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В 2010 ãоäó çакон÷иëасü Всемиðнаÿ Де-
каäа çабоëеваний костей и сóставов – кам-
ïаниÿ, ïðовоäимаÿ ïоä эãиäой ВÎÇ, на-
ïðавëеннаÿ на óëó÷øение ка÷ества æиçни 
ëиц с ïатоëоãией оïоðно-äвиãатеëüноãо аï-
ïаðата, в ÷астности, остеоïоðоçа, и акти-
виçацию иссëеäований ïо еãо ïðоôиëакти-
ке, ëе÷ению и äиаãностике, а такæе ïовы-
øению óðовнÿ çнаний в этой обëасти сðеäи 
меäïеðсонаëа и ïациентов. В свÿçи со çна-
÷итеëüным ïостаðением ïоïóëÿции ïëане-
ты ïðобëема стаëа особенно актóаëüной, в 
÷астности, äëÿ æенщин стаðøиõ воçðаст-
ныõ ãðóïï. В ðеçóëüтате ïðовеäениÿ Де-
каäы ïоÿвиëисü новые антиостеоïоðоти÷е-
ские ïðеïаðаты, ðаçðаботаны и внеäðÿют-
сÿ новые ðекоменäации ïо äиаãностике и 
ëе÷ению остеоïоðоçа, ïоëó÷ены новые ин-
стðóменты в оценке ðиска маëотðавмати÷-
ныõ ïеðеëомов.

В 1994 ãоäó соãëасно ðекоменäаци-
ÿм ВÎÇ ïокаçатеëи минеðаëüной ïëотно-
сти костной ткани (ÌÏÊÒ) быëи ðаçäеëе-
ны ïо стеïени ïотеðи на тðи катеãоðии 
(ïðи сðавнении ее с ðеôеðентной ãðóï-
ïой вçðосëыõ моëоäыõ ëюäей), баçиðóю-
щиесÿ на “Ò-кðитеðии”, соãëасно котоðо-
мó быëи выäеëены «остеоïоðоç», «остеоïе-
ниÿ» и «ноðма» (WHO, 1994) [1, 2]. Îäнако 
óæе тоãäа ïоÿвиëисü ïóбëикации о том, ÷то 
ðиск ïеðеëомов беäðенной кости не тоëüко 
свÿçан с ïокаçатеëÿми минеðаëüной ïëот-
ности костной ткани, но и вëиÿнием äðó-
ãиõ ôактоðов, наçванныõ «ôактоðами ðи-
ска». Òак, в иссëеäовании Cummings S. и 
соавт. (1995) [3] быëо ïðоäемонстðиðовано, 
÷то ôактоðами ðиска ïеðеëомов беäðенной 
кости ÿвëÿютсÿ воçðаст стаðøе 80 ëет, ïе-

ðеëом øейки беäðенной кости в анамне-
çе, äðóãие ïеðеëомы (кðоме ïеðеëомов бе-
äðенной кости) в воçðасте 50 ëет и стаðøе, 
теðаïиÿ антиконвóëüсантами, бенçоäиаçе-
ïинами, ãиïеðтиðеоç в анамнеçе, сниæение 
ðоста и массы теëа, оãðани÷ение ôиçи÷е-
ской активности и äð. Òакæе быëо ïока-
çано, ÷то комбинациÿ нескоëüкиõ ôактоðов 
ðиска на ôоне ниçкиõ ïокаçатеëей ÌÏÊÒ 
çна÷итеëüно óвеëи÷ивает ðиск ïеðеëомов 
(ðис. 1).

Ðèс. 1. Ðèск ïереëîìîв бедреннîé кîсòè в завè-
сèìîсòè îò наëèчèÿ факòîрîв рèска è ìèнераëь-
нîé ïëîòнîсòè кîсòнîé òканè ïÿòîчнîé кîсòè 

(Cummings S. et al., 1995) [3].

В ïосëеäóющиõ иссëеäованиÿõ быëо 
ïоäтвеðæäено, ÷то ïокаçатеëи ÌÏÊÒ ÿв-
ëÿютсÿ ваæными, оäнако, не еäинственны-
ми в оïðеäеëении ðиска ïеðеëомов и, ÷то 
ó некотоðыõ боëüныõ ïеðеëомы моãóт воç-
никатü на ôоне «остеоïении» иëи ноðмаëü-
ныõ ïокаçатеëей ÌÏÊÒ.

РОЛЬ FRAX В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РИСКА ПЕРЕЛОМОВ
Поворознюк В.В., Григорьева Н.В.

ГУ «Институт геронтологии АМН Украины», 
Украинский научно-медицинский центр проблем остеопороза, Киев

Ðезюìе. В статüе ïðеäставëены äанные ëитеðатóðныõ исто÷ников и собственные ðеçóëüтаты автоðов о 
ðоëи FRAX в оценке и ïðоãноçиðовании ðиска остеоïоðоти÷ескиõ ïеðеëомов. Ïðоанаëиçиðованы 
ïокаçатеëи ðиска остеоïоðоти÷ескиõ ïеðеëомов и ïеðеëомов беäðенной кости ó мóæ÷ин и æен-
щин, а такæе ðоëü отäеëüныõ ôактоðов ðиска, вõоäÿщиõ в аëãоðитм FRAX. Ïðоäемонстðиðована 
цеëесообðаçностü исïоëüçованиÿ FRAX в оценке ðиска ïеðеëомов и еãо ваæнаÿ ðоëü в ðасøиðе-
нии ïокаçаний к антиостеоïоðоти÷еской теðаïии.

Ключевые слова: остеоïоðоç, äиаãностика, FRAX, ôактоðы ðиска.
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ПÎВÎÐÎÇНÞÊ В.В., ГÐÈÃÎÐÜÅВА Н.В. “РÎËÜ FRAX В ÏÐÎÃНÎÇÈÐÎВАНÈÈ ÐÈÑÊА ÏÅÐÅËÎÌÎВ”

В ïðовеäенныõ нами ðанее иссëеäовани-
ÿõ такæе быëо ïокаçано, ÷то сðеäи æен-
щин стаðøе 50 ëет в ïостменоïаóçаëüном 
ïеðиоäе с ïеðеëомами теë ïоçвонков остео-
ïоðоç ïо äанным ðентãеновской äенситоме-
тðии ðеãистðиðóетсÿ в 24,6% сëó÷аев, осте-
оïениÿ – в 54,4%, ó ïациенток с ïеðеëома-
ми Êоëëиса соответственно в 7,7 и 65,4%, а 
ó боëüныõ с äðóãими остеоïоðоти÷ескими 
(невеðтебðаëüными) ïеðеëомами в 21,8 и 
57,7% сëó÷аев, ÷то свиäетеëüствóет о ðоëи 
äðóãиõ ôактоðов (кðоме ÌÏÊÒ) в этиоëо-
ãии ïеðеëомов. 

В настоÿщее вðемÿ иçó÷ение ðоëи ðаç-
ëи÷ныõ ôактоðов ðиска остеоïоðоçа и ïе-
ðеëомов ïоçвоëиëо накоïитü боëüøóю äо-
каçатеëüнóю баçó и оïðеäеëитü ðоëü каæ-
äоãо иç ниõ в воçникновении ïеðеëомов [1, 
2]. Òак, на сеãоäнÿøний äенü выäеëÿют äве 
основные ãðóïïы ôактоðов ðиска остеоïо-
ðоçа и ниçкоэнеðãети÷ескиõ ïеðеëомов:

² ãðóïïа – óðовенü äокаçатеëüности А 
(с высокой стеïенüю веðоÿтности вëиÿ-
ющие на воçникновение ïеðеëомов): воç-
ðаст стаðøе 65 ëет, ïðеäøествóющие ïе-
ðеëомы, ниçкие ïокаçатеëи ÌÏÊÒ, æен-
ский ïоë, инäекс массы теëа (ÈÌÒ) менее 
20 óсë. еä. и/иëи масса теëа менее 57 кã, 
скëонностü к ïаäениÿм, насëеäственностü 
(семейный анамнеç остеоïоðоти÷ескиõ ïе-
ðеëомов), системный ïðием ãëюкокоðтико-
иäов боëее 3 мес. в äоçе 5 мã и боëее, ãиïо-
ãонаäиçм, кóðение, неäостато÷ное óïотðе-
бëение каëüциÿ, äеôицит витамина D, çëо-
óïотðебëение аëкоãоëем, саõаðный äиабет 
²² тиïа, ðевматоиäный аðтðит и цеëиакиÿ.

²² ãðóïïа – óðовенü äокаçатеëüности В  
(с óмеðенной стеïенüю веðоÿтности вëиÿю-
щие на воçникновение ïеðеëомов): ниçкаÿ 
ôиçи÷ескаÿ активностü, äëитеëüнаÿ им-
мобиëиçациÿ, евðоïеоиäнаÿ ðасса, ïеðиоä 
вðемени äо 5 ëет с момента ïðеäыäóщеãо 
ïеðеëома, сниæение кëиðенса кðеатинина 
и/иëи кëóбо÷ковой ôиëüтðации.

В свÿçи с ваæностüю вëиÿниÿ ðаçëи÷-
ныõ ôактоðов в этиоëоãии остеоïоðоти÷е-
скиõ ïеðеëомов в те÷ение ïосëеäнеãо äе-
сÿтиëетиÿ ïостоÿнно веäетсÿ ïоиск и ðаç-
ðаботка инстðóментов оценки и ïðоãноçи-
ðованиÿ ðиска ïеðеëомов. Øиðокое ïðи-
менение в ïðактике ïоëó÷иë минóтный 
тест оценки ðиска ïеðеëомов (one-minute 

osteoporosis risk test) Ìеæäóнаðоäной Ас-
социации Îстеоïоðоçа (IOF), ïеðевеäен-
ный такæе на óкðаинский и ðóсский ÿçы-
ки (http://www.iofbonehealth.org/patients-
public/risk-test.html#top) и аäаïтиðован-
ный äëÿ кëини÷ескиõ иссëеäований [9]. 
Данный оïðосник ðанее состоÿë иç 10, а 
в  настоÿщее вðемÿ соäеðæит 19 воïðосов 
и ÿвëÿетсÿ инстðóментом äëÿ оценки ðи-
ска остеоïоðоçа и еãо осëоæнений с ó÷етом 
ïðеäøествóющиõ ïеðеëомов ïосëе мини-
маëüноãо óäаðа иëи ïаäениÿ с высоты ðо-
ста и ниæе, äиаãноçа остеоïоðоçа иëи ïе-
ðеëома øейки беäðенной кости ó ðоäствен-
ников, ïðиема коðтикостеðоиäов, аëкоãо-
ëÿ, кóðениÿ, äиаðеи, сниæениÿ ðоста бо-
ëее ÷ем на 3 см, ðанней меноïаóçы иëи ïе-
ðиоäов аменоðеи боëее 12 мес. äëÿ æенщин 
и сниæениÿ ëибиäо иëи имïотенции äëÿ 
мóæ÷ин.

Óкðаинский оïыт ïðименениÿ äанно-
ãо оïðосника выÿвиë еãо высокóю ÷óвстви-
теëüностü и сïециôи÷ностü в оценке ðиска 
остеоïоðоти÷ескиõ ïеðеëомов [9]. Ñëеäóет 
отметитü, ÷то в ðекоменäациÿõ Ìеæäóна-
ðоäной ассоциации остеоïоðоçа ïо ïðиме-
нению äанноãо оïðосника обðащаетсÿ вни-
мание на то, ÷то ïðи ответе “äа” на ëю-
бой иç воïðосов еще не çна÷ит, ÷то ïаци-
ент имеет остеоïоðоç. Ïоëоæитеëüный от-
вет çна÷ит, ÷то имеютсÿ äокаçанные ôак-
тоðы ðиска, котоðые, воçмоæно, óкаçыва-
ют на наëи÷ие остеоïоðоçа. В этом сëó÷ае 
необõоäимо ïðоконсóëüтиðоватüсÿ с вðа-
÷ом, котоðый äаст кëини÷ескóю оценкó те-
стó и, воçмоæно, ïоðекоменäóет иçмеðение 
ÌÏÊÒ иëи ïðоõоæäение анкетиðованиÿ с 
ïомощüю FRAX.

Åще оäним инстðóментом в оценке ðи-
ска остеоïоðоçа и ïеðеëомов ÿвëÿетсÿ но-
моãðамма Garvan, ïðеäëоæеннаÿ в 2007 ã. 
ïо ðеçóëüтатам Dubbo Osteoporosis Epide-
miology Study [8, 12], с ïомощüю котоðой 
оïðеäеëÿют 5- и 10-ëетний ðиск ïеðеëомов 
ðаçëи÷ной ëокаëиçации (беäðеннаÿ костü, 
теëа ïоçвонков, çаïÿстüе, ïëе÷еваÿ костü, 
кости таçа, ðебðа, ãðóäина, ïðоксимаëüный 
и äистаëüный отäеëы боëüøе- и  маëобеð-
цовой костей, коëеннаÿ ÷аøе÷ка, веðõние и 
ниæние коне÷ности). В äанной номоãðамме 
ó÷итываютсÿ сëеäóющие ôактоðы ðиска 
остеоïоðоçа и еãо осëоæнений – воçðаст, 
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ïоë, масса теëа, ÌÏÊÒ øейки беäðенной 
кости, ïоëоæитеëüный анамнеç ïеðеëомов 
ó ïациентов стаðøе 50 ëет, ïаäениÿ в те-
÷ение ïðеäыäóщиõ 12 мес.

В 2008 ãоäó ãðóïïой эксïеðтов ВÎÇ 
(World Health Organization Metabolic Bone 
Disease Group) ðаçðаботан еще оäин инстðó-
мент оценки ðиска остеоïоðоçа и еãо осëоæ-
нений ó мóæ÷ин и æенщин с и беç оценки 
ïокаçатеëей ÌÏÊÒ [4, 5, 12]. Èсïоëüçова-
ние FRAX в оценке ðиска ïеðеëомов ïоä-
äеðæаëи и äðóãие оðãаниçации, çанимаю-
щиесÿ ïðобëемой остеоïоðоçа, такие как 
International Osteoporosis Foundation (IOF), 
National Osteoporosis Foundation (NOF), 
the American Society for Bone and Mineral 
Research (ASBMR), the International Society 
for Clinical Densitometry (ISCD) и äð.

FRAX (fracture risk assessment tool) – 
метоä (инстðóмент) оценки 10-ëетнеãо ðи-
ска ïеðеëомов беäðенной кости и äðóãиõ 
«боëüøиõ» остеоïоðоти÷ескиõ ïеðеëомов 
(ëó÷еваÿ, ïëе÷еваÿ кости, кëини÷ески çна-
÷имые ïеðеëомы теë ïоçвонков и беäðен-
ной кости), ðаçðаботанный на основании 
исïоëüçованиÿ ïокаçатеëей воçðаста, ин-
äекса массы теëа и кëини÷ескиõ ôактоðов 
ðиска ïеðеëомов с иссëеäованием иëи беç 
неãо минеðаëüной ïëотности костной тка-
ни (ÌÏÊÒ) øейки беäðенной кости ó мóæ-
÷ин и æенщин.

Ïðи ïостðоении äанноãо аëãоðитма ис-
ïоëüçоваëисü äанные относитеëüно ÷асто-
ты остеоïоðоçа и остеоïоðоти÷ескиõ ïе-
ðеëомов в ðаçныõ стðанаõ ïо всемó миðó, 
вкëю÷аÿ центðы Ñевеðной Амеðики, Åв-
ðоïы, Аçии, Австðаëии. Ðаçðаботка аëãо-
ðитма FRAX состоÿëа иç 2 этаïов. На ïеð-
вом, исïоëüçóÿ обçоðы ëитеðатóðы и мета-
анаëиçы оïðеäеëены кëини÷ески çна÷и-
мые ôактоðы ðиска ïеðеëомов, неçависи-
мые от ïокаçатеëей ÌÏÊÒ. Некотоðые иç 
çна÷имыõ ôактоðов ðиска, такие как äе-
ôицит каëüциÿ в ðационе ïитаниÿ, ðиск 
ïаäениÿ иëи óðовенü витамина D, не всеã-
äа äостóïные äëÿ оïðеäеëениÿ в ïðакти-
÷еском çäðавооõðанении, быëи искëю÷ены, 
äðóãие, ценностü котоðыõ äокаçана, но ва-
ëиäностü ïðоäемонстðиðована не во всеõ 
иссëеäованиÿõ, такæе не вкëю÷аëисü в 
анаëиç. В ïосëеäóющем мета-анаëиç ïðо-
воäиëи исïоëüçóÿ ðеçóëüтаты иссëеäова-
ний 12 коãоðт ïо всемó миðó иç Австðа-

ëии (The Dubbo Osteoporosis Epidemiology 
Study (DOES)), ßïонии (Hiroshima Study), 
Åвðоïы (European Vertebral Osteoporosis 
Study (EVOS), European Prospective 
Osteoporosis Study (EPOS), EPIDOS, Go-
thenburg Study I и II, Rotterdam Study, 
Sheffield Study, Kuopio Study в Ôинëÿн-
äии, OFELY Study в Ôðанции), Canadian 
Multicentre Osteoporosis Study (CaMos) в 
Êанаäе и Rochester Study в ÑØА. Îбщаÿ 
коãоðта обсëеäованныõ составиëа ïðибëи-
çитеëüно 250 000 ÷еë.-ëет, 60 000 ïациен-
тов и 5 000 ïеðеëомов. Вïосëеäствии ва-
ëиäностü äанноãо оïðосника аïðобиðова-
ëасü на 11 неçависимыõ коãоðтаõ со сõоä-
ным ãеоãðаôи÷еским ðасïðеäеëением.

Öенностü аëãоðитма FRAX состоит в 
том, ÷то оïðеäеëение ðиска ïеðеëомов воç-
моæно ïо 2 метоäикам: оäна иç ниõ ïðеä-
ïоëаãает ó÷ет ïокаçатеëÿ ÌÏÊÒ øейки бе-
äðенной кости, котоðый моæет бытü ïоëó-
÷ен тоëüко ïо ðеçóëüтатам äвóõэнеðãети-
÷еской ðентãеновской äенситометðии, кото-
ðаÿ, к соæаëению, не всеãäа äостóïна в øи-
ðокой кëини÷еской ïðактике, äðóãаÿ мето-
äика ïðеäïоëаãает ðас÷ет ðиска с исïоëü-
çованием ïокаçатеëÿ ÈÌÒ (÷то не ïðеäïо-
ëаãает исïоëüçование ïокаçатеëÿ ÌÏÊÒ 
и, соответственно, ïðовеäениÿ äенсито-
метðии). Èсïоëüçование втоðой метоäи-
ки ïоçвоëиëо çна÷итеëüно ðасøиðитü воç-
моæности ëе÷ениÿ остеоïоðоçа, ïоскоëü-
кó äëÿ ïðинÿтиÿ ðеøениÿ на сеãоäнÿøний 
äенü не обÿçатеëüно ïðовеäение ðентãенов-
ской äенситометðии. Высокие ïокаçатеëи 
÷óвствитеëüности и сïециôи÷ности обоиõ 
ïðеäëоæенныõ метоäик ïоäтвеðæäены ïðи 
аïðобации аëãоðитма ó ïациентов ðаçëи÷-
ныõ стðан.

