкий віäобðаæає стðóктóðно-
ôóнкціонаëüний стан кістково¿ тканини  
обстеæóваноãо стосовно катеґоðі¿ äоðосëиõ 
ëюäей ó віці 20 ðоків.

Êонтðоëüнó ґðóïó сôоðмовано іç 31 
ïðакти÷но çäоðово¿ особи анаëоґі÷но¿ ста-
ті та вікó.

Ôакти÷ний матеðіаë оïðацüовано на 
ïеðсонаëüномó комï’ютеðі Pentium III на 
мові FOXBASE çа ствоðеним нами ç к.ô.-
м.н. Ì.². Дçюба÷иком (Öентð математи÷ноãо 
моäеëюваннÿ Iнститóтó ïðикëаäниõ ïðо-
бëем меõаніки і математики ім. ß.Ñ. Ïіä-
стðиãа÷а АН Óкðа¿ни) на ïіäставі метоäи-
ки ².А. Îйвина [7], Ë.В. Êактóðсüкоãо [5], çа 
äоïомоãою ïакета ïðикëаäниõ ïðоґðам, іç 
встановëеннÿм статисти÷но¿ äостовіðності, 
ç віäсотками (ç óðаõóваннÿм ðекоменäацій 
В.Ñ. Ãенеса [3]). Нами ствоðено оðиґінаëü-
нó ðеëÿційнó баçó кëініко-ëабоðатоðниõ, 
інстðóментаëüниõ ðеçóëüтатів äосëіäæен-
нÿ оïеðованиõ, ÿкó çаïатентовано ïіä на-
çвою “ÏҐÐХ”.

Ðезóëьтатè та îбãîвîреннÿ.
1. Ïіä ÷ас виконаннÿ ïеðøоãо çавäаннÿ 

нами встановëено, що в 91,2% оïеðованиõ 
бóëи оçнаки óðаæеннÿ кістково-сóãëобово¿ 
та м’ÿçово¿ систем, ç ÿкиõ на ïеðøомó міс-
ці бóëи õвоðоби кісток, а саме: ґенеðаëіçо-
ваний остеоïоðоç, віäтак остеоаðтðоçи, се-
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ðеä ÿкиõ äомінóвав міæõðебцевий остео-
õонäðоç, сïонäиëüоç та сïонäиëоаðтðоç, а 
такоæ õвоðоби ïоçасóãëобовиõ м’ÿкиõ тка-
нин, на ïеðøомó місці сеðеä ÿкиõ бóëи 
контðактóðи Дюïю¿тðена, ïеðіаðтðити, 
осиôікóю÷і міоçити. Ó контðоëüній ґðóïі 
остеоïоðоç äіаґностований нами в 5,9% ÷о-
ëовіків, а остеоïеніÿ – в 46,0%.

Вçÿвøи äо óваãи, що є ниçка ïðи÷ин ви-
никненнÿ остеоïоðоçó, настóïні кðоки ïðи-
свÿ÷ені ¿õ ç’ÿсóванню. 

2. В ðеçóëüтаті виконаннÿ äðóãоãо çа-
вäаннÿ встановëено, що 78,8% оïеðованиõ 
ó віääаëені теðміни ïісëÿ ÐØ іç ïðивоäó 
óскëаäнено¿ ВХ ҐДÇ не виконóваëи ðеко-
менäацій ëікаðÿ, 31,1% ¿õ ïоðóøóваëи, çо-
кðема щоäо віäмови віä тютюноïаëіннÿ та 
вæиваннÿ аëкоãоëю, ÷астково, а 47,7% вçа-
ãаëі ¿õ не виконóваëи, çëовæиваëи сïиðт-
ним та тютюноïаëіннÿм, ставøи çаëеæни-
ми віä ниõ. 

3. Îскіëüки окðім çãóбниõ çви÷ок (тютю-
ноïаëіннÿ та çëовæиваннÿ аëкоãоëüними 
наïоÿми) ïðи÷инами виникненнÿ óðаæенü 
кісток, остеоïоðоçó моæóтü бóти õвоðо-
би тðавно¿ системи, тðетім çавäаннÿм, ÿке 
виðіøóваëосÿ нами, бóëо ç’ÿсóваннÿ ста-
нó ÏÃÁÑ, тонко¿ та товсто¿ киøки. Êëініко-
ëабоðатоðним та інстðóментаëüним обсте-
æеннÿм встановëено, що ó віääаëені теð-
міни ïісëÿ ÐØ іç ïðивоäó ВХ 72,2% оïе-
ðованиõ маютü óðаæеннÿ ÏÃÁÑ, ç ÿкиõ ó 
17,5% бóëа óðаæена ëиøе ïе÷інка, ó 12,6% 
– тіëüки ïоçаïе÷інкові æов÷овивіäні ïðото-
ки, в 11,3% – ëиøе ïіäøëóнкова çаëоçа, в 
11,6% – ïе÷інка й ïоçаïе÷інкові æов÷ови-
віäні ïðотоки оäно÷асно, ó 5,3% – оäно÷ас-
но ïе÷інка й ïіäøëóнкова çаëоçа, в 7,9% – 
ïіäøëóнкова çаëоçа й ïоçаïе÷інкові æов-
÷овивіäні ïðотоки, а в 6,0% бóëо оäно÷асне 
óðаæеннÿ всіõ оðґанів ÏÃÁÑ.

чіëüне місце çаймаëи óðаæеннÿ ïе÷ін-
ки (в 40,4% оïеðованиõ), сеðеä ÿкиõ äомі-
нóвав ïеðсистивний ãеïатит (ó 30,8% оïе-
ðованиõ).

На äðóãомó місці бóëи óðаæеннÿ ïоçа-
ïе÷інковиõ æов÷овивіäниõ ïðоток, ÿкі äіа-
ґностовано в 38,1% обстеæениõ. Най÷асті-
øе (в 29,8%) сеðеä ниõ çóстðі÷авсÿ õðоні÷-
ний õоëецистит (ó 15,9% ç наÿвністю кон-
кðементів, ó 13,9% беç ниõ).

В ðеçóëüтаті комïëексноãо обстеæен-
нÿ тонко¿ та товсто¿ киøок моæна ствеð-
äæóвати, що в 61,9% оïеðованиõ ó віääа-
ëені теðміни ïісëÿ ÐØ втÿãнені в ïатоëо-
ґі÷ний ïðоцес тонка та (або) товста киø-
ки. Ó 34,0% õвоðиõ äіаґностовано õðоні÷-
ний ентеðит, çокðема äомінóвав ëеãкий ïе-
ðебіã çаõвоðюваннÿ, в 25,8% – коëіти, сеðеä 
ÿкиõ ïðибëиçно оäнаково ÷асто çóстðі÷а-
ëисÿ ëеãкий та сеðеäній ïеðебіã çаõвоðю-
ваннÿ, в біëüøості виïаäків ç обстиïацій-
ним синäðомом.

²çоëüоване óðаæеннÿ тіëüки киøок бóëо 
ëиøе в 5,6% õвоðиõ, а в óсіõ інøиõ виïаä-
каõ йоãо сóïðовоäæóваëо óðаæеннÿ інøиõ 
оðґанів тðавëеннÿ. Най÷астіøе (в 21,7% 
óсіõ õвоðиõ ç óðаæеннÿм тонко¿ та товсто¿ 
киøок) õвоðоби киøок сóïðовоäæóваëисÿ 
óðаæеннÿм стðавоõоäó, або  стðавоõоäó та 
ïе÷інки (12,8%). Îäнаково ÷асто çóстðі÷а-
ëисÿ виïаäки ïоєäнаннÿ óðаæенü киøок ç 
ïоçаïе÷інковими æов÷овивіäними ïðотока-
ми та стðавоõоäó (в 9,4%), ÊØ, ïе÷інки та 
стðавоõоäó (теæ 9,4%).

Анаëіç цüоãо матеðіаëó, çаëеæно віä ïе-
ðеваæаннÿ óðаæенü віääіëів киøок та йоãо 
тÿæкості, äоçвоëив ствеðäæóвати, що коëи 
є ïоєäнаннÿ óðаæенü киøок іç õвоðобами 
ïе÷інки та стðавоõоäó, то в äва ðаçи ÷ас-
тіøе çóстðі÷аëисÿ õðоні÷ні ентеðокоëіти ç 
ïеðеваæною ëокаëіçацією в тонкій киøці (в 
15,2%), ніæ ó товстій (ó 8,0% õвоðиõ), а ó 
виïаäкаõ комбінаці¿ óðаæенü киøок ç ïо-
çаïе÷інковими æов÷овивіäними ïðотока-
ми та стðавоõоäó – навïаки (ç ïеðеваæ-
ним óðаæеннÿм тонко¿ киøки в 6,1%, тов-
сто¿ киøки – в 13,3% õвоðиõ). Ó ґðóïі õво-
ðиõ, ÿкі стоÿëи на тðетüомó місці çа ÷асто-
тою комбінаці¿ óðаæенü (і ÊØ, і ïе÷інки, і 
стðавоõоäó), ÷астіøе çóстðі÷аëисÿ õðоні÷-
ні ентеðити ç ïеðеваæною ëокаëіçацією в 
тонкій киøці (в 11,1% ïðоти 8,0%).

Ïіäсóмовóю÷и ðеçóëüтати вив÷еннÿ ста-
нó киøок, моæна çðобити висновок ïðо те, 
що ¿õ óðаæеннÿ ïосіäає ваãоме місце сеðеä 
õвоðоб оðґанів тðавëеннÿ, ÿкі виникаютü ó 
віääаëені теðміни ïісëÿ ÐØ іç ïðивоäó ВХ.

Îïеðованиõ, ÿкі б не маëи ó віääаëені 
теðміни ïісëÿ ÐØ іç ïðивоäó ВХ óðаæеннÿ 
õо÷а б оäноãо оðґанó тðавëеннÿ, не виÿв-
ëено. Ïеðøе місце сеðеä õвоðиõ ç óðаæен-
нÿм оðґанів тðавëеннÿ ïосіäаютü оïеðова-
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ні ç ïоєäнаннÿм õвоðоб стðавоõоäó, ÊØ та 
киøок (13,4%), на äðóãомó місці – ç такою 
æ комбінацією, ó ïоєäнанні ç óðаæеннÿм 
ïе÷інки (7,9%), на тðетüомó – ç óðаæен-
нÿм стðавоõоäó та ÊØ. Ó 3,1% õвоðиõ äіа-
ґностовано оäно÷асне óðаæеннÿ всіõ оðґа-
нів тðавëеннÿ.

I все æ кëініцистів, ÿк, äо ðе÷і, й самоãо 
õвоðоãо, найбіëüøе цікавитü інтеґðативний 
ïокаçник станó оðґанів тðавно¿ системи, 
ÿким є стан тðавëеннÿ (ÿк сóма ïоðоæнин-
ноãо, ïðистінковоãо тðавëеннÿ та всмоктó-
ваннÿ, стан маëüасиміëÿці¿), йоãо çäатністü 
çабеçïе÷ити оïтимаëüнó æиттєäіÿëüністü 
оðґаніçмó.

Ó ðеçóëüтаті комï’ютеðноãо віäбоðó õво-
ðиõ сôоðмовано тðи ґðóïи, а саме: ç ком-
ïенсованим, сóб- та äекомïенсованим ста-
нами тðавëеннÿ. 

Встановëено що в 27,4% є ïовна комïен-
саціÿ, в ðеøти 72,6% äіаґностовано маëüа-
симіëÿцію (в 59,0% – сóбкомïенсаціÿ, а в 
13,5% – äекомïенсаціÿ ïðоцесó тðавëеннÿ). 

4. Вив÷аю÷и ïðобëемó ÏҐÐХ ç ïоçиці¿ 
кëініциста, äіаґности÷но-ëікóваëüна такти-
ка ÿкоãо ïеðеäба÷ає необõіäністü вðаõóван-
нÿ станó не тіëüки окðемоãо оðґанó, систе-
ми, аëе й óсüоãо оðґаніçмó, вив÷ено äеÿ-
кі інтеґðативні ïокаçники метабоëі÷ноãо ãо-
меостаçó, а саме: месенäæеðи ïеðøоãо (ґа-
стðоінтестинаëüні, анабоëі÷ні, катабоëі÷ні 
та інøі ãоðмони) та äðóãоãо (цАÌÔ, цҐÌÔ) 
ïоðÿäкó, стан основниõ виäів обмінів.

Ðаäіоімóноëоґі÷ний анаëіç концентðаці¿ 
в кðові ãоðмонів анабоëі÷но¿ (ãоðмон ðос-
тó, ïаðатãоðмон, ґастðин, ґëюкаґон, тестос-
теðон) та катабоëі÷но¿ (тðийоäтиðонін, ти-
ðоксин, коðтиçоë) äі¿ свіä÷ив ïðо те, що в 
біëüøості оïеðованиõ ó віääаëені теðміни 
ïісëÿ ÐØ ¿õ кіëüкістü ó кðові маëа сóттєві 
віäõиëеннÿ віä ноðми.

Досëіäæеннÿ ãоðмонó ðостó свіä÷иëо 
ïðо те, що тіëüки ó 8,2% йоãо кіëüкістü ó 
кðові є в меæаõ ноðми, в 63,4% вона çни-
æена (äо 0,178±0,025 нã/мë, ð=0,001), а в 
28,4% – ïіäвищена (äо 3,105±0,311 нã/мë, 
ð=0,001).

Òðийоäтиðонін в меæаõ ноðми сïостеðі-
ãавсÿ в 25,0% оïеðованиõ, ó 37,5% – ïіä-
вищений (äо 0,958±0,117 нмоëü/ë, ð=0,05), 
ó 37,5% çниæений (äо 2,450±0,159 нмоëü/ë, 
ð=0,05).

Òиðоксин ó меæаõ ноðми бóв ó 31,1%, в 
óсіõ інøиõ йоãо концентðаціÿ в кðові натще 
бóëа ç віäõиëеннÿми (ó 18,8% çі çниæеннÿм 
äо 60,667±6,360 нмоëü/ë, ð=0,5, ó 50,0% ç 
ïіäвищеннÿм äо 128,750±6,105 нмоëü/ë, 
ð=0,05).

Ïаðатãоðмон бóв ó меæаõ ноðми ëиøе 
в 1,5% оïеðованиõ, в óсіõ інøиõ çі çна-
÷ними віäõиëеннÿми (в 54,6% çниæений äо 
14,177±1,473 ïã/мë, ð=0,001; ó 43,8% ïіä-
вищений äо 147,082±19,736 ïã/мë, ð=0,001).

Ґастðин ó біëüøості (63,5%) õвоðиõ бóв 
çниæений (äо 22,760±1,164 ïã/мë, ð=0,01), 
ó 12,2% ïіäвищений (äо 117,875±7,768 ïã/
мë, ð=0,001). Ó 24,4% оïеðованиõ він бóв ó 
меæаõ ноðми.

Ґëюкаґон ó меæаõ ноðми бóв ëиøе в 
5,7%, а в біëüøості õвоðиõ йоãо концен-
тðаціÿ бóëа çниæена (äо 56,935±3,228 ïã/
мë, ð=0,001). Ó 25,4% õвоðиõ йоãо кіëüкістü 
бóëа ðіçко ïіäвищена (äо 186,367±11,430 
ïã/мë, ð=0,001).

Êоðтиçоë бóв єäиним ãоðмоном, ноð-
маëüнó кіëüкістü ÿкоãо в кðові не виÿв-
ëено ні в оäноãо ç оïеðованиõ. Ó 37,5% 
йоãо концентðаціÿ маëа тенäенцію äо çни-
æеннÿ (411,667±25,874 нмоëü/ë, ð=0,2), 
а в біëüøості (62,5%) – ïіäвищена (äо 
898,000±58,591 нмоëü/ë, ð=0,001).

Òестостеðон ó меæаõ ноðми бóв ó 
15,1%, ó 22,0% – сóттєво çниæений (äо 
1,599±0,105 нã/мë), ó 62,9% – ïіäвищений 
(äо 21,068±3,037 нã/мë, ð=0,001). 

Досëіäæеннÿм ó кðові цАÌÔ та цҐÌÔ 
встановëено, що ¿õ концентðаціÿ в кðо-
ві оïеðованиõ ïеðеваæно çна÷но çниæе-
на (цАÌÔ äо 2,02±0,37 ïмоëü/мë, ð=0,001, 
цҐÌÔ äо 3,02±1,02 ïмоëü/мë, ð=0,001), ç 
ниõ цАÌÔ бóв çниæений в óсіõ обстеæе-
ниõ, а цҐÌÔ – ó 95,1% (äо 1,58±0,20 ïмоëü/
мë, ð=0,001), ëиøе в 1,2% бóв ноðмаëü-
ний, а в 3,7% – ïіäвищений (äо 37,50±21,31 
ïмоëü/мë, ð=0,5).

Îäно÷асна оцінка ãоðмонів анабоëі÷но¿ 
äі¿ äоçвоëиëа встановити, що ç óсіõ обсте-
æениõ не бóëо ні оäноãо, ó коãо б ðівенü ó 
кðові всіõ ïеðеëі÷ениõ ãоðмонів бóв ó меæ-
аõ ноðми або ïіäвищений. Ó 5,7% õвоðиõ 
виÿвëено çаãаëüнó ãіïоãоðмонемію. Ó 94,3% 
бóëа äисãоðмонеміÿ, ÿка ïðоÿвëÿëасÿ ðіç-
нонаïðавëеними віäõиëеннÿми віä ноðми.
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Ó ðеçóëüтаті оцінки ãоðмонів катабоëі÷-
но¿ äі¿ встановëено, що çаãаëüна ïанãіïеð-
ãоðмонеміÿ сïостеðіãаëасÿ в 13,3% оïеðо-
ваниõ, а ó 86,7% наÿвна äисãоðмонеміÿ, ÿка 
виðаæаëасÿ в оäно÷асномó ðіçнонаïðавëе-
номó віäõиëенні віä ноðми в оäноãо й тоãо 
æ оïеðованоãо тðийоäтиðонінó, тиðоксинó 
та коðтиçоëó; наïðикëаä: ïоєäнаннÿ ãіïеð-
тиðоксинемі¿ ç ãіïокоðтиçоëемією та ноð-
маëüним ðівнем тðийоäтиðонінó.

Îсновний акцент çðобëено на викоðис-
таннÿ інôоðмаці¿ ïðо стан ãоðмонів ó кон-
тексті вив÷еннÿ тиõ ôóнкцій, äо ÿкиõ вони 
маютü найбіëüøе віäноøеннÿ (ґастðин ó 
ðаçі вив÷еннÿ кисëототвіðно¿ ôóнкці¿ ÊØ, 
ïаðатãоðмон – ó ðаçі вив÷еннÿ каëüцієво-
ãо обмінó, ґëюкаґон — вóãëевоäноãо обмі-
нó тощо).

Анаëіç ïокаçників біëковоãо обмінó в оïе-
ðованиõ свіä÷ив ïðо те, що ó 86,6% çаãаëü-
ний біëок ëиøавсÿ в меæаõ ноðми, ó 8,4% 
він бóв çниæений, ó 5,0% – ïіäвищений, ïо-
ðівнÿно ç ноðмою. Ó той æе ÷ас çвеðтаëа 
на себе óваãó виðаæена äисïðоте¿неміÿ, що 
ïðоÿвëÿëасü ó ãіïоаëüбóмінемі¿ (ó 80,7%), 
ãіïеð-α1-ґëобóëінемі¿ (70,4%), ãіïеð-β-ґëо-
бóëінемі¿ (ó 54,1%), ãіïеð-γ-ґëобóëінемі¿ (ó 
35,6%), ãіïеðа-α2-ґëобóëінемі¿ (ó 33,3%). 
Ìоæна ïðиïóстити, що оäнією іç ïðи÷ин 
ãіïоаëüбóмінемі¿ бóëа активаціÿ катабоëі÷-
ниõ ãоðмонів (ó 62,5% бóëа ãіïеðкоðтиçоëе-
міÿ, ó 50,0% – ãіïеðтиðоксинеміÿ). Ó 63,4% 
наставаëа äекомïенсаціÿ, ïðо що свіä÷иëо 
çменøеннÿ кіëüкості месенäæеðів ïеðøоãо 
ïоðÿäкó (ãоðмон ðостó) анабоëі÷но¿ äі¿. Не-
обõіäно ïіäкðесëити, що в óсіõ обстеæениõ 
виÿвëено çниæенó кіëüкістü ґëікоïðоте¿äів.