Ñ ïомощüю FRAX в настоÿщее вðе-
мÿ сóществóет воçмоæностü ðасс÷итыватü 
10-ëетнюю веðоÿтностü ïеðеëома øейки 
беäðенной кости и äðóãиõ тиïи÷ныõ ïеðе-
ëомов, свÿçанныõ с остеоïоðоçом (ïоçвон-
ков, ëó÷евой и ïëе÷евой костей) ó ëиц в 
воçðасте от 40 äо 90 ëет беç исïоëüçова-
ниÿ ïокаçатеëей ÌÏÊÒ. Аëãоðитм FRAX 
ïðеäóсматðивает коëи÷ественнóю оцен-
кó сóммаðноãо ðиска на основании матема-
ти÷ескоãо анаëиçа óæе имеющиõсÿ ôакто-
ðов ðиска остеоïоðоçа, оäнако, комбинациÿ 
ôактоðов ðиска в моäеëи FRAX – не ïðо-
стаÿ сóммациÿ иõ вëиÿниÿ, ïоскоëüкó каæ-
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äый ôактоð имеет свое кëини÷еское çна÷е-
ние и еãо вкëю÷ение в сõемó моæет в çна-
÷итеëüной стеïени вëиÿтü на ðеçóëüта-
ты. Ïðи наëи÷ии воçмоæности иçмеðений 
ÌÏÊÒ øейки беäðенной кости ее ðеçóëü-
таты такæе моãóт бытü исïоëüçованы äëÿ 
ðас÷ета ïокаçатеëей ðиска. 

В настоÿщее вðемÿ äанный оïðосник äо-
стóïен в свобоäном äостóïе в Èнтеðнете 
(http://www.shef.ac.uk/FRAX) в моäеëÿõ äëÿ 
31 стðаны на 13 ÿçыкаõ и ïðеäставëÿет со-
бой аëãоðитм оïðеäеëениÿ 10-ëетнеãо ðиска 
остеоïоðоти÷ескиõ ïеðеëомов с исïоëüçова-
нием 10 ïðостыõ воïðосов (ðис. 2, табë. 1).

Ðèс. 2. Èнòернеò-сòранèöа аëãîрèòìа FRAX.

Таблица 1. Вопросы, составляющие анкету FRAX

Воïðосы Îтвет

1 Вîзрасò ввîдÿòсÿ данные

2 Ïîë 1-ìóжч., 2-жен.

3 Ìасса òеëа, кã ввîдÿòсÿ данные

4 Ðîсò, сì ввîдÿòсÿ данные

5 Быëè ëè ó Вас ïереëîìы кîсòеé? неò – 1, да – 2

6 Быë ëè ó Вашèх рîдèòеëеé ïереëîì шеéкè бедреннîé кîсòè? неò – 1, да -2

7 Êóрèòе ëè Вы? неò – 1, да -2

8 Ïрèнèìаеòе ëè Вы ãëюкîкîрòèкîèды? неò – 1, да – 2

9 Бîëееòе ëè Вы ревìаòîèдныì арòрèòîì? неò-1, да – 2

10 Åсòь ëè ó Вас вòîрèчныé îсòеîïîрîз? неò-1, да – 2

11 Óïîòребëÿеòе ëè Вы аëкîãîëь (3 è бîëьше óнöèé в день*)? неò-1, да-2

12 Ïîказаòеëь ÌÏÊÒ шеéкè бедреннîé кîсòè ввîдÿòсÿ данные

Ï ð и м е ÷ а н и е . * 1 óнциÿ аëкоãоëÿ ðавнÿетсÿ в ðаçныõ стðанаõ от 8 äо 10 мë аëкоãоëÿ, котоðый отве÷ает 
оäномó станäаðтномó бокаëó ïива (285 мë), оäномó меðномó стаканó сïиðта (30 мë), сðеäнемó бокаëó вина 
(120 мë), оäномó меðномó стаканó аïеðитива (60 мë).
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В отëи÷ие от ïðеäыäóщиõ метоäик 
скðининãа и оценки ðиска остеоïоðоçа, ïо-
çвоëÿющиõ ïðинÿтü ðеøение ëиøü о не-
обõоäимости ïосëеäóющей äиаãностики, 
метоäика FRAX, ïðеäïоëаãающаÿ ðас÷ет 
ðис ка осëоæнений (ïеðеëомов) остеоïоðо-
çа, оïðеäеëÿет выбоð вðа÷ебныõ интеðвен-
ций. Новые ïоäõоäы в äиаãностике остео-
ïоðоçа, основанные на оïðеäеëении абсо-
ëютноãо ðиска ïеðеëомов, выðаæающеãосÿ 
в веðоÿтности ðаçвитиÿ ïеðеëома в те÷е-
ние ïосëеäóющиõ 10 ëет æиçни, ïоçвоëÿ-
ют на÷инатü ëе÷ение ó ïациентов с ïðеä-
øествóющими маëотðавмати÷ескими ïеðе-
ëомами и ó ïациентов в воçðасте 65 ëет и 
стаðøе с наëи÷ием äðóãиõ ôактоðов ðиска 
беç ó÷ета ÌÏÊÒ. 

В рекомендациях Международной ассо-
циации остеоïоðоçа и ВÎÇ отме÷ено, ÷то 
ðиск ïеðеëома, свÿçанноãо с õðóïкостüю 
костей, äоëæен выðаæатüсÿ в виäе кðат-
косðо÷ноãо абсоëютноãо ðиска, т. е. веðоÿт-
ности событиÿ çа 10-ëетний ïеðиоä вðеме-
ни. 10-ëетнÿÿ веðоÿтностü ïеðеëома имеет 
боëüøóю кëини÷ескóю çна÷имостü ïо сðав-
нению с еãо относитеëüным ðиском. Êðоме 
тоãо, ïеðиоä в 10 ëет выбðан ïотомó, ÷то 
он ïокðывает ïðеäïоëаãаемóю äëитеëü-
ностü ëе÷ениÿ и вкëю÷ает ðаçвитие бëаãо-
ïðиÿтныõ эôôектов, ïðоäоëæающиõсÿ ïо-
сëе ïðекðащениÿ теðаïии.

В ðекоменäациÿõ Ìеæäóнаðоäной Ас-
социации остеоïоðоçа (IOF, 2011) ïокаçано, 
÷то ðиск ïеðеëомов оïðеäеëÿет вðемÿ äëÿ 
выбоðа момента на÷аëа теðаïии, ïоскоëüкó 
оïðеäеëÿет ïокаçатеëи эôôективности ëе-
÷ениÿ и коëи÷ество ïðеäóïðеæäенныõ ïе-
ðеëомов, а такæе ïациентов, ïоëó÷ающиõ 
эôôект от своевðеменно наçна÷енноãо ëе-
÷ениÿ (табë. 2).

Ñоãëасно «Êëини÷ескомó ðóковоä-
ствó ïо остеоïоðоçó» National Osteoporosis 
Foundation (NOF) [7] ëе÷ение моæет бытü 
наçна÷ено æенщинам в ïостменоïаóçаëü-
ном ïеðиоäе, а такæе мóæ÷инам в воçðас-
те 50 ëет и стаðøе ïðи сëеäóющиõ обсто-
ÿтеëüстваõ:

1. Ïеðеëом беäðенной кости иëи теëа 
ïоçвонка (кëини÷еский иëи моðôометðи-
÷еский).

2. Дðóãие ïðеäøествóющие ïеðеëо-
мы и наëи÷ие ниçкой минеðаëüной ïëот-

ности костной ткани ïо äанным äвóõэнеð-
ãени÷еской ðентãеновской абсоðбциоме-
тðии – (Ò-кðитеðий, оïðеäеëÿемый в ïðе-
äеëаõ меæäó -1 и -2,5 SD в обëасти øей-
ки беäðенной кости, общем ïокаçатеëе бе-
äðенной кости иëи ïоÿсни÷ном отäеëе ïо-
çвоно÷ника).

3. Наëи÷ие остеоïоðоçа (Ò-кðитеðий 
-2,5 SD и ниæе) в обëасти øейки беäðенной 
кости, общем ïокаçатеëе беäðенной кости 
иëи ïоÿсни÷ном отäеëе ïоçвоно÷ника ïосëе 
тщатеëüной оценки и искëю÷ениÿ втоðи÷-
ныõ ïðи÷ин.

4. Ниçкаÿ костнаÿ масса и втоðи÷ные 
ïðи÷ины, свÿçанные с высоким ðиском ïе-
ðеëома (ëе÷ение ãëюкокоðтикоиäами иëи 
общаÿ иммобиëиçациÿ).

5. Ниçкаÿ костнаÿ масса и 10-ëетнÿÿ ве-
ðоÿтностü ïеðеëома беäðенной кости 3% и 
боëее, ëибо 10-ëетнÿÿ веðоÿтностü ëюбо-
ãо иç основныõ остеоïоðоти÷ескиõ ïеðеëо-
мов, составëÿющаÿ 20% и боëее, в соответ-
ствии с аäаïтиðованной äëÿ ÑØА оценкой 
FRAX.

В настоÿщее вðемÿ соãëасно äанныõ äо-
каçатеëüной меäицины аëãоðитм FRAX 
эôôективен в оïðеäеëении ðиска остео-
ïоðоти÷ескиõ ïеðеëомов и моæет бытü ис-
ïоëüçован в øиðокой кëини÷еской ïðакти-
ке äëÿ ðеøениÿ воïðоса о на÷аëе теðаïии 
(табë. 3).

Îäнако, как и всÿкий äðóãой метоä, аë-
ãоðитм FRAX имеет некотоðые оãðани÷е-
ниÿ к ïðименению, котоðыми не сëеäóет 
ïðенебðеãатü [10]:

Таблица 2. Лечебная тактика и показатель NNT в 
зависимости от показателей 10-летнего риска пере-

ломов (IOF, 2011)

Ðиск ïеðе-
ëомов, %

Эôôект 
ëе÷ениÿ

Êоë-во 
ïðеäóïðеæäенныõ 

ïеðеëомов

Ïокаçа-
теëü NNT

0 0 0 -
5 3 2 50
10 6 4 25
20 12 8 13
40 24 16 6
80 48 32 3

Ï ð и м е ÷ а н и е . Ïокаçатеëü NNT (number need 
to treat) – необõоäимое коëи÷ество вмеøатеëüств 
(õаðактеðиçóет коëи÷ество ïациентов, котоðыõ ïо 
сðавнению с обы÷ным метоäом ëе÷ениÿ необõоäи-
мо ïоäвеðãнóтü новомó, ÷тобы ïðеäотвðатитü (ïðи 
óменüøении ðиска) иëи äостиãнóтü (ïðи óвеëи÷е-
нии ðиска) оäноãо сëó÷аÿ иçó÷аемоãо событиÿ).
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1. Ó ïациентов моëоæе 65 ëет теðаïев-
ти÷ескаÿ тактика äоëæна оïðеäеëÿтüсÿ на 
основании со÷етаниÿ ôактоðов ðиска и ðе-
çóëüтатов äенситометðии.

2. FRAX не äоëæен исïоëüçоватüсÿ ó 
æенщин в ïðеменоïаóçе, мóæ÷ин моëоæе 
50 ëет и äетей.

3. Ìетоä FRAX ïоçвоëÿет оценитü стеïенü 
ðиска ïеðеëома, но не ïðеäëаãает ãотовый 
ответ «ëе÷итü иëи не ëе÷итü». Ðеøение о на-
÷аëе теðаïии ïðинимает кëиницист.

4. Несмотðÿ на то, ÷то боëüøин-
ство кëини÷ескиõ ôактоðов ðиска имеют 
«äоçоçависимый» эôôект на ðиск ïеðеëо-
мов, FRAX ïоçвоëÿет исïоëüçоватü тоëü-
ко ответы «äа» и «нет», ðеçóëüтатом ÷еãо 
моæет ÿвитüсÿ неäооценка иëи ïеðеоцен-
ка ðеаëüноãо ðиска ïеðеëомов. В отëи-
÷ие от äðóãиõ инстðóментов оценки ðис-
ка (номоãðамма Garvan) моäеëü FRAX 
ó÷итывает ôактоð ðиска, но не стеïенü 
еãо выðаæенности (наïðимеð, äоçа и äëи-
теëüностü ïðиема ãëюкокоðтикоиäов, ко-
ëи÷ество и виä ïðеäøествóющиõ ïеðеëо-
мов, äëитеëüностü и настоÿщее состоÿние 
относитеëüно ïðиема аëкоãоëÿ и кóðениÿ), 
÷то моæет окаçыватü çна÷имое вëиÿние на 
иссëеäóемые ïокаçатеëи (ðис. 3).

5. В настоÿщее вðемÿ не óстановëена 
ïоãðеøностü метоäики FRAX. 

6. Ìоäеëü FRAX вкëю÷ает тоëüко ïо-
каçатеëи ÌÏÊÒ беäðенной кости, и не ис-
ïоëüçóет ïокаçатеëи ÌÏÊÒ ïоÿсни÷но-
ãо отäеëа ïоçвоно÷ника и ïеðиôеðи÷еско-
ãо скеëета, ÷то оãðани÷ивает ðас÷ет ðиска 
äðóãиõ ïеðеëомов.

7. Ìоäеëü FRAX не вкëю÷ает ïокаçате-
ëи биоõими÷ескиõ маðкеðов костноãо ðемо-
äеëиðованиÿ, свиäетеëüствóющиõ о интен-
сивности ðемоäеëиðованиÿ костной ткани и 
стеïени ее ïотеðи.

8. В настоÿщее вðемÿ аëãоðитм FRAX 
ðаçðаботан не äëÿ всеõ стðан и этни÷ескиõ 
ãðóïï насеëениÿ, ÷то оãðани÷ивает еãо ис-
ïоëüçование ó äанноãо континãента насеëе-
ниÿ.

9. Áоëüøинство ïациентов, иçó÷аемыõ 
äëÿ ðиска ïеðеëомов, быëи æенщинами.

10. FRAX не моæет бытü исïоëüçован ó 
ïациентов, ïоëó÷ающиõ антиостеоïоðоти-
÷еское ëе÷ение. 

В настоÿщее вðемÿ óстановëено, ÷то сó-
ществóют ðеãионаëüные особенности ôоð-
миðованиÿ и ïотеðи костной ткани, а такæе 
ðиска остеоïоðоти÷ескиõ ïеðеëомов. В на-
øиõ иссëеäованиÿõ быëо ïокаçано, ÷то сðе-
äи óкðаинскиõ æенщин наибоëее высокие 
темïы стаðениÿ костной ткани отме÷ены 
в Çаïаäном ðеãионе, наибоëее ниçкие – 
в Þæном [1, 2]. Ìоäеëü FRAX выäеëиëа 
стðаны с о÷енü высоким (Австðиÿ, Áеëüãиÿ, 
Øвециÿ, Øвейцаðиÿ), высоким (Аðãенти-
на, Êитай (Ãонконã, Òайванü), Ôинëÿнäиÿ, 
Ãеðманиÿ, Èтаëиÿ, Веëикобðитаниÿ, ÑØА 
(евðоïеоиäнаÿ ðаса)), óмеðенным (Ôðан-
циÿ, ßïониÿ, Èсïаниÿ, Новаÿ Çеëанäиÿ, 
ÑØА (монãоëоиäнаÿ ðаса)) и ниçким (Êи-
тай, Ëебаëон, Òóðциÿ, ÑØА (неãðоиäнаÿ 
ðаса)) ðиском остеоïоðоти÷ескиõ ïеðеëо-
мов. Ê соæаëению, в настоÿщее вðемÿ ис-

Таблица 3. Положение алгоритма FRAX и сила рекомендаций для их использования

Ïоëоæение
Ñиëа ðеко-
менäации

Òактика вðа÷а äоëæна основыватüсÿ на оïðеäеëении абсоëютноãо ðиска ïеðеëомов А
Веðоÿтностü ïеðеëомов оцениваетсÿ ïо наëи÷ию комïëекса ôактоðов ðиска с ó÷етом иëи беç 
ó÷ета ÌÏÊÒ

А

Îценка абсоëютноãо ðиска ïоçвоëÿет на÷инатü ëе÷ение беç ó÷ета äанныõ ÌÏÊÒ ó ïациен-
тов с ïðеäøествóющими ïеðеëомами ïðи минимаëüной тðавме, а такæе в воçðасте 65 ëет и 
стаðøе с наëи÷ием äðóãиõ ôактоðов ðиска

В

Ó ïациентов моëоæе 65 ëет теðаïевти÷ескаÿ тактика оïðеäеëÿетсÿ на основании со÷етаниÿ 
ôактоðов ðиска и ðеçóëüтатов äенситометðии

В

Ðèс. 3. 10-ëеòнèé рèск îсòеîïîрîòèческèх ïере-
ëîìîв сîãëаснî ìîдеëÿì FRAX è GARVAN [12].
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ïоëüçование аëãоðитма FRAX äëÿ óкðаин-
ской ïоïóëÿции и äðóãиõ стðан ÑНÃ воç-
моæно тоëüко с исïоëüçованием äанныõ 
äðóãиõ стðан, ïоскоëüкó несмотðÿ на 
ïðовоäимые в те÷ение ïосëеäниõ äесÿти-
ëетий эïиäемиоëоãи÷еские иссëеäованиÿ 
Óкðаинским наó÷но-меäицинским центðом 
ïðобëем остеоïоðоçа, äанныõ оôициаëüной 
статистики неäостато÷но äëÿ оïðеäеëениÿ 
ïокаçатеëей FRAX. Øиðокомасøтабные 
эïиäемиоëоãи÷еские иссëеäованиÿ ïоçво-
ëÿт выÿвитü ðеãионаëüные особенности ос-
теоïоðоти÷ескиõ ïеðеëомов в ðаçëи÷ныõ 
обëастÿõ стðаны и оïðеäеëитü 10-ëетнюю 
веðоÿтностü ðиска остеоïоðоти÷ескиõ ïе-
ðеëомов äëÿ насеëениÿ Óкðаины. В насто-
ÿщее вðемÿ Ìеæäóнаðоäной ассоциаци-
ей остеоïоðоçа ïðи невоçмоæности исïоëü-
çоватü собственные äанные конкðетной 
стðаны äëÿ вы÷исëениÿ ðиска ïеðеëомов 
ðекоменäóетсÿ исïоëüçоватü äанные ïоïó-
ëÿций, ïо ãеоãðаôи÷еским, этни÷еским и 
äðóãим (÷астота остеоïоðоçа и ïеðеëомов) 
особенностÿм, наибоëее ïðибëиæенным к 
иçó÷аемой выбоðке.

В Óкðаинском наó÷но-меäицинском 
центðе ïðобëем остеоïоðоçа с 2009 ã. ак-
тивно исïоëüçóетсÿ аëãоðитм FRAX в 
оценке ðиска остеоïоðоти÷ескиõ ïеðе-
ëомов. Накоïëены äанные относитеëü-
но воçðастныõ, ïоëовыõ и äðóãиõ особен-
ностей оïðеäеëÿемоãо ðиска, оïтимиçиðо-
ван аëãоðитм веäениÿ боëüныõ с остеоïо-
ðоçом и маëотðавмати÷ными ïеðеëомами. 
Данные иссëеäований боëее 2000 ïациен-
тов с исïоëüçованием анкеты FRAX и ïо-
каçатеëÿми ÌÏÊÒ ðаçëи÷ныõ ó÷астков 
скеëета (аïïаðат Prodigy, «General Elec-
tric») бóäóт ïðеäставëены ниæе.

Êак отме÷аëосü ðанее, в оïðеäеëении 
ðиска остеоïоðоти÷ескиõ ïеðеëомов иãðа-
ют ðоëü ðаçëи÷ные ôактоðы. Áеçóсëовно, 
÷ðеçвы÷айно ваæным сðеäи ниõ ÿвëÿетсÿ 
возраст. Ìноãо÷исëенные ëитеðатóðные 
исто÷ники, а такæе ðеçóëüтаты наøиõ 
собственныõ иссëеäований свиäетеëüствó-
ют о том, ÷то ÷астота остеоïоðоçа и остео-
ïоðоти÷ескиõ ïеðеëомов ïðоãðессивно óве-
ëи÷иваетсÿ с воçðастом как ó мóæ÷ин, так 
и ó æенщин [1, 2]. Ñ 30 äо 80 ëет ïокаçатеëи 
ÌÏÊÒ óкðаинской ïоïóëÿции, ïо äанным 
наøиõ иссëеäований, сниæаютсÿ ó æенщин 

на 33%, ó мóæ÷ин – на 25%, ÷то ïðивоäит к 
óвеëи÷ению ðиска маëотðавмати÷ныõ ïе-
ðеëомов. Ïðовеäенное иссëеäование ÌÏÊÒ 
сëó÷айной выбоðки ëюäей ïокаçаëо, ÷то äо 
49 ëет ðиск ïеðеëомов имеют 2,2% мóæ-
÷ин и 6,1% æенщин, оäнако, ó æенщин ïо-
сëе 55 ëет ðиск ïеðеëомов каæäые ïÿтü 
ëет çна÷итеëüно óвеëи÷иваетсÿ и состав-
ëÿет в воçðасте 70-74 ãоäа – 59%; 75-79 ëет 
– 67%; 80-84 ãоäа – 96%. Ó мóæ÷ин ðиск 
ïеðеëомов сóщественно óвеëи÷иваетсÿ в 
воçðасте 65-69 ëет – äо 9%, а ïосëе 70 ëет 
äанный ïокаçатеëü äостиãает 11% ó мóæ-
÷ин и 77% ó æенщин. Ïðи ðас÷ете 10-ëет-
ней веðоÿтности остеоïоðоти÷ескиõ ïеðе-
ëомов в óкðаинской ïоïóëÿции нами так-
æе быëо ïоäтвеðæäено äанное óтвеðæäе-
ние (табë. 4).

Ôактоðы, вëиÿющие на костнóю тканü, 
вëиÿют неðавномеðно на ее стðóктóðно-
ôóнкционаëüное состоÿние в те÷ение æиç-
ни. Некотоðые иç ниõ обëаäают сиëüным 
вëиÿнием в те÷ение какоãо-то конкðетно-
ãо ïеðиоäа æиçни, ïотом это вëиÿние осëа-
бевает на äðóãиõ стаäиÿõ æиçненноãо цик-
ëа. В наøиõ иссëеäованиÿõ ïðоäемонстðи-
ðовано, ÷то такие ïокаçатеëи как ðост, 
масса теëа и инäекс массы теëа вëиÿют 
на стðóктóðно-ôóнкционаëüное состоÿние 
костной ткани ó æенщин тоëüко в ïостме-
ноïаóçаëüном ïеðиоäе. Ïðи этом äостовеð-
ное вëиÿние ÈÌÒ на óëüтðаçвóковые ïаðа-
метðы костной ткани набëюäаëосü тоëüко в 
ïеðвые äевÿтü ëет ïостменоïаóçы [1]. Воç-
ðастные особенности вëиÿниÿ ðаçëи÷ныõ 
ôактоðов на ðиск остеоïоðоти÷ескиõ ïеðе-
ëомов ïоäтвеðæäено и ïðи оценке 10-ëет-
ней веðоÿтности ïеðеëомов ó æенщин с 
ðаçëи÷ными ôактоðами ðиска. Òак, наïðи-
меð ó 50-ëетней æенщины с ÈÌÒ 25 óсë. 
еä ïðи наëи÷ии еäинственноãо ôактоðа ðи-
ска – кóðениÿ, ðиск остеоïоðоти÷ескиõ ïе-
ðеëомов составëÿет 2,8%, а ïеðеëомов бе-
äðенной кости – 0,2%, тоãäа как ó той æе 
æенщины в воçðасте 80 ëет äанные ïокаçа-
теëи бóäóт составëÿтü 7,5% и 4,2% (табë. 5).

Åще оäним ÷ðеçвы÷айно ваæным ôакто-
ðом ðиска остеоïоðоçа ÿвëÿетсÿ женский 
пол. Îстеоïоðоç ÷аще ðаçвиваетсÿ ó æен-
щин, ÷то свÿçано с äеôицитом эстðоãенов 
в ïостменоïаóçаëüном ïеðиоäе, боëее ниç-
ким ïиком костной массы ïо сðавнению с 
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мóæ÷инами и äðóãими ôактоðами. В насто-
ÿщее вðемÿ ïокаçано, ÷то остеоïоðоç ïоðа-
æает от тðети äо ïоëовины всеõ æенщин, 
наõоäÿщиõсÿ в ïостменоïаóçе. Ïотеðÿ 
костной массы ó æенщин на÷инаетсÿ ïðи-
бëиçитеëüно с 35-40 ëет и составëÿет 0,5-
1% в ãоä; с настóïëением меноïаóçы, а так-
æе в ïеðвые 3-5 ëет ïостменоïаóçы этот 
ïокаçатеëü воçðастает äо 3-7% в ãоä [1]. Òа-
ким обðаçом, в ïеðвые ãоäы ïостменоïаóçы 
æенщина моæет ïотеðÿтü äо 9-35% кост-
ной массы.

Ìноãо÷исëенные иссëеäованиÿ ïоä-
твеðæäают тот ôакт, ÷то ðиск основныõ 
остеоïоðоти÷ескиõ ïеðеëомов ó æенщин 
выøе ïо сðавнению с соответствóющи-
ми ïокаçатеëÿми ó мóæ÷ин в ðаçëи÷ные 
воçðастные ïеðиоäы. Ðеçóëüтаты наøиõ ис-
сëеäований такæе ïоäтвеðæäают тот ôакт, 
÷то ó æенщин с настóïëением меноïаóçы 
ðеçко óвеëи÷иваетсÿ ðиск основныõ остео-
ïоðоти÷ескиõ ïеðеëомов. Åсëи в воçðасте 
40-49, 50-59 ëет ðаçëи÷иÿ меæäó ïокаçате-

ëÿми мóæ÷ин и æенщин не сóщественны, 
то óæе ïосëе 60 ëет ó æенщин набëюäает-
сÿ 1,5-2 кðатное óвеëи÷ение ðиска ïеðеëо-
мов (табë. 6).

В настоÿщее вðемÿ äокаçано, ÷то показа-
тели МПКТ ÿвëÿютсÿ неçависимыми ïðе-
äиктоðами ðиска ïеðеëомов. В мноãо÷исëен-
ныõ ïðосïективныõ и оäномоментныõ ис-
сëеäованиÿõ äокаçана отðицатеëüнаÿ вçаи-
мосвÿçü меæäó ïокаçатеëÿми ÌÏÊÒ и ðис-
ком остеоïоðоти÷ескиõ ïеðеëомов. Ïосëеä-
ний óвеëи÷иваетсÿ ïðи сниæении ïокаçате-
ëей ÌÏÊÒ, с каæäым сниæением ÌÏÊÒ на 
1 сиãмаëüное откëонение (SD) ðиск ïеðеëо-
мов воçðастает в 1,5 ðаçа [6].

В настоÿщее вðемÿ во мноãиõ кëини-
÷ескиõ ðекоменäациÿõ показатели МПКТ 
ÿвëÿютсÿ оïðеäеëÿющими äëÿ ïðовеäениÿ 
теðаïии. В некотоðыõ иç ниõ ïокаçанием 
äëÿ на÷аëа теðаïии ÿвëÿетсÿ ïокаçатеëü Ò 
менее -2,5 SD иëи еãо çна÷ение менее -1,5 
SD и наëи÷ие ôактоðов ðиска остеоïоðо-
çа (Óкðаинские и Åвðоïейские ðекоменäа-

Таблица 4. 10-летний риск остеопоротических переломов в украинских женщин в зависимости от возраста

Воçðаст / Ïо-
каçатеëи  

ðиска

Îстеоïоðоти÷еские 
ïеðеëомы

(с ó÷етом ÈÌÒ)

Ïеðеëомы беäðенной 
кости

(с ó÷етом ÈÌÒ)

Îстеоïоðоти÷еские 
ïеðеëомы

(с ó÷етом ÌÏÊÒ)

Ïеðеëомы беäðенной 
кости

(с ó÷етом ÌÏÊÒ)

40-49 4,95±0,23 0,69±0,08 5,18±0,33 0,91±0,19

50-59 7,71±0,21 1,37±0,07 7,97±0,29 1,87±0,31

60-69 11,42±0,32 3,24±0,20 11,19±0,32 3,00±0,21

70-79 20,53±0,64 9,42±0,47 18,32±0,59 7,53±0,42

80-89 29,85±1,59 21,63±5,77 26,19±1,75 14,13±1,99

Таблица 5. 10-летняя вероятность переломов (%) у пациентов с ИМТ 25 у.е. в зависимости от возраста и на-
личия отдельных факторов риска [5]
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ции ïо ëе÷ению остеоïоðоçа, ðекоменäации 
National Osteoporosis Foundation, American 
Assotiation of Clinical Endocrynology и äð.). 
Îäнако, как отме÷аëосü ðанее, сóществó-
ет оïðеäеëеннаÿ ãðóïïа ïациентов, имею-
щиõ остеоïоðоти÷еские ïеðеëомы ïðи ноð-
маëüныõ иëи нескоëüко сниæенныõ (осте-
оïениÿ) ïокаçатеëÿõ ÌÏÊÒ [11]. Îïðеäе-
ëение ðиска с ïомощüю анкеты FRAX ïðи 
ðаçëи÷ныõ ïокаçатеëÿõ ÌÏÊÒ äемонстðи-
ðóет, ÷то, наïðимеð, 10-ëетний ðиск ïеðе-
ëома беäðенной кости ó мóæ÷ины 70 ëет 
составëÿет 0,2% ïðи ïокаçатеëе Ò +1 SD, 
0,5% ïðи ïокаçатеëе 0 SD, 1,1% – ïðи ïока-
çатеëе -1 SD, 2,6% – ïðи ïокаçатеëе -2 SD, 
5,9% – ïðи ïокаçатеëе -3 SD и 12,9% – ïðи 
ïокаçатеëе Ò -4 SD. Òакæе ïоäобный ïока-
çатеëü ðиска äëÿ æенщин составит соот-
ветственно 0,1, 0,4, 0,9, 2,4, 6,3 и 16,2%. Ïо-
äобнаÿ äинамика ïокаçатеëей ðиска остео-
ïоðоти÷ескиõ ïеðеëомов ïðи óõóäøении 
ïокаçатеëей ÌÏÊÒ ó мóæ÷ин и æенщин 
(ðис. 4).

Êак отме÷аëосü выøе, ïðи ðаçðаботке аë-
ãоðитма FRAX быëо ïокаçано, ÷то ðиск ос-
теоïоðоти÷ескиõ ïеðеëомов ïðи невоçмоæ-
ности исïоëüçование äвóõэнеðãети÷еской 
ðентãеновской äенситометðии моæет 

оïðеäеëÿтüсÿ с ïомощüю äðóãоãо ваæноãо 
ïокаçатеëÿ – индекса массы тела (ИМТ). 
На сеãоäнÿøний äенü свÿçü меæäó антðо-
ïометðи÷ескими ïокаçатеëÿми, в ÷аст-
ности, ïокаçатеëÿми ðоста и массы теëа 
ïðоäемонстðиðована в мноãо÷исëенныõ 
ïðосïективныõ и оäномоментныõ ис-
сëеäованиÿõ. Накоïëенные äанные 
оте÷ественныõ и çаðóбеæныõ иссëеäо-
ваний свиäетеëüствóют о ïоëоæитеëü-
ной свÿçи иçбыто÷ной массы теëа со сни-
æением ðиска остеоïоðоти÷ескиõ ïеðе-
ëомов. В мноãиõ иссëеäованиÿõ ïокаçано, 
÷то ïðи иçбыто÷ной массе теëа отме÷аетсÿ 
ïовыøение ïокаçатеëей ÌÏÊÒ – ãëавной 
äетеðминанты ðиска остеоïоðоти÷ескиõ 
ïеðеëомов. Ðеçóëüтаты ïðовеäенныõ нами 
иссëеäований ïокаçывают, ÷то сóществóет 
äостовеðнаÿ коððеëÿционнаÿ свÿçü меæäó 
ïокаçатеëÿми ÌÏÊÒ и ÈÌÒ как ó æенщин 
(r=0,27; ð=0,000003), так и ó мóæ÷ин стаð-
øе 40 ëет (r=0,28; ð=0,0003).

В аëãоðитме FRAX ó÷тено, ÷то ðиск ос-
теоïоðоти÷ескиõ ïеðеëомов óвеëи÷иваетсÿ 
ïðи óменüøении ïокаçатеëÿ ÈÌÒ (в боëü-
øей стеïени ó æенщин) и äаннаÿ метоäика 
(с оïðеäеëением ÈÌÒ, но беç ïокаçатеëей 
ÌÏÊÒ) моæет эôôективно исïоëüçоватü-

Таблица 6. 10-летний риск остеопоротических переломов в украинской популяции в зависимости от пола

Воçðаст / Ïокаçа-
теëи ðиска

Îстеоïоðоти÷еские ïеðеëомы
(с ó÷етом ÌÏÊÒ)

Ïеðеëомы беäðенной кости
(с ó÷етом ÌÏÊÒ)

мóæ÷ины æенщины мóæ÷ины æенщины

40-49 6,06±1,04 5,18±0,33 1,74±0,61 0,91±0,19

50-59 7,08±0,94 7,97±0,29 2,60±0,81 1,87±0,31

60-69 6,62±0,62 11,19±0,32 1,89±0,30 3,00±0,21

70-79 8,16±0,85 18,32±0,59 3,70±0,71 7,53±0,42

80-89 11,17±1,34 26,19±1,75 5,93±1,40 14,13±1,99
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Ðèс. 4. 10-ëеòнÿÿ верîÿòнîсòь ïереëîìîв ó ìóжчèн (À) è женщèн (Б) Веëèкîбрèòанèè с ÈÌÒ 25 óсë. ед. 
без кëèнèческèх факòîрîв рèска в завèсèìîсòè îò вîзрасòа è Ò-крèòерèÿ в îбëасòè шеéкè бедреннîé 

кîсòè, % [5].
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сÿ в оïðеäеëении ðиска остеоïоðоти÷ескиõ 
ïеðеëомов (табë. 7).

Ðеçóëüтаты ïðовеäенныõ нами иссëеäо-
ваний свиäетеëüствóют о äостовеðной свÿ-
çи меæäó ïокаçатеëÿми воçðаста и ÌÏÊÒ 
(ðис. 5А) и ÈÌÒ (ðис. 5Á), оäнако, наïðав-
ëенностü этой свÿçи ïðотивоïоëоæна. Ñиëа 
свÿçи боëее выðаæена ó æенщин (соот-
ветственно ïокаçатеëи составиëи: r=0,44; 
ð=0,000002 и r=0,10; ð=0,002) ïо сðавнению 
с ïокаçатеëÿми ó мóæ÷ин (соответственно 
r=0,23; ð=0,004 и r=-0,11; ð=0,17).

Анаëиç ïокаçатеëей ðиска ïеðеëо-
мов øейки беäðенной кости и всеõ остео-
ïоðоти÷ескиõ ïеðеëомов ó ïациентов с 
ðаçëи÷ными ïокаçатеëÿми ÈÌÒ çна÷и-
теëüно не отëи÷аëисü в çависимости от 
выбðанной метоäики (с ó÷етом ïокаçате-
ëей ÌÏÊÒ иëи ÈÌÒ) как ó мóæ÷ин, так и 
ó æенщин (ðис. 6).

Некотоðыми автоðами ставитсÿ ïоä со-
мнение воçмоæностü исïоëüçованиÿ аëãо-
ðитма FRAX ïðи оценке ðиска ïеðеëомов ó 

ïациентов с оæиðением, ïоскоëüкó ïосëеä-
нее ÿвëÿетсÿ çна÷имым ôактоðом çащиты 
от неãо и моæет вëиÿтü на интеðïðета-
цию äанныõ. Нами такæе ïðоанаëиçиðова-
на свÿçü меæäó ïокаçатеëÿми ÌÏÊÒ, ÈÌÒ 
и ðиском ïеðеëомов ó мóæ÷ин и æенщин 
в ðаçëи÷ныõ воçðастныõ ãðóïïаõ. Óста-
новëено, ÷то наибоëее выðаæеннаÿ свÿçü 
меæäó ïокаçатеëÿми ÌÏÊÒ и ÈÌÒ на-
бëюäаетсÿ ó æенщин с ниçкой (äо 19,9 óсë. 
еä.) массой теëа, котоðаÿ ÿвëÿетсÿ ôак-
тоðом ðиска остеоïоðоçа (r=0,34; ð=0,02), 
а ó ïациентов с ноðмаëüной массой теëа 
(ÈÌÒ=20-29,9 óсë. еä.) и кëини÷еским оæи-
ðением (ÈÌÒ боëее 30 óсë. еä.) ïокаçате-
ëи вçаимосвÿçи сóщественно не отëи÷ают-
сÿ меæäó собой и составëÿют соответствен-
но r=0,18; ð=0,00000007 и r=0,18; ð=0,0001. 
Êðоме тоãо, нами ïðоанаëиçиðованы ïо-
каçатеëи коððеëÿционныõ свÿçей меæäó 
ÌÏÊÒ и ÈÌÒ ó ïациентов в çависимости 
от исõоäной ÌÏÊÒ в ãðóïïаõ æенщин с ос-
теоïоðоçом, остеоïенией иëи ноðмаëüными 

Таблица 7. 10-летняя вероятность развития типичных переломов у женщин 60 лет в зависимости использова-
ния разных методик FRAX [5]

Êоë-во ôактоðов ÌÏÊÒ, Ò-кðитеðий ÈÌÒ (óсë. еä)
 -4 -3 -2 -1 0 1 15 20 25 30 35 40
0 23 12 7,7 5,5 4,6 4,1 7,4 6,5 6 5,2 4,6 4
1 32 18 11 8 6,8 6 12 10 9,3 8,1 7 6,1
2 44 25 16 12 9,8 8,6 18 15 14 12 11 9,2
3 58 35 23 16 14 12 27 23 20 18 16 14
4 71 46 31 22 19 17 39 33 29 26 23 20

Ïðиме÷аниÿ: ÌÏÊÒ – минеðаëüнаÿ ïëотностü костной ткани, ÈÌÒ – инäекс массы теëа.
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ïокаçатеëÿми костной ткани. Óстановëено, 
÷то ó æенщин с остеоïоðоçом коэôôициент 
коððеëÿции меæäó ïокаçатеëÿми ÌÏÊÒ 
øейки беäðенной кости и ÈÌÒ соста-
виë 0,25 (ð=0,0003), тоãäа как ó æенщин с 
ноðмаëüными ïокаçатеëÿми костной ткани 
соответственно 0,30 (ð=0,00003).