Встановëено ó 84,1% ноðмаëüний ðі-
венü ґëюкоçи в кðові, ó 98,9% — в се÷і. Ó 
той æе ÷ас ïоãëибëене äосëіäæеннÿ äеÿ-
киõ ëанок ¿õ метабоëіçмó свіä÷иëо ïðо на-
ÿвністü ó ÷астини ç ниõ сóттєвиõ ðоçëа-
äів. Òак, ïіðóват ó кðові бóв ó меæаõ ноð-
ми ëиøе в 22,6%, а в 41,1% він ïіäвище-
ний (äо 0,162±0,010 ммоëü/ë, ð=0,001), ó 
36,3% – çниæений (äо 0,057±0,002 ммоëü/ë, 
ð=0,001). Ëактат ó кðові ó біëüøості (78,7%) 
бóв сóттєво çбіëüøений (äо 3,229±0,116 
ммоëü/ë, ð=0,001), ó 79,5% çбіëüøений 
ëактат-ïіðóватний інäекс. Ó 68,9% виÿвëе-
но ãіïоґëюкаґонемію (äо 56,93±3,228 ïã/мë, 
ð=0,001).

Ó віääаëені теðміни ïісëÿ ÐØ іç ïðиво-
äó óскëаäнено¿ ВХ ҐДÇ ëіïіäний обмін, ви-
çна÷ений ðóтинним тестом оцінки сóмаð-
ниõ ëіïіäів, ó біëüøості (77,4%; 5,30±0,09 
ммоëü/ë) не ïоðóøений. Ó той æе ÷ас ана-
ëіç ëіïіäниõ ôðакцій ïокаçóвав äостовіð-
не ïіäвищеннÿ неетеðиôікованиõ æиðниõ 
кисëот (1,315±0,040 ммоëü/ë, ð=0,001) та – 
β-ëіïоïðоте¿äів (1056,37±21,386 мґ%).

Áóëо сóттєве çбіëüøеннÿ тестостеðо-
нó (äо 14,117±2,02 нã/мë, ð=0,001), а такоæ 
çна÷не çменøеннÿ концентðаці¿ ґëюкаґонó 
(äо 93,450±5,44 ïã/мë, ð=0,001).

Ñеðеä õвоðиõ ïеðøо¿ ґðóïи ç ïосиëеним 
ÏÎË/ÒÁÊ-АÏ (тіобаðбітóðово¿ кисëоти-
активні ïðоäóкти) (äо 135,90±1,93 мкмоëü/
мë, ð=0,001) (77,8% віä çаãаëüно¿ кіëüкос-
ті оïеðованиõ) найбіëüøó ÷асткó стано-
виëи õвоðі ç ïіäвищеною ААÎÑ (66,0%); 
3,9% бóëи ç ноðмаëüною ААÎÑ і в 7,8% 
ААÎÑ бóëа çниæеною. Êіëüкістü ëакта-
тó в ниõ çðостаëа біëüøе, ніæ ó äва ðаçи 
(äо 2,88±0,13 ммоëü/ë, ð=0,001) й особëи-
во виðаæена (äо 3,15±0,64 ммоëü/ë) ó ґðó-
ïі çі çниæеною ААÎÑ. Ñóттєво çбіëüøи-
ëасÿ кіëüкістü неетеðиôікованиõ æиðниõ 
кисëот (äо 1,18±0,05 ммоëü/ë, ð=0,001), 
особëиво в ґðóïі çі çниæеною ААÎÑ (äо 
1,27±0,17 ммоëü/ë, ð=0,02); така æ çако-
номіðністü сïостеðіãаëасÿ в äосëіäæенні 
β-ëіïоïðоте¿äів. Необõіäно віäçна÷ити, що 
äестðóкціÿ кëітинниõ мембðан виðаæена 
неçна÷но (0,46±0,05 ммоëü/мë/ãоä) й çäе-
біëüøоãо це стосóваëосÿ ґðóïи õвоðиõ ç 
ïіäвищеною ААÎÑ, ніæ çі çниæеною. Ñин-
тети÷на ôóнкціÿ ïе÷інки в ниõ çбеðеæена, 
ïðо що свіä÷атü ноðмаëüні ïокаçники ïсев-
äоõоëінестеðаçи сиðоватки.

Ґðóïа õвоðиõ ç ноðмаëüним ðівнем кін-
цевиõ ïðоäóктів ÏÎË становиëа 8,5% віä 
çаãаëüно¿ кіëüкості оïеðованиõ і найбіëü-
øе сеðеä ниõ бóëо ç ïіäвищеною ААÎÑ 
(6,5%, ç ноðмаëüною – 1,3%, çі çниæеною 
– 0,7%). Öÿ ґðóïа віäðіçнÿëасÿ віä ïоïеðе-
äнüо¿ біëüø виðаæеним ðостом активності 
кисëо¿ ôосôатаçи (äо 0,59±0,11 ммоëü/мë/
ãоä), що свіä÷иëо ïðо виðаæенó äестðóкцію 
кëітинниõ мембðан.

Ó õвоðиõ çі çниæеним ðівнем кінцевиõ 
ïðоäóктів ÏÎË/ÒÁÊ-АÏ (äо 76,74±4,52 
мкмоëü/мë) (13,7% віä çаãаëüно¿ кіëüкос-
ті оïеðованиõ; 11,1% ç ïіäвищеною ААÎÑ, 
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1,3% – ç ноðмаëüною, 1,3% – çі çниæеною) 
виÿвëено сво¿ особëивості, ÿкі ïоëÿãаëи в 
çна÷номó çðостанні кіëüкості ëактатó (äо 
3,04±0,35 моëü/ë, ð=0,01) та кисëо¿ ôосôа-
таçи (äо 0,66±0,16 ммоëü/мë/ãоä).

Нами çаóваæено ðіçнó виðаæеністü ãі-
ïеðëіïіäемі¿ çаëеæно віä ААÎÑ. Òак, çа на-
ÿвності ïіäвищеноãо ÏÎË та високо¿ актив-
ності АÎÑ ãіïеðëіïіäеміÿ виðаæена мен-
øою міðою, ніæ çа ноðмаëüно¿ та çниæе-
но¿ ААÎÑ.

Îтæе, ó віääаëені теðміни ïісëÿ ÐØ іç 
ïðивоäó ВХ є ïоðóøеннÿ всіõ виäів обмі-
нів, ó томó ÷исëі ÏÎË та ААÎÑ, çміни ÿкиõ 
носÿтü неоäносïðÿмований õаðактеð.

Вив÷еннÿм станó еëектðоëітноãо ãомеос-
таçó, ÿкий оцінювавсÿ çа концентðацією в 
кðові йонів K+, Ca2+, Mg2+, Na+, Cl–, тобто 
макðоеëементів, ÿкі віäносÿтüсÿ äо ґðóïи 
біотиків, встановëено, що ó віääаëені теð-
міни ïісëÿ ÐØ іç ïðивоäó óскëаäнено¿ ВХ 
є виðаæена äиçеëектðоëітеміÿ, ÿка в ïеð-
øó ÷еðãó стосóваëасÿ çаãаëüноãо каëüцію 
й, особëиво, йоãо йоніçовано¿ ôоðми (Ñа2+), 
а такоæ Mg2+, кіëüкістü ÿкоãо в кðові маëа 
тенäенцію äо çменøеннÿ в 47,4% оïеðова-
ниõ.

Ëиøе 33,0% оïеðованиõ не маëи кëіні÷-
ниõ ïðоÿвів ïоðóøеннÿ каëüцієвоãо обмінó, 
майæе ïоëовина маëа сóäоми в м’ÿçаõ, ко-
æен ÷етвеðтий – øвиäке ðóйнóваннÿ çóбів, 
ç ÿкиõ ó 88,6% бóв ÿвний çв’ÿçок ç оïеðаці-
єю – ÐØ. Áіëüø ніæ ïоëовина оïеðованиõ 
скаðæиëасü на боëі в кісткаõ, 13,0% – на 
ïостійнó çаãаëüнó сëабкістü, коæний äесÿ-
тий – на виðаæені ïаðестеçі¿. Ó 6,0% бóëи 
оäноðаçові, а в 2,0% – баãатоðаçові ïеðеëо-
ми кісток.

Çвеðтаëо на себе óваãó й те, що в оïеðо-
ваниõ беç кëіні÷ниõ оçнак ïоðóøеннÿ каëü-
цієвоãо ãомеостаçó ноðмаëüна концентðаціÿ 
йоніçованоãо Ca2+ бóëа ëиøе в 14,9%, а в 
ðеøти вона çниæена.

Досëіäæеннÿ в кðові ðівнÿ çаãаëüноãо Ca 
свіä÷атü ïðо те, що в біëüøості він ó меæ-
аõ ноðми, тіëüки в коæноãо ÷етвеðтоãо мав 
тенäенцію äо çниæеннÿ.

Áіëüø ïокаçовими бóëи äосëіäæеннÿ йо-
ніçованоãо Ca2+, äеôіцит ÿкоãо çнайäено в 
92,6% оïеðованиõ.

Вив÷еннÿ ðівнÿ йоніçованоãо Ca2+, çа-
ëеæно віä концентðаці¿ в кðові ïаðатãоð-

монó, ç викоðистаннÿм кëасиôікаці¿ Дæ.Ô. 
Çиëва, Ï.Ð. Ïеннеëа [4] в моäиôікаці¿ Î.Î. 
Абðаãамови÷а [1], äоçвоëиëо встановити, 
що в 3,0% є ïеðвинний ãіïеðïаðатиðеоç ç 
ïіäвищеннÿм концентðаці¿ ïаðатãоðмонó 
та Ca2+, ó 37,4% – втоðинний ãіïеðïаðа-
тиðеоç, сеðеä ÿкиõ ó 2,0% Ca2+ є в меæаõ 
ноðми, ó 35,4% – çниæений, ó 56,6% – ïеð-
винний ãіïоïаðатиðеоç çі çниæеннÿм кон-
центðаці¿ ÿк ïаðаттðинó, так і Ca2+, ó 1,0% 
виÿвëено втоðинне ïðиãні÷еннÿ ïаðатãоð-
монó ç ïіäвищеннÿм концентðаці¿ Ca2+. Ó 
1,0% оïеðованиõ є çниæеннÿ кіëüкості Ca2+ 
ç ноðмаëüною концентðацією ïаðатãоðмо-
нó. Òіëüки ó 2,0% є  ноðмаëüне сïіввіäно-
øеннÿ міæ ними.

Îтæе, ó віääаëені теðміни ïісëÿ ÐØ 
бóëи ваãомі неоäноçна÷ні ïоðóøеннÿ каëü-
цієвоãо обмінó ç ðіçним меõаніçмом виник-
неннÿ, ÿкі ëеæаëи в основі ôоðмóваннÿ 
ÏҐÐХ.

Iнтеґðативний ïіäõіä äо оцінки станó 
метабоëі÷ниõ ïðоцесів äоçвоëив сôоðмó-
ëювати концеïцію особëивостей ïоðóøенü 
обмінноãо ãомеостаçó ó віääаëені теðміни 
ïісëÿ ÐØ.

Виäаëеннÿ ÷астини енäокðинноãо оð-
ґанó, ÿким є øëóнок, а такоæ викëю÷ен-
нÿ ïісëÿ ÐØ çа äðóãим сïособом Áіëüðо-
та енäокðинноãо центðó тðавно¿ системи, 
ÿким є ДÏÊ, є оäнією ç ваãомиõ ïðи÷ин, 
що ïðиçвоäÿтü äо ïоðóøеннÿ ãоðмонаëüно¿ 
ðеґóëÿці¿ на тиõ ðівнÿõ, ÿкі віäïовіäаютü 
çа ïіäтðиманнÿ метабоëі÷ноãо ãомеостаçó. 
Внасëіäок цüоãо виникаютü ðоçëаäи біëко-
воãо, вóãëевоäноãо, ëіïіäноãо обмінів, а та-
коæ обмінó еëектðоëітів, месенäæеðів äðó-
ãоãо ïоðÿäкó. Ïоðóøеннÿ метабоëіçмó біë-
ків, ÿке виникає такоæ і внасëіäок ðоçëа-
äів ïðоцесів ðоçщеïëеннÿ та всмоктóваннÿ 
в тðавномó канаëі, наÿвності синäðомó ма-
ëüасиміëÿці¿, своєю ÷еðãою ïðиçвоäитü äо 
äеôіцитó сóбстðатів, необõіäниõ äëÿ син-
теçó ãоðмонів.

Дðóãим ваæëивим ïатоґенети÷ним ме-
õаніçмом ÏҐÐХ є ïоðóøеннÿ еôективнос-
ті енеðґети÷ноãо обмінó, ïðо що ãовоðитü, 
çокðема, інтенсивне наãðомаäæеннÿ ëак-
татó, çна÷не çменøеннÿ кіëüкості цАÌÔ 
та цҐÌÔ. Îсновною ïðи÷иною ãіïоенеðґіç-
мó є ïðиãні÷еннÿ окисниõ ïðоцесів ó ци-
кëі Êðебса й тðансôоðмаці¿ віëüно¿ енеð-
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ґі¿ в теðмінаëüній ëанці окисно-віäновниõ 
ðеакцій.

Виçна÷еннÿ ëіïіäноãо обмінó, сïіввіä-
ноøеннÿ ïеðвинниõ і кінцевиõ ïðоäóктів 
ÏÎË ïокаçóє, що в циõ õвоðиõ сïовіëüне-
не вкëю÷еннÿ ÒÁÊ-АÏ ó енеðґети÷ний об-
мін віäбóваєтüсÿ çа ðаõóнок не тіëüки ïо-
ðóøеннÿ оксиґенаçниõ ðеакцій, аëе й ще 
біëüøою міðою оксиäаçниõ.

Ðіçке ïіäвищеннÿ кіëüкості ÒÁÊ-АÏ іні-
ціює ААÎÑ, çабеçïе÷óю÷и в оäниõ виïаä-
каõ ðівноваãó ïато- й саноґенниõ меõаніç-
мів, в інøиõ – ïðиçвоäÿ÷и äо сóб- та äе-
комïенсованоãо станó. Ó ðаçі цüоãо виникає 
äестðóкціÿ кëітинниõ мембðан, ÿка своєю 
÷еðãою ïоðóøóє ïðоцеси ïеðоксиäаці¿.

Ìоæна вваæати, що така скеðованістü 
окðемиõ ëанок метабоëі÷ниõ ïðоцесів ó 
системі ïëасти÷ноãо та енеðґети÷ноãо обмі-
нів є ïатоґенети÷ною основою ÏҐÐХ, ÿка 
виникає ó віääаëені теðміни ïісëÿ ÐØ, а ¿õ 
вðаõóваннÿ äає моæëивістü віäïðацювати 
ïðинциïи оïтимаëüно¿ коðекці¿ ïоðóøенü 
метабоëі÷ноãо ãомеостаçó, ÿкі є невіä’ємним 
комïонентом ÏҐÐХ.

Виконóю÷и ï’ÿте çавäаннÿ,– вив÷еннÿ 
÷астоти остеоïоðоçó, çаëеæно віä наÿвності 
та виðаæеності ÏҐÐХ (табë. 1),– ми оäеð-
æаëи такі äані:

Встановëено, що найменøе обстеæениõ 
ç остеоïоðоçом бóëо в ґðóïі оïеðованиõ беç 
ÏҐÐХ, а ç наðостаннÿм тÿæкості ÏҐÐХ є 
тенäенціÿ äо ¿õ çбіëüøеннÿ (беç ÏҐÐХ ¿õ 
бóëо 41,8%, ç ÏҐÐХ I – ó 47,4%, ç ÏҐÐХ II 
– ó 51,1%, ç ÏҐÐХ III – ó 57,5%; ç ÏҐÐХ 
IV  ¿õ не бóëо, бо в цій ґðóïі бóëо ëиøе 4 
õвоðиõ çі çëоÿкісними óðаæеннÿми тðав-
но¿ системи).

Вèñнîвкè. В абсоëютно¿ біëüøості оïе-
ðованиõ ó віääаëені теðміни ïісëÿ ÐØ іç 
ïðивоäó óскëаäнено¿ ВХ ҐДÇ є óðаæен-
нÿ кісток, ÿкі ïðоÿвëÿютüсÿ ґенеðаëіçо-
ваним остеоïоðоçом, особëивістü меõаніç-
мó виникненнÿ ÿкоãо ïоëÿãає в томó, що 
в йоãо основі ëеæатü ïоєäнаннÿ: ôіçіоëо-

ґі÷ниõ çмін кістково¿ стðóктóðи, øкіäëи-
виõ çви÷ок (тютюноïаëіннÿ, наäміðне вæи-
ваннÿ аëкоãоëю), óðаæеннÿ тðавно¿ систе-
ми (ÏҐÐХ, ÿка ïðоÿвëÿєтüсÿ синäðомами 
óðаæеннÿ ÏÃÁÑ, тонко¿ та товсто¿ киøки 
ç наÿвністю маëüäиґесті¿ та маëüабсоðбці¿), 
äисбаëансó енäокðинно¿ системи, ÿкий ó 
біëüøості виïаäків ïоëÿãає в ãіïеðôóнкці¿ 
ïаðащитоïоäібниõ çаëоç ç ãіïеðïаðатãоð-
монемією, ãіïеðкотициçмі, ãіïоґонаäиçмі, а 
такоæ в ïоðóøенні вóãëевоäноãо обмінó (ãі-
ïеðãëікемі¿).

Ëікóваннÿ остеоïоðоçó в ціє¿ катеґоðі¿ 
õвоðиõ вимаãає ïðиçна÷еннÿ антиостеоïо-
ðоçниõ ëікаðсüкиõ çасобів ç óðаõóваннÿм 
необõіäності ëіквіäаці¿ комïëексó ïðи÷ин 
йоãо виникненнÿ та особëивостей ïатоґене-
çó ó õвоðиõ ç ÏҐÐХ.
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Ïовний сïисок ëітеðатóðи 
çнаõоäитüсÿ в ðеäакці¿

ОСОбЕННОСТИ ОбМЕНА КАЛЬЦИя У бОЛЬ-
НЫХ ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА ПО ПОВО-
ДУ яЗВЕННОЙ бОЛЕЗНИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬ-

НОЙ ЗОНЫ

Абрагамович О.О., Федець А.Б., Абрагамович 
М.О., Абрагамович У.О.

Львовский национальный медицинский 
университет имени Данилы Галицкого

Ðезюìе. На основе комïëексноãо обсëеäованиÿ 300 
мóæ÷ин, ïðеимóщественно сðеäнеãо и ïоæиëо-
ãо воçðаста, óстановëено, ÷то ó абсоëютноãо боëü-
øинства оïеðиðованныõ в отäаëенные сðоки ïо-
сëе ðеçекции æеëóäка ïо ïовоäó ÿçвенной боëеç-
ни ãастðоäóоäенаëüной çоны имеютсÿ ïоðаæениÿ 
костей, котоðые ïðоÿвëÿютсÿ ãенеðаëиçованным 
остеоïоðоçом, особенностü меõаниçма воçникнове-
ниÿ котоðоãо состоит в том, ÷то в еãо основе ëе-
æат со÷етание ôиçиоëоãи÷ескиõ иçменений кост-
ной стðóктóðы, вðеäныõ ïðивы÷ек (кóðение, иç-
быто÷ное óïотðебëение аëкоãоëÿ), ïоðаæение ïи-
щеваðитеëüной системы (ïостãастðоðеçекционнаÿ 
боëеçнü, котоðаÿ ïðоÿвëÿетсÿ çабоëеваниÿми ïан-
кðеатоãеïатобиëиаðной системы, тонкоãо и тоë-
стоãо киøе÷ника с наëи÷ием маëвиãестии и маëаб-
соðбции) и äисбаëанса энäокðинной системы, ко-
тоðый в боëüøинстве сëó÷аев ïðоÿвëÿетсÿ ãиïеð-
ôóнкцией ïаðащитовиäныõ æеëеç с ãиïеðïðоäóк-
цией ïаðатãоðмона, а такæе наðóøением óãëевоä-
ноãо обмена (ãиïеðãëикемиÿ), ãиïеðкоðтициçмом, 
ãиïоãонаäиçмом.      
Ëе÷ение остеоïоðоçа ó этой катеãоðии боëüныõ 
тðебóет наçна÷ениÿ антиостеоïоðоçныõ ïðеïаðа-
тов с ó÷етом необõоäимости ëиквиäации комïëек-
са ïðи÷ин еãо воçникновениÿ и особенностей ïа-
тоãенеçа ó боëüныõ с ïостãастðоðеçекционной бо-
ëеçнüю. 

Ключевые слова: остеоïоðоç, ðеçекциÿ æеëóäка, 
ïостãастðоðеçекционнаÿ боëеçнü, обмен каëüциÿ.

feaTureS of calciuM MeTaboliSM in 
PaTienTS afTer SToMach reSecTion 
aProPoS of GaSTroDuoDenal PePTic 

ulcer

Abrahamovych O.O., Fedets A.B., Abrahamovych 
M.O., Abrahamovych U.O.