Êðоме выøеóкаçанныõ ôактоðов ðис-
ка в анкетó FRAX вкëю÷ены и некотоðые 
äðóãие ваæные ïокаçатеëи, вëиÿющие на 
ïокаçатеëи ðиска ïеðеëомов (ïеðеëомы в 
анамнеçе, ïеðеëом øейки беäðенной кости 
ó ðоäитеëей, ðевматоиäный аðтðит и äðó-
ãие ïðи÷ины втоðи÷ноãо остеоïоðоçа, ïðи-
ем ãëюкокоðтикоиäов, óïотðебëение аëко-
ãоëÿ). Ðоëü этиõ ôактоðов в ôоðмиðова-
нии общеãо ïокаçатеëÿ ðиска не оäинако-
ва ó мóæ÷ин и æенщин. Òак, наïðимеð ó 
æенщины 65 ëет с ÈÌÒ 25 óсë. еä. кóðение 

бóäет óвеëи÷иватü ðиск остеоïоðоти÷ескиõ 
ïеðеëомов äо 9,2, тоãäа как ïðием ãëюко-
коðтикоиäов äо 13,7, а ниçкоэнеðãети÷еские 
ïеðеëомы в анамнеçе äо 16,4 (табë. 8).

Вкëаä оäноãо и тоãо æе ôактоðа в ïо-
каçатеëü сóммаðноãо ðиска ïеðеëомов от-
ëи÷аетсÿ ó мóæ÷ин и æенщин. Наïðимеð, 
есëи ïотðебëение аëкоãоëÿ мóæ÷инами 
óвеëи÷ивает ðиск остеоïоðоти÷ескиõ ïеðе-
ëомов äо 6,0, то ó æенщин соответствóю-
щий ïокаçатеëü составëÿет 10,4.

Нами такæе оценена ðоëü ðаçëи÷ныõ 
ôактоðов ðиска ó мóæ÷ин и æенщин ðаç-
ëи÷ныõ воçðастныõ ãðóïï. Ïокаçано äосто-
веðное воçðастание ðиска ïеðеëомов беä-
ðенной кости и всеõ остеоïоðоти÷ескиõ 
ïеðеëомов ïðи исïоëüçовании обоиõ ин-
стðóментов FRAX ó ïациентов с наëи÷и-
ем кëини÷ески çна÷имыõ ôактоðов ðиска 
(табë. 9).

В 2010-2011 ãоäаõ в Óкðаинском наó÷но-
меäицинском центðе ïðобëем остеоïоðо-
çа выïоëнено иссëеäование ïо иçó÷ению 
ïокаçатеëей FRAX ó æенщин в ïостме-
ноïаóçаëüном ïеðиоäе c остеоïоðоти÷е-
скими ïеðеëомами. Даннаÿ ðабота Ïово-
ðоçнюка В.В., Ìаøтаëеðа Ò.Ð., Ìаøтаëе-
ðа Ð.Ò. отобðана наó÷ным комитетом кон-
ãðесса SICOT/SIROT (Ìиðоваÿ ассоциациÿ 
оðтоïеäов-тðавматоëоãов) в Ïðаãе (сен-
тÿбðü 2011 ãоäа) äëÿ óстноãо äокëаäа (те-
çисы ïðеäставëены на ðис. 7.

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00

до 19,9 20-24,9 25-29,9 30-34,9 35 и более
ИМТ, усл.ед.

%

Риск (ИМТ) женщины Риск (ИМТ) мужчины
Риск (МПКТ) женщины Риск (МПКТ) мужчины

Риск переломов бедренной кости

Ðèс. 6. Ãендерные îсîбеннîсòè рèска ïереëîìîв 
бедреннîé кîсòè в завèсèìîсòè îò ÈÌÒ è ìеòî-

дèкè FRAX.

Таблица 8. 10-летняя вероятность (%) основных остеопоротических переломов и переломов бедренной кости 
у пациентов 65 лет на основании 1 независимого фактора риска (ИМТ=25 усл. ед.) (роль отдельных факто-

ров риска) [5]

Ôактоðы ðиска

Áеç ÌÏÊ Ò-кðитеðий -2,5 SD
Ìóæ÷ины Æенщины Ìóæ÷ины Æенщины

Îстео-
ïðоти÷. 

ïеðеëомы

Ïеðеëо мы 
беäðа

Îстео-
ïðоти÷. 

ïеðеëомы

Ïеðеëо мы 
беäðа

Îстео-
ïðоти÷. 

ïеðеëомы

Ïеðеëо мы 
беäðа

Îстео-
ïðоти÷. 

ïеðеëомы

Ïеðеëо мы 
беäðа

Áеç кëини÷ескиõ ôакто-
ðов ðиска

4,9 0,8 8,6 1,3 9,8 3,6 12,4 3,0

Ïеðеëомы беäðа ó ðоäи-
теëей

9,3 1,0 16,0 1,7 16,5 3,7 22,1 3,2

Êóðение в настоÿщее 
вðемÿ

5,1 1,1 9,2 1,9 11,0 5,6 13,7 5,1

Ïотðебëение аëкоãоëÿ 
>2 еäиниц в äенü

6,0 1,2 10,4 2,0 12,5 5,4 15,4 4,6

Ðевматоиäный аðтðит 6,8 1,4 11,7 2,3 12,8 5,0 16,1 4,3
Ãëюкокоðтикоиäы Per os 7,5 1,5 13,7 2,7 15,0 6,1 19,7 5,5
Ïðеäøествóющие 
ниçкотðавмати÷ные 
ïеðеëомы

9,6 1,9 16,4 3,2 16,0 5,9 20,2 5,0
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Нами ïðоанаëиçиðованы свÿçи меæ-
äó ïаðаметðами ðиска всеõ остеоïоðоти-
÷ескиõ ïеðеëомов и ïеðеëомов øейки бе-
äðенной кости с ïðименением äвóõ инстðó-

ментов FRAX. Ïокаçано, ÷то сóществóет 
высокаÿ коððеëÿционнаÿ свÿçü меæäó ïо-
каçатеëÿми äвóõ метоäик, особенно выðа-
æеннаÿ ïðи çна÷ениÿõ ðиска остеоïоðоти-
÷ескиõ ïеðеëомов äо 40 и çна÷ениÿõ ðиска 
ïеðеëомов беäðенной кости äо 25% (ðис. 8). 

В ðекоменäациÿõ Ìеæäóнаðоäной ас-
социации остеоïоðоçа отме÷ено, ÷то аëãо-
ðитм FRAX не имеет своей цеëüю «ïоäме-
нитü» çна÷ениÿ ïокаçатеëей ÌÏÊÒ, а не-
обõоäим äëÿ ðасøиðениÿ воçмоæностей 
антиостеоïоðоти÷еской теðаïии ó ïациен-
тов с ðиском остеоïоðоçа (ðис. 9).

Òаким обðаçом, äанные миðовой ëитеðа-
тóðы и ðеçóëüтаты собственныõ иссëеäо-
ваний свиäетеëüствóют о цеëесообðаçности 
исïоëüçованиÿ FRAX в оценке ðиска остео-
ïоðоти÷ескиõ ïеðеëомов и ïðинÿтии ðеøе-
ниÿ о на÷аëе ïðовоäимой теðаïии. Îäнако, 
сëеäóет ïомнитü, ÷то ÌÏÊÒ ÿвëÿетсÿ ваæ-
ным ïокаçатеëем состоÿниÿ костной ткани, 
необõоäимым äëÿ монитоðинãа эôôектив-
ности ëе÷ениÿ в ïосëеäóющем. Òаким об-
ðаçом, ïðи äостóïности ïðовеäениÿ ðент-
ãеновской äенситометðии вðа÷ с цеëüю мо-
нитоðиðованиÿ эôôективности наçна÷ен-
ноãо ëе÷ениÿ äоëæен бытü çаинтеðесован в 
ïоëó÷ении ðеçóëüтатов ÌÏÊÒ. Ïðи невоç-
моæности ïðовеäениÿ ðентãеновской аб-
соðбциометðии, наëи÷ии кëини÷ески çна-
÷имыõ ôактоðов ðиска и оïðеäеëении вы-
сокоãо ðиска остеоïоðоти÷ескиõ ïеðеëомов 
вðа÷ обÿçан наçна÷итü аäекватнóю антио-
стеоïоðоти÷ескóю теðаïию.

Таблица 9. Показатели МПКТ, ИМТ, риска всех остеопоротических переломов и переломов бедренной кости 
у женщин старше 40 лет при использовании двух методик FRAX в зависимости от наличия факторов риска

Воïðос Îтвет
ÌÏÊÒ,  
ã/см2 

ÈÌÒ, óсë.
еä

Все ÎÏÏ
(с ó÷етом 

ÈÌÒ)

ÏÁÊ
(с ó÷етом 

ÈÌÒ)

Все ÎÏÏ
(с ó÷етом 
ÌÏÊÒ)

ÏÁÊ
(с ó÷етом 
ÌÏÊÒ)

Áыëи ëи ó Вас ïеðеëомы кос-
тей?

нет 0,87±0,00 28,2±0,2 9,55±0,23 2,9±0,2 9,0±0,2 2,6±0,2
äа 0,78±0,01 27,8±0,3 17,52±0,57 6,6±0,4 16,7±0,5 5,7±0,3

Áыë ëи ó Ваøиõ ðоäитеëей 
ïеðеëом øейки беäðа?

нет 0,85±0,00 28,1±0,2 11,34±0,25 3,8±0,16 10,7±0,2 3,3±0,2
äа 0,83±0,01 27,5±0,4 14,7±0,9 4,6±0,7 14,3±0,8 4,4±0,7

Êóðите ëи Вы? нет 0,84±0,00 28,1±0,1 11,8±0,3 3,8±0,2 11,1±0,2 3,3±0,2
äа 0,85±0,01 27,4±0,4 10,7±0,8 3,7±0,5 10,8±0,8 4,2±0,6

Ïðинимаете ëи Вы 
ãëюкокоðтикоиäы?

нет 0,84±0,00 28,0±0,1 11,4±0,3 3,8±0,2 10,8±0,2 3,4±0,2
äа 0,87±0,01 28,4±0,4 14,3±0,8 4,5±0,4 13,4±0,7 3,6±0,2

Áоëеете ëи Вы ðевмато иäным 
аðтðитом?

нет 0,85±0,00 28,0±0,1 11,5±0,3 3,7±0,2 10,8±0,2 3,3±0,2
äа 0,82±0,01 28,9±0,5 13,5±0,8 4,9±0,5 14,3±0,8 4,8±0,5

Втоðи÷ный остеоïоðоç нет 0,84±0,01 27,9±0,2 10,5±0,3 3,2±0,2 11,0±0,3 3,6±0,2
äа 0,85±0,01 28,3±0,2 13,5±0,4 4,8±0,3 11,1±0,3 3,2±0,2

Óïотðебëÿете ëи Вы аëкоãоëü 
(3 и боëüøе óнций в äенü)?

нет 0,84±0,00 28,0±0,1 11,8±0,3 3,9±0,2 11,1±0,2 3,4±0,2
äа 0,62 31,6 21,0 7,4 33,0 15,0

Ï ð и м е ÷ а н и ÿ : ÌÏÊÒ – минеðаëüнаÿ ïëотностü костной ткани, ÈÌÒ – инäекс массы теëа, ÎÏÏ – ос-
теоïоðоти÷еские ïеðеëомы, ÏÁÊ – ïеðеëомы беäðенной кости.

Ðèс. 7. Òезèсы дîкëада Ïîвîрîзнюка В.В., Ìашòа-
ëера Ò.Ð., Ìашòаëера Ð.Ò. на кîнãрессе SICOT/

SIROT (Ïраãа, 09.2011).
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Ðèс. 8. Ñвÿзь ìеждó ïîказаòеëÿìè рèска всех îсòеîïîрîòèческèх ïереëîìîв (À) è ïереëîìîв бедреннîé 
кîсòè (Б) ïрè èсïîëьзîванèè двóх èнсòрóìенòîв FRAX.

Ï ð и м е ÷ а н и ÿ : ÌÏÊÒ – минеðаëüнаÿ ïëотностü костной ткани, ÎÏÏ – остеоïоðоти÷еские ïеðеëомы, 
ÏÁÊ – ïеðеëомы беäðенной кости. 

Ðèс. 9. Вîзìîжнîсòè FRAX в îöенке рèска ïере-
ëîìîв (IOF, 2011).
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Всòóï. Ñó÷асні ïіäõоäи äо оцін-
ки станó çäоðов’ÿ баçóютüсÿ на кëініко-
ïоïóëÿційниõ ïðинциïаõ анаëіçó ïоøи-
ðеності çаõвоðюванü та ïатоëоãі÷ниõ ста-
нів, що найбіëüø çна÷имо äëÿ äитÿ÷оãо 
насеëеннÿ [1, 2]. Êëініко-екоëоãі÷номó ас-
ïектó ôоðмóваннÿ ïоðóøенü стðóктóðно-
ôóнкціонаëüноãо станó кістково¿ тканини 
(ÑÔÑ ÊÒ) ó ïеäіатðи÷ній ïðактиці остан-
нім ÷асом віäвоäитüсÿ ïðовіäна ðоëü [2, 3]. 
Îсобëивості ïðомисëово-економі÷ноãо ðоç-
виткó насеëениõ ïóнктів та окðемиõ ðеãі-
онів ôоðмóютüсÿ ïіä вïëивом екоëоãі÷ниõ 
ôактоðів, ÿкі небеçïіäставно ðоçãëÿäаютü-
сÿ в ÿкості етіоëоãі÷ноãо ÷и ïóсковоãо ôак-
тоðа ïоðóøенü ÑÔÑ ÊÒ [4, 5]. Ñаме томó 
ïëанóваннÿ масовиõ äосëіäæенü щоäо ÑÔÑ 
ÊÒ ïовинне інтеãðаëüно вðаõовóвати еко-
ëоãі÷ні, äемоãðаôі÷ні та інøі особëивості 
ïоïóëÿційниõ ãðóï äитÿ÷оãо насеëеннÿ [6].

²снóю÷і äані щоäо ðоçïовсюäæеннÿ ос-
теоïені÷ноãо синäðомó та остеоïоðоçó свіä-
÷атü на коðистü çна÷но¿ ïоøиðеності циõ 
ïðоÿвів сеðеä äітей; ці äані ïотðебóютü 
систематиçаці¿ та станäаðтиçаці¿ в контек-
сті óðаõóваннÿ вïëивó соціаëüниõ, екоëо-
ãі÷ниõ, аëіментаðниõ, ãіãієні÷ниõ та інøиõ 
ôактоðів та óäосконаëеннÿ метоäів і теõ-
ноëоãій äіаãностики, ïатоãенети÷но¿ коðек-
ці¿ та оцінки еôективності ïðоôіëактики й 
ëікóваннÿ [7-10].

Досëіäæеннÿ виконано в меæаõ наóково-
äосëіäно¿ ðоботи Хаðківсüкоãо äеðæав-
ноãо меäи÷ноãо óнівеðситетó «Ìеäико-
біоëоãі÷на аäаïтаціÿ äітей іç сомати÷ною 
ïатоëоãією в сó÷асниõ екоëоãі÷ниõ óмоваõ» 
(¹ äеðæðеєстðаці¿ 0105U002756; 2004-
2006 ðð.) і є ôðаãментом äисеðтаційно¿ ðо-
боти.

Ìеòа дîсëідженнÿ ïоëÿãаëа в наóково-
мó обãðóнтóванні інтеãðаëüноãо ïіäõоäó äо 
вив÷еннÿ ðеãіонаëüниõ особëивостей ïоøи-
ðеннÿ ïоðóøенü ÑÔÑ ÊÒ сеðеä äітей та 
ïіäëітків Хаðківсüкоãо ðеãіонó. 

Ç óðаõóваннÿм вïëивó ôактоðів äовкіë-
ëÿ виконано екоëоãо-етіоëоãі÷нó кëастеðи-
çацію ðайонів Хаðківсüко¿ обëасті. ²ç цією 
метою нами ïðовеäена ðеãіонаðна екоëоãо-
етіоëоãі÷на кëастеðиçаціÿ äитÿ÷о¿ ïоïóëÿ-
ці¿ ðеãіонó, основою ÿко¿ став ðоçïоäіë äи-
тÿ÷оãо насеëеннÿ аäміністðативниõ ðайонів 
çа ðівнем екоëоãі÷ноãо бëаãоïоëó÷÷ÿ. Дëÿ 
вив÷еннÿ вçаємоçв’ÿçків міæ екоëоãі÷ни-
ми ÷инниками та ðівнем ïоøиðеності ос-
теоïені¿ (ÎÏ) сеðеä äітей, викоðистовóю-
÷и кіëüкісно-анаëіти÷ні метоäи та äані оôі-
ційниõ äеðæавниõ äосëіäæенü, ïðовеäениõ 
НАН Óкðа¿ни, а такоæ äаниõ сïеціаëüниõ 
äосëіäæенü, çа ðеçóëüтатами ÿкиõ бóëа 
скëаäена “Åкоëоãі÷на каðта Хаðківсüко¿ 
обëасті” й виконане óãðóïóваннÿ екоëоãо-
етіоëоãі÷ниõ ôактоðів. Ó ÿкості кіëüкіс-
ниõ інäикатоðів – екоëоãі÷ниõ ôактоðів ïо 

ÓДÊ 616.71-007.23-008-053.2 

ІНТЕГРАЛЬНИй ПІдхІд дО ПЛАНуВАННя РЕГІОНАЛЬНО-
ПОПуЛяцІйНИх дОСЛІджЕНЬ ПАТОЛОГІї КІСТКОВОї 

ТКАНИНИ В дІТЕй ТА ПІдЛІТКІВ:  
дОСВІд ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Фролова Т.В., Охапкіна О.В.

Харківський національний медичний університет

Ðезюìе. Ç ïоçицій системноãо ïіäõоäó ðоçãëÿнóто ïðобëемні ïитаннÿ ïëанóваннÿ ðеãіонаëüно-ïоïóëÿційниõ 
äосëіäæенü ïоøиðеннÿ ïатоëоãі¿ кістково¿ тканини сеðеä äітей, ÿкі меøкаютü в екоëоãі÷но ðіçниõ 
óмоваõ, навеäено аëãоðитм ôоðмóваннÿ ðеïðеçентативниõ äаниõ та вëасні ðеçóëüтати ексïеäи-
ційниõ äосëіäæенü іç çастосóваннÿм äенситометðи÷но¿ äіаãностики стðóктóðно-ôóнкціонаëüноãо 
станó кістково¿ тканини.

Ключові слова: äіти, остеоïеніÿ, äіаãностика, äенситометðіÿ, ðеãіон.

ÀÊÒÓÀëÜÍÀ ÏÐÎБëÅÌÀ



Òом 15, ¹ 1, 2012 17

АÊÒÓАËÜНА ÏÐÎÁËÅÌА

коæномó ç ðайонів викоðистане çна÷ен-
нÿ ïðÿмиõ виміðів окðемиõ õаðактеðистик 
äовкіëëÿ. Öі ïокаçники ðоçïоäіëені на тðи 
ãðóïи: аãðо-екоëоãі÷ні ôактоðи (АÃÅÔ), 
ôактоðи антðоïоãенноãо навантаæеннÿ на 
комïоненти ïðиðоäноãо сеðеäовища (АÅÔ), 
ãіäðо-екоëоãі÷ні ôактоðи (ÃÅÔ). Çна÷и-
містü окðемиõ екоëоãі÷ниõ ôактоðів óто-
тоæнюваëасü ç ïокаçником коðеëÿційноãо 
вçаємоçв’ÿçкó міæ ïоøиðеннÿм остеоïені¿ 
та ïокаçником, ÿкий õаðактеðиçóє стан äо-
вкіëëÿ. Ðеçóëüтатом ïðовеäеноãо вив÷ен-
нÿ коðеëÿційниõ вçаємоçв’ÿçків міæ ïокаç-
никами ïоøиðеннÿ остеоïені¿ сеðеä äитÿ-
÷оãо насеëеннÿ ðеãіонó та õаðактеðисти-
ками äовкіëëÿ стаëа коðеëÿційна ðеøітка 
(табë. 1), ÿка віäобðаæає вçаємоçв’ÿçок міæ 
ïоøиðеннÿм остеоïені¿ та окðемими ôак-
тоðами äовкіëëÿ.

Найбіëüø çна÷имим ôактоðом äовкіë-
ëÿ çа ðеçóëüтатами анаëіçó виçна÷ено ïе-
ðевищеннÿ вмістó ваæкиõ метаëів ó ïðи-

çемномó ïðоøаðкó атмосôеðи (rХY=+0,70; 
1 ðанã) та ïеðевищеннÿ вмістó ваæкиõ ме-
таëів беçïосеðеäнüо в ґðóнті (rХY=+0,65; 2 
ðанã), а такоæ  наÿвністü на теðитоðі¿ ðа-
йонó ïðоæиваннÿ ïоëіãонів äëÿ сõовó твеð-
äиõ ïобóтовиõ, ïðомисëовиõ ÷и аґðоõімі÷-
ниõ віäõоäів (rХY=+0,64; 3 ðанã).

Ïоðÿä іç ðоçãëÿнóтими аґðо- та аеðо-
екоëоãі÷ними ôактоðами äовкіëëÿ на ðі-
венü ïоøиðеннÿ остеоïені¿ äостовіðний 
вïëив ÷инÿтü ґіäðоекоëоãі÷ні ôактоðи, що 
в ïеðøó ÷еðãó çóмовëено вïëивом інтен-
сивності скиäó çабðóäнениõ ïðомисëо-
виõ (rХY=+0,59), ãосïоäаðсüко-ïобóтовиõ 
(rХY=+0,47) та äðенаæниõ (rХY=+0,37) 
сті÷ниõ воä.  

Ниçка ôактоðів äовкіëëÿ, ÿкі äеÿки-
ми äосëіäниками виçнаютüсÿ çна÷имими, 
çа ðеçóëüтатами наøоãо сïостеðеæеннÿ 
äðóãоðÿäні та самостійноãо вïëивó на ðі-
венü ïоøиðеннÿ остеоïені¿ в äітей не виÿ-
виëи. Ñеðеä ниõ: тиï (Х5), еðоçійністü (Х2) 

Таблиця 1. Кореляційні взаємозв’язки між екологічними факторами та поширеністю остеопенії серед дитячо-
го населення харківської області
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Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 Х13 Х14
Х1 - 0,48 0,83 0,14 0,36 0,01 0,31 0,51 0,34 0,32 0,23 0,27 0,31 0,07
Х2 0,48 - 0,52 0,66 0,30 0,52 0,41 0,60 0,38 0,55 0,62 0,45 0,51 0,65
Х3 0,83 0,52 - 0,30 0,44 0,11 0,44 0,52 0,38 0,63 0,23 0,51 0,34 0,09
Х4 0,14 0,66 0,30 - 0,52 0,68 0,46 0,49 0,30 0,55 0,63 0,45 0,62 0,60
Х5 0,36 0,30 0,44 0,52 - 0,34 0,29 0,35 -0,03 0,30 0,27 0,33 0,29 0,07
Х6 0,01 0,52 0,11 0,68 0,34 - 0,22 0,44 0,12 0,30 0,47 0,22 0,30 0,70
Х7 0,30 0,41 0,44 0,46 0,29 0,22 - 0,31 0,19 0,63 0,38 0,31 0,16 0,23
Х8 0,51 0,59 0,52 0,49 0,36 0,44 0,31 - 0,48 0,35 0,65 0,38 0,34 0,59
Х9 0,34 0,38 0,38 0,30 -0,03 0,12 0,19 0,48 - 0,35 0,41 0,40 0,39 0,47
Х10 0,32 0,55 0,63 0,55 0,30 0,30 0,63 0,35 0,35 - 0,26 0,68 0,27 0,37
Х11 0,23 0,63 0,23 0,63 0,27 0,47 0,38 0,65 0,41 0,26 - 0,16 0,39 0,64
Х12 0,27 0,45 0,51 0,45 0,33 0,22 0,31 0,38 0,40 0,68 0,16 - 0,29 0,24
Х13 0,31 0,51 0,34 0,62 0,29 0,30 0,16 0,34 0,39 0,27 0,39 0,29 - 0,32
Х14 0,07 0,65 0,09 0,60 0,07 0,70 0,23 0,59 0,47 0,37 0,64 0,24 0,32 -
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та інтенсивністü çмивó (Х1) ґðóнтó, а та-
коæ çабðóäненнÿ воäниõ об’єктів іç äиôóç-
ниõ äæеðеë (Х7) та ðівенü мінеðаëіçаці¿ во-
äоносноãо ãоðиçонтó (Х12). Ñëіä çаóваæити, 
що äеÿкі іç циõ ôактоðів ïðоÿвиëи сиëüний 
çв’ÿçок çі çна÷имими (äëÿ ôоðмóваннÿ ос-
теоïені¿) ôактоðами äовкіëëÿ. Òак, інтен-
сивністü скиäó çабðóäнениõ ïðомисëовиõ 
воä (Х8) вçаємоïов’ÿçана (rХY=+0,51) ç ін-
тенсивністю çмивó ґðóнтó (Х1), а інтенсив-
ністü скиäó çабðóäнениõ äðенаæниõ сті÷-
ниõ воä (Х10) – ç еðоçійністю ґðóнтó (Х3; 
rХY=+0,63), ç інтенсивністю виносó твеðäо-
ãо стокó (Х7; rХY=+0,63) та ç мінеðаëіçаці-
єю воäоносноãо ãоðиçонтó (Х12; rХY=+0,68).

Çðоçóміëо, що вïëив äовкіëëÿ на ïðо-
цес ôоðмóваннÿ остеоïені¿ в äітей – сис-
тема ïеðеваæно çовніøнüоãо вïëивó; ïоєä-
нóю÷исü та вçаємоäію÷и ïоміæ собою ôак-
тоðи äовкіëëÿ сïðомоæні óтвоðювати “çо-
вніøні ïеðеäóмови” кëіні÷но¿ маніôеста-
ці¿ остеоïені÷ниõ ïоðóøенü, а ноçоëоãі÷ний 
виä та тÿæкістü і стóïінü вïëивó на ÿкістü 
çäоðов’ÿ çäоðовиõ і õвоðиõ на õðоні÷ні çа-
õвоðюваннÿ äітей – інäивіäóаëüні. Îäнак, 
óмовно моæна виçна÷ити найбіëüø вïëиво-
ві комïëекси ôактоðів äовкіëëÿ: комïëекс 
аґðо-екоëоãі÷ниõ ôактоðів (Х2+Х4): ïеðе-
вищеннÿ вмістó ваæкиõ метаëів ó ґðóн-
ті ïðи ïоєäнанні ç ïіäвищеною ¿õ еðоçій-
ністю; комïëекс ґіäðо-екоëоãі÷ниõ ôакто-
ðів (Х10+Х8): інтенсивністü скиäó çабðóä-
нениõ ïðомисëовиõ сті÷ниõ воä ó ïоєäнан-
ні ç інтенсивним скиäом çабðóäнениõ äðе-
наæниõ сті÷ниõ воä та інтенсивним скиäом 
çабðóäнениõ ãосïоäаðсüко-ïобóтовиõ сті÷-
ниõ воä і ðівнем мінеðаëіçаці¿ воäоносноãо 
ãоðиçонтó; комïëекс аеðо-екоëоãі÷ниõ ôак-
тоðів (Х4+Х6): ïеðевищеннÿ ðівнÿ вмістó 
свинцю, õðомó, міäі, нікеëю, цинкó в ïðи-
çемномó ïðоøаðкó атмосôеðи в ïоєäнан-
ні ç ïиëовим навантаæеннÿм місцевості; 
комïëекс ôактоðів антðоïоãенноãо наван-
таæеннÿ (Х11+Х13): наÿвністü ïіäтоïëеннÿ 
місцевості, çóмовëено¿ ãосïоäаðсüкою äі-
ÿëüністю в ïоєäнанні ç наÿвністю ïоëіãонів 
äëÿ сõовó твеðäиõ ïобóтовиõ або ïðомис-
ëовиõ, або аґðоõімі÷ниõ віäõоäів.  

Віäобðаæеннÿ вçаємоçв’ÿçкó міæ ôак-
тоðами äовкіëëÿ та ïоøиðеннÿм остеоïе-
ні¿ сеðеä äитÿ÷оãо насеëеннÿ ðоçãëÿнóто в 
асïекті баãатокомïонентноãо навантаæеннÿ 

та екоëоãо-етіоëоãі÷ниõ ôактоðів, ÿкі віä-
несені äо ÷отиðüоõ ãðóï: аеðо-екоëоãі÷ниõ, 
ãіäðо-екоëоãі÷ниõ, аãðо-екоëоãі÷ниõ та ôак-
тоðів антðоïоãенноãо навантаæеннÿ на ком-
ïоненти ïðиðоäнüоãо сеðеäовища: вïëив 
ôактоðів äовкіëëÿ на ðівенü ïоøиðеннÿ ос-
теоïені¿ (вив÷ено çа äоïомоãою коðеëÿцій-
ноãо анаëіçó) ïðоäемонстðовано ÷еðеç ðоç-
ðобкó коðеëÿційно¿ матðиці вçаємоçв’ÿçків 
міæ екоëоãо-етіоëоãі÷ними ôактоðами та 
ïоøиðеннÿм остеоïені¿; ç’ÿсовано, що ðі-
венü ïоøиðеннÿ остеоïені¿ сеðеä äітей õа-
ðактеðиçóєтüсÿ ïðÿмим, сеðеäнüо¿ та ви-
соко¿ сиëи вçаємоçв’ÿçком ç екоëоãі÷ни-
ми ôактоðами, ÿкі óтвоðюютü кіëüка ãðóï: 
аґðо-екоëоãі÷ні, аеðо-екоëоãі÷ні, ãіäðо-
екоëоãі÷ні та ôактоðи антðоïоãенноãо на-
вантаæеннÿ на комïоненти ïðиðоäнüоãо 
сеðеäовища; комïонентний внесок ïеðеëі-
÷ениõ ãðóï екоëоãі÷ниõ ôактоðів ðіçнитü-
сÿ, що ïоÿснюєтüсÿ ¿õ çаãаëüним несïеци-
ôі÷ним вïëивом та сеëективною ïеðеваãою 
вïëивó окðемиõ екоëоãі÷ниõ ôактоðів ÷и 
¿õ комïëексів ó конкðетниõ óмоваõ ïðоæи-
ваннÿ äітей.

Дëÿ виконаннÿ меäико-екоëоãі÷но¿ кëа-
сиôікаці¿ ðайонів обëасті викоðистано ме-
тоäоëоãію кëастеðноãо анаëіçó та óçаãаëü-
нений кіëüкісний кðитеðій [6, 7]. Наëеæ-
ністü ðайонів äо оäноãо кëастеðа çаëе-
æитü не віä оäноãо, õо÷а і äоситü ваæëи-
воãо ïокаçника, а віä сóкóïності óсіõ сис-
темно ïðоанаëіçованиõ оçнак; така систе-
ма меäико-екоëоãі÷ноãо ðайонóваннÿ (кëа-
сиôікаціÿ ðайонів) носитü наçвó ïоëітети÷-
но¿ (ðис. 1). Ïðи кëастеðіçаці¿ ðайонів äо 
ðіçниõ кëасиôікаційниõ ãðóï äоïóскаëасü 
внóтðіøнüокëастеðна ðіçноманітністü міæ 
окðемими ðайонами в меæаõ оäніє¿  кëа-
сиôікаційно¿ ãðóïи (в меæаõ оäноãо кëас-
теðа), що не çаваæає об’єктивіçаці¿ кëаси-
ôікаційниõ оцінок. Çна÷ні моæëивості несе 
кëастеðний анаëіç äëÿ ðоçвиткó моніто-
ðинãовиõ систем äовкіëëÿ та ïокаçників 
çаõвоðюваності äітей [6, 7, 8].

Ìетоäоëоãіÿ екоëоãо-етіоëоãі÷ноãо ðа-
йонóваннÿ остеоïені¿ çастосована нами ïо 
віäноøенню äо äитÿ÷оãо насеëеннÿ 27 аäмі-
ністðативниõ ðайонів Хаðківсüко¿ обëасті, 
÷омó ïеðеäóваëо вибіðкове еïіäеміоëоãі÷не 
вив÷еннÿ ÷астоти та тÿæкості остеоïені÷-
ниõ ïоðóøенü сеðеä äитÿ÷оãо насеëеннÿ. 
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Îтæе, кëю÷овим моментом цüоãо етаïó äо-
сëіäæеннÿ бóëа екоëоãо-етіоëоãі÷на кëаси-
ôікаціÿ аäміністðативниõ ðайонів обëасті 
çа ðівнем ïоøиðеннÿ остеоïені¿ сеðеä äи-
тÿ÷оãо насеëеннÿ. В ðеçóëüтаті ïðовеäеноãо 
óãðóïóваннÿ оçнак, станäаðтиçаці¿ та об-
÷исëеннÿ óçаãаëüненоãо ïокаçника (ðанãó) 
тÿæкості остеоïені¿ ïо коæномó ç ðайонів 
оäеðæано настóïні äані вçаємниõ “віäста-
ней” міæ óçаãаëüненими ïокаçниками äи-
тÿ÷оãо насеëеннÿ ðеãіонó.

Ðеãіонаëüний анаëіç ïоøиðеності та тÿæ-
кості остеоïені¿ сеðеä äітей ó вçаємоçв’ÿçкó 
ç екоëоãі÷ними ôактоðами äоçвоëив ÿкісно 
кëасиôікóвати äитÿ÷ó ïоïóëÿцію.  Вико-
ðистаннÿ метоäó кëастеðноãо анаëіçó äëÿ 

ïðовеäеннÿ баãатовиміðно¿ ïоëітети÷но¿ 
кіëüкісно¿ кëасиôікаці¿ äитÿ÷о¿ ïоïóëÿці¿ 
аäміністðативниõ ðайонів обëасті äоçвоëи-
ëо оäеðæати äиôеðенційовані óçаãаëüне-
нó оцінкó ðівнÿ ïоøиðеннÿ остеоïені¿ се-
ðеä äитÿ÷оãо насеëеннÿ çа тðüома ãðóïа-
ми – кëастеðами: ÅÊÐ-1 (2 ðайони), ÅÊÐ-
2 (3 ðайони), ÅÊÐ-3 (22 ðайони). Ìетоäоëо-
ãіÿ ðайонóваннÿ, çастосована нами ïо віä-
ноøенню äо äитÿ÷оãо насеëеннÿ 27 ðайонів 
обëасті (çаãаëüна кіëüкістü – 257877 осіб ві-
ком äо 17 ðоків). До ïеðøо¿ ãðóïи віäнесе-
но 2 ðайони ç високим ðівнем екоëоãі÷ноãо 
небëаãоïоëó÷÷ÿ (25664 äітей), äо äðóãо¿ – 
3 ðайони іç сеðеäнім ðівнем (32546 äітей), 
äо тðетüо¿ ãðóïи – віäносноãо екоëоãі÷ноãо 

ÅÊÐ-3 ÅÊÐ-2 ÅÊÐ-1

(14,7±2,9)‰ (18,7±2,7)‰ (20,3±1,8)‰ (23,2±2,1)‰ (28,2±2,4)‰

Ðèс.1. Ðîзïîдіë ïîïóëÿöіéнèх ãрóï дèòÿчîãî насеëеннÿ адìінісòраòèвнèх раéîнів îбëасòі за інòеãраëьнèì 
крèòеріºì òÿжкîсòі îсòеîïені¿.
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бëаãоïоëó÷÷ÿ – 22 ðайони ç äитÿ÷им насе-
ëеннÿм 199667 осіб. ßк ïокаçано на ðис. 1, 
çа інтеãðаëüним ïокаçником ÿкості äовкіë-
ëÿ нами виконано ïоðайонний ðоçïоäіë äи-
тÿ÷оãо насеëеннÿ. Öе äоçвоëиëо виçна÷ити 
об’єм вибіðковиõ ãðóï äëÿ виконаннÿ äен-
ситометðі¿ та віäобðаæеннÿ ïоïóëÿційниõ 
особëивостей стðóктóðно-ôóнкціонаëüноãо 
станó кістково¿ тканини. 

Ðоçðаõóнок об’ємó вибіðковиõ ãðóï ви-
конано çа сïеціаëüною ôоðмóëою, що ó віä-
ïовіäності ç баçовими теоðети÷ними ïðин-
циïами кëініко-ïоïóëÿційно¿ статистики 
ймовіðно ãаðантóє кіëüкісно-ÿкіснó ðеïðе-
çентативністü висновків:

nð = 
2

2 2 q
t P q N

N t P∆ +
i i i
i i i  

äе nð – об’єм ðеïðеçентативно¿ вибіðково¿ 
сóкóïності äітей ó конкðетній ãðóïі ðайо-
нів; 

 t – коеôіцієнт наäійності (кðитеðій 
Ñт’юäента); 
D – максимаëüно-ïðиïóстима ïоõибка; 
P – ÷астота остеоïені¿ (ó %). 

частота остеоïені¿ та остеоïоðоçó, çãіä-
но ç äаними сïеціаëüниõ äосëіäæенü [6, 7] 
çаëеæно віä вікó та статі й äеÿкиõ інøиõ 
ôактоðів çнаõоäитüсÿ ó меæаõ віä 3,0% äо 
20,0%. Çвіäси: q=1-Ð, а емïіðи÷на макси-
маëüно ïðиïóстима ïоõибка ðеïðеçента-
тивності становитü – D=0,05 (або 5%); ïðи 
цüомó – коеôіцієнт наäійності скëаäає 
t=1,96, що віäïовіäає äостатнüо високомó 
ðівню äостовіðності ðеçóëüтатó – 0,95.