Danylo Halytskyi Lviv National Medical 
University

Summary. În the basis of complex evaluation of 300 
men, in their middle and old age, it was stated to 
the majority of scheduled operated patients after 
resection of the stomach due to complicated pep-
tic ulcer disease, with accompanied affection of the 
bone lead to generalized osteoporosis caused by a 
different mechanisms such as physiological chang-
es in bone structure, bed habits (smoking, exces-
sive alcohol intake), GIT affection (postgastrectomy 
syndrome manifesting with affection of hepatobil-
iary system, small and large intestine which pres-
ents itself as malabsorption and maldigestion) as 
well as endocrine system imbalance, which in most 
cases manifest itself as hyperfunction of the para-
thyroid gland and overproduction of PTH and dis-
turbed carbohydrate metabolism (hyperglycemia), 
hyperadrenocorticism and hypogonadism.   
The above mentioned disorders need to be controlled 
not only with management of osteoporosis but also 
by treating the underlying pathology of bones.

Key words: osteoporosis, stomach resection, 
postgastrectomy syndrome, calcium metabolism.
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В настоÿщее вðемÿ боëüøое внимание 
óäеëÿетсÿ ïðоôиëактике и ëе÷ению сис-
темноãо остеоïоðоçа в свÿçи с боëüøой 
еãо ðасïðостðаненностüю и высокой ÷асто-
той встðе÷аемости маðкеðныõ ïеðеëомов, 
осëоæнÿющиõ еãо те÷ение. В то æе вðе-
мÿ иммобиëиçационный остеоïоðоç (ÈÎÏ), 
ðаçвивающийсÿ ïосëе ïеðеëомов всëеä-
ствие çна÷итеëüноãо äеôицита меõани÷ес-
кой наãðóçки, остаетсÿ маëоиçó÷енным. 
Èçвестно, ÷то на ôоне ÈÎÏ ðеçко óвеëи-
÷иваютсÿ сðоки сðащениÿ ïеðеëомов кос-
тей, ïоэтомó в ïосëеäнее вðемÿ óäеëÿетсÿ 
внимание ïовыøению эôôективности ëе-
÷ениÿ такиõ ïеðеëомов ïóтем меäикамен-
тоçной коððекции [3, 8, 14] иëи исïоëüçо-
ваниÿ некотоðыõ ôиçи÷ескиõ ôактоðов [6, 
9, 12].

В наó÷ной ëитеðатóðе иçвестны ðаботы 
о бëаãоïðиÿтном воçäействии ãиïеðбаðи÷е-
ской оксиãенации (ÃÁÎ) на ðеïаðативные 
ïðоцессы ïðи ïеðеëомаõ [1, 2, 10, 15, 18], 
наðóøениÿõ ðеïаðативной ðеãенеðации 
[17, 19], äеãенеðативно-äистðоôи÷ескиõ çа-
боëеваниÿõ скеëета [16]. Îäнако äо сиõ ïоð 
не ðаçðаботаны наó÷но обоснованные кðи-
теðии ïðименениÿ ðеæимов ÃÁÎ, ïоэтомó 
иõ выбоð ïðи ëе÷ении ðаçëи÷ной ïатоëо-
ãии остаетсÿ эмïиðи÷ным. Ïоскоëüкó в ëи-
теðатóðе отсóтствоваëи какие-ëибо свеäе-
ниÿ о вëиÿнии ÃÁÎ на костнóю тканü ïðи 
ÈÎÏ, это ïобóäиëо автоðов к ïðовеäению 
äанноãо иссëеäованиÿ.

Öеëь рабîты – иçó÷итü вëиÿние ãиïеð-
баðи÷еской оксиãенации на ðемоäеëиðова-
ние и обменные ïðоцессы в костной ткани 
ïðи ÈÎÏ.

Ìатерèаëы è ìетîды èññëедîванèÿ. В 
ðаботе исïоëüçованы 240 ëабоðатоðныõ 
самцов кðыс Вистаð в воçðасте 3-4 месÿ-
цев, весом 120-140 ã. Ó 200 иç ниõ ôоðми-
ðоваëи ÈÎÏ ïóтем амïóтации на óðовне 
ïðоксимаëüноãо метаôиçа боëüøебеðцовой 
кости. Ïосëе оïеðации кðысы не наãðóæа-
ëи амïóтиðованнóю ëаïó. Ïðовеäено тðи 
сеðии оïытов. В ïеðвой (контðоëüной) се-
ðии (100 кðыс) иçó÷ена моäеëü äинамики 
те÷ениÿ ÈÎÏ в неоïоðной и наãðóæаемой 
çаäниõ коне÷ностÿõ. Ñðоки набëюäениÿ в 
этой сеðии составиëи: 40, 60, 90, 120, 150, 
180, 210, 240, 270 äней ïосëе оïеðации. че-
ðеç 100-105 äней ïосëе амïóтации ó кðыс 
ôоðмиðоваëсÿ ÈÎÏ, ïоäтвеðæäенный моð-
ôоëоãи÷ески и ðентãеноëоãи÷ески.

Эксïеðименты ïо иçó÷ению вëиÿниÿ 
ÃÁÎ на ÈÎÏ быëи ïðовеäены на 100 кðы-
саõ ïосëе ôоðмиðованиÿ ó ниõ остеоïоðо-
çа. В оïытаõ быëа исïоëüçована баðокаме-
ðа «ÎÊА-ÌÒ», в котоðой кðысы еæеäнев-
но ïоäвеðãаëисü оксиãенобаðотеðаïии в те-
÷ение 30 минóт. 50 кðыс с ÈÎÏ (2 сеðиÿ) 
ïоëó÷иëи 10 сеансов ÃÁÎ ïðи äавëении 
2,0 АÒА. Дðóãие 50 кðыс с ÈÎÏ (3 сеðиÿ) 
ïоëó÷иëи анаëоãи÷ный кóðс ÃÁÎ- теðа-
ïии, но ïðи менüøем äавëении – 1,5 АÒА. 
Ñðоки набëюäениÿ во 2 и 3 сеðиÿõ оïытов 
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Ðезюìе. В статüе иçëоæены ðеçóëüтаты иссëеäованиÿ äинамики ðемоäеëиðованиÿ костной ткани 
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быëа ïоäвеðãнóта оксиãенобаðотеðаïии. Ïðовеäены моðôоëоãи÷еские иссëеäованиÿ костныõ ïðе-
ïаðатов, а такæе оценка маðкеðов костноãо ðемоäеëиðованиÿ, биоэнеðãети÷ескиõ ïðоцессов и 
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быëи оäинаковыми: 10, 30, 60, 90, 120 äней 
ïосëе кóðса ÃÁÎ.

Ôоноваÿ ãðóïïа (40 интактныõ кðыс) 
набëюäаëасü соответственно сðокам кон-
тðоëüной ãðóïïы. Все æивотные соäеðæа-
ëисü в анаëоãи÷ныõ óсëовиÿõ виваðиÿ ïðи 
t воçäóõа 20-22 ãðаäóса в световом ðеæи-
ме «äенü-но÷ü» на станäаðтном ðационе со 
свобоäным äостóïом к воäе. Îïеðативные 
вмеøатеëüства и эвтанаçию осóществëÿëи 
соãëасно Åвðоïейской Êонвенции çащиты 
æивотныõ, ïðинÿтой в 1986 ã. в Ñтðасбóðãе.

Îбъектом ãистоëоãи÷ескоãо иссëеäо-
ваниÿ (световаÿ микðоскоïиÿ, моðôоме-
тðиÿ) ÿвëÿëисü äистаëüные и ïðоксимаëü-
ные метаэïиôиçы, а такæе ôðаãменты äи-
аôиçа беäðенной кости оïеðиðованной и 
контðаëатеðаëüной коне÷ностей. Эксïе-
ðиментаëüный матеðиаë ïосëе ôиксации 
в 10% ðаствоðе ôоðмаëина и äекаëüцина-
ции в 7% ðаствоðе аçотной кисëоты вы-
ðеçаëи ïо оïðеäеëенной сõеме (ïоïеðе÷-
ные и ïðоäоëüные сðеçы). Êостные бëоки 
обеçвоæиваëи в сïиðтаõ восõоäÿщей кон-
центðации, çаëиваëи в ïаðаôин и цеëëо-
иäин. Ãистоëоãи÷еские ïðеïаðаты окðаøи-
ваëи ãематоксиëин-эоçином ïо Ван-Ãиçон 
и Ìассонó. Ïðеïаðаты микðоскоïиðоваëи, 
отобðанные сëó÷айным обðаçом ïоëÿ çðе-
ниÿ оциôðовываëи и соõðанÿëи, исïоëü-
çóÿ АÏÊ «ДиаÌоðô» (Ìосква). Дëÿ каæäо-
ãо ïðеïаðата иссëеäоваëи от 4 äо 16 ïоëей.

Дëÿ биоõими÷ескоãо иссëеäованиÿ бе-
äðенные кости, о÷ищенные от мÿãкиõ тка-
ней, çамоðаæиваëи в æиäком аçоте, ðас-
тиðаëи в ôаðôоðовой стóïе и микðоиç-
меëü÷итеëе ïðи +4оÑ в саõаðоçной и соëе-
вой сðеäаõ, центðиôóãиðоваëи ïðи 1000g 
и 14000g в те÷ение 10 и 15 минóт в ðеô-
ðиæеðатоðной центðиôóãе «Sorvall Biofuge 
Stratos». В сóïеðнатанте оïðеäеëÿëи маð-
кеðы биоэнеðãети÷ескоãо обмена, костноãо 
ðемоäеëиðованиÿ на анаëиçатоðе «Specif-
ic basic» (KONE) óниôициðованными мето-
äами с исïоëüçованием ôиðменныõ тест-
систем. Ñоäеðæание каëüциÿ и ôосôоðа 
оïðеäеëÿëи метоäом вëаæноãо оçоëениÿ [5].

Ñтатисти÷ескаÿ обðаботка эксïеðимен-
таëüноãо матеðиаëа ïðовеäена с исïоëü-
çованием ïðоãðаммы Ñтатистика 6.1. Ðе-
çóëüтаты ïðеäставëены в виäе Ì-сðеäнее 
аðиôмети÷еское и m – станäаðтное откëо-

нение. Èсïоëüçоваëи äисïеðсионный ïаðа-
метðи÷еский и неïаðаметðи÷еский анаëи-
çы.

Ðезóëьтаты è îбñóжденèе. Ñоïоставëе-
ние моðôоëоãи÷ескиõ особенностей стðóк-
тóðы костной ткани ïðи эксïеðиментаëü-
ном ÈÎÏ ïосëе воçäействиÿ на нее окси-
ãенобаðотеðаïии ïокаçаëо, ÷то ïðи ðаçныõ 
ðеæимаõ ÃÁÎ (2АÒА и 1,5 АÒА) в ана-
ëоãи÷ные сðоки набëюäениÿ выÿвëÿютсÿ 
сõоäные ïðоцессы, но отëи÷ающиесÿ ïо иõ 
выðаæенности.

чеðеç 30 сóток ïосëе çавеðøениÿ сеан-
сов ãиïеðбаðи÷еской оксиãенации ïðи обо-
иõ ðеæимаõ в äиаôиçе оïеðиðованной ко-
не÷ности соõðанÿëосü ðавномеðное ðасøи-
ðение ãавеðсовыõ канаëов коðтикаëüной 
ïëастинки. Ìеæтðабекóëÿðные ïðостðан-
ства оставаëисü ðасøиðенными, но ïосëе 
ÃÁÎ в ðеæиме 1,5 АÒА в ниõ оïðеäеëÿëисü 
ïоëнокðовие сосóäов и ãиïеðïëаçиÿ миеëо-
иäноãо костноãо моçãа.

чеðеç 60 сóток ïосëе окон÷аниÿ кóð-
са ãиïеðбаðи÷еской оксиãенации ïðи обо-
иõ ðеæимаõ в коðтикаëüном сëое äиаôиçа 
оïеðиðованной коне÷ности соõðанÿëасü еãо 
ðаðеôикациÿ. Ïосëе ÃÁÎ в ðеæиме 1,5 АÒА 
меæтðабекóëÿðные ïðостðанства быëи вы-
ïоëнены миеëоиäным костным моçãом, в то 
вðемÿ как ïосëе ÃÁÎ в ðеæиме 2,0 АÒА 
эти ïðостðанства быëи çаïоëнены в основ-
ном æиðовым костным моçãом.

чеðеç 90-120 сóток ïосëе çавеðøениÿ 
кóðса ÃÁÎ ïðи обоиõ ðеæимаõ как в оïе-
ðиðованной, так и в контðаëатеðаëüной ко-
не÷ностÿõ соõðанÿëисü ÿвëениÿ ðаçðеæе-
ниÿ коðтикаëüной ïëастинки, но ïðи ис-
ïоëüçовании äавëениÿ 1,5 АÒА ðаðеôи-
кациÿ быëа менее выðаæенной. На энäо-
стаëüной ïовеðõности äиаôиçа, как и ме-
таôиçа, беäðенныõ костей обеиõ ãðóïï æи-
вотныõ отме÷аëисü ó÷астки комïактиçа-
ции, наëоæение новоãо костноãо вещества, 
миеëоиäный костный моçã ðасïоëаãаëсÿ 
в неðавномеðно ðасøиðенныõ меæтðабе-
кóëÿðныõ ïðостðанстваõ. Ïосëе ÃÁÎ ïðи 
1,5 АÒА ïо сðавнению с ðеæимом 2,0 АÒА 
быëо отме÷ено äостовеðное óвеëи÷ение ко-
ëи÷ества ó÷астков комïактиçации костной 
ткани, т.е. óвеëи÷ение объемной ïëотности 
костной ткани (ð<0,0001).
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Данные ãистоëоãи÷ескоãо иссëеäованиÿ 
быëи ïоäтвеðæäены ðеçóëüтатами моðôо-
метðии. Òак, тоëщина коðтикаëüной ïëа-
стинки во вðемÿ эксïеðимента с ÃÁÎ в ðе-
æиме 2,0 АÒА ïðакти÷ески не менÿëасü, но 
быëа äостовеðно боëüøе, ÷ем в контðоëüной 
ãðóïïе (ÈÎÏ беç ÃÁÎ). Ó æивотныõ, ïоëó-
÷ивøиõ оксиãенобаðотеðаïию в ðеæиме 1,5 
АÒА, тоëщина коðтикаëüной ïëастинки ïо-
сëеäоватеëüно óвеëи÷иваëасü: на 10-е сóт-
ки она быëа на 14% боëüøе, а к 90 сóткам 
– на 40% относитеëüно контðоëÿ (ð≤0,001).

Êоðтикаëüный инäекс (ÊÈ) ó кðыс, ïо-
ëó÷ивøиõ кóðс ÃÁÎ в ðеæиме 2,0 АÒА, ÷е-
ðеç 30-60 сóток быë боëüøе на 13-15%, ÷ем 
в контðоëе, но, на÷инаÿ с 90 сóток, этот 
ïокаçатеëü не отëи÷аëсÿ от контðоëüной 
ãðóïïы. Ó кðыс, ïоëó÷ивøиõ ÃÁÎ в ðеæи-
ме 1,5 АÒА, ÊÈ ïосëеäоватеëüно óвеëи÷и-
ваëсÿ в те÷ение всеãо ïеðиоäа набëюäениÿ 
и óæе ÷еðеç 10 сóток ïосëе ÃÁÎ быë боëü-
øе на 12% ïо сðавнению с контðоëем. В ïо-
сëеäóющие сðоки набëюäениÿ ÊÈ соответ-
ственно быë боëüøе на 23% (30 сóток), 34% 
(60 сóток), 39% (90 сóток) боëüøе, ÷ем ó æи-
вотныõ, контðоëüной ãðóïïы. Ê 120 сóткам 
набëюäениÿ ÊÈ в этой сеðии ÊÈ составиë 
31% относитеëüно контðоëÿ (ð≤0,001).
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Ðèñ. 1. Дèнаìèка кîртèкаëьнîãî èндекñа бедрен-
нîé кîñтè îïерèрîваннîé кîнечнîñтè ïîñëе ÃБÎ 
в разных режèìах. Ïрèìечанèÿ: # – р≤0,01 ïî 
ñравненèю ñ 2 ÀÒÀ; * – р<0,05 ïî ñравненèю ñ 

ÈÎÏ.

Ãóб÷атаÿ костнаÿ тканü беäðа интенсив-
но отðеаãиðоваëа на ÃÁÎ. Îäнако óвеëи÷е-
ние объемной ïëотности кости ïðи äавëе-
нии 2,0 АÒА быëо выðаæено в нескоëüко 
менüøей стеïени, ÷ем ïðи 1,5 АÒА, коãäа 
óæе с 10 сóток ïосëе çавеðøениÿ оксиãе-
нотеðаïии объемнаÿ ïëотностü кости мета-
ôиçов беäðа быëа на 23% äостовеðно выøе, 
÷ем в контðоëе (ð<0,05), и соõðанÿëасü вы-

сокой в те÷ение 60 сóток ïосëе çавеðøениÿ 
кóðса ÃÁÎ.
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Ðèñ. 2. Дèнаìèка îбъеìнîé ïëîтнîñтè ìетафè-
зîв бедреннîé кîñтè îïерèрîваннîé кîнечнîñ-
тè ïîñëе ÃБÎ в разных режèìах. Ïрèìечанèÿ: 
p<0,0001 на вñех ñрîках èññëедîванèÿ ïî ñравне-
нèю ñ 2 ÀÒÀ; р≤0,001 на вñех ñрîках èññëедîванèÿ 

ïî ñравненèю ñ ÈÎÏ.

Ñëеäóет отметитü, ÷то именно ó æивот-
ныõ, ïоëó÷ивøиõ сеансы ÃÁÎ ïðи äавëе-
нии 1,5 АÒА, выÿвëен не тоëüко боëее вы-
ðаæенный коëи÷ественно эôôект óтоëще-
ниÿ коðковой ïëастинки, óвеëи÷ениÿ ÊÈ и 
объемной ïëотности ãóб÷атой кости, но и 
боëее ïðоëонãиðованное воçäействие ãиïеð-
баðи÷ескоãо кисëоðоäа на костнóю тканü, 
котоðое соõðанÿëосü в 2 ðаçа äоëüøе, ÷ем 
ïðи 2,0 АÒА. Òаким обðаçом, ðеçóëüтаты 
моðôоëоãи÷ескоãо иссëеäованиÿ выÿвиëи 
бëаãоïðиÿтное воçäействие ÃÁÎ-теðаïии 
на анатомо-стðóктóðные ïаðаметðы остео-
ïоðоти÷ески ïеðестðоенной костной ткани.

В ïðовеäенном эксïеðименте иçó÷иëи 
вëиÿние ðаçныõ ðеæимов ÃÁÎ на метабо-
ëи÷еские ïокаçатеëи ïðи ÈÎÏ. В ðеæиме 
ÃÁÎ 1,5 АÒА активностü костной ôðакции 
ÙÔ оставаëасü стабиëüно высокой во все 
сðоки набëюäениÿ, а ïðи 2,0 АÒА ее ðост 
быë кðатковðеменным (30 сóток) с ïосëе-
äóющим сниæением анаëоãи÷но ïокаçате-
ëÿм контðоëüной ãðóïïы.
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Ðèñ. 3. Дèнаìèка актèвнîñтè щеëîчнîé 
фîñфатазы в кîñтнîé тканè îïерèрîваннîé кî-
нечнîñтè ïîñëе ÃБÎ в режèìах 1,5 è 2 ÀÒÀ. Ïрè-
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ìечанèÿ: # – р≤0,01 ïî ñравненèю ñ 2 ÀÒÀ; * – 
р≤0,01 ïî ñравненèю ñ ÈÎÏ.

Наибоëüøаÿ активностü маëатäеãиäðоãе-
наçы (ïокаçатеëü аэðобноãо окисëениÿ) об-
наðóæена ó æивотныõ, ïоëó÷ивøиõ ÃÁÎ в 
ðеæиме 1,5 АÒА, ïðи÷ем на 90-120 сóтки 
она быëа выøе в 2-5 ðаç (ð<0,01), ÷ем в ðе-
æиме 2,0 АÒА.
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Ðèñ. 4. Дèнаìèка îбщеé актèвнîñтè 
ìаëатдеãèдрîãеназы в кîñтнîé тканè îïерèрî-
ваннîé кîнечнîñтè ïîñëе ÃБÎ в режèìах 1,5 è 
2 ÀÒÀ. Ïрèìечанèÿ: # – р≤0,01 ïî ñравненèю ñ 2 

ÀÒÀ; * – р≤0,01 ïî ñравненèю ñ ÈÎÏ.

Анаëиç минеðаëüноãо обмена в костныõ 
ãомоãенатаõ ïокаçаë, ÷то наибоëüøее на-
коïëение каëüциÿ и неоðãани÷ескоãо ôос-
ôата в оïеðиðованной коне÷ности отме÷е-
но ïðи ÃÁÎ в ðеæиме 1,5 АÒА. Òак, в ïе-
ðиоä 60-90 сóток соäеðæание каëüциÿ быëо 
äостовеðно выøе в 2,5 ðаçа, ôосôата в 5,1 
ðаçа и маãниÿ в 4,8 ðаçа.

Эти äанные свиäетеëüствóют, ÷то ïðи 
ÈÎÏ ÃÁÎ бëаãоïðиÿтно вëиÿет на кост-
ное ðемоäеëиðование, ïðи÷ем наибоëü-
øий эôôект отме÷ен ïðи ðеæиме 1,5 АÒА, 
÷то ïоäтвеðæäает иçвестнóю концеïцию, 
оïðеäеëÿющóю ãиïеðбаðи÷еский кисëоðоä 
как мощный аäаïтоãен, вëиÿющий на оð-
ãанном, кëето÷ном, сóбкëето÷ном и óëüтðа-
стðóктóðном óðовнÿõ [7,11].

На основании ðеçóëüтатов ïðовеäенно-
ãо эксïеðиментаëüноãо иссëеäованиÿ авто-
ðами быë ðаçðаботан сïособ немеäикамен-
тоçной коððекции ÈÎÏ [13]. Èсïоëüçова-
ние еãо ó боëüныõ с несðащениÿми костей 
на ôоне соïóтствóющеãо ÈÎÏ ïоçвоëиëо в 
комïëексе с õиðóðãи÷еским ëе÷ением со-
кðатитü сðоки консоëиäации отëомков на 
31% и óвеëи÷итü костнóю массó в ïовðеæ-
äенной коне÷ности ïациентов на 12,6% óæе 
÷еðеç ãоä ïосëе оïеðации [4]. 

Вывîды. 

1. Ïðименение оксиãенобаðотеðаïии ïðи 
ÈÎÏ сïособствóет оïтимиçации наðóøен-
ноãо ðемоäеëиðованиÿ костной ткани çа 
с÷ет выðаæенноãо тоðмоæениÿ в ней ðе-
çоðбции ïðи оäновðеменной стимóëÿции 
костеобðаçоватеëüныõ ïðоцессов. Наибо-
ëее çна÷имым этот эôôект окаçаëсÿ ïðи 
исïоëüçовании щаäÿщеãо ðеæима ÃÁÎ те-
ðаïии (1,5 АÒА).

2. Новый сïособ коððекции ÈÎÏ с ïо-
мощüю оксиãенобаðотеðаïии моæет ис-
ïоëüçоватüсÿ ó ïациентов оðтоïеäо-
тðавматоëоãи÷ескоãо ïðоôиëÿ как самосто-
ÿтеëüно, так и в комïëексе с õиðóðãи÷ес-
кими теõноëоãиÿми. Ïðостота, äостóïностü 
и эôôективностü этоãо сïособа ïоçвоëÿют 
ðекоменäоватü еãо äëÿ øиðокоãо кëини÷ес-
коãо ïðименениÿ.
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hyPerbaric oXyGen TheraPy anD 
bone reMoDelinG in eXPeriMenTal 

iMMobilizinG oSTeoPoroSiS

Gyulnazarova S.V., Kuchiev A.U.,  
Kudriavtseva I.P., Trifonova E.B. 

Summary. This article is devoted to the research 
results of experimental immobilizing osteoporosis 
in laboratory rats and hyperbaric oxygen influence 
on them. Bone remodeling was optimized after 
hyperbaric oxygen therapy as a result of bone 
osteogeny intensification and reduction of its 
resorption on background of favorable bioenergy 
with simultaneous mineralization of bone matrix.

Key words: bone remodeling; immobilizing 
osteoporosis; hyperbaric oxygen therapy.
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Çа останні ðоки бóëи накоïи÷ені ÷и-
сеëüні äані, що вкаçóютü на істотні ïато-
ëоãі÷ні çміни кістково¿ системи ó õвоðиõ 
на äиôóçний токси÷ний çоб (ДÒÇ) [1, 2]. На 
æаëü, ïðобëемі остеоïені÷ниõ ïоðóøенü ó 
õвоðиõ на ДÒÇ ïðиäіëÿєтüсÿ неäостатнÿ 
óваãа. Ïðовоäиëисÿ äенситометðи÷ні äо-
сëіäæеннÿ äинамики мøеðаëüно¿ щіëüнос-
ті кістково¿ тканини в æінок ïісëÿ õіðóðãі÷-
ноãо ëікóваннÿ іç ïðивоäó ДÒÇ [3]. Вив÷а-
ютüсÿ особëивості çмін стðóктóðи кістково¿ 
тканини ïðи ôоðмóванні ðіçниõ тиðеоïа-
тій ç ãiïep-, ãiïo- та еóтиðео¿äним станом. 
Çаïðоïоновано окðемі ïіäõоäи äо коðекці¿ 
äистиðео¿äноãо остеоïоðоçó [4-7]. Аëе ÷іткі 
сõеми скðинінãó та ïðоôіëактики остеоïе-
ні÷ноãо синäðомó ïðи ДÒÇ віäсóтні. Òаким 
÷ином, все вищескаçане обóмовëює äоціëü-
ністü i актóаëüністü ïðовеäениÿ новиõ äо-
сëіäæенü ó цüомó наïðÿмкó.

Ìета рîбîтè. Îцінити еôективністü çа-
стосóваннÿ ïðеïаðатів «Êаëüцемін аäванс» 
та «Ìіакаëüцик» ïðи ëікóванні остеоïоðоçó 
ó õвоðиõ на ДÒÇ.

Ìатеріаëè та ìетîдè дîñëідженнÿ. Ëі-
кóваннÿ втоðинноãо остеоïоðоçó бóëо ïðо-
веäене в 25 õвоðиõ на ДÒÇ, ó ÿкиõ çа кðи-
теðієм Ò бóëо äіаãностовано остеоïоðоç. 
Êіëüкісна óëüтðаçвóкова äенситометðіÿ 
ï'ÿтково¿ кістки бóëа ïðовеäена çа äоïо-
моãою ÓÇ äенситометðа “Achilles+” сïівðо-
бітниками Óкðа¿нсüкоãо наóково-меäи÷ноãо 
центðó ïðобëем остеоïоðоçó віäïовіäно äо 
äоãовоðó ïðо наóкове сïівðобітництво.

Óci õвopi на момент обстеæеннÿ та ïðо-
тÿãом настóïниõ 6 місÿців çнаõоäиëисü в 

еóтиðео¿äномó стані  çа äаними кëіні÷ноãо 
та ãоðмонаëüноãо äосëіäæеннÿ. Êаëüцемін 
аäванс, ÿк баçовий ïðеïаðат äëÿ ëікóваннÿ 
остеоïоðоçó, ïðиçна÷авсÿ ïðотÿãом 6 місÿ-
ців ó äоçі 1500 мã на äобó. Kpiм тоãо, çа-
стосовóвавсÿ синтети÷ний ïðеïаðат каëü-
цитонінó Ìіакаëüцик ó äоçі 200 ÌÎ ïðотÿ-
ãом тðüоõ місÿців, 3 ôëакони на 14 äоç ко-
æен (1 äоçа ÷еðеç äенü). Дëÿ оцінки еôек-
тивності остеотðоïно¿ теðаïі¿ ÷еðеç 6 мі-
сÿців виçна÷аëисÿ ïаðаметðи óëüтðаçвó-
ково¿ кістково¿ äенситометðі¿ (інäекс міц-
ності кістково¿ тканини (IM, Stiffness Index, 
%) та Ò-ïокаçник), ðентãеномоðôометðи÷-
ні ïокаçники (інäекси äеôоðмаці¿ õðеб-
ців, інäекс Ðоõëіна (IP), інäекс Øаðмаçа-
ново¿ (²Ø), метакаðïаëüний інäекс (MKI)). 
Дëÿ об÷исëюваннÿ метакаðïаëüноãо інäек-
сó (MKI) викоðистовóваëи ïðоãðамний мо-
äóëü «X-Rays V.3» [8]. Дані бóëи ïðоанаëі-
çовані метоäами ïаðаметðи÷но¿ статисти-
ки çа äоïомоãою ïакетів ïðоãðам «Microsoft 
Excel» i «Biostat».

Ðеçóëüтати та ix îбãîвîреннÿ. чеðеç 6 
місÿців остеотðоïно¿ тepaïi¿ ïовтоðне äен-
ситометðи÷не äосëіäæеннÿ ïокаçаëо, що ó 
õвоðиõ сïостеðіãаëосÿ ïоëіïøеннÿ станó 
кістково¿ тканини. Виÿвëено ïоçитивнó äи-
намкó ïокаçників óëüтðаçвóково¿ äенсито-
метðі¿ – ïіäвищеннÿ сеðеäнüоãо ïокаçни-
ка IM ó 1,2 ðаçи (ð<0,05) та çменøеннÿ ïо-
каçника Ò ó 2,2 ðаçи (ð<0,0001). Îтðима-
ні äані свіä÷атü ïðо ïоçитивнó äинамикó 
віäновëеннÿ мінеðаëüно¿ щіëüності кістко-
во¿ тканини ïісëÿ ïðовеäениÿ оäноãо кóð-
сó теðаïі¿ (табë). Аëе метакаðïаëüний ін-
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äекс (MKI) та інäекси äеôоðмаці¿ õðебців 
– інäекс Ðоõëіна (IP), інäекс Øаðмаçано-
во¿ (²Ø) – ÷еðеç 6 місÿців не çменøивсÿ, 
що свіä÷итü ïðо ¿õ ниçüкó ÷óтëивістü та 
інôоðмативнітü ïðи äосëіäæенні еôектив-
ності остеотðоïноãо ëікóваннÿ.

Вèñнîвкè. Òаким ÷ином, çастосóваннÿ 
ïðеïаðата Êаëüцемін аäванс та Ìіакаëü-
цик ó õвоðиõ на ДÒÇ іç втоðинним остео-
ïоðоçом ноðмаëіçóє ïðоцеси кістковоãо ðе-
моäеëюваннÿ, çóïинÿє втðатó мінеðаëüно¿ 
щіëüності кістково¿ тканини та стимóëює 
ïðиðіст кістково¿ маси, що çаïобіãає виник-
ненню ïеðеëомів, çменøóє боëüовий син-
äðом, ðоçøиðює ðóõовó активністü та ïо-
кðащóє ÿкістü æиттÿ ïацієнта.
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Таблиця. Показники ультразвукової денситометрії та ренттенморфометрії у хворих на дифузний токсичний 
зоб до та після лікування остеопорозу, (X±Sх)

Ïокаçники IM, % Ò, SD IP, óм. оä ²Ø, óм. оä MKI óм. оä
До ëікóваннÿ, n=25 64,3±4,36 -2,35±0,19 0,57±0,03 0,27+0,03 0,45+0,05

Ïісëÿ ëікóваннÿ, n=25 76,6±5,55 -1,06+0,11 0,57±0,07 0,28±0,03 0,48±0,06 
F 4,09 23,5 1,73 0,04 0,87 
ð 0,049 <0,0001 0,19 0,83 0,77
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МАÒÅÐ²АËÈ НАÓÊÎВÎ-ÏÐАÊÒÈчНÎї ÊÎНÔÅÐÅНÖ²ї Ç Ì²ÆНАÐÎДНÎÞ ÓчАÑÒÞ

Вñтóïëенèе. Îстеоïоðоç ÿвëÿетсÿ оä-
ной иç актóаëüнейøиõ ïðобëем совðемен-
ноãо çäðавооõðанениÿ как çа с÷ет высокой 
ðасïðостðаненности, так и высокоãо óðов-
нÿ ëетаëüности. Ñниæение ка÷ества æиç-
ни этиõ ïациентов обóсëовëено не тоëü-
ко наëи÷ием ïеðеëомов, а и ïовðеæäением 
мÿãкотканныõ стðóктóð, котоðые не всеãäа 
вовðемÿ äиаãностиðóютсÿ на ôоне ïовðеæ-
äений костной системы.

Öеëь рабîты: оïðеäеëитü воçмоæности 
óëüтðасоноãðаôии в äиаãностике ïовðеæ-
äений ðотатоðной манæеты ïëе÷евоãо сóс-
тава ó боëüныõ с остеоïоðоçом.

Ìатерèаëы è ìетîды. ÓÇÈ ïðовеäено 
32 ïациентам (11 мóæ÷ин и 21 æенщина) 
с ðаçëи÷ными тðавмами и кëини÷ескими 
ïðиçнаками ðаçðыва сóõоæиëий ðотатоð-
ной манæеты ïëе÷евоãо сóстава. Воçðаст 
обсëеäóемыõ 45-79 ëет. Дëÿ сðавнениÿ 
ÓÇÈ ïðовоäиëосü 16 ïациентам беç ïðе-
äüÿвëений какиõ-ëибо æаëоб на ïатоëо-
ãию ïëе÷евоãо сóстава иëи æе ó÷итываëисü 
ðеçóëüтаты ÓÇÈ интактноãо ïëе÷евоãо 
сóстава ó обсëеäóемыõ ïациентов. Всем 
боëüным ïðовоäиëисü ðентãеноãðаôиÿ ïëе-
÷евоãо сóстава и äенситометðи÷ескаÿ оцен-
ка минеðаëüной ïëотности костной ткани.

Óëüтðаçвóковое иссëеäование ïðовоäи-
ëосü на сканеðаõ ULTIMA PA (ÐАДÌÈÐ) 
и Logiq 7 (QE) ëинейными äат÷иками с ÷ас-
тотой 5-12 ÌÃц ïóтем ïоëиïðоекционноãо 
и ïоëиïоçиционноãо сканиðованиÿ ÐÌÏ с 
ïðименением ôóнкционаëüной óëüтðасоно-
ãðаôии и цветноãо äоïïëеðовскоãо каðти-
ðованиÿ. Îцениваëисü сëеäóющие ïðиçна-
ки: состоÿние коðтикаëüноãо сëоÿ ãоëовки 
ïëе÷евой кости, тоëщина сóõоæиëий ÐÌÏ 
и сóõоæиëиÿ äëинной ãоëовки бицеïса, иõ 

стðóктóðа, васкóëÿðиçациÿ, цеëостностü, 
состоÿние сóмок ïëе÷евоãо сóстава.

части÷ными с÷итаëисü ïовðеæäе-
ниÿ с наëи÷ием ãиïоэõоãенныõ äеôектов: 
внóтðисóставноãо, внесóставноãо, внóтðи-
ствоëüноãо, äеôекта в месте инсеðции сó-
õоæиëиÿ с ôðаãментаðным отðывом õðÿ-
щевоãо иëи коðтикаëüноãо сëоÿ ïëе÷евой 
кости.

Ïоëными с÷итаëисü ðаçðывы ïðи: от-
сóтствии виçóаëиçации сóõоæиëий в ти-
ïи÷ном месте, ïðеðывистости контóðов, 
виçóаëиçации концов ðаçоðванноãо сóõо-
æиëиÿ, наëи÷ии ôокаëüныõ ôðаãментов 
õðÿща ãоëовки ïëе÷евой кости, ïðиëеãании 
äеëüтовиäной мыøцы к ãоëовке ïëе÷евой 
кости, наëи÷ии соóстüÿ с сóбäеëüтовиäно-
сóбакðомиаëüной сóмкой, наëи÷ии выïота 
в ÑÑÑ неоäноðоäной стðóктóðы.

В ðеçóëüтате комïëексноãо óëüтðаç-
вóковоãо иссëеäованиÿ быëо äиаãности-
ðовано ïовðеæäение сóõоæиëиÿ наäост-
ной мыøцы – ÷асти÷ное ó 10 ïациентов 
(31,2%), ïоëное ó 8 ïациентов (25,0%); ïо-
вðеæäение сóõоæиëиÿ ïоäостной мыøцы 
– ÷асти÷ное ó 6 ïациентов (18,7%), ïоëное 
ó 3 ïациентов (9,3%); ïовðеæäение сóõо-
æиëиÿ ïоäëоïато÷ной мыøцы – ÷асти÷-
ное ó 3 ïациентов (9,3%), ïоëное ó 2 ïа-
циентов (6,3%). Îтðыв сóõоæиëиÿ наäост-
ной мыøцы с костным ôðаãментом боëü-
øоãо бóãоðка от места еãо инсеðции набëю-
äаëсÿ ó 10 ïациентов (31,3%). Ïовðеæäениÿ 
ÐÌÏ, со÷етающиесÿ с ïеðеëомом боëüøо-
ãо бóãоðка, äиаãностиðованы ó 12 ïациен-
тов (37,5%). Ïовðеæäениÿ ÐÌÏ соïðовоæ-
äаëисü сóбäеëüтовиäно-сóбакðомиаëüным 
бóðситом ó 27 ïациентов (84,4%), теносино-
витом сóõоæиëиÿ äëинной ãоëовки бицеï-
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са – ó 29 ïациентов (90,6%), ïовðеæäением 
сóõоæиëиÿ äвóãëавой мыøцы – ó 7 ïаци-
ентов (21,9%).

Ïðи ðентãеноãðаôии ïëе÷евоãо сóста-
ва иçменениÿ выÿвëÿëисü ó 10 ïациен-
тов (31,3%) с отðывом костныõ ôðаãментов 
боëüøоãо бóãоðка, ó 12 ïациентов (37,5%) 
ïðи наëи÷ии ïеðеëома боëüøоãо бóãоðка, ó 
10 ïациентов (31,3%) с ïðиçнаками ëокаëü-
ноãо остеоïоðоçа боëüøоãо бóãоðка ïëе÷е-
вой кости. 

Ïðи óëüтðаçвóковой äенситометðии ïо-
каçатеëü Ò в виäе станäаðтныõ откëонений 
от ноðмы составëÿë менüøе (-2,5) SD ó 28 

ïациентов (87,5%), ÷то ÿвëÿëосü ïоäтвеðæ-
äением наëи÷иÿ остеоïоðоçа (соãëасно ðе-
коменäациÿм ВÎÇ).

Вывîды. Наëи÷ие остеоïоðоçа в боëü-
øом бóãоðке ïëе÷евой кости ÿвëÿетсÿ со-
ставëÿющим çвеном ïатоãенеçа ïовðеæäе-
ний ðотатоðной манæеты ïëе÷а. Óëüтðасо-
ноãðаôиÿ ïоçвоëÿет то÷но оïðеäеëитü õа-
ðактеð ïовðеæäениÿ эëементов ðотатоðной 
манæеты, это äостóïный и инôоðмативный 
метоä äëÿ ïðовеäениÿ äинами÷ескоãо на-
бëюäениÿ, имеет боëüøое çна÷ение äëÿ 
оïðеäеëениÿ тактики ëе÷ениÿ. 

ОСОбЕННОСТИ чРЕЗКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА 
ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ НИЖНИХ КОНЕчНОСТЕЙ  

У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОПОРОЗОМ
Лавриненко О.В., Черныш В.Ю., Антонов А.А., Климовицкий Ф.В.

НИИ травматологии и ортопедии  
Донецкого Национального медицинского университета им. М. Горького, Донецк

Наðóæный ÷ðеçкостный остеосинтеç 
(чÊÎ) øиðоко ïðименÿетсÿ в тðавмато-
ëоãии и оðтоïеäии. чÊÎ äостато÷но ÷ас-
то исïоëüçóетсÿ ïðи откðытыõ ïеðеëомаõ, 
сëоæныõ äиаôиçаðныõ ïеðеëомаõ тиïа B1, 
C2, C3, внóтðисóставныõ оскоëü÷атыõ ïе-
ðеëомаõ (с исïоëüçованием эôôектов ëи-
ãаменто- и каïсóëотаксиса). Ïо äанным ïо-
каçаниÿм метоä ïðименÿетсÿ ó ïациентов 
всеõ воçðастныõ ãðóïï. 

Вместе с тем, исïоëüçование ðаçëи÷ныõ 
аïïаðатов внеøней ôиксации (АВÔ) как 
стеðæневоãо, так и сïицевоãо тиïов äоëæ-
но ó÷итыватü некотоðые особенности в 
сðавнении со станäаðтными метоäиками 
ïðи сниæении ïðо÷ностныõ õаðактеðис-
тик костной ткани, обóсëовëенныõ остеоïо-
ðоçом. Êак ïðавиëо, это обóсëовëено ïðо-
ÿвëением äестабиëиçации биомеõани÷ес-
кой системы «аïïаðат–костü» иç-çа «ïðо-
ðаботки» эëементов свÿçи АВÔ с костüю 
в те÷ение сðока ôиксации, необõоäимоãо 
äëÿ консоëиäации. Ñ ó÷ётом тðебований к 
стабиëüно-ôóнкционаëüномó остеосинтеçó, 
это особенно актóаëüно ïðи ëе÷ении ïеðе-

ëомов костей ниæниõ коне÷ностей как не-
сóщиõ ïоëнóю весовóю наãðóçкó.