Виõоäÿ÷и ç навеäеноãо, нами ðоçðаõо-
вана необõіäна кіëüкістü äітей, ÿкиõ необ-
õіäно обстеæити, ïðи ïоïóëÿційномó ана-
ëіçі çакономіðностей ôоðмóваннÿ кістково¿ 
тканини та ïоðóøенü остеоãенеçó й обґðóн-
тована мінімаëüна вибіðка äітей çа коæною 
ç ïоïóëÿційниõ ãðóï ðайонів Хаðківсüко¿ 
обëасті (табë. 2).

Навеäені ïðинциïи ïëанóваннÿ та ïðо-
веäеннÿ ïоïóëÿційниõ äосëіäæенü äоçво-
ëиëи виçна÷итисü стосовно необõіäно¿ кіëü-
кості сïостеðеæенü іç óðаõóваннÿм екоëо-
ãі÷ниõ особëивостей та стðóктóðи насе-
ëеннÿ. Вкаçаний ïіäõіä моæе бóти ïоøи-
ðеним на окðемі насеëені ïóнкти, інøі ðе-
ãіони та кðа¿нó в ціëомó в ðаçі наÿвнос-
ті äаниõ щоäо аãðо-екоëоãі÷ниõ ôактоðів, 
ôактоðів антðоïоãенноãо навантаæеннÿ на 
комïоненти ïðиðоäноãо сеðеäовища, а та-
коæ ãіäðо-екоëоãі÷ні ôактоðи [12]. Îïðа-
цüована нами метоäоëоãіÿ ïëанóваннÿ äо-
сëіäæенü викоðистана äëÿ вив÷еннÿ ïоøи-
ðеннÿ остеоïені¿ сеðеä äитÿ÷оãо насеëеннÿ 
ç óðаõóваннÿм екоëоãі÷но çóмовëениõ віä-
мінностей. Çбіð ïеðвинноãо матеðіаëó ви-
конано метоäом ексïеäиційниõ обстеæенü 
оðãаніçованиõ коëективів äітей 9-16 ðоків 
(¿õ ðоçïоäіë çа віком і статтю, навеäено в 
табë. 2).

Всüоãо комïëексно обстеæено 1126 äі-
тей: 516 ïостійниõ меøканців Хаðкова (4 
аäміністðативниõ ðайони) та 610 äітей, ÿкі 
меøкаютü ó сіëüсüкиõ ðайонаõ Хаðків-
сüко¿ обëасті. Ïоïóëÿційні ãðóïи äітей бóëи 
стðатиôіковані çа оçнаками вікó (9-12 та 
13-16 ðð.), та екоëоãі÷ноãо кëастеðó ðеãі-
онó. Ïðоãðама ексïеäиційноãо обстеæеннÿ 
ðеïеðеçентативно¿ кіëüкості äітей аäміні-
стðативниõ ðайонів м. Хаðкова стðóктóðно 
скëаäаëасü іç кіëüкоõ ôðаãментів: кëініко-
анамнести÷ноãо тестóваннÿ, äенситометðі¿, 
антðоïометðі¿, вив÷еннÿ аëіментаðноãо çа-
беçïе÷еннÿ нóтðієнтноãо ãомеостаçó та (в 
÷астині виïаäків) вçÿттÿ äëÿ ïоäаëüøоãо 
анаëіçó кðові й воëоссÿ. 

Досëіäæеннÿ стðóктóðно-ôóнкціонаëü-
ноãо станó кістково¿ тканини ïðовоäиëи 
çа äоïомоãою óëüтðаçвóковоãо äенситоме-
тðа “Sonost-2000” на ï’ÿтковій кістці сеðеä 
äітей стðатиôікованиõ ïоïóëÿційниõ ãðóï 
(ÑÏÃ). Дëÿ оцінки ðеçóëüтатів äенситоме-
тðі¿ çа міæнаðоäними станäаðтами ВÎÎÇ 

Таблиця 2. Репрезентативний об’єм вибіркових популяційних груп для поглибленого вивчення частоти та ха-
рактеру порушень структурно – функціонального стану кісткової тканини серед дітей регіону

Åкоëоãі÷ні кëастеðи ðеãіонó (ãðóïи ðайонів)
õëоï÷ики äів÷атка

Всüоãо
9-12 ð. 13-16 ð. 9-12 ð. 13-16 ð.

ïеðøа ãðóïа ðайонів (ÅÊÐ-1) 21 22 21 23 87
äðóãа ãðóïа ðайонів (ÅÊÐ-2) 27 29 24 26 106
тðетÿ ãðóïа ðайонів (ÅÊÐ-3) 47 69 54 72 242

Всüоãо 95 120 99 121 435
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(щіëüністü ÊÒ, ÿка віäïовіäає 1,0 SD (стан-
äаðтній äевіаці¿); ² стóïінü остеоïені¿ äіа-
ãностóваëи в ðаçі çменøеннÿ ïокаçника äо 
(1,0±1,5) SD; ²² стóïінü – äо (1,5±2,0) SD; 
²²² стóïінü – äо (2,0±2,5) SD. Ïðи виçна-
÷енні стðóктóðно-ôóнкціонаëüноãо станó 
кістково¿ тканини (еëасти÷ністü, щіëüністü, 
ÿкістü, міцністü кістки) виçна÷аëи çãіäно 
äо метоäи÷ниõ ðекоменäацій ÌÎÇ Óкðа¿-
ни [10]. 

Ïоøиðеністü остеоïені÷ниõ ïоðó-
øенü стðóктóðно-ôóнкціонаëüноãо ста-
нó кістково¿ тканини сеðеä äітей (9-16 ðо-
ків) веëикоãо ïðомисëовоãо ðеãіонó скëа-
äає (20,5±1,1)% та коëиваєтüсÿ çаëеæно віä 
вікó, статі та місцÿ ïðоæиваннÿ в меæаõ 
віä (14,6±2,3)% äо (30,3±4,0)%. Ñеðеä äітей 
ðеãіонó ïоøиðеністü остеоïені¿ ² стóïенÿ 
скëаäає (9,3±1,1)%, ²² стóïенÿ – (7,1±0,8)%, 
а ²²² – (4,1±0,5)%. Îтæе, найбіëüø ïоøи-
ðеним ваðіантом остеоïені¿ є ïоðóøеннÿ ² 

стóïенÿ, ÿкі в стðóктóðі виïаäків остеоïе-
ні¿ çаймаютü 43,3%, а виðаçні остеоïені÷ні 
ïоðóøеннÿ (²²² стóïінü) – 20,0%. 

Вікові та статеві віäмінності в ïокаçникаõ 
ïоøиðеності остеоïені¿ сеðеä äітей ðеãіонó 
õаðактеðиçóютüсÿ ïеðеваæаннÿм ¿¿ ÷асто-
ти в моëоäøо¿ ãðóïи (9-12 ðоків) наä стаð-
øою, що найбіëüøою міðою ïðоÿвëÿєтüсÿ 
сеðеä äів÷аток ((24,8±1,8)% та (18,2±2,0)% 
віäïовіäно; ð<0,05) çа ðаõóнок біëüøо¿ ÷ас-
тоти остеоïені¿ ²²² стóïенÿ ((6,4±1,2)% та 
(3,5±0,8)% віäïовіäно; ð<0,05). Îкðім тоãо, 
й в ціëомó ïо ÑÏÃ çаãаëüна ïоøиðеністü 
остеоïені¿ äостовіðно (ð<0,05) вища сеðеä 
моëоäøо¿ ÑÏÃ ó ïоðівнÿнні çі стаðøою 
((22,4±1,8)% та (18,7±1,5)% віäïовіäно).

Ñеðеä äів÷аток ðайонів обëасті виÿвëена 
ïоøиðеністü остеоïені¿ на ðівні (16,7±1,9)% 
та äещо вища ïоøиðеністü сеðеä äів÷аток 
9-12 ðоків, ніæ ó віковій ãðóïі 13-16 ðо-
ків (віäïовіäно (19,7±3,3)% та (14,6±2,3)%; 

Таблиця 3. Розподіл обстежених за віком, статтю та екологічними кластерами регіону

Ðоçïоäіë äитÿ÷оãо насеëеннÿ ðайонів çа оçнакою ïðина-
ëеæності äо ÅÊÐ

õëоï÷ики äів÷атка ðаçом

9-
12

 ð

13
-1

6ð

9-
12

 ð

13
-1

6ð

9-
12

 ð

13
-1

6ð

ÅÊÐ-1 41 43 46 45 87 88

ÅÊÐ-2

ÅÊÐ-2.1 42 41 40 41 82 82

ÅÊÐ-2.2

ÅÊÐ-2.2.1 34 33 31 32 65 65
ÅÊÐ-2.2.2 30 31 33 30 63 61
ÅÊÐ-2.2.3 31 32 35 31 66 63
ÅÊÐ-2.2.4 31 34 32 36 63 70

ÅÊÐ-3 54 81 61 75 115 156

Всüоãо обстеæениõ äітей
263 295 278 290 541 585

558 568 1126
ÅÊÐ-1 – вибіðкова сóкóïністü äитÿ÷о¿ ïоïóëÿці¿ Нововоäоëаæсüкоãо ðайонó;
ÅÊÐ-2 – вибіðкова сóкóïністü äитÿ÷о¿ ïоïóëÿці¿ Хаðківсüкоãо сіëüсüкоãо ðайонó (2.1) та ðайонів Хаðкова 
(2.2): Ìосковсüкоãо (2.2.1), Êи¿всüкоãо (2.2.2), Дçеðæинсüкоãо (2.2.3), Ôðóнçенсüкоãо (2.2.4);
ÅÊÐ-3 – вибіðкова сóкóïністü äитÿ÷о¿ ïоïóëÿці¿ Çмі¿всüкоãо ðайонó.

Таблиця 4. Поширеність остеопенії (Р±m,%) та варіантів її тяжкості в дітей регіону

Ñтðатиôіковані ïоïóëÿційні ãðóïи 
äітей ðеãіонó

Çменøеннÿ щіëüності кістково¿ тканини Çаãаëüна ïоøиðе-
ністü остеоïені¿² стóïенÿ ²² стóïенÿ ²²² стóïенÿ 

ï
о 

ð
еã

іо
н
ó
 в

 ц
іë

ом
ó

õëоï÷ики 9-12 ð. 10,0±2,4 7,5±1,7 2,5±0,8 20,0±2,4

äів÷атка 9-12 ð. 10,7±2,5 7,7±1,7 6,4±1,3 24,8±2,6

ðаçом: äіти 9-12 ð. 10,4±1,8 7,6±1,2 4,4±0,7 22,4±1,8

õëоï÷ики 13-16 ð. 7,7±2,2 7,7±1,7 4,2±1,0 19,6±2,3

äів÷атка 13-16 ð. 8,6±2,0 6,1±1,3 3,5±0,8 18,2±2,0

ðаçом: äіти 13-16 ð. 8,3±1,5 6,7±1,0 3,7±0,6 18,7±1,5

õëоï÷ики 9-16 ð. 8,9±1,6 7,6±1,2 3,2±0,6 19,7±1,7

äів÷атка 9-16 ð. 9,5±1,6 6,7±1,0 4,7±0,7 21,0±1,6

в ціëомó 9,3±1,1 7,1±0,8 4,1±0,5 20,5±1,1
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ð>0,05). Ó моëоäøій віковій ãðóïі äів÷а-
ток виÿвëена біëüøа ïоøиðеністü остео-
ïені¿ ² стóïенÿ – (9,4±3,3)% та ²²² стóïенÿ 
(6,4±1,7)%, тоäі ÿк ó стаðøій віковій ãðó-
ïі сïіввіäноøеннÿ міæ ïокаçниками ïоøи-
ðеннÿ циõ ваðіантів остеоïені¿ бóëо мен-
øим.

Ñеðеä õëоï÷иків сіëüсüкиõ насеëе-
ниõ ïóнктів виÿвëена ïоøиðеністü осте-
оïені¿ на ðівні (15,7±2,1)% та äещо вища 
¿¿ ïоøиðеністü сеðеä õëоï÷иків 9-12 ðо-
ків, ніæ ó віковій ãðóïі 13-16 ðоків (віäïо-
віäно (16,5±3,0)% та (15,2±2,8)%; ð>0,05). 
Ñëіä такоæ çаçна÷ити, що в моëоäøій ві-
ковій ãðóïі õëоï÷иків виÿвëена мінімаëü-
на кіëüкістü виïаäків та, віäïовіäно, най-
менøа ïоøиðеністü остеоïені¿ ²²² стóïенÿ 
– (2,8±1,1)%. Ñеðеä äітей віком 9-12 ðоків 
ïоøиðеністü остеоïені¿ скëаäає (18,0±2,2)% 
та стðóктóðно на 51,1% скëаäаєтüсÿ ç ваðі-
антів остеоïені¿ ²²-²²² стóïенÿ. В стðóктóðі 
ïоøиðеності остеоïені¿ в ãðóïі äітей 13-16 
ð. çðостає ïитома ваãа ваðіантів остеоïе-
ні¿ ²²-²²² стóïенÿ äо 54,8% çа ðаõóнок ëеã-
киõ ваðіантів.

Вèснîвкè.
1. Ïëанóваннÿ ðеãіонаëüно-ïоïóëÿційниõ 

äосëіäæенü ÑÔÑ ÊÒ ó äітей ïовинно ïе-
ðеäба÷ати моæëивий вïëив äовкіëëÿ та ба-
çóватисÿ на ïðинциïаõ äокаçово¿ меäици-
ни, çокðема на обґðóнтóванні кіëüкісноãо 
наïовненнÿ віко-статевиõ ãðóï, що äоçво-
ëитü óðаõóвати особëивості ðостó та ðоç-
виткó äітей. 

2. Ìетоäоëоãіÿ екоëоãо-етіоëоãі÷ноãо ðа-
йонóваннÿ äоçвоëÿє вðаõовóвати ðеãіо-
наëüні особëивості ïðи вив÷енні ïоøиðен-
нÿ ÎÏÑ та ÎÏ і моæе стати ïеðеäóмовою 
óäосконаëеннÿ монітоðинãó çäоðов’ÿ насе-
ëеннÿ ó вçаємоçв’ÿçкó ç ôактоðами äовкіë-
ëÿ.

3. Çастосóваннÿ вибіðковоãо метоäó та 
ексïеäиційниõ ôоðм çбиðаннÿ ïеðвинно-
ãо матеðіаëó в ïðовеäеномó äосëіäæенні 
äоçвоëиëо çабеçïе÷ити станäаðтиçований 
анаëіç çакономіðностей ïоøиðеності ÎÏÑ 
ó äітей.

4. Ïоøиðеннÿ ÎÏÑ õаðактеðиçóєтüсÿ 
÷астотою (20,5±1,1)% та коëиваєтüсÿ çа-
ëеæно віä вікó й статі äітей; сеðеä õëоï÷и-
ків (19,7±1,7)%, сеðеä äів÷аток (21,0±1,6)%. 

Çа тÿæкістю ïоðóøенü: ïеðеваæає остео-
ïеніÿ ² стóïенÿ – (9,3±1,1)%, тоäі ÿк осте-
оïеніÿ ²² та ²²² стóïенів менø ïоøиðена – 
(7,1±0,8)% та (4,1±0,5)%, віäïовіäно.

5. Ðіçноманітністü вïëивó äовкіëëÿ на 
ôоðмóваннÿ остеоïені÷ниõ ïоðóøенü ó äі-
тей необõіäно вðаõовóвати ïðи ïëанóван-
ні та виконанні ïоïóëÿційниõ äосëіäæенü, 
а такоæ ïðи óäосконаëенні системи наäан-
нÿ ïеðвинно¿ меäико-санітаðно¿ äоïомоãи.
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ИНТЕГРАЛЬНый ПОдхОд К ПЛАНИРОВАНИю 
РЕГИОНАЛЬНО-ПОПуЛяцИОННых ИССЛЕдО-
ВАНИй ПАТОЛОГИИ КОСТНОй ТКАНИ у дЕ-
ТЕй И ПОдРОСТКОВ: ОПыТ И ПЕРСПЕКТИВы

Фролова Т.В., Охапкина О.В.

Ðезюìе. Ñ ïоçиций системноãо ïоäõоäа ðас-
смотðены ïðобëемные воïðосы ïëаниðованиÿ 
ðеãионаëüно-ïоïóëÿционныõ иссëеäований ðас-
ïðостðаненности ïатоëоãии костной ткани сðеäи 
äетей, котоðые ïðоæивают в экоëоãи÷ески ðаçныõ 
óсëовиÿõ, ïðивеäен аëãоðитм ôоðмиðованиÿ ðе-
ïðеçентативныõ äанныõ и собственные ðеçóëüта-
ты эксïеäиционныõ иссëеäований с исïоëüçовани-
ем äенситометðи÷еской äиаãностики стðóктóðно-
ôóнкционаëüноãо состоÿниÿ костной ткани.

Ключевые слова: äети, остеоïениÿ, äиаãностика, 
äенситометðиÿ, ðеãион.

INTEGRAL POINT OF VIEW OF PLANNING 
REGIONAL-POPULATION RESEARCHES OF BONE 
PATHOLOGY IN CHILDREN AND ADOLESCENTS: 

EXPERIENCE AND FUTURE TRENDS

Frolova T.V., Okhapkina O.V.

Summary. The problem question of planning of 
regional-population researches of bone pathology 
prevalence have been taken up among children who 
live in different ecological conditions, the algorythm 
of forming of representative data and own results 
of expeditionary investigations were shown with 
the use of densitometry diagnostics of structional-
functional state of bone tissue.

Key words: children, osteopenia, prophylactics, 
nutrients, ecology.  
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Всòóï. Вітамін D віäіãðає кëю÷овó ôіçіо-
ëоãі÷нó ðоëü ó ïіäтðимці ïоçакëітинноãо 
ðівнÿ іонів каëüцію в оðãаніçмі ëюäини. Ãо-
меостаç каëüцію, в сиðоватці кðові є æит-
тєво ваæëивим äëÿ ôóнкціонóваннÿ баãа-
тüоõ ïðоцесів обмінó ðе÷овин та неðвово-
м’ÿçово¿ äіÿëüності. Вітамін D вïëиває на 
ðівенü каëüцію, в ïеðøó ÷еðãó ïіäсиëюю-
÷и всмоктóваннÿ каëüцію ç киøе÷ника, а 
такоæ ÷еðеç вïëив на секðецію ïаðатãоð-
монó (ÏÃ) [1, 2]. Деôіцит вітамінó D (ДВD) 
моæе викëикати втоðинний ãіïеðïаðатиðе-
оç, і, ÿк насëіäок, ïðиçвоäити äо çниæен-
нÿ мінеðаëіçаці¿ кісток, çбіëüøеннÿ втðати 
комïактно¿ кістково¿ маси та бóти оäнією ç 
ïатоãенети÷ниõ ëанок ðоçвиткó остеоïоðо-
çó та ïеðеëомів стеãна [3, 4]. 

Ìеòîю рîбîòè бóëо вив÷ити вïëив äе-
ôіцитó вітамінó D на ïокаçники мінеðаëü-
но¿ щіëüності кістково¿ тканини в ïацієнтів 
іç системним остеоïоðоçом.