Öеëью äанноãо иссëеäованиÿ ÿвиëасü 
ðаçðаботка особенностей ôиксации и ваðи-
антов комïоновок АВÔ äëÿ чÊÎ ïеðеëо-
мов ниæниõ коне÷ностей ó ïостðаäавøиõ с 
остеоïоðоçом.

Ìатерèаëы è ìетîды. Çа ïеðиоä с 2006 
ïо 2010 ãоäы в кëинике восстановитеëüной 
тðавматоëоãии ДНÈÈÒÎ метоäом чÊÎ ëе-
÷иëосü 46 ïациентов ïоæиëоãо и стаð÷ес-
коãо воçðаста (ãðóïïа ðиска ïо остеоïоðо-
çó) с ïеðеëомами äëинныõ костей ниæниõ 
коне÷ностей. Èç ниõ мóæ÷ин – 12 (26,09%), 
æенщин – 34 (73,91%). Ñðеäний воçðаст ïо-
стðаäавøиõ составиë 67,2±5,6 и 64,5±4,1 
ëет соответственно. Ïеðеëомы äиаôиçа бе-
äðа, вкëю÷аÿ ïоäвеðтеëüнóю обëастü, на-
бëюäаëисü в 17 (36,96%) сëó÷аÿõ, внóт-
ðи- и окоëосóставные ïеðеëомы коëенно-
ãо сóстава (мыщеëковые и наäмыщеëковые 
ïеðеëомы беäðа и боëüøебеðцовой кости) 
– в 7 (15,22%), Ïеðеëомы äиаôиçа ãоëени 
– 13 (28,26%); наäëоäыæе÷ные ïеðеëомы, а 
такæе ïеðеëомы и ïеðеëомовывиõи в ãоëе-
ностоïном сóставе – в 9 (19,57%). 
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15 (32,61%) ïациентов (все æенщины) 
обсëеäованы на äенситометðе аïïаðатом 
Discovery W ôиðмы Hologic (ÑØА). Ïðи-
ëаãаемое ïðоãðаммное обесïе÷ение ïоçво-
ëÿет, в ÷исëе ïðо÷еãо, ðасс÷итыватü коëи-
÷ественнóю оценкó минеðаëüной ïëотнос-
ти кости, а ïðи исïоëüçовании ïðоãðаммы 
«всё теëо» оïðеäеëÿтü  кðитеðии остеоïо-
ðоçа в цеëом. Ó 12 ÷еëовек äиаãноç остеоïо-
ðоçа ïðи äенситометðии ïоäтвеðæäён, ин-
äекс T-score в сðеäнем составиë (-3,8±0,26) 
äëÿ L1

I–L4
IV ïоçвонков, (-2,6±0,61) äëÿ øей-

ки беäðа. 
Ðезóëьтаты è èх îбñóжденèе. Î÷е-

виäно, ÷то чÊÎ, ïðименÿемый как осно-
вной метоä, äоëæен отве÷атü тðебо-
ваниÿм, ïðеäъÿвëÿемым к стабиëüно-
ôóнкционаëüномó остеосинтеçó: ïðо÷ностü 
соеäинениÿ костныõ отëомков, с осóщест-
вëением ôóнкции сóставов тðавмиðован-
ной коне÷ности. Áоëее тоãо, он äоëæен 
ïðеäïоëаãатü воçмоæностü осевой наãðóçки 
(вïëотü äо ïоëной), соõðанение в воçмоæ-
ной меðе стеðеотиïа ïеðеäвиæениÿ. Дëÿ 
этоãо необõоäима ïðо÷наÿ свÿçü аïïаðа-
та с костüю, стабиëüнаÿ óïðавëÿемаÿ ôик-
сациÿ костныõ отëомков, минимиçациÿ ïо-
вðеæäениÿ мÿãкиõ тканей эëементами свÿ-
çи аïïаðата с костüю. Ïðи äиаôиçаðныõ 
ïеðеëомаõ констðóкциÿ АВÔ не äоëæ-
на соçäаватü меõани÷ескиõ ïðеïÿтствий 
äëÿ äвиæений в смеæныõ сóставаõ, а ïðи 
внóтðисóставныõ – обесïе÷иватü воçмоæ-
ностü ðаçãðóçки сóставныõ ïовеðõностей и 
ïо воçмоæности ðаннюю ôóнкцию сóстава. 
Наконец, внеøний моäóëü аïïаðата äоëæен 
бытü таким, ÷тобы обесïе÷итü äëÿ ïациен-
та мобиëüностü, не тðебоватü сïециаëüныõ 
ïðисïособëений äëÿ ïðебываниÿ в ïосте-
ëи, выïоëнениÿ ïовсеäневныõ навыков са-
мообсëóæиваниÿ. АВÔ äоëæен оставатü-
сÿ óïðавëÿемым в ïëане äинами÷ескоãо 
контðоëÿ стабиëüности и ôиксации ôðаã-
ментов кости. 

Ïðи чÊÎ ïеðеëомов костей коне÷нос-
тей ó ïациентов с остеоïоðоçом тиïи÷ные 
моäóëи АВÔ в сóщественной моäиôи-
кации не нóæäаëисü, оäнако ïðи иõ ком-
ïоновке мы ó÷итываëи особенности син-
теçа отëомков ïоðоçной (т.е. со сниæен-
ной меõани÷еской ïðо÷ностüю) кости. Во 
всеõ сëó÷аÿõ мы óсиëиваëи системó кðе-

ïëениÿ моäóëÿ к кости çа с÷ёт исïоëüçо-
ваниÿ сïиц äиаметðом 2 мм (иноãäа, тоëü-
ко на äиаôиçаðной ÷асти костей – 1,8 мм). 
В метаôиçаðныõ отäеëаõ исïоëüçова-
ëи ðеçüбовые стеðæни с óïоðной ðеçüбой. 
Ïðи этом в äистаëüном отäеëе беäðа и ме-
таôиçаõ ãоëени ïðовоäиëи стеðæенü äвóс-
тоðоннеãо кðеïëениÿ с центðаëüной ðеçü-
бой, стеðæни оäностоðоннеãо кðеïëениÿ 
ïðименÿëисü в ïðоксимаëüныõ отäеëаõ бе-
äðа как баçовые, а в метаôиçаðныõ отäе-
ëаõ ãоëени – как äоïоëнитеëüные. Во всеõ 
сëó÷аÿõ оäностоðонние ðеçüбовые стеðæ-
ни ïðовоäиëисü ïоä óãëом к оси сеãмента 
äëÿ óвеëи÷ениÿ ïëощаäи контакта стеðæ-
нÿ с костüю в ïðоäивоäействие вектоðной 
ðеçóëüтиðóющей сиëе, наïðавëенной на 
экстðакцию стеðæней иç кости ïðи наãðóç-
ке и воçмоæныõ сëó÷айныõ наãðóçкаõ на 
внеøнюю констðóкцию. Ïðовеäение сïицы 
с ïðостðанственным ïеðекðестом с осüю 
стеðæнÿ äоïоëнитеëüно стабиëиçиðоваëо 
АВÔ в остеоïоðоти÷еской кости.

Дëÿ чÊÎ äиаôиçаðныõ ïеðеëомов в 
óсëовиÿõ остеоïоðоçа мы исïоëüçоваëи 
АВÔ сïице-стеðæневоãо тиïа, отäаваÿ им 
ïðеäïо÷тение ïеðеä ÷исто сïицевыми иëи 
стеðæневыми аïïаðатами. Ïðи этом ÷ётко 
исïоëнÿëисü выøеóкаçанные тðебованиÿ 
к аïïаðатам: констðóкции иç çамкнóтыõ 
коëüцевыõ оïоð, исïоëüçование стеðæней 
с оïоðной ðеçüбой в метаäиаôиçаðныõ от-
äеëаõ с ïðеимóщественным исïоëüçова-
нием äвóстоðоннеãо кðеïëениÿ (ãäе это 
воçмоæно анатоми÷ески). Èсïоëüçова-
ние в ïаðаôðактóðныõ коëüцаõ сïиц äи-
аметðом 2,2–2,5 мм ïоçвоëÿет миними-
çиðоватü äавëение на остеоïоðоçный и 
скëеðоçиðованный коðтикаëüный сëой и 
тем самым ïовыситü стабиëüностü ôикса-
ции в те÷ение всеãо её сðока.

Ïðи окоëосóставныõ ïеðеëомаõ мы от-
äаваëи ïðеäïо÷тение концеïции моäóëü-
ной ôиксации смеæныõ сеãментов. Ìоäóëи 
на беäðе и ãоëени иëи ãоëени и стоïе сое-
äинÿëисü æёсткими ðеçüбовыми стеðæнÿ-
ми иëи øаðниðами в çависимости от сðо-
ков ôиксации и ïоставëенныõ çаäа÷ ëе÷еб-
ной тактики. Это, в свою о÷еðеäü, äаваëо 
воçмоæностü «ðаçãðóçитü» ïовðеæäённый 
сóстав и ðаçðеøитü ðаннюю ôóнкцию, ðеа-
ëиçóÿ ïðинциïы ëе÷ениÿ внóтðисóставныõ 
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ïовðеæäений. Ïðинимаÿ во внима-
ние, ÷то эëементы свÿçи аïïаðата с кос-
тüю ðасïоëоæены в метаэïиôиçаðныõ и 
эïиôиçаðныõ отäеëаõ костей, ó÷итываÿ 
воçмоæностü ðеçоðбции костной ткани и 
ïðоëабиðованиÿ метаëëоконстðóкций, ис-
ïоëüçование äоïоëнитеëüноãо моäóëÿ на 
смеæном сеãменте сóщественно óсиëиваëо 
ïðо÷ностü ôиксации с ïеðеðасïðеäеëением 
наãðóçо÷ныõ óсиëий. 

Ïðи чÊÎ ïеðеëомов беäðа ó ïоæиëыõ 
ëюäей в веðтеëüной çоне ïðовоäиëи не оäин 
стеðæенü, а äва. Это ïоçвоëÿëо, с оäной 
стоðоны, ïовыситü стабиëüностü ôиксации 
и óменüøитü воçмоæностü ðасøатываниÿ 
стеðæнÿ в остеоïоðоти÷ной кости ïðи на-
ãðóçке. Ñ äðóãой стоðоны, есëи такое 
ðасøатывание настóïаëо, нестабиëüный 
стеðæенü óäаëÿëсÿ беç óщеðба äëÿ ста-
биëüности «аïïаðат-костü» в цеëом.

Ó всеõ боëüныõ с окоëо- и 
внóтðисóставными ïеðеëомами äостиãнóта 
консоëиäациÿ ïеðеëомов в сðеäние сðоки.

Òаким обðаçом, с наøей то÷ки çðениÿ, 
äëÿ выïоëнениÿ выøеïеðе÷исëенныõ тðе-
бований к внеøней ôиксации ïðи наëи-
÷ии остеоïоðоçа ÷ðеçкостный остеосинтеç 
äоëæен ó÷итыватü некотоðые особенности 
äëÿ ïовыøениÿ ïðо÷ности ôиксации:

- АВÔ äоëæен иметü ïðостðанственнóю 
стðóктóðó иç çамкнóтыõ коëüцевыõ оïоð, 
а не оäностоðоннюю, и не би- иëи тðианãó-
ëÿðнóю констðóкцию. 

- Îсновнаÿ ÷астü эëементов свÿçи аï-
ïаðата с костüю äоëæна иметü äвóсто-
ðоннее кðеïëение äëÿ ðавномеðноãо ïðо-
стðанственноãо ïеðеðасïðеäеëениÿ осевой 
и óãëовыõ наãðóçок и соõðанениÿ воçмоæ-
ности óïðавëениÿ ðеïониðóемыми ôðаã-
ментами во всеõ ïëоскостÿõ. 

- АВÔ äоëæен иметü æёстко свÿçанные 
с костüю «баçы» в метаäиаôиçаðныõ об-
ëастÿõ äëÿ обесïе÷ениÿ ïовыøенной ïðо-
÷ности соеäинениÿ аïïаðата с костüю ó ïо-
стðаäавøиõ с остеоïоðоçом. Ïðеäïо÷те-
ние отäаём ïðименению в баçовыõ коëüцаõ 
стеðæнÿм с высокой оïоðной ðеçüбой, а не 

ãëаäким сïицам. В ïаðаôðактóðныõ коëü-
цаõ сëеäóет исïоëüçоватü сïицы боëüøеãо 
äиаметðа (2,2–2,5 мм).

- Эëементы свÿçи аïïаðата с костüю, 
наскоëüко это воçмоæно, äоëæны ðасïоëа-
ãатüсÿ в так наçываемыõ «ôóнкционаëüно 
нейтðаëüныõ çонаõ», то естü вне ïðоõоæ-
äениÿ основныõ мыøе÷ныõ массивов äëÿ 
минимиçации меõани÷ескоãо оãðани÷ениÿ 
ïоäвиæности сóставов. 

- Ïðи внóтðисóставныõ ïеðеëомаõ 
обÿçатеëüным ÿвëÿетсÿ исïоëüçование мо-
äóëей на смеæныõ сеãментаõ äëÿ ðаçãðóç-
ки ïовðеæäённой сóставной ïовеðõности и 
с воçмоæностüю ðанней ôóнкции в тðавми-
ðованном сóставе.

- «Áаçовые» оïоðы, котоðые в 
обы÷ныõ сëó÷аÿõ ðасïоëаãают на óðов-
не эïиметаôиçа, ïеðемещаютсÿ в 
метаäиаôиçаðный отäеë, ÷то ïоçвоëÿет 
исïоëüçоватü äëÿ обесïе÷ениÿ ïðо÷ности 
свÿçи АВÔ с костüю оïоðó на отäеëы кос-
ти, в боëüøей стеïени соõðанÿющие меõа-
ни÷ескóю ïðо÷ностü.
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До настоÿщеãо вðемени не сóществó-
ет ÷етко óстановëенныõ çакономеðнос-
тей äинамики биоэëектðи÷ескиõ свойств 
костной ткани ïðи коëи÷ественныõ и 
ка÷ественныõ иçменениÿõ состава ее ма-
тðикса. В ïеðвóю о÷еðеäü это относит-
сÿ к ôиçиоëоãи÷еским и ïатоëоãи÷еским 
ïðоцессам, котоðые соïðовоæäаютсÿ иç-
менением стеïени минеðаëиçации кос-
ти. Çна÷итеëüные тðóäности, воçникаю-
щие ïðи иссëеäовании биоэëектðи÷ескиõ 
свойств костной ткани in vivo, а такæе не-
оäноçна÷ностü интеðïðетации ðеçóëüтатов 
такиõ иссëеäований обóсëавëивают необõо-
äимостü иõ ïðеäваðитеëüноãо моäеëиðова-
ниÿ  в óсëовиÿõ эксïеðимента. Ðеçóëüтаты 
иссëеäований, выïоëненныõ нами ðа-
нее на свеæевыäеëенныõ беäðенныõ кос-
тÿõ ëабоðатоðныõ кðыс-самцов Вистаð, ïо-
каçаëи, ÷то в óсëовиÿõ ïðоäоëæитеëüной 
эксïеðиментаëüной ãиïокинеçии и ôóнк-
ционаëüной ðаçãðóçки çаäниõ коне÷нос-
тей ïðоисõоäÿт иçменениÿ не тоëüко мине-
ðаëüной ïëотности, но и биоэëектðи÷ескиõ 
свойств кости [1]. Вместе с тем, ðаçнаÿ на-
ïðавëенностü и стеïенü выðаæенности 
ка÷ественныõ и коëи÷ественныõ иçменений, 
как составныõ комïонентов костноãо ма-
тðикса, так и отäеëüныõ биоэëектðи÷ескиõ 
ïокаçатеëей, не ïоçвоëÿëа выäеëитü наибо-
ëее óстой÷ивые çакономеðности и õаðактеð 
вçаимосвÿçи меæäó иссëеäóемыми ïокаçа-
теëÿми. Ñïециôи÷ескою особенностüю ком-
ïактной  костной ткани ÿвëÿетсÿ  высокаÿ 
стеïенü минеðаëиçации ïðи относитеëü-
но небоëüøом соäеðæании оðãани÷ескиõ 
веществ и воäы. В ôиçиоëоãи÷ескиõ óсëо-
виÿõ соäеðæание воäы и минеðаëов в ней 
свÿçаны ðециïðокными отноøениÿми [2, 3]. 
Ñоãëасно концеïции о ðециïðокном вçаимо-
отноøении ïðоцессов минеðаëиçации и ãи-
äðатации костной ткани, ïосëе çавеðøениÿ 
ôоðмиðованиÿ остеоиäа остеобëастами еãо 
объем в ïðоцессе äаëüнейøей минеðаëиçа-
ции не иçменÿетсÿ. Òаким обðаçом, отëоæе-

ние минеðаëов в óæе сôоðмиðованном ос-
теоиäе воçмоæно тоëüко çа с÷ет вытеснениÿ 
иç неãо воäы. Это оçна÷ает, ÷то óвеëи÷ение 
минеðаëиçации костной ткани соïðовоæäа-
етсÿ óменüøением стеïени ее ãиäðатации 
и наобоðот – óменüøение минеðаëиçации 
костной ткани ïðивоäит к ïовыøению со-
äеðæаниÿ в ней воäы. Î÷евиäно, ÷то äанные 
çакономеðности моãóт ïðоÿвëÿтüсÿ и в сëó-
÷аÿõ ðаçвитиÿ ïатоëоãи÷ескиõ иçменений в 
костной ткани [4]. В этой свÿçи особый ин-
теðес ïðеäставëÿет воïðос о воçмоæности 
исïоëüçованиÿ метоäа биоэëектðи÷ескоãо 
тестиðованиÿ äëÿ оценки  стеïени минеðа-
ëиçации и ãиäðатации кости. 

Èссëеäованы биоэëектðи÷еские свой-
ства нативныõ и äеминеðаëиçованныõ in 
vitro ïðеïаðатов комïактной костной тка-
ни, ïоëó÷енныõ иç свеæевыäеëенныõ 
беäðенныõ костей 12 кðыс-самцов ëинии 
Вистаð 3-месÿ÷ноãо воçðаста. Ïеðеä на-
÷аëом ïðоцесса äеминеðаëиçации оïðеä-
еëÿëи исõоäные ïаðаметðы ïассивныõ 
эëектðи÷ескиõ свойств (ÏЭÑ) ïðеïаðа-
тов – имïеäанс, активное соïðотивëе-
ние, ðеактивное соïðотивëение, ïоëÿðи-
çационнóю емкостü [5]. Èссëеäованиÿ ïðо-
воäиëи на мóëüти÷астотном LCR Meter 
Quad Thech 1920 в соответствии с оïи-
санной ðанее метоäикой [1]. Ñ цеëüю äе-
минеðаëиçации ïðеïаðаты, ïоëó÷енные 
иç оäной беäðенной кости кðысы, ïоëнос-
тüю ïоãðóæаëи в 10% ðаствоð äинатðи-
евой соëи этиëенäиаминтетðаóксóсной 
кисëоты (ЭДÒА), ðН=8,0 [6]. Ðаствоð ме-
нÿëи еæеäневно. Êонтðоëüные иссëеäо-
ваниÿ ÏЭÑ ïðовоäиëи на 14 и 28 äни äе-
минеðаëиçации. Ïðеïаðаты иçвëекаëи иç 
ðаствоðа ЭДÒА, тщатеëüно ïðомываëи 
свеæеïðиãотовëенным 0,9% ðаствоðом на-
тðиÿ õëоðиäа (NaCl) и оставëÿëи на 24 ÷аса 
в том æе ðаствоðе. чеðеç сóтки ïðеïаðаты 
еще ðаç ïðомываëи 0,9% ðаствоðом NaCl и 
ïðовоäиëи иçмеðениÿ ïаðаметðов ÏЭÑ. Ñо-
äеðæание минеðаëüныõ, оðãани÷ескиõ ве-
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ществ и воäы в костной ткани оïðеäеëÿëи 
ãðавиметðи÷еским метоäом. Ïоëнотó äеми-
неðаëиçации контðоëиðоваëи ïóтем сæиãа-
ниÿ ïðеïаðатов в мóôеëüной ïе÷и в кон-
це эксïеðимента [7]. Êонтðоëем сëóæиëи 
ïðеïаðаты втоðой (не äеминеðаëиçован-
ной) беäðенной кости теõ æе æивотныõ. 
Все маниïóëÿции с кðысами ïðовоäиëи в 
соответствии с тðебованиÿми биоэтики и 
ïðинциïов Åвðоïейской конвенции о çа-
щите ïоçвоно÷ныõ æивотныõ, котоðые ис-
ïоëüçóютсÿ äëÿ эксïеðиментаëüныõ и äðó-
ãиõ наó÷ныõ цеëей. Ïоëó÷енные циôðовые 
äанные обðабатываëи метоäом статисти-
÷ескоãо анаëиçа с исïоëüçованием ïакета 
ïðоãðаммноãо обесïе÷ениÿ “Statistica-6.0” 
и ïðоãðаммы Microsoft Exel 2000. Достовеð-
ностü ðаçницы сðеäниõ веëи÷ин оïðеäеëÿ-
ëи ïо t–кðитеðию Ñтüюäента и U-кðитеðию 
Ìанна-Óитни. Çна÷ениÿ ð<0,05 с÷итаëи 
äостовеðными.

Óстановëено, ÷то äеминеðаëиçациÿ ïðе-
ïаðатов свеæевыäеëенныõ беäðенныõ кос-
тей кðыс соïðовоæäаëасü óменüøением на 
55,2% иõ исõоäной массы и çна÷итеëüным óве-
ëи÷ением соäеðæаниÿ воäы. Åсëи соотноøе-
ние основныõ комïонентов костноãо матðик-
са (минеðаëüные вещества:оðãани÷еские 
вещества:воäа) в нативныõ ïðеïаðатаõ кос-
ти быëо 0,61:0,20:0,19, то ïосëе 28-сóто÷ной 
äеминеðаëиçации оно сóщественно иçменÿ-
ëосü в стоðонó  ïðеобëаäаниÿ æиäкой ôаçы 
– 0:0,33:0,67. Êак ïокаçаëи ðас÷еты, ôакти-
÷еское óменüøение массы костныõ ïðеïа-
ðатов äостиãаëо 65,3% и ÷асти÷но комïенси-
ðоваëосü çа с÷ет çамещениÿ минеðаëüноãо 
комïонента костноãо матðикса æиäкой ôа-
çой. Ïðи иссëеäовании ÏЭÑ нативныõ ïðе-
ïаðатов сðеäнÿÿ веëи÷ина имïеäанса со-
ставëÿëа 1410,63±307,01 Îм, активноãо со-
ïðотивëениÿ – 1478,63±328,24 Îм, ðеактив-
ноãо соïðотивëениÿ – 8512,50±1444,36 Îм, 
емкости – 2,313±0,422 нÔ. Выðаæенные иç-
менениÿ биоэëектðи÷ескиõ свойств ïðеïаðа-
тов кости отме÷аëисü óæе в те÷ение ïеðвыõ 
2 неäеëü воçäействиÿ ЭДÒА, ÷то совïаäа-
ëо с иçвестными темïами äеминеðаëиçа-
ции кости ïðи ãистоëоãи÷еской ïðовоäке [4]. 
чеðеç 14 äней äеминеðаëиçации имïеäанс 
óменüøаëсÿ äо 63,88±10,40 Îм (ð<0,001), 
активное соïðотивëение – äо 68,13±11,34 
Îм (ð<0,001), ðеактивное соïðотивëение – 
äо 242,05±23,13 Îм (ð<0,05), а емкостü воç-

ðастаëа äо 70,125±6,891 нÔ (ð<0,001). Ïðи 
ïðоäëении сðока äеминеðаëиçации äо 28 
äней веëи÷ины иссëеäованныõ ïокаçатеëей 
äостиãаëи соответственно: 38,88±4,86 Îм 
(ð<0,001), 42,63±4,61 Îм (ð<0,001), 138,55 
±19,88 Îм (ð<0,001) и 138,375±25,618 нÔ 
(ð<0,001). Òаким обðаçом, к концó 4-неäеëü-
ноãо ïеðиоäа äеминеðаëиçации веëи÷ины 
имïеäанса и активноãо соïðотивëениÿ ïðе-
ïаðатов óменüøаëисü боëее ÷ем в 42 ðаçа, 
а ðеактивноãо соïðотивëениÿ – в 64 ðаçа! 
Ïðеïаðаты ïðакти÷ески ïоëностüю óтðа-
÷иваëи свойство ÷астотной çависимос-
ти (äисïеðсии) иõ эëектðоïðовоäности, а 
кðивые äисïеðсии имïеäанса, активноãо и 
ðеактивноãо соïðотивëений ïðиобðетаëи 
сãëаæенный õаðактеð. Åсëи коэôôициент 
Òаðóсова (Z4/Z6) нативныõ ïðеïаðатов со-
ставëÿë 2,40, то ÷еðеç 14 äней äеминеðаëи-
çации он óменüøаëсÿ äо 1,33, а ÷еðеç 28 äней 
не ïðевыøаë 1,22. Ïоскоëüкó ïðеïаðаты, в 
соответствии с метоäикой эксïеðимента, ïо-
стоÿнно наõоäиëисü  в óсëовиÿõ 100% абсо-
ëютной вëаæности, то о÷евиäно, ÷то в ïðо-
цессе иõ äеминеðаëиçации имеëи место äва 
ïаðаëëеëüно ïðотекающиõ ïðоцесса. Ñ оä-
ной стоðоны, в костной ткани óменüøа-
ëосü соäеðæание минеðаëов, в ïеðвóю о÷е-
ðеäü – каëüциÿ, а с äðóãой – óвеëи÷ива-
ëосü соäеðæание æиäкости. Òакие иçмене-
ниÿ в составе костноãо матðикса ÿвëÿëисü 
ãëавными ïðи÷инами çна÷итеëüноãо óве-
ëи÷ениÿ эëектðоïðовоäности, óменüøе-
ниÿ имïеäанса и активноãо соïðотивëениÿ, 
а на этаïе ïоëной äеминеðаëиçации кости 
– óтðаты ïðисóщиõ костной ткани свойств 
биоëоãи÷ескоãо äиэëектðика и ïеðеõоäе ее в 
ðаçðÿä ïðовоäников втоðоãо ðоäа.

Ñтоëü быстðые и çна÷итеëüные иçме-
нениÿ ïассивныõ эëектðи÷ескиõ свойств 
быëи обóсëовëены тем, ÷то комïактнаÿ 
костü имеет высокóю стеïенü минеðаëиçа-
ции и ïðи ее ïоëной äеминеðаëиçации в 
óсëовиÿõ 100% насыщениÿ вëаãой в ïðеïа-
ðатаõ моæет накаïëиватüсÿ боëüøое ко-
ëи÷ество æиäкости, имеющей высокóю 
эëектðоïðовоäностü. В наøиõ иссëеäова-
ниÿõ это быë 0,9% ðаствоð NaCl. Áеçóсëов-
но, в óсëовиÿõ цеëостноãо оðãаниçма ïо-
ëной äеминеðаëиçации кости никоãäа не 
ïðоисõоäит, äа и сама моäеëü õими÷еской 
моäиôикации костной ткани ëиøü с иç-
вестной стеïенüю äоïóщениÿ моæет отðа-
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æатü ðеаëüные ïðоцессы äеминеðаëиçа-
ции, котоðые набëюäаютсÿ в костной ткани 
ïðи ðаçвитии ðаçëи÷ныõ ïатоëоãи÷ескиõ 
ïðоцессов. Îäнако, äва ôакта, вытекающие 
иç ðеçóëüтатов äанныõ иссëеäований, 
ïðеäставëÿют беçóсëовный интеðес и мо-
ãóт бытü исïоëüçованы äëÿ интеðïðета-
ции иçменений ïассивныõ эëектðи÷ескиõ 
свойств кости в óсëовиÿõ äëитеëüной ãи-
ïокинеçии и микðоãðавитации, а такæе 
ïðи ðаçëи÷ныõ ïатоëоãи÷ескиõ ïðоцес-
саõ, ïðивоäÿщиõ к óменüøению минеðа-
ëиçации костной ткани. Ôакт ïеðвый со-
стоит в том, ÷то ïðоцессы äеминеðаëи-
çации и ãиïеðãиäðатации кости ÿвëÿют-
сÿ äвóмÿ вçаимосвÿçанными ïðоцессами, 
котоðые ïðотекают ïаðаëëеëüно. Воäа çа-
ïоëнÿет ïðостðанства, котоðые ðанее çа-
нимаëи минеðаëüные вещества. В ðеçóëü-
тате в костной ткани óвеëи÷иваетсÿ соäеð-
æание свобоäной воäы. Î÷евиäно, ÷то ÷астü 
иçбыто÷но ïостóïающей воäы свÿçывает 
оðãани÷еский матðикс, óвеëи÷иваÿ тем 
самым соäеðæание и свÿçанной воäы. 
Ïðовеäенные нами ðанее иссëеäованиÿ ïо-
каçаëи, ÷то меæäó воçðастными иçменени-
ÿми ïокаçатеëей ãиäðатации и минеðаëи-
çации комïактной кости кðыс сóществó-
ет выðаæеннаÿ обðатнаÿ коððеëÿционнаÿ 
çависимостü (r=-0,894; ð<0,001), тоãäа как 
меæäó соäеðæанием воäы и оðãани÷ескиõ 
веществ äостовеðной коððеëÿционной çа-
висимости óстановëено не быëо. Ôакт вто-
ðой со всей о÷евиäностüю свиäетеëüствóет 
о том, ÷то оба ïðоцесса – óменüøение со-
äеðæаниÿ минеðаëüныõ веществ и óвеëи÷е-
ние соäеðæаниÿ воäы – весüма сóществен-
но иçменÿют ïассивные эëектðи÷еские 
свойства костной ткани. Îна теðÿет свой-
ства биоëоãи÷ескоãо äиэëектðика, стано-
вÿсü ïðовоäником втоðоãо ðоäа. Ðеаëиçа-
циÿ меõано-эëектðи÷ескиõ меõаниçмов 
ðеãóëÿции ðоста и ôиçиоëоãи÷еской ïе-
ðестðойки в такой кости становитсÿ не-
воçмоæной. Ïоëó÷енные ðеçóëüтаты сви-
äетеëüствóют о том, ÷то õаðактеð и сте-
ïенü выðаæенности иçменений состава äе-
минеðаëиçованной костной ткани моæ-
но иäентиôициðоватü и äиôôеðенциðо-
ватü ïо ее биоэëектðи÷еским свойствам. 

Хаðактеðными ïðиçнаками ãиïоминеðаëи-
çации и ãиïеðãиäðатации костной ткани ÿв-
ëÿютсÿ: óменüøение веëи÷ины имïеäанса, 
активноãо и ðеактивноãо соïðотивëений, а 
такæе óвеëи÷ение емкости на ôоне обще-
ãо óменüøении стеïени выðаæенности ÷ас-
тотной äисïеðсии этиõ биоэëектðи÷ескиõ 
ïокаçатеëей. Наëи÷ие тесной коððеëÿци-
онной свÿçи меæäó соäеðæанием воäы и 
минеðаëов в костной ткани, а такæе ïо-
каçатеëÿми ÏЭÑ, äает основание ãовоðитü 
о ïеðсïективности исïоëüçованиÿ метоäа 
мóëüти÷астотной биоимïеäансометðии äëÿ 
оценки ка÷ественныõ и коëи÷ественныõ 
иçменений ее состава как в ôиçиоëоãи÷ес-
киõ óсëовиÿõ, так и ïðи ðаçëи÷ныõ ïато-
ëоãи÷ескиõ ïðоцессаõ. 
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Вñтóï. Віäомо,що теïëокðовні оðãаніçми 
моæóтü існóвати ó вóçüкиõ меæаõ ïаðці-
аëüноãо тискó кисню. Неста÷а кисню, ÿк і 
йоãо наäëиøок, викëикає комïëекс ïатоëо-
ãі÷ниõ çмін ó ваæëивиõ системаõ оðãаніçмó. 
Хо÷а кісткова тканина сïоæиває невеëикó 
кіëüкістü кисню, й метабоëіçм кëітин кістки 
віäбóваєтüсÿ ïеðеваæно анаеðобним, ãëі-
коëіти÷ним øëÿõом [4], тканинна ãіïоксіÿ 
моæе сïðи÷инÿти äестðóктивні ïðоцеси в 
кісткаõ. Викоðистаннÿ ãіïеðоксі¿ äëÿ ëікó-
ваннÿ çаõвоðюванü сïоëó÷но¿ тканини ба-
çóєтüсÿ на віäновëенні ноðмаëüно¿ наïðó-
ãи кисню ó тканині, ïокðащанні мікðоциð-
кóëÿці¿, що сïðиÿє ноðмаëіçаці¿ ¿¿ метабо-
ëіçмó, активаці¿ біосинтети÷ниõ ïðоцесів, 
ноðмаëіçаці¿ енеðãети÷ноãо баëансó кëі-
тин [3]. Ó äосëіäæеннÿõ віт÷иçнÿниõ авто-
ðів віäçна÷ено стимóëюю÷ий вïëив çбіëü-
øеноãо ïаðціаëüноãо тискó кисню (ÐÎ2) на 
біосинтети÷ні, ðеïаðативні та ðеãенеðатоð-
ні ïðоцеси [3]. Ïокаçано, що ãіïеðоксіÿ ïо-
çитивно вïëиває на ðеãенеðацію кістково¿ 
тканини та м`ÿçів, сïðиÿє біëüø øвиäко-
мó çаãоєнню ïоðаненü, віäновëенню тканин 
ãоëовноãо моçкó, стимóëює внóтðіøнüокëі-
тинні ïðоцеси ðеãенеðаці¿ мітоõонäðій ó мі-
оцитаõ сеðцÿ, ïіäвищóє ïотóæністü анти-
оксиäантно¿ системи [2, 3, 5]. Ïокаçано [2, 
8], що в çаëеæності віä ðівнÿ ÐÎ2 ãіïеðок-
сіÿ моæе çäійснювати ÿк стимóëюю÷ий, так 
і токси÷ний вïëив на тканини та кëітини. 
На кóëüтóðі кістково¿ тканини в сеðеäови-
щі 95% кисню, або ïðи ïіäвищенні атмос-
ôеðноãо тискó äо 2 атм сïостеðіãаëи ïðи-
ãні÷еннÿ ÿк ðеçоðбці¿, так і óтвоðеннÿ но-
во¿ кістки остеобëастами [7]. В інøиõ äосëі-
äæеннÿõ [6], ïðовеäениõ на кóëüтóðі кіст-
ково¿ тканини новонаðоäæениõ миøей, віä-
çна÷аëи активацію метабоëіçмó кістки ïðи 
ïіäвищенні ÐÎ2 вище аðтеðіаëüноãо, ïðоте 

коëи ÐÎ2 ïеðевищóвав 50 кÏА, метабоëіçм 
кістки ïðиãні÷óвавсÿ, віäбóваëасü актива-
ціÿ ðеçоðбці¿. Áіëüøістü äосëіäників в екс-
ïеðиментаõ викоðистовóваëи ãіïеðбаðи÷нó 
ãіïеðоксію, тоäі ÿк біоëоãі÷ні еôекти ноð-
мобаðи÷но¿ ãіïеðоксі¿ äосëіäæені неäостат-
нüо.

²нтеãðаëüним ïокаçником станó кіст-
ково¿ тканини є ïокаçники ¿¿ біоôіçи÷ниõ 
вëастивостей, ÿкі õаðактеðиçóютü çäат-
ністü кістки виконóвати оïоðнó ôóнкцію 
ó оðãаніçмі. Áіоôіçи÷ні вëастивості кісток 
çаëеæатü віä баãатüоõ ôактоðів: ðóõово¿ 
активності,сиëи навантаæеннÿ [9, 10], ðаці-
онó õаð÷óваннÿ, скëаäó ïовітðÿ, що виäи-
õаєтüсÿ. Досëіäæеннÿ, ïðовеäені нами ðа-
ніøе, ïокаçаëи, що çниæеннÿ ïаðціаëüно-
ãо тискó кисню ó ïовітðі, що виäиõаєтüсÿ, 
моæе активóвати метабоëіçм кістково¿ тка-
нини, ïіäвищóвати ¿¿ міцністü [1].

Ìетîю ïðовеäениõ äосëіäæенü бóëо ви-
в÷ити çміни біоôіçи÷ниõ вëастивостей ве-
ëикоãоміëковиõ кісток в óмоваõ ноðмоба-
ðи÷но¿ ãіïеðоксі¿ ðіçноãо стóïенÿ.

Ìатеріаëè та ìетîдè äосëіäæенü. Åкс-
ïеðименти ïðовеäено на 42 щóðаõ самцÿõ 
віком 12 місÿців. Ùóðів ðоçäіëиëи на ï`ÿтü 
ãðóï. ² ãðóïа – контðоëü, щóðи óтðимóва-
ëисü ó çви÷айниõ óмоваõ віваðію. ²² та ²²² 
ãðóïі щóðів ïоäаваëи ãіïеðокси÷нó ãаçовó 
сóміø іç вмістом кисню 40% ïðотÿãом 14 та 
28 äіб віäïовіäно, IV та V ãðóïі тваðин ïо-
äаваëи ãіïеðокси÷нó ãаçовó сóміø іç вміс-
том кисню 90% ïðотÿãом 14 та 28 äіб віäïо-
віäно. Дëÿ ствоðеннÿ óмов ноðмобаðи÷но¿ 
ãіïеðоксі¿ щóðів ðоçміщóваëи в сïеціаëü-
но сконстðóйованиõ ãеðмети÷ниõ камеðаõ 
ïо 4 особи в камеðі. Ïоäа÷ó ãаçовиõ сóмі-
øей çäійснюваëи ïо 1 ãоäині щоäенно ïðо-
тÿãом 14 або 28 äіб. їæó та воäó щóðи отðи-
мóваëи беç обмеæенü. Ùотиæнево контðо-
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ëюваëи масó тіëа щóðів. Ùóðів äекаïітó-
ваëи ïіä еôіðним наðкоçом. Веëикоãоміë-
кові кістки çваæóваëи, о÷ищóваëи, çневоä-
нюваëи та çнеæиðюваëи в сóміøі сïиðтó 
ç еôіðом. Виміðюваëи сïðомоæністü кіс-
ток äо навантаæеннÿ метоäом тðито÷ково-
ãо навантаæеннÿ на ðоçðобëеномó в наøо-
мó віääіëі ïðиëаäі «Îстеотест». Çа отðима-
ними ãðаôіками навантаæеннÿ ðоçðаõовó-
ваëи ïокаçники біоôіçи÷ниõ вëастивостей 
кісток: æоðсткістü, енеðãію ïðóæнüоãо äе-
ôоðмóваннÿ, меæó міцності. Ñтатисти÷нó 
обðобкó отðиманиõ ðеçóëüтатів ïðовоäиëи 
çа t-кðитеðієм Ñт’юäента.

Ðезóëьтатè дîñëіджень та ¿õ обãовоðен-
нÿ. Ùóðи ðостóтü ïðотÿãом óсüоãо æит-
тÿ. Ó äоðосëиõ äванаäцÿтимісÿ÷ниõ тва-
ðин темïи ïðиðостó маси тіëа óïовіëüню-
ютüсÿ. В наøиõ ексïеðиментаõ çбіëüøен-
нÿ маса тіëа äосëіäниõ тваðин  не віäðіç-
нÿëосü віä ïðиðостó маси тіëа контðоëüниõ 
щóðів. Ìаса веëикоãоміëковиõ кісток щóðів 
²²² ãðóïи маëа тенäенцію äо çбіëüøеннÿ, а 
в щóðів V ãðóïи – äо çменøеннÿ ïоðівнÿ-
но ç контðоëüними щóðами. Ìаса веëико-
ãоміëковиõ кісток ²² та ²V ãðóïи не віäðіç-
нÿëасü віä контðоëüниõ çна÷енü.