Ìаòеріаëè òа ìеòîдè. Îбстеæено 283 
ïацієнта іç системним остеоïоðоçом (ÎÏ) 
віком 40-94 ðоків, ÿкі çнаõоäиëисÿ в кëі-
ніці віковиõ çмін оïоðно-ðóõовоãо аïаðатó 
ДÓ «²нститóт ãеðонтоëоãі¿ імені акаä. Д.Ô. 
чеботаðüова НАÌН Óкðа¿ни». Ïеðеваæна 
біëüøістü обстеæениõ скëаëи æінки 90,4%. 
Ñеðеäній вік æінок – (65,26±0,60) ðоків, ÷о-
ëовіків – (65,25±2,12) ðоків. Óсім ïацієнт-

кам äосëіäæóваëи ðівні 25-ÎН вітамінó D3 
(25(ÎН)D) та ÏÃ çа äоïомоãою еëектðоõе-
міëюмінісцентноãо метоäó на анаëіçатоðі 
Eleksys 2010 (Roche Diagnostics, Німе÷÷и-
на) тест-системами cobas. Даний метоä на 
сüоãоäні є найбіëüø ÷óтëивим та äоçвоëÿє 
виміðювати концентðацію äосëіäæóвано¿ 
ðе÷овини в øиðокомó äіаïаçоні іç високою 
то÷ністю. 

Îцінкó вітамін D статóсó çäійснюваëи 
віäïовіäно äо останнüо¿ кëасиôікаці¿ [5], 
çãіäно ÿко¿: ДВD встановëюєтüсÿ ïðи ðівні 
25(ÎН)D ниæ÷е 50 нмоëü/ë, неäостатністü 
вітамінó D (НВD) äіаãностóєтüсÿ ïðи ðів-
нÿõ 25(ÎН)D міæ 75 та 50 нмоëü/ë. Ðівенü 
25(ÎН)D 75 нмоëü/ë і вище вваæаєтüсÿ ме-
æею ноðми. 

Виçна÷еннÿ мінеðаëüно¿ щіëüності кіст-
ково¿ тканини ðіçниõ віääіëів скеëета çäій-
снюваëосÿ ç викоðистаннÿм äвоõенеð-
ãети÷ноãо ðентãенівсüкоãо äенситометðа 
«Prodigy». 

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”.

Ðезóëьòаòè дîсëідженнÿ òа ¿х îбãîвî-
реннÿ. Çа ðеçóëüтатами äосëіäæеннÿ ДВD 
äіаãностовано в 80,7% обстеæениõ. НВD ðе-
єстðóваëасÿ в 11,5%, ó 7,9% ïацієнтів ðі-

дЕФІцИТ ВІТАМІНу D у ПАцІЄНТІВ З ОСТЕОПОРОЗОМ
Поворознюк В.В., Балацька Н.І., Орлик Т.В., Бистрицька М.А.

ДУ «Інститут геронтології імені акад. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ

Ðезюìе. Îбстеæено 283 ïацієнта іç системним остеоïоðоçом віком 40-94 ðоків, ÿкі çнаõоäиëисÿ в кëіні-
ці віковиõ çмін оïоðно-ðóõовоãо аïаðатó ДÓ «²нститóт ãеðонтоëоãі¿ імені акаä. Д.Ô. чеботаðüова 
НАÌН Óкðа¿ни». Ïеðеваæна біëüøістü обстеæениõ скëаëи æінки 90,4%. Ñеðеäній вік останніõ – 
(65,26±0,60) ðоків, ÷оëовіків – (65,25±2,12) ðоків. Óсім ïацієнткам äосëіäæóваëи ðівні 25-ÎН вітамі-
нó D3 (25(ÎН)D) та ïаðатãоðмонó çа äоïомоãою еëектðоõеміëюмінісцентноãо метоäó на анаëіçатоðі 
Eleksys 2010 (Roche Diagnostics, Німе÷÷ина) тест-системами cobas. Виçна÷еннÿ мінеðаëüно¿ щіëü-
ності кістково¿ тканини ðіçниõ віääіëів скеëетó çäійснюваëосÿ ç викоðистаннÿм äвоõенеðãети÷но-
ãо ðентãенівсüкоãо äенситометðа “Prodigy”. Çа ðеçóëüтатами äосëіäæеннÿ äеôіцит вітамінó D äі-
аãностóвавсÿ в 80,7% обстеæениõ, неäостатністü – в 11,5%, а в 7,9% ïацієнтів вміст 25(ÎН)D çна-
õоäивсÿ в меæаõ ноðми. Ïðи вив÷енні коðеëÿційниõ çв’ÿçків міæ ðівнем 25(ÎН)D та мінеðаëüною 
щіëüністю кістково¿ тканини виÿвëено äостовіðні коðеëÿці¿ на ðівні çони Ваðäа (r=0,14, p<0,04), 
веðтëюãа (r=0,18, p<0,01), ïðоксимаëüноãо віääіëó стеãново¿ кістки (r=0,16, p<0,02), ниæніõ кінці-
вок (r=0,14, p<0,04), кісток ïеðеäïëі÷÷ÿ 33% (r=0,13, p<0,05). Ñеðеä óсіõ ïацієнтів, ÿкі в анамнеçі 
æиттÿ маëи ниçüкоенеðãети÷ні ïеðеëоми, 82,2% маëи äеôіцит вітамінó D. 

Ключові слова: äеôіцит вітамінó D, остеоïоðоç, мінеðаëüна щіëüністü кістково¿ тканини.
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венü 25(ÎН)D çнаõоäивсÿ в меæаõ ноðми. Ó 
16,8% ïацієнтів вміст 25(ÎН)D віäçна÷ений 
ниæ÷е ðівнÿ, ÿкий моæе äосëіäити аïаðат. 
41,1% õвоðиõ маëи тÿæкий ДВD (ïокаçник 
25(ÎН)D ниæ÷е 25 нмоëü/ë) (ðис. 1).

частота втоðинноãо ãіïеðïаðатиðеоçó 
сеðеä ïацієнтів ç ÎÏ скëаëа 13,9% (ðис. 1). 
Òакоæ ó äаниõ ïацієнтів сïостеðіãавсÿ не-
ãативний äостовіðний тісний коðеëÿційний 
çв'ÿçок міæ ðівнем 25(ÎН)D та ÏÃ (ðис. 2). 

Ó ïацієнтів іç ÎÏ ç віком віäçна÷аëосÿ 
çниæеннÿ ðівнÿ 25(OH)D. Ðівенü ÏÃ ó õво-
ðиõ ç ÎÏ äостовіðно не çмінювавсÿ ç віком 
(ðис. 3).

Досëіäæеннÿ станó ÌÙÊÒ ó õвоðиõ ç 
ÎÏ çа ðіçноãо ðівнÿ 25(ÎН)D не виÿвиëо 
äостовіðно¿ ðіçниці ïокаçників ÌÙÊÒ. Ïðи 
вив÷енні коðеëÿційниõ çв’ÿçків міæ вміс-
том 25(ÎН)D та ÌÙÊÒ виÿвëено äостовіð-
ні коðеëÿційні çв’ÿçки на ðівні çони Ваðäа 
(r=0,14, p<0,04), веðтëюãа (r=0,18, p<0,01), 
ïðоксимаëüноãо віääіëó стеãново¿ кістки 
(r=0,16, p<0,02), ниæніõ кінцівок (r=0,14, 
p<0,04), кісток ïеðеäïëі÷÷ÿ 33% (r=0,13, 
p<0,05). Òакоæ, виÿвëено äостовіðнó коðе-
ëÿцію міæ ðівнем ÏÃ та ÌÙÊÒ на ðівні 
õðебта (r=0,18, p<0,01) (табë. 1). 
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Ðèс. 1. Ðîзïîдіë ïаöіºнòів за рівнеì 25(ÎÍ)D (A) òа ïараòãîрìîнó (В).
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Ðèс. 2. Êîреëÿöіéнèé зв’ÿзîк ìіж рівнÿìè 25(OH)D òа ïараòãîрìîнó в îбсòеженèх ïаöіºнòів.
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225 ïацієнтів ç ÎÏ в анамнеçі маëи ниçü-
коенеðãети÷ні ïеðеëоми. Ñеðеä ниõ – 82,2% 
ïацієнтів іç ДВD та ëиøе 7,1% обстеæениõ 
іç ноðмаëüним ðівнем 25(ÎН)D (ðис. 4). 

Ðèс. 4. Часòîòа нèзькîенерãеòèчнèх ïереëî-
ìів ó ïаöіºнòів з îсòеîïîрîзîì за різнîãî рівнÿ  

25(ÎÍ)D.

Ó 16,4% õвоðиõ ç ÎÏ ðеєстðóваëисÿ ïе-
ðеëоми тіë õðебців. Веðтебðаëüні ïеðеëоми 

в ïеðеваæній сво¿й біëüøості çóстðі÷аëисÿ 
в ïацієнтів іç ДВD (86,5%). 
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Ðèс. 5. Часòîòа ïереëîìів òіë хребöів ó ïаöіºнòів 
з îсòеîïîрîзîì за різнîãî рівнÿ 25(ÎÍ)D.

Вèснîвкè. 
1. Ó ïацієнтів ç ÎÏ ДВD äіаãностóвав-

сÿ ó 80,7% виïаäків, НВD – ó 11,5%, а в 
7,9% ïацієнтів ðівенü 25(ÎН)D çнаõоäивсÿ 
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Ðèс. 3. Çв’ÿзîк ìіж вікîì òа рівнеì 25(ÎÍ)D òа ïараòãîрìîна в îбсòеженèх з îсòеîïîрîзîì.

Таблиця 1. Кореляційні зв’язки між мінеральною щільністю кісткової тканини та 25(ОН)D і паратгормоном у 
пацієнтів з остеопорозом

Ïокаçник
25(ÎН)D, нмоëü/ë ÏÃ, ïã/мë

r p r p

ïоïеðековий віääіë õðебта, ã/см2 -0,03 0,64 0,12 0,08
øийка стеãново¿ кістки, ã/см2 0,12 0,09 -0,05 0,43
çона Ваðäа, ã/см2 0,14 0,04 -0,07 0,29
веëикий веðтëюã, ã/см2 0,18 0,01 -0,04 0,56
ïðоксимаëüний віääіë стеãново¿ 
кістки, ã/см2 0,16 0,02 -0,001 0,91
веðõні кінцівки, ã/см2 0,04 0,57 -0,07 0,31
ниæні кінцівки, ã/см2 0,14 0,04 -0,06 0,33
тóëóб, ã/см2 -0,01 0,88 0,13 0,06
õðебта, ã/см2 -0,07 0,27 0,18 0,01
total body, ã/см2 0,08 0,25 0,05 0,45
óëüтðаäистаëüний віääіë ïеðеä-
ïëі÷÷ÿ, ã/см2 0,09 0,18 -0,04 0,57
ïеðеäïëі÷÷ÿ 33 %, ã/см2 0,13 0,05 -0,08 0,21
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в меæаõ ноðми. частота втоðинноãо ãіïеð-
ïаðатиðеоçó скëаäаëа 13,9%. 

2. Ó õвоðиõ ç ÎÏ сïостеðіãавсÿ неãа-
тивний äостовіðний тісний коðеëÿційний 
çв'ÿçок міæ ðівнем вітамінó D та ÏÃ (r=-
0,22, p<0,0001). 

3. Ó ïацієнтів ç ÎÏ віäçна÷аëосÿ äосто-
віðне çниæеннÿ ðівнÿ 25(OH)D ç віком (r=-
11, p=0,04). Ðівенü ÏÃ ç віком äостовіðно не 
çмінювавсÿ. 

4. Досëіäæеннÿ станó ÌÙÊÒ ó ïацієнтів 
ç ÎÏ çа ðіçноãо ðівнÿ 25(ÎН)D не виÿви-
ëо äостовіðно¿ ðіçниці ïокаçників ÌÙÊÒ. 
Ïðи вив÷енні коðеëÿційниõ çв’ÿçків міæ 
ðівнем 25(ÎН)D та ÌÙÊÒ виÿвëено äосто-
віðні коðеëÿці¿ на ðівні çони Ваðäа (r=0,14, 
p<0,04), веðтëюãа (r=0,18, p<0,01), ïðокси-
маëüноãо віääіëó стеãново¿ кістки (r=0,16, 
p<0,02), ниæніõ кінцівок (r=0,14, p<0,04), 
кісток ïеðеäïëі÷÷ÿ – 33% (r=0,13, p<0,05). 
Òакоæ, виÿвëено äостовіðний коðеëÿційний 
çв’ÿçок міæ ðівнем ÏÃ та ÌÙÊÒ на ðівні 
õðебта (r=0,18, p<0,01). 

5. Ñеðеä óсіõ ïацієнтів, ÿкі в анамнеçі 
маëи ниçüкоенеðãети÷ні ïеðеëоми, 82,2% 
маëи äеôіцит вітамінó D.
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VITAMIN D DEFICIENCY IN PATIENTS WITH 
OSTEOPOROSIS

Povoroznyuk V.V., Balatska N.I., T.V. Orlyk, 
Bystrytska M.A.

Summary. There were examined 283 patients with 
systemic osteoporosis aged 40-94 years who were 
treated in department of age-related changes of 

musculoskeletal diseases SI “Institute of Geron-
tology named after acad. D.F. Chebotarev NAMS 
Ukraine”. The average age of women – (65,26±0,60) 
years, men – (65,25±2,12) years. There were eval-
uated levels of 25-OH vitamin D3 (25(OH)D) and 
parathyroid hormone (PTH) by Eleksys 2010 ana-
lyzer (Roche Diagnostics, Germany). Bone mineral 
density was measured by DXA “Prodigy”. 
Researches show that vitamin D deficiency was di-
agnosed in 80.7 % patients, insufficiency – in 11,5% 
examined and in 7,9% people had normal level of 
25(OH)D. It was found significant correlations be-
tween 25(OH)D amount and bone mineral density 
at the level of Ward’s zone (r=0,14, p<0,04), tro-
chanter (r=0,18, p<0,01 ), proximal femur (r=0,16, 
p<0,02), lower extremities (r=0,14, p<0,04), forearm 
33% (r=0,13, p<0,05). 82,2% patients with low-ener-
gy fractures has got vitamin D deficiency. 

Key words: vitamin D, osteoporosis, bone mineral 
density.

дЕФИцИТ ВИТАМИНА D у ПАцИЕНТОВ С 
ОСТЕОПОРОЗОМ

Поворознюк В.В., Балацкая Н.И., Орлик Т.В., 
Быстрицкая М.А.

Ðезюìе. Îбсëеäовано 283 ïациента с системным 
остеоïоðоçом в воçðасте 40-94 ãоäа, котоðые наõо-
äиëисü в кëинике воçðастныõ иçменений оïоðно-
äвиãатеëüноãо аïïаðата ÃÓ «Èнститóт ãеðонтоëо-
ãии имени акаä. Д.Ô. чеботаðева НАÌН Óкðаи-
ны». Ïоäавëÿющее боëüøинство обсëеäованныõ 
составиëи æенщины – 90,4%. Ñðеäний воçðаст ïо-
сëеäниõ – (65,26±0,60) ëет, мóæ÷ин – (65,25±2,12) 
ëет. Всем ïациенткам иçó÷аëи óðовни 25-ÎН ви-
тамина D3 (25 (ÎН) D) и ïаðатãоðмона с ïомощüю 
эëектðоõемиëюминисцентноãо метоäа на анаëиçа-
тоðе Eleksys 2010 (Roche Diagnostics, Ãеðманиÿ) 
тест-системами cobas. Îïðеäеëение минеðаëüной 
ïëотности костной ткани ðаçëи÷ныõ отäеëов ске-
ëета осóществëÿëосü äвóõэнеðãети÷ным ðентãе-
новским äенситометðом “Prodigy”. 
Ïо ðеçóëüтатам иссëеäованиÿ äеôицит витамина 
D äиаãностиðоваëсÿ ó 80,7% обсëеäованныõ, не-
äостато÷ностü – ó 11,5%, а ó 7,9% ïациентов со-
äеðæание 25(ÎН)D наõоäиëосü в ïðеäеëаõ ноð-
мы. Ïðи иçó÷ении коððеëÿционныõ свÿçей меæäó 
óðовнем 25(ÎН)D и минеðаëüной ïëотностüю кост-
ной ткани óстановëены äостовеðные коððеëÿции 
на óðовне çоны Ваðäа (r=0,14, p<0,04), веðтеëа 
(r=0,18, p<0,01), ïðоксимаëüноãо отäеëа беäðен-
ной кости (r=0,16, p<0,02), ниæниõ коне÷ностей 
(r=0,14, p<0,04), костей ïðеäïëе÷üÿ 33% (r=0,13, 
p<0,05). Ñðеäи всеõ ïациентов, котоðые в анамне-
çе æиçни имеëи ниçкоэнеðãети÷еские ïеðеëомы, ó 
82,2% äиаãностиðован äеôицит витамина D. 

Ключевые слова: äеôицит витамина D, остеоïоðоç, 
минеðаëüнаÿ ïëотностü костной ткани. 
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Дисïëаçиÿ соеäинитеëüной ткани 
(ДÑÒ) – насëеäственные наðóøениÿ соеäи-
нитеëüной ткани, объеäиненные в синäðомы 
и ôенотиïы на основе общности внеøниõ и/
иëи висцеðаëüныõ ïðиçнаков и õаðактеðи-
çóющиесÿ ãенети÷еской неоäноðоäностüю и 
мноãообðаçием кëини÷ескиõ ïðоÿвëений от 
äобðока÷ественныõ сóбкëини÷ескиõ ôоðм 
äо ðаçвитиÿ ïоëиоðãанной и ïоëисистем-
ной ïатоëоãии с ïðоãðеäиентным те÷ением. 
Ïо самым скðомным ïоäс÷етам ïокаçате-
ëи ðасïðостðаненности ДÑÒ соïоставимы с 
ðасïðостðаненностüю основныõ социаëüно-
çна÷имыõ неинôекционныõ çабоëеваний [2, 
5, 7].

Всеобъемëющее ðасïðостðанение в оð-
ãаниçме соеäинитеëüной ткани оïðеäеëÿ-
ет ïоëиоðãанностü ïоðаæений ïðи ДÑÒ: 
костно-сóставные иçменениÿ, коæные, 
мыøе÷ные, ãëаçные, сеðäе÷но-сосóäистые 
и бðонõо-ëеãо÷ные ïðоÿвëениÿ, ïатоëо-
ãиÿ æеëóäо÷но-киøе÷ноãо тðакта, ïо÷ек и 
оðãанов маëоãо таçа, внеøние маëые ано-
маëии ðаçвитиÿ (äисмоðôии). Дисïëа-
çиÿ соеäинитеëüной ткани óсëовно ðаçäе-
ëÿетсÿ на äиôôеðенциðованные ôоðмы 
(с выÿвëенным тиïом насëеäованиÿ и 
о÷еð÷енной кëини÷еской симïтомати-
кой – синäðом Ìаðôана, несовеðøенный 
остеоãенеç, синäðом Эëеðса-Данëоса и 
äð.) и неäиôôеðенциðованные (НДÑÒ) 
– набоð ôенотиïи÷ескиõ ïðиçнаков, не 
óкëаäывающиõсÿ ни в оäно  иç иçвестныõ 
çабоëеваний. 