Виміðюваннÿ біоôіçи÷ниõ ïокаçників 
міцності ïокаçаëо, що сïðомоæністü äо на-
вантаæеннÿ та æоðсткістü веëикоãоміëко-
виõ кісток щóðів ²² ãðóïи, ÿкі отðимóва-
ëи ãаçовó сóміø іç вмістом кисню 40% ïðо-
тÿãом 14 äіб, віðоãіäно не çмінюваëисü (таб. 
1). Åнеðãіÿ ïðóæнüоãо äеôоðмóваннÿ в ціє¿ 
ãðóïи тваðин маëа тенäенцію äо çбіëüøен-
нÿ на 16%, меæа міцності – на 13%. Ó тва-
ðин IV ãðóïи, ÿкі äиõаëи ãаçовою сóміøøю 
іç вмістом кисню 90% ïðотÿãом 14 äіб, äо-
сëіäæóвані ïокаçники біоôіçи÷ниõ вëасти-
востей кісток маëи тенäенцію äо çбіëüøен-
нÿ. Ñïðомоæністü äо навантаæеннÿ веëи-
коãоміëковиõ кісток ïеðевищóваëа контð-

оëüні çна÷еннÿ на 32%, енеðãіÿ ïðóæнüоãо 
äеôоðмóваннÿ на 20%, меæа міцності – на 
37%. Ïісëÿ 28 äіб ексïеðиментó çміни бі-
оôіçи÷ниõ вëастивостей веëикоãоміëковиõ 
кісток маëи інøий õаðактеð. Ñïðомоæністü 
äо навантаæеннÿ веëикоãоміëковиõ кісток 
щóðів ²²² ãðóïи маëа тенäенцію äо çмен-
øеннÿ ïоðівнÿно ç контðоëем на 21%, а ó 
щóðів V ãðóïи, ÿкі отðимóваëи ãаçовó сó-
міø іç вмістом кисню 90%, віðоãіäно çниçи-
ëасü на 40% (табë. 1). Æоðсткістü веëико-
ãоміëковиõ кісток щóðів ²²² та V ãðóïи ві-
ðоãіäно çниçиëасü на 36 та 25% віäïовіäно. 
Åнеðãіÿ ïðóæнüоãо äеôоðмóваннÿ кістково¿ 
тканини в щóðів ²²² ãðóïи çаëиøаëасü на 
ðівні контðоëю, а в V ãðóïі тваðин цей ïо-
каçник віðоãіäно çменøивсÿ на 45%. Ìеæа 
міцності веëикоãоміëковиõ кісток щóðів, 
ÿкі äиõаëи ãіïеðокси÷ними ãаçовими сóмі-
øами іç вмістом кисню 40 та 90%, набëиæа-
ëасü äо контðоëüниõ çна÷енü.

Ïðовеäені äосëіäæеннÿ ïокаçаëи, що 
÷еðеç 14 äіб äиõаннÿ ноðмобаðи÷ною ãіïе-
ðокси÷ною ãаçовою сóміøøю ç 90% вмістом 
кисню, біоôіçи÷ні ïокаçники кістково¿ тка-
нини маютü тенäенцію äо çбіëüøеннÿ, тоäі 
ÿк такий æе ïеðіоä äиõаннÿ ãаçовою сó-
міøøю іç 40% кисню не викëикав çмін бі-
оôіçи÷ниõ ïокаçників станó кістково¿ тка-
нини. чеðеç 28 äіб äиõаннÿ ãіïеðокси÷ни-
ми ãаçовими сóміøами іç 40 та 90% кисню 
сïðомоæністü äо навантаæеннÿ, æоðсткістü 
та енеðãіÿ ïðóæнüоãо äеôоðмóваннÿ веëи-
коãоміëковиõ кісток çменøóєтüсÿ. Диõан-
нÿ ãіïеðокси÷ною ãаçовою сóміøøю іç 90% 
вмістом кисню викëикаëо біëüø сóттєве 
çниæеннÿ äосëіäæóваниõ ïокаçників ïоðів-
нÿно іç вïëивом ãаçово¿ сóміøі іç 40% кис-
ню. Îтðимані нами äані свіä÷атü, що вïëив 
ãіïеðокси÷ниõ ãаçовиõ сóміøей на біоôі-
çи÷ні ïокаçники кістково¿ тканини çаëе-
æитü віä стóïенÿ ïіäвищеннÿ ïаðціаëüно-

Таблиця 1. біофізичні властивості великогомілкових кісток (M±m)

Ãðóïи
Ñïðoмоæністü äо наван-

таæеннÿ, кãс
Æоðсткістü,

кãс/мм
Åнеðãіÿ ïðóæнüоãо äеôоðмó-

ваннÿ, кãс*мм
Ìеæа міцності, кãс/

мм2

² 7,26±1,01 16,36±2,21 1,72±0,33 7,94±0,99
²² 7,47±1,44 14,91±1,74 2,01±0,62 8,99±1,72
²²² 5,72±0,70 10,37±1,70* 1,76±0,32 6,84±0,98
²V 9,60±1,65 24,86±1,55 2,07±0,72 10,90±2,83
V 4,40±0,66* 12,22±0,89 0,96±0,31* 7,04±0,89

Ï ð и м і т к а . * – віðоãіäні віäмінності ïоðівнÿно ç контðоëем (ð≤0,05).
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ãо тискó кисню. Віäомо [4, 10], що біоôіçи÷-
ні вëастивості кісток çаëеæатü віä ÿкісно-
ãо та кіëüкісноãо біоõімі÷ноãо скëаäó кіст-
ки, міцності çв’ÿçків міæ моëекóëами ко-
ëаãенó й ïðотеãëіканів та кðистаëами ãіä-
ðоксиаïатитó, çменøеннÿ сïðомоæності äо 
навантаæеннÿ, ÿка õаðактеðиçóє çäатністü 
кісток витðимóвати навантаæеннÿ та енеð-
ãією ïðóæнüоãо äеôоðмóваннÿ, ÿка õаðак-
теðиçóє еëасти÷ністü кісток і моæе свіä÷и-
ти ïðо ðоçвиток äестðóктивниõ ïðоцесів ó 
кістковій тканині.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕНСИТОМЕТРИИ У ПОСТРАДАВШИХ 
С ПЕРЕЛОМАМИ бЕДРЕННОЙ КОСТИ В ВЕРТЕЛЬНОЙ 

ОбЛАСТИ
Вакуленко В.М., Вакуленко А.В., Неделько А.А. 

Донецкий НИИ травматологии и ортопедии

Ïðобëема остеоïоðоçа не нова, оä-
нако боëüøинство иссëеäоватеëей-
тðавматоëоãов çанимаетсÿ иçó÷ением 
ðаçнообðаçныõ ее асïектов в ïðиëоæении 
к ïеðеëомам øейки беäðенной кости. Òак, 
в настоÿщее вðемÿ сниæение минеðаëüной 
ïëотности костной ткани (ÌÏÊÒ) ïðокси-
маëüноãо отäеëа беäðа ðассматðиваетсÿ в 
ка÷естве äокаçанноãо ôактоðа ðиска воç-
никновениÿ ïеðеëома øейки беäðа [1, 2]. 
Ïоäобныõ иссëеäований ó ïациентов с ïе-
ðеëомами беäðенной кости в веðтеëüной 
обëасти нами не быëо обнаðóæено. 

Öеëью настоÿщеãо иссëеäованиÿ ÿвëÿ-
ëосü выÿвëение ôактоðов ðиска веðтеëü-
ныõ ïеðеëомов ïо äанным äенситометðии.

Ìатерèаëы è ìетîды. Ðентãеновскаÿ 
абсоðбционнаÿ äенситометðиÿ ïðокси-
маëüноãо отäеëа беäðенной кости ïðовоäи-

ëасü на äенситометðе Discovery W (ôиðма 
Hologic, ÑØА) ó 148 ïациентов в ïеðиоä 
2009-2010 ãã. Îсновнóю ãðóïïó составиëи 
68 ïостðаäавøиõ с веðтеëüными ïеðеëома-
ми беäðенной кости. В контðоëüнóю ãðóï-
ïó воøëи 80 óсëовно çäоðовыõ ëиц (боëü-
ные с на÷аëüными стаäиÿми äистðоôи÷е-
скиõ çабоëеваний таçобеäðенныõ сóставов 
и ïоçвоно÷ника).

В ка÷естве ïотенциаëüныõ ôактоðов 
ðиска нами быëи выбðаны: ÌÏÊÒ ïðокси-
маëüноãо отäеëа беäðенной кости, äенсито-
метðи÷еские кðитеðии Ò и Z, äоïоëнитеëü-
но äëÿ æенщин – ïðоäоëæитеëüностü ме-
ноïаóçы.

Îценка ðеçóëüтатов ïðоиçвоäиëасü ïо 
Ò-øкаëе ó мóæ÷ин стаðøе 50 ëет и ó æен-
щин ïосëе настóïëениÿ меноïаóçы. Ïо 
Z-øкаëе оцениваëисü ðеçóëüтаты ó мóæ÷ин 



60 “Ïðобëеми остеоëоãі¿”

МАÒÅÐ²АËÈ НАÓÊÎВÎ-ÏÐАÊÒÈчНÎї ÊÎНÔÅÐÅНÖ²ї Ç Ì²ÆНАÐÎДНÎÞ ÓчАÑÒÞ

моëоæе 50 ëет и ó æенщин äо настóïëениÿ 
меноïаóçы. Ñниæение кðитеðиев T и Z äо 
(-1) еä. с÷итаëисü ноðмой, сниæение в ïðе-
äеëаõ от (-1) äо (-2,5) тðактоваëосü как осте-
оïениÿ, менее (-2,5) – как остеоïоðоç [3].

Денситометðи÷еские ïокаçатеëи вви-
äó несоответствиÿ иõ çна÷ений çако-
нó ноðмаëüноãо ðасïðеäеëениÿ оïисыва-
ëи в виäе Ìе (25%; 75%), ãäе Ìе – меäиа-
на, а 25% и 75% – интеðкваðтиëüный ðаç-
маõ (25% и 75% ïðоцентиëи). Дëÿ меæãðóï-
ïовыõ сðавнений ïðименÿëи неïаðаметðи-
÷еский U-тест Mann-Whitney. Анаëиç äан-
ныõ ïðоиçвеäен ïðи ïомощи ïðиëоæениÿ 
Calc иç ïакета OpenOffice.org 3.2 [4].

Ðезóëьтаты è èх îбñóжденèе. Ñðеäи 
ðассматðиваемоãо континãента боëüныõ 
быëо 108 æенщин и 40 мóæ÷ин в воçðасте 
от 18 äо 76 ëет, в сðеäнем, 53,0 (37,0; 59,0) 
ëет. Воçðаст ïациентов с ïеðеëомами ðас-
сматðиваемой ëокаëиçации окаçаëсÿ не-
скоëüко боëüøе: 53,0 (43,0; 61,0) ãоäа ïðо-
тив 50,0 (35,5; 59,0) ëет в контðоëüной ãðóï-
ïе. Îäнако äанное ðаçëи÷ие не быëо стати-
сти÷ески äостовеðным (ð=0,14). 

В обеиõ ãðóïïаõ ïациентов с остеоïоðо-
çом быëо 13 ÷еëовек (8,8%), с остеоïенией 
– 50 ÷еëовек (33,8%), с ноðмаëüной ÌÏÊÒ 
– 85 ÷еëовек (57,4%). Анаëиç äанныõ не вы-
ÿвиë скоëüко-нибóäü çна÷имыõ ðаçëи÷ий 
меæäó основной и контðоëüной ãðóïïами 
ïо этомó интеãðаëüномó ïокаçатеëю.

Даëее нами быëи ïðоанаëиçиðованы от-
äеëüные ïокаçатеëи äенситометðии (табë. 
1). Áыëо обнаðóæено, ÷то ни оäин иç ïока-
çатеëей äенситометðии (ÌÏÊÒ, кðитеðии 
Ò и Z) не быë äостовеðно боëüøе иëи менü-
øе в какой-ëибо иç ãðóïï. Òак, веëи÷ина ð 
äëÿ ÌÏÊÒ и кðитеðиÿ Z составëÿëа 0,87 
и 0,84 соответственно. Îäнако, кðитеðий Ò 
äемонстðиðоваë оïðеäеëеннóю тенäенцию 
к боëее ниçким çна÷ениÿм (менüøе ÌÏÊÒ) 
ó ïостðаäавøиõ с веðтеëüными ïеðеëома-
ми (U-тест Mann-Whitney: ð=0,10). Òак, еãо 
веëи÷ина в основной ãðóïïе боëüныõ быëа 
ðавна (-1,60) (-2,30; -0,40), ÷то соответствó-
ет остеоïении. В контðоëüной ãðóïïе кðи-
теðий Ò быë ðавен (-0,90) (-1,30; -0,40), то 

естü не выõоäиë çа ãðаницы ноðмаëüной 
ÌÏÊÒ. 

Ïðи вкëю÷ении в анаëиç тоëüко ëиц 
æенскоãо ïоëа быëа выÿвëена еще боëее 
сиëüнаÿ тенäенциÿ к сниæению ïокаçатеëÿ 
ÌÏÊÒ в ãðóïïе ïостðаäавøиõ с веðтеëü-
ными ïеðеëомами ïо сðавнению с контðо-
ëем (U-тест Mann-Whitney: ð=0,07). Òак, 
äанный ïокаçатеëü быë ðавен 0,75 (0,69; 
0,94) ã/см2 в основной ãðóïïе и 0,84 (0,77; 
0,92) ã/см2 в контðоëüной. 

Ïосëеäним иç ðассмотðенныõ ïокаçа-
теëей быëа ïðоäоëæитеëüностü меноïаó-
çы. Åãо веëи÷ина в основной ãðóïïе боëü-
ныõ составëÿëа 23,0 (13,0; 25,0) ãоäа, в кон-
тðоëüной ãðóïïе – 10,0 (5,0; 15,0) ëет. Дан-
ное ðаçëи÷ие имеëо высокóю стеïенü äосто-
веðности (U-тест Mann-Whitney: ð=0,001).

Вывîды. Òаким обðаçом, нами быëи вы-
ÿвëены сëеäóющие äенситометðи÷еские 
ïокаçатеëи, ðаçëи÷авøиесÿ меæäó ïостðа-
äавøими с ïеðеëомами беäðенной кости в 
веðтеëüной обëасти и ëицами контðоëüной 
ãðóïïы (в ïоðÿäке äостовеðности): ïðоäоë-
æитеëüностü меноïаóçы (ð=0,001), ÌÏÊÒ ó 
æенщин (ð=0,07), кðитеðий Ò (ð=0,10). 

Áеçóсëовно, наëи÷ие тоëüко этиõ ôак-
тоðов не ÿвëÿетсÿ äостато÷ным основанием 
äëÿ вынесениÿ веðäикта о ïовыøенном ðи-
ске ïеðеëома беäðенной кости в веðтеëü-
ной обëасти. В то æе самое вðемÿ, в со-
÷етании с äðóãими ïотенциаëüными ôак-
тоðами ðиска они моãóт бытü óсïеøно ис-
ïоëüçованы äëÿ соçäаниÿ метоäики мноãо-
ôактоðноãо ïðоãноçиðованиÿ такиõ тðавм 
и иõ исõоäов.
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Таблица 1. Показатели денситометрического исследования

Ãðóïïа ÌÏÊÒ, ã/см2 Ò-кðитеðий, еä. Z-кðитеðий, еä.
Îсновнаÿ 0,87 (0,70;1,00) -1,60 (-2,30; -0,40) -0,41 (-1,10; 0,00)
Êонтðоëüнаÿ 0,84 (0,78;0,93) -0,90 (-1,30; -0,40) -0,80 (-1,80; 0,00)
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Ниðкова остеоäистðоôіÿ об’єäнóє ãðóïó 
ðаõітоïоäібниõ çаõвоðюванü, що õаðакте-
ðиçóютüсÿ äистðоôі÷ними çмінами в кіст-
ковій тканині на тëі ïоðóøенü мінеðаëüно-
ãо та  амінокисëотноãо обмінó в ниðковиõ 
кëóбо÷каõ та канаëüцÿõ. Ïоðóøеннÿ син-
теçó активниõ ôоðм вітамінó D, втðата мі-
неðаëüниõ ðе÷овин ó ниðкаõ ïðиçвоäитü äо 
çменøеннÿ мінеðаëіçаці¿, çмін стðóктóðи 
кістково¿ тканини та виникненнÿ äеôоðма-
цій кісток ниæніõ кінцівок, ÿкі õаðактеðиçó-
ютüсÿ баãатоïëощинністю та сõиëüністю äо 
ïостійноãо ïðоãðесóваннÿ. До найбіëüø ÷ас-
то çãаäаниõ çаõвоðюванü ниðок ç óðаæен-
нÿм ниðковиõ канаëüців, що ïðиçвоäÿтü äо 
ðоçвиткó ðаõітоïоäібниõ äеôоðмацій ске-
ëета, віäносÿтüсÿ: вітамін-D-ðеçистентний 
ðаõіт (ôосôат-äіабет) – сïаäкове çаõвоðю-
ваннÿ, ïов’ÿçане ç äеôіцитом ôосôатів ó 
оðãаніçмі, що сóïðовоäæóєтüсÿ çатðимкою 
ðостó äітей; ниðковий канаëüцевий ациäоç 
(синäðом Ëайтвóä-Îëбðайта), в основі ÿко-
ãо ëеæитü накоïи÷еннÿ іонів воäню в кðо-
ві та неçäатністü ниðковиõ канаëüців ðе-
абсоðбóвати аніони ãіäðокаðбонатó ç ðоç-
витком метабоëі÷ноãо ациäоçó й, ÿк насëі-
äок, – ïоðóøеннÿ ôосôоðно-каëüцієвоãо 
обмінó; синäðом äе Òоні-Дебðе-Ôанконі – 
аóтосомно-ðецесивне çаõвоðюваннÿ, äëÿ 
ÿкоãо õаðактеðна ãëюкоçóðіÿ, ãіïеðаміноа-
циäóðіÿ та çниæеннÿ ðівнÿ каëüцію та ôос-
ôоðó кðові на тëі метабоëі÷ноãо ациäоçó.

Наøе ïовіäомëеннÿ баçóєтüсÿ на сïосте-
ðеæенні та ëікóванні 34 õвоðиõ ç канаëü-
цевими ôоðмами ниðково¿ остеоäистðо-
ôі¿ (ôосôат-äіабет – 26 õвоðиõ, синäðом 
äе Òоні-Дебðе-Ôанконі – 5 õвоðиõ, син-
äðом Ëайтвóä-Îëбðайта – 3). Óсім õвоðим 
ïðовоäиëосü ðентãеноëоãі÷не обстеæен-
нÿ, ðентãенівсüка äенситометðіÿ, контðо-
ëювавсÿ ðівенü Ñа, Ð та ëóæно¿ ôосôата-
çи кðові, äобова екскðеціÿ Ñа та Ð іç се-

÷ею, 18 õвоðим виçна÷авсÿ ðівенü ÐÒН та 
кaëüцитонінó кðові, ó 6 õвоðиõ на ôосôат-
äіабет äосëіäæóваëисü маðкеðи кістковоãо 
обмінó.

Ïðи кëіні÷номó обстеæенні в óсіõ сïо-
стеðеæениõ õвоðиõ ïðовіäними оçнаками 
бóëи ðаõітоïоäібні çміни скеëета ç ïеðе-
ваæним óðаæеннÿм ниæніõ кінцівок, віä-
ставаннÿм ó ôіçи÷номó ðоçвиткó, найбіëüø 
виðаæене ó õвоðиõ на синäðом Ëайтвóä-
Îëбðайта та синäðом äе Òоні-Дебðе-
Ôанконі. Ðентãеноëоãі÷не äосëіäæеннÿ ïо-
каçаëо, що ïðи óсіõ ôоðмаõ ниðково¿ ос-
теоäистðоôі¿ äо ïатоëоãі÷ноãо ïðоцесó çа-
ëó÷ена всÿ кісткова система ç äеôоðмаці-
ÿми ïеðеваæно метаôіçаðниõ çон (ваðóсні, 
ваëüãóсні, комбіновані), аëе найбіëüøі çмі-
ни віäбóваютüсÿ в çонаõ ðостó, в çонаõ ен-
õонäðаëüноãо скостеніннÿ, çавæäи сïосте-
ðіãаєтüсÿ ãенеðаëіçований остеоïоðоç çі 
çбіëüøеннÿм метаôіçаðниõ çон äовãиõ кіс-
ток на тëі ðоçðіäæеннÿ кістково¿ стðóктó-
ðи та ãðóботðабекóëÿðноãо маëюнка ç ïо-
ðóøеннÿм аðõітектоніки кістки. Найбіëüø 
виðаæені çміни віäçна÷аëисü çнов таки ó 
õвоðиõ на синäðом Ëайтвóä-Îëбðайта та 
синäðом äе Òоні-Дебðе-Ôанконі – ðіçко 
виðаæений остеоïоðоç ç витон÷еннÿм коð-
тикаëüноãо øаðó, віäставаннÿм темïó ðос-
тó кістково¿ тканини, çонами ïатоëоãі÷-
но¿ ïеðебóäови (Ëооçеðа). Ðентãенäенси-
тометðи÷не äосëіäæеннÿ вкаçóє на виðа-
æений остеоïоðоç (Z–кðитеðій ó õвоðиõ iç 
ôосôат-äіабетом бóв ó меæаõ віä (-2,7) äо 
(-3,2) SD, а ó õвоðиõ іç синäðомом äе Òоні-
Дебðе-Ôанконі та Ëайтвóä-Îëбðайта віä 
(-3,4) äо (-4,1) SD)), що віäïовіäаëо тÿæко-
сті біоõімі÷ниõ ïоðóøенü. 

Хаðактеðними біоõімі÷ними оçнака-
ми ôосôат-äіабетó бóëи ниçüкий ðівенü 
неоðãані÷ниõ ôосôатів кðові – 0,52-0,7 
ммоëü/ë, ïіäвищена екскðеціÿ ôосôатів іç 
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се÷ею äо 19 ммоëü/äобó, ïіäвищеннÿ в 1,7-
2 ðаçи ðівнÿ ëóæно¿ ôосôатаçи кðові, ó 9 
õвоðиõ сïостеðіãаëосü ïіäвищеннÿ ðівнÿ 
ïаðатãоðмонó та каëüцитонінó кðові. Досëі-
äæеннÿ маðкеðів кістовоãо обмінó ó õвоðиõ 
на ôосôат-äіабет ïокаçаëо в óсіõ виïаä-
каõ çниæеннÿ ðівнÿ вітамінó D менøе 10 
nmol/l і в 3-õ виïаäкаõ – ïіäвищеннÿ ðівнÿ 
α-Cross Laps (маðкеðа кістково¿ ðеçоðбці¿). 
Ó õвоðиõ на синäðом Ëайтвóä-Îëбðайта та 
синäðом äе Òоні-Дебðе-Ôанконі на тëі ïа-
тоãномоні÷ниõ äëÿ коæно¿ ïатоëоãі¿ çмін 
сïостеðіãаëосü çниæеннÿ ðівнÿ Ñа кðові 
äо 1,7-1,9 ммоëü/ë, ôосôоðó – ниæ÷е 0,9 
ммоëü/ë, ïіäвищеннÿ ðівнÿ ëóæно¿ ôосôа-
таçи та метабоëі÷ний ациäоç.

Ïісëÿ обстеæеннÿ та встановëеннÿ стó-
ïенÿ ïоðóøенü мінеðаëüноãо обмінó õво-
ðим ïðиçна÷аëасü меäикаментоçна теðа-
ïіÿ, сïðÿмована на максимаëüно моæëивó 
йоãо коðекцію та ïокðащеннÿ стðóктóðно-
ãо станó кістково¿ тканини. В основі теðа-
ïі¿ кістковиõ çмін в óсіõ õвоðиõ на ниðко-
вó остеоäистðоôію ëеæатü активні ôоðми 
вітамінó D (аëüôакаëüциäоë, ôоðкаë, аëü-
ôаôоðкаë ïо 0,25-0,75 мкã/äобó) ïіä ïо-
стійним контðоëем ïокаçників каëüцій-
ôосôоðноãо обмінó. В комïëекс ëікóваннÿ 
обов’ÿçково вкëю÷аëисü ïðеïаðати каëü-
цію – каëüцемін, остеоãенон, а ó õвоðиõ на 
ôосôат-äіабет – ôосôатна сóміø, каëü-
цію ãëіцеðоôосôат. Хвоðим іç синäðомом 
Ëайтвóä-Îëбðайта та синäðомом äе Òоні-
Дебðе-Ôанконі віком ïісëÿ 8 ðоків ïðиçна-
÷аëи міакаëüцик-сïðей кóðсами ïо 200 MO 
÷еðеç äенü ïðотÿãом місÿцÿ. Ïðовеäена те-
ðаïіÿ в óсіõ виïаäкаõ ïокаçаëа ïоçитивний 
еôект. Ðівенü вітамінó D ïіäвищивсÿ äо 30-
55 nmol/l, çниçивсÿ ðівенü ëóæно¿ ôосôа-
таçи, каëüцитонінó. 

Êоðиãóю÷і оïеðаці¿ на кісткаõ õвоðим 
на ôосôат–äіабет моæна виконóвати ïіс-
ëÿ äосÿãненнÿ 5-7 ðоків. До цüоãо вікó нами 
ç метою ïоïеðеäæеннÿ ïðоãðесóваннÿ äе-
ôоðмацій виконóваëасü оïеðаціÿ ствоðен-
нÿ äóïëікатоðів окістÿ на веðõівці äеôоð-
маці¿ ïо óвіãнóтій стоðоні. Виконано 18 оïе-
ðацій ó 9 õвоðиõ. В óсіõ виïаäкаõ äосÿãнó-
то ïоçитивноãо ðеçóëüтатó.

Ïісëÿ віäносно¿ ноðмаëіçаці¿ ïокаçни-
ків мінеðаëüноãо обмінó õвоðим на ôосôат-
äіабет ïісëÿ äосÿãненнÿ 5-7 ðоків виконó-

ваëисü коðиãóю÷і остеотомі¿ кісток ниæ-
ніõ кінцівок іç çастосóваннÿм накëаäниõ 
ïëастин або інтðамеäóëÿðниõ бëокóю÷иõ 
стðиæнів. Ïеðеваãою äаниõ сó÷асниõ мето-
äик є скоðо÷еннÿ ÷асó оïеðаці¿, ðаннє ïіс-
ëÿоïеðаційне навантаæеннÿ кінцівок, а та-
коæ ïðоôіëактика ðециäивів äеôоðмацій, 
що, ó свою ÷еðãó, ïокðащóє ÿкістü æиттÿ 
õвоðиõ іç цією тÿæкою ïатоëоãією. Ó õво-
ðиõ на синäðом Ëайтвóä-Îëбðайта та син-
äðом äе Òоні Дебðе-Ôанконі коðиãóю÷і ос-
теотомі¿ на кісткаõ ïовинні виконóватисü ó 
ïіäëітковомó віці (ïісëÿ 12-14 ðоків) ç обе-
ðеæністю, ó çв’ÿçкó çі çна÷ними ïоðóøен-
нÿми ôóнкці¿ ниðок та çаãðоçою ïісëÿоïе-
ðаційноãо ïоãіðøеннÿ станó.
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Àктóаëьнîñть. Наðóøениÿ  костно-
ãо и минеðаëüноãо обмена, встðе÷ающие-
сÿ ó боëüныõ с теðминаëüной ïо÷е÷ной не-
äостато÷ностüю, имеют çна÷итеëüное вëи-
ÿние на общóю çабоëеваемостü и смеðт-
ностü ïациентов, наõоäÿщиõсÿ на ãемоäи-
аëиçе (ÃД). Òема äиаëиçа ïðоäоëæает ïðи-
вëекатü внимание совðеменныõ иссëеäова-
теëей в ïðиçме ïосëеäниõ откðытий: новые 
äанные о меõаниçмаõ ðаçвитиÿ втоðи÷но-
ãо ãиïеðïаðатиðеоçа, исïоëüçование в ëе-
÷ении активныõ ôоðм витамина D. Áоëü-
øинство иссëеäований быëо сосðеäото÷ено 
на ðасïðостðаненности ïеðеëомов беäðен-
ной кости, маëо äанныõ имеетсÿ о ðасïðо-
стðаненности ïеðеëомов в äðóãиõ обëас-
тÿõ: в ïоçвоно÷нике, ïëе÷евой кости, кос-
тÿõ кистей ðóк, ноã, ÷то свиäетеëüствóет о 
такой æе иõ ðасïðостðаненности, как в об-
щей ïоïóëÿции. 

Öеëь èññëедîванèÿ. Îïðеäеëитü ðасïðо-
стðаненностü ðаäиоëоãи÷ескиõ иçменений 
ïðи ðенаëüной остеоïатии ó боëüныõ, на-
õоäÿщиõсÿ на ãемоäиаëиçе.

Ïаöèенты è ìетîды. Èссëеäование  
быëо ïðовеäено ó 102 ïациентов в воç-
ðасте 22-70 ëет (43,6±11,6), соотноøение 
м/æ – 59/43. Çабоëеваниÿми, ïðивеäøи-
ми к ðаçвитию ХÏН, ÿвëÿëисü: õðони÷ес-
кий ãëомеðóëонеôðит – 53,9%, äиабети-
÷ескаÿ неôðоïатиÿ – 5,9%, õðони÷еский 
интеðстициаëüный неôðит  – 23,5%, ïо-
ëикистоçнаÿ боëеçнü – 7,6%, äðóãие çа-
боëеваниÿ -8,8%. Ïеðиоä ëе÷ениÿ на ãе-
моäиаëиçе составëÿë 2-21 ãоä. Ãемоäиа-
ëиç бикаðбонатный, ïðименÿëсÿ с концен-

тðацией каëüциÿ 1,75 ммоëü/ë, мембðаны 
«polisulphon». Áиоõими÷еские иссëеäова-
ниÿ: интактный ïаðатãоðмон (иÏÒÃ) иç-
меðÿëсÿ ÈÔА-метоäом (ноðма 21-45 ïã/
мë), оïðеäеëение в ïëаçме кðови концен-
тðации общеãо каëüциÿ (ãðаницы ôиçио-
ëоãи÷еской ноðмы 2,02–2,6 ммоëü/ë) и не-
оðãани÷ескоãо ôосôоðа (ãðаницы ôиçиоëо-
ãи÷еской ноðмы 0,81–1,62 ммоëü/ë), общей 
щеëо÷ной ôосôатаçы (ÙÔ, ноðма 190-290 
Åä/ë). Èçмеðениÿ минеðаëüной ïëотнос-
ти костной ткани (ÌÏÊÒ) äистаëüноãо от-
äеëа ïðеäïëе÷üÿ, в ïоÿсни÷ном отäеëе ïо-
çвоно÷ника метоäом Dual Energy X–ray 
Absorptionmetry – DEXA, выðаæаëи в ве-
ëи÷инаõ станäаðтноãо откëонениÿ (SD) от 
ïика костной массы (Ò-кðитеðий). Ïациен-
там быëи выïоëнены ðентãеноëоãи÷еские 
иссëеäованиÿ: ïеðеäне-боковой обçоðный 
снимок ïоçвоно÷ника, обçоðный снимок та-
çовой обëасти, снимки ïëе÷евой обëасти, 
кистей ðóк, ноã. Выÿвëение ïеðеëомов ïо-
çвонков ïðовоäиëосü ïо метоäике Genantа 
(20–25%, 25–40%, >40%).

Ðезóëьтаты. Деãенеðативные ïоðа-
æениÿ меæïоçвонковыõ äисков, ïðи-
çнаки äеминеðаëиçации теë ïоçвонков, 
оïисанные в ëитеðатóðе как «ðыбüи ïо-
çвонки», быëи обнаðóæены ó 67% ïаци-
ентов. Êомïðессионные ïеðеëомы теë ïо-
çвонков быëи выÿвëены в 35% сëó÷аев. На-
ибоëее ðасïðостðаненные тðавмы быëи 
ðасïоëоæены на Ò4-Ò5, L3-L4, L4-L5 и быëи 
свÿçаны с äëитеëüностüю ïðоцеäóðы äиа-
ëиçа >10 ëет (ð<0,05). 
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ÌÏÊÒ в обëасти ïоçвоно÷ника ó ïа-
циентов с ïеðеëомом ëюбой ëокаëиçации 
быëа сðавнитеëüно менüøе, ÷ем ó ïаци-
ентов беç ïеðеëомов (ð<0,05). Áыëа обна-
ðóæена отðицатеëüнаÿ коððеëÿциÿ меæ-
äó ÌÏÊÒ и ïðоäоëæитеëüностüю äиаëиçа 
(ð=0,05).

Ïеðеëомы в äðóãиõ ðеãионаõ скеëета 
(кости стоïы, обëастü ïëе÷евоãо сóстава) 
быëи в отðицатеëüном соотноøении с иÏÒÃ 
(p<0,05). Ðеçоðбциÿ ðаäиаëüной и ëокте-
вой стоðоны сðеäней ôаëанãи встðе÷аëасü 
боëüøе сðеäи ïациентов с высокими çна-
÷ениÿми иÏÒÃ (ð<0,05). Ó боëüныõ с ïеðе-
ëомами соäеðæание общеãо Ñа в сывоðотке 
быëо сóщественно ниæе, ÷ем ó остаëüныõ 
обсëеäованныõ, äостовеðноãо ðаçëи÷иÿ 
óðовнÿ ôосôоðа ó боëüныõ всеõ ãðóïï не 
отме÷ено.

Внекостные каëüциôикации быëи 
обнаðóæены в ãðóïïе ïациентов, äëитеëü-
но наõоäÿщиõсÿ на ëе÷ении ãемоäиаëиçом 
(p<0,005) и имеющиõ боëее высокие çна-
÷ениÿ иÏÒÃ (p<0,05). Ñðеäи боëüныõ, ве-
äóщиõ активный обðаç æиçни, ïеðеëомы 
встðе÷аëисü ðеæе, ÷ем сðеäи боëüныõ, ве-
äóщи маëоïоäвиæный обðаç – 28,6% и 75% 
соответственно (ð<0,05).

Çакëюченèе. В наøем иссëеäовании 
выÿвëено наëи÷ие выðаæенныõ иçмене-
ний: остеоïениÿ, остеоïоðоç в обëасти ëó-
÷евой кости, ïоçвоно÷нике в ãðóïïе ïаци-
ентов, äëитеëüно наõоäÿщиõсÿ на ëе÷ении 
ãемоäиаëиçом. Ïеðеëомы костей стоïы, 

ïëе÷евоãо сóстава быëи в отðицатеëüном 
соотноøении с иÏÒÃ.

Ìаëоïоäвиæный обðаç æиçни, 
äëитеëüный ïеðиоä ëе÷ениÿ на ãемоäиаëи-
çе ÿвëÿютсÿ ôактоðами, ïðеäðасïоëоãаю-
щими к ïоÿвëению внекостныõ каëüциôи-
каций.

Ñниæение костной массы моæет óвеëи-
÷итü ðиск ïеðеëомов ó ïациентов, наõоäÿ-
щиõсÿ на ãемоäиаëиçе. 
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До ðеäакційно¿ теки æóðнаëó “Ïðобëеми 
остеоëоãі¿” ïðиймаютüсÿ кëіні÷ні та ексïеðи-
ментаëüні ðоботи, ÿкі висвітëюютü ïитаннÿ 
еïіäеміоëоãі¿, етіоëоãі¿, ïатоãенеçó, äіаãности-
ки, ïðоôіëактики та ëікóваннÿ остеоïоðоçó і 
йоãо óскëаäненü, а такоæ інøиõ çаõвоðюванü 
кістково¿ та сóміæниõ ç нею систем.

Дðóкóютüсÿ оðиãінаëüні статті, оãëÿäи ëі-
теðатóðи, коðоткі ïовіäомëеннÿ, наóкова õðо-
ніка (інôоðмаціÿ ïðо ç’¿çäи та конôеðенці¿).

Ñтаттÿ ïовинна сóïðовоäæóватисÿ оôі-
ційним ëистом віä óстанови, в ÿкій виконана 
ðобота, й мати віçó кеðівника óстанови. Ав-
тоð ïіäтвеðäæóє, що матеðіаë статті не бóëо 
наïðавëено äо інøиõ виäанü. Доäаєтüсÿ та-
коæ акт ексïеðтно¿ комісі¿ ïðо віäсóтністü ін-
ôоðмаці¿, ÿка міститü äеðæавнó таємницю.

Автоð наäсиëає äва ïðиміðники статті. 
Òекст ïовинен бóти наäðóкованим ÷еðеç äва 
інтеðваëи ç оäноãо бокó аðкóøа ôоðматом А4 
(210x297 мм), ïоëÿ ç óсіõ стоðін ïо 20 мм.

Ñеðеä матеðіаëів оðиãінаëó статті ïовинні 
бóти текст, табëиці, ðисóнки ÷и ôотоãðаôі¿, 
ïіäïиси äо іëюстðацій, сïисок ëітеðатóðи та 
ðеçюме óкðа¿нсüкою та анãëійсüкою мовами 
(äо 0,5 стоðінки). Îбов’ÿçково ïоäаєтüсÿ еëек-
тðонна веðсіÿ всіõ матеðіаëів статі.

На ïеðøій стоðінці текстó вãоðі çаçна÷а-
єтüсÿ øиôð ÓДÊ, ініціаëи та ïðіçвища авто-
ðів, наçва статті, наçва óстанови, äе ïðацю-
ютü автоðи, ðеçюме, кëю÷ові сëова (віä 5 äо 
7 сëів або сëовосïоëó÷енü), ÿкі ðоçкðиваютü 
çміст статті. На останній стоðінці текстó всі 
автоðи мóсÿтü обов’ÿçково çаëиøити вëас-
ноðó÷ні ïіäïиси, çаçна÷ити ïðіçвище, ім’ÿ та 
ïо-батüкові, ïоøтовó, еëектðоннó аäðеси, но-
меðи теëеôонів (сëóæбовий, äомаøній або 
мобіëüний), çа ÿкими ðеäакціÿ çмоæе сïіëкó-
ватисÿ ç ними.

Îбсÿã статті оðиãінаëüниõ äосëіäæенü не 
ïовинен ïеðевищóвати 14-15 стоðінок äðóко-
ваноãо текстó ðаçом ç табëицÿми (äо 4), іëю-
стðаціÿми (äо 3), сïиском викоðистано¿ ëіте-
ðатóðи (не біëüøе 20 äæеðеë) і ðеçюме.

Îãëÿä моæе мати обсÿã äо 24 стоðінок, ко-
ðоткі ïовіäомëеннÿ – äо 5 стоðінок (2 іëю-
стðаці¿, табëиці або ðисóнки).

Îðиãінаëüні статті ïовинні мати такі ðоç-
äіëи:

– Вступ (висвітëюєтüсÿ стан вив÷аннÿ 
ïðобëеми ç ïосиëаннÿми на ëітеðатóðні äæе-
ðеëа, обґðóнтовóєтüсÿ мета äосëіäæеннÿ).

ПРАВИЛА ДЛя АВТОРІВ

– Матеріали та методи (викëаäаютüсÿ 
так, щоб моæна бóëо віäтвоðити äосëіäæен-
нÿ; на çаãаëüновіäомі метоäи äостатнüо çðо-
бити ïосиëаннÿ). Необõіäно çаçна÷ити отðи-
маннÿ çãоäи обстеæóваниõ ó ðаçі кëіні÷ниõ 
äосëіäæенü. ßкщо äосëіäæеннÿ ексïеðимен-
таëüні, вкаçати виä і кіëüкістü викоðистаниõ 
тваðин, метоäи çнебоëюваннÿ.

– Результати та обговорення (необõіä-
но óникати ïовтоðеннÿ äаниõ табëицü, ðоç-
ãëÿäати ëиøе найваæëивіøі çі встановëениõ 
ôактів).

Êоæнó табëицю сëіä äðóкóвати на окðе-
момó аðкóøі. Автоðи беðóтü на себе віäïові-
äаëüністü çа ÿкістü та віðоãіäністü навеäениõ 
äаниõ. Óсі веëи÷ини маютü бóти навеäеними 
в оäиницÿõ Ñ².

Ðисóнки та ôотоãðаôі¿ ïоäаютüсÿ в äвоõ 
ïðиміðникаõ (ôотоãðаôі¿ на ãëÿнсованомó 
ïаïеðі). На çвоðоті коæно¿ іëюстðаці¿ оëівцем 
çаçна÷аютü ¿õні ïоðÿäкові номеðи, ïðіçвище 
ïеðøоãо автоðа, скоðо÷енó наçвó статті, а та-
коæ “веðõ” і “ниç”. На ïоëÿõ текстó çаçна-
÷аютü місце ðоçтаøóваннÿ табëицü (табë.) та 
ðисóнків (ðис).

– Висновки.
– Список літератури (не біëüøе 20 äæе-

ðеë) навоäитüсÿ çãіäно ç ïоðÿäком цитованиõ 
ó тексті äæеðеë (циôðами в кваäðатниõ äóæ-
каõ) і ïоäаєтüсÿ в кінці статті на окðемомó 
аðкóøі.

Ðеäакціÿ çаëиøає çа собою ïðаво наóко-
воãо та ëітеðатóðноãо ðеäаãóваннÿ статті, а 
такоæ ¿¿ скоðо÷еннÿ.

Ìатеðіаëи ïðосимо наäсиëати ðекоменäо-
ваним ëистом ÷и банäеðоëëю.

Ó ðаçі неäотðиманнÿ автоðом ïðоïонова-
ниõ ïðавиë ðеäакціÿ бóäе çмóøена ïовеðта-
ти матеðіаëи на äооïðацюваннÿ, не ðеєстðó-
ю÷и статтю. Çа äатó отðиманнÿ статті вваæа-
тиметüсÿ äата наäõоäæеннÿ äо ðеäакці¿ оста-
то÷но оïðацüованоãо автоðом ваðіанта ðóко-
ïисó.
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