В совðеменной ëитеðатóðе име-
етсÿ äостато÷ное коëи÷ество ðабот, 
äокаçывающиõ óсóãóбëÿющóю ðоëü ДÑÒ 
в ôоðмиðовании ðаçëи÷ныõ виäов сомати-
÷еской ïатоëоãии [1, 3, 4]. Несмотðÿ на сó-
ществóющее еäинство вçãëÿäа на остеоãе-
неç çäоðовыõ ëюäей, äо сиõ ïоð остают-

сÿ неиçó÷енными отäеëüные воïðосы кост-
ноãо метабоëиçма ðаçныõ кëини÷ескиõ ва-
ðиантов неäиôôеðенциðованныõ äисïëа-
çий соеäинитеëüной ткани. В свÿçи с этим 
öеëью нашеãî èссëедîванèÿ быëо ïðо-
вести сðавнитеëüнóю оценкó костноãо об-
мена, метабоëиçма соеäинитеëüной тка-
ни и минеðаëüной ïëотности костной тка-
ни ïðи выбðанныõ ваðиантаõ внеøниõ и 
висцеðаëüныõ ïðоÿвëений НДÑÒ (НДÑÒ с 
ïоðаæением оðãанов æеëóäо÷но-киøе÷ноãо 
тðакта и НДÑÒ беç  äанной висцеðаëüной 
ïатоëоãии). 

Ìаòерèаëы è ìеòîды. Ïðи выÿвëении 
ó обсëеäованныõ ïациентов соеäинитеëü-
нотканной äисïëаçии исïоëüçоваëи кðи-
теðии, ïðеäставëенные в ðекоменäаци-
ÿõ ïо насëеäственным наðóøениÿм соеäи-
нитеëüной ткани [3]. Диаãноç НДÑÒ баçи-
ðоваëсÿ на основании óãëóбëенноãо ана-
ëиçа анамнести÷ескиõ и антðоïометðи-
÷ескиõ äанныõ, ðеçóëüтатов кëини÷ес-
коãо обсëеäованиÿ с ó÷етом коëи÷ества и 
выðаæенности  ôенотиïи÷ескиõ ïðиçнаков и 
ëабоðатоðно-инстðóментаëüной веðиôика-
ции висцеðаëüныõ äисïëастикоçависимыõ 
наðóøений. НДÑÒ óстанавëиваëи ïðи на-
ëи÷ии ó ïациента øести и боëее ïðиçнаков 
äисïëаçии соеäинитеëüной ткани. Ìета-
боëиçм соеäинитеëüной ткани оцениваëсÿ 
биоõими÷еским метоäом ïо оïðеäеëению 
óðовнÿ маðкеðов ðасïаäа коëëаãена: окси-
ïðоëина и ãëикоçоаминоãëиканов (ÃАÃ) в 
сóто÷ной мо÷е (óðовенü общиõ соеäине-
ний ÃАÃ сóëüôатов и иõ ôðакционный со-
став: ² ôðакциÿ – õонäðоитин-6-сóëüôат, 
²² ôðакциÿ – õонäðоитин-4-сóëüôат 
и ²²² ôðакциÿ – ïëоõо ðаствоðимые 
высокосóëüôатиðованные ÃАÃс, ïðеимó-
щественно кеðатансóëüôаты). Èссëеäова-
ние костноãо обмена ïðовоäиëосü биоõи-
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ми÷еским метоäом на основании оïðеäе-
ëениÿ óðовнÿ общеãо каëüциÿ и ôосôо-
ðа в сывоðотке кðови, активности маðке-
ðа костноãо ôоðмиðованиÿ (ÙÔ – щеëо÷-
ной ôосôатаçы и ее костноãо иçоôеðмен-
та – ÊÈÙÔ) и маðкеðа костной ðеçоðб-
ции (ÒÐÊÔ – таðтðатðеçистентной кисëой 
ôосôатаçы).

Ðезóëьòаòы. Ïðовеäено  комïëексное ис-
сëеäование 41 ïациента в воçðасте 42–57 
ëет (17 мóæ÷ин и 24 æенщины) с НДÑÒ. 
Все боëüные быëи ðаçäеëены на 2 ãðóïïы. 
В ² ãðóïïó воøëо 19 ÷еëовек с ïðеимó-
щественно висцеðаëüными симïтома-
ми НДÑÒ со стоðоны ÆÊÒ (äивеðтикó-
ëеç киøе÷ника, äоëиõосиãма, неäостато÷-
ностü иëеоцекаëüноãо çаïиðатеëüноãо аï-
ïаðата, коëоïтоç, äóоäено-ãастðаëüный 
ðеôëюкс). ²² ãðóïïа ïациентов (22 ÷еëо-
века) беç аномаëий со стоðоны оðãанов 
ÆÊÒ, с ïðеимóщественными ôенотиïи-
÷ескими ïðиçнаками, ó котоðыõ быëи вне-
øние коæные ïðоÿвëениÿ (ïовыøеннаÿ 
ðастÿæимостü коæи, тонкаÿ, ëеãко ðани-
маÿ коæа, обиëие ïóøковыõ воëос, øиðо-
кие атðоôи÷еские ðóбцы в виäе ïаïиðос-
ной бóмаãи), костно-сóставные (скоëиоç/
киôоç, остеоõонäðоç ïоçвоно÷ника, неста-
биëüностü, меæïоçвонковые ãðыæи, сïон-
äиëеç, сïонäиëоëистеç, киëевиäнаÿ/воðон-
кообðаçнаÿ äеôоðмациÿ ãðóäной кëетки), 
ïðоëаïс митðаëüноãо кëаïана.

Дëÿ ïоëó÷ениÿ ноðмативныõ ïокаçате-
ëей быëа обсëеäована ãðóïïа ïðакти÷ески 
çäоðовыõ ëиц (20 ÷еëовек) соответствóю-
щеãо воçðаста. 

Èссëеäование костноãо обмена баçиðова-
ëосü на иçó÷ении минеðаëüноãо ãомеоста-
çа и оïðеäеëении маðкеðов костноãо ðемо-
äеëиðованиÿ. Нами выÿвëены сëеäóющие 

особенности ôосôоðно-каëüциевоãо обмена 
ó обсëеäóемыõ боëüныõ. В обеиõ ãðóïïаõ 
ïациентов отме÷аëисü оäнотиïные иçмене-
ниÿ – ноðмаëüный óðовенü каëüциÿ кðови 
в со÷етании с ãиïеðôосôатемией, ïðи÷ем 
óðовенü ïовыøениÿ сывоðото÷ноãо ôосôо-
ðа сóщественно отëи÷аëсÿ меæäó ãðóïïа-
ми ïациентов: боëее высокие циôðы ïðе-
обëаäаëи во втоðой ãðóïïе боëüныõ. Êон-
центðациÿ äанноãо эëемента в кðови быëа 
ïовыøена на 12,5% в ïеðвой и на 29,2% – 
во втоðой ãðóïïе боëüныõ в сðавнении с 
ïðакти÷ески çäоðовыми ëицами (табë. 1). 

Èçó÷ение маðкеðов костноãо метабоëиç-
ма осóществëÿëосü в äвóõ наïðавëениÿõ 
– оцениваëосü обðаçование новой костной 
ткани и ðеçоðбциÿ стаðой кости (табë. 1). В 
ноðме интенсивностü этиõ äвóõ ïðоцессов ó 
вçðосëыõ сбаëансиðована, а ðаçобщение иõ 
ëеæит в основе ðаçвитиÿ остеоäеôицита. Ó 
всеõ обсëеäованныõ ïðациентов мы отме-
÷аëи неçна÷итеëüное ïовыøение óðовнÿ 
общей ÙÔ, котоðое быëо боëее сóществен-
но и статисти÷ески äостовеðно в ãðóïïе ïа-
циентов с НДÑÒ с æеëóäо÷но-киøе÷ными 
аномаëиÿми (ïовыøение ïокаçатеëÿ на 
15,3% в сðавнении с ãðóïïой ïðакти÷ески 
çäоðовыõ ëиц). В то æе вðемÿ активностü 
костноãо иçоôеðмента ÙÔ окаçаëасü выøе 
в 1,2 ðаçа (на 18,3%) в ãðóïïе ïациентов 
с НДÑÒ беç ïðоÿвëений со стоðоны ÆÊÒ. 
Èнтенсивностü ðеçоðбтивныõ ïðоцессов 
в костной ткани окаçаëасü выøе ноðмы ó 
всеõ ïациентов с НДÑÒ, ïðи÷ем активностü 
ÒÐÊÔ быëа ïовыøена в 2,2 ðаçа во втоðой 
ãðóïïе боëüныõ, в то вðемÿ как в ïеðвой 
отме÷аëосü ïовыøение в 1,9 ðаçа. Òаким 
обðаçом, ó ïациентов с НДÑÒ выÿвëено ðа-
çобщение ïðоцессов костноãо ðемоäеëиðо-
ваниÿ – ïовыøение костной ðеçоðбции на 

Таблица 1. Показатели минерального гомеостаза и костного ремоделирования в сыворотке крови 
обследованных пациентов

Èçó÷аемые ïокаçатеëи Ãðóïïа контðоëÿ, n=20 ² ãðóïïа, n=19 ²² ãðóïïа, n=22

Îбщий каëüций, ммоëü/ë 2,62±0,03 2,58±0,02 2,60±0,03

Ôосôоð, ммоëü/ë 1,44±0,07 1,62±0,05*,** 1,86±0,06*

ÙÔ общаÿ, Åä/ë 112,63±5,97 129,82±4,91* 124,74±5,21

ÙÔ костнаÿ ôðакциÿ, Åä/ë 84,31±4,45 89,20±3,91 99,76±4,52*

ÒÐÊÔ, нмоëü/(с∙ë) 12,74±0,36 23,51±0,63*,** 28,6±0,69*

Ï ð и м е ÷ а н и ÿ : * – ðаçëи÷иÿ äостовеðны (ð<0,05) ïðи сðавнении с анаëоãи÷ными ïокаçатеëÿми ëиц 
контðоëüной ãðóïïы, II и III ãðóïï, ** – ðаçëи÷иÿ äостовеðны (ð<0,05) ïðи сðавнении с анаëоãи÷ными ïо-
каçатеëÿми ëиц II ãðóïïы.
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ôоне óмеðенноãо ïовыøениÿ костноãо ôоð-
миðованиÿ в ãðóïïе ïациентов беç ôено-
тиïи÷ескиõ ïðоÿвëений со стоðоны оðãа-
нов ÆÊÒ.

Îксиïðоëин — оäна иç основныõ амино-
кисëот коëëаãена; оïðеäеëÿÿ еãо коëи÷ество 
в мо÷е, мы оцениваëи ðасïаä и вывеäение 
иç оðãаниçма этоãо беëка. Î катабоëиç-
ме меæкëето÷ноãо вещества соеäинитеëü-
ной ткани сóäиëи ïо веëи÷ине экскðеции 
ãëикоçаминоãëиканов (в виäе соеäинений с 
сóëüôатами) в сóто÷ной мо÷е. Ïðи иссëе-
äовании äанныõ ïокаçатеëей ó ïациентов 
обеиõ ãðóïï иçменениÿ быëи оäнотиïные – 
óвеëи÷ение экскðеции оксиïðоëина, а так-
æе óвеëи÷ение концентðации ÃАÃ сóëü-
ôатов в сывоðотке кðови, óкаçывающие 
на ãиïеðкатабоëиçм соеäинитеëüной тка-
ни. Óðовни ïовыøениÿ ïокаçатеëей сóще-
ственно отëи÷аëисü меæäó ãðóïïами ïаци-
ентов: концентðациÿ ÃАÃ сóëüôатов óве-
ëи÷иëасü в 1,4 и 1,8 ðаçа, а экскðециÿ окси-
ïðоëина с мо÷ой – в 1,6 и 2 ðаçа в ² и ²² 
ãðóïïе ïациентов соответственно в сðавне-
нии с ãðóïïой контðоëÿ. Ïовыøение óðов-
нÿ ÃАÃ отме÷аëосü ïðеимóщественно çа 
с÷ет тðетüей ôðакции ó обеиõ ãðóïï ïаци-
ентов, но äоëÿ äанной ôðакции во ²² ãðóï-
ïе боëüныõ быëа äостовеðно выøе, ÷ем в ² 
ãðóïïе (табë. 2).

Деôицит каëüциÿ ëеæит в основе ïðак-
ти÷ески ëюбоãо тиïа остеоïоðоçа. Наðóøе-
ниÿ ãомеостаçа каëüциÿ ïðивоäÿт к ïðи-
вëе÷ению в ïðоцесс костной ткани, кото-
ðаÿ ÿвëÿетсÿ основным äеïо каëüциÿ в оð-
ãаниçме. Îбеäнение костныõ çаïасов каëü-
циÿ ïðивоäит к воçникновению остеоïоðо-
çа. Но оïисанный меõаниçм ðаçвитиÿ осте-
оäеôицита актóаëен äëÿ ïатоëоãии ÆÊÒ, 
не свÿçанной с ДÑÒ. Îтсóтствие иçменений 
каëüциевоãо ãомеостаçа в ãðóïïаõ боëüныõ 
с НДÑÒ óкаçывает на иной меõаниçм наðó-
øений костноãо обмена. Даннóю особенностü 
минеðаëüноãо метабоëиçма, в со÷етании с 

óмеðенным ïовыøением активности кост-
ноãо ôоðмиðованиÿ, сóщественной актива-
цией костной ðеçоðбции и оäновðеменным 
сóществованием остеоïении, воçмоæно, 
моæно объÿснитü сëеäóющим. Ó ïациентов 
с НДÑÒ имеютсÿ äеôекты минеðаëиçации 
скеëета, ïðи÷ина котоðыõ кðоетсÿ не в äе-
ôиците соäеðæаниÿ каëüциÿ в оðãаниçме, 
а в ãенети÷ески äетеðминиðованной коëëа-
ãеноïатии, стеïенü выðаæенности котоðой 
боëее сóщественна ó ïациентов с НДÑ беç 
аномаëий со стоðоны ÆÊÒ, но с ïðеобëаäа-
нием внеøниõ коæныõ и костно-сóставныõ 
ïðоÿвëений. Óвеëи÷ение экскðеции свобоä-
ноãо оксиïðоëина ó ëиц с ДÑÒ отðаæает 
интенсивностü катабоëиçма коëëаãена, а в 
со÷етании с óвеëи÷ением концентðации в 
сывоðотке кðови ÃАÃ – наëи÷ие стðóктóð-
ноãо äеôекта экстðацеëëюëÿðноãо матðик-
са соеäинитеëüной ткани. Ïовыøение ÃАÃ 
ïðеимóщественно çа с÷ет äоëи ²²² ôðакции 
свиäетеëüствóет о боëее ðаннем стаðении 
соеäинитеëüной ткани с äестðóктивными 
иçменениÿми в тканÿõ сóставов и ïоçво-
но÷ника. Выÿвëенные иçменениÿ боëее 
ÿðко ïðоÿвëÿют себÿ во ²² ãðóïïе боëüныõ 
(беç аномаëий ÆÊÒ).

Вывîды. Êостный обмен и метабо-
ëиçм соеäинитеëüной ткани ó боëüныõ с 
НДÑÒ ïðетеðïевают иçменениÿ, стеïенü 
выðаæенности котоðыõ çависит от кëи-
ни÷ескиõ ваðиантов çабоëеваниÿ – наëи-
÷иÿ/отсóтствиÿ висцеðаëüныõ ïатоëоãий, 
вовëе÷ениÿ той ëибо иной системы. Áо-
ëее сóщественные иçменениÿ в ãомеоста-
çе набëюäаютсÿ ïðи äоминиðóющей ëо-
каëиçации соеäинитеëüно-тканныõ анома-
ëий в костно-сóставном аïïаðате, внеøниõ 
коæныõ ïðоÿвëениÿõ на ôоне отсóтствиÿ 
аномаëий со стоðоны ÆÊÒ. 
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Èссëеäóемые ïокаçатеëи ² ãðóïïа, n=19 ²² ãðóïïа, n=22 Ãðóïïа контðоëÿ, n=20

ÃАÃ сóëüôатов кðови, Åä/ë 15,76±1,4*,** 19,92±1,2* 11,07±1,1

Îксиïðоëин мо÷и, мã/сóт 30,24±2,1*,** 37,35±2,2* 18,3±1,91

Ïðиме÷аниÿ: * – ðаçëи÷иÿ äостовеðны (ð<0,05) ïо сðавнению с анаëоãи÷ными ïокаçатеëÿми ëиц контðоëü-
ной ãðóïïы, II и III ãðóïï, ** – ðаçëи÷иÿ äостовеðны (ð<0,05) ïо сðавнению с анаëоãи÷ными ïокаçатеëÿ-
ми ëиц II ãðóïïы.
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Неäостато÷ностü ïитаниÿ ÿвëÿетсÿ ðа-
сïðостðаненной ïатоëоãией ó ëиц ïоæи-
ëоãо и стаð÷ескоãо воçðаста и, ïо ðаçным 
äанным, встðе÷аетсÿ от 15% äо 90% насе-
ëениÿ [1, 2]. Òак в ÑØА внóтðибоëüни÷-
наÿ неäостато÷ностü ïитаниÿ ðеãистðи-
ðóетсÿ ó 27-46% ïациентов стаðøей воç-
ðастной ãðóïïы [6]. В Веëикобðитании äан-
наÿ ïатоëоãиÿ выÿвëÿетсÿ боëее ÷ем ó 
ïоëовины ïациентов с õðони÷ескими çа-
боëеваниÿми ÆÊÒ и ó 27% õиðóðãи÷ес-
киõ боëüныõ [4]. Неäостато÷ностü ïитаниÿ 
ÿвëÿетсÿ ôактоðом ðиска мноãиõ осëоæ-
нений как со стоðоны ïосëеоïеðационной 
ðаны, так и общиõ сомати÷ескиõ. Ñëеä-
ствием этоãо ÿвëÿетсÿ боëее äëитеëüное 
наõоæäение в стационаðе, имеютсÿ äанные 
об экономи÷ескиõ ïотеðÿõ и äаæе о вëиÿ-
нии  на ïокаçатеëи ëетаëüности [5].

Èçвестно, ÷то неäостато÷ностü ïитаниÿ 
вносит кëаä в ðиск ðаçвитиÿ мыøе÷ной сëа-
бости и стаð÷еской атаксии, ÷то несомнен-
но óвеëи÷ивает ðиск ниçкоэнеðãети÷ескиõ 
ïовðеæäений кðóïныõ сеãментов. Неäоста-
то÷ное ïостóïëение беëка ïðивоäит к сни-
æению всасываниÿ аëиментаðноãо каëüциÿ 
и äðóãиõ остеотðоïныõ минеðаëов. Деôи-
цит эноðãонóтðиентов ïðивоäит к сниæе-
нию тоëщины ïоäкоæной кëет÷атки, ÷то 
такæе неãативно вëиÿет на ðиск ïеðеëомов 
в обëасти ïðоксимаëüноãо отäеëа беäðа.

Î÷евиäно, ÷то ïациенты с ïеðеëомами 
ïðоксимаëüноãо отäеëа беäðа çа÷астóю ÿв-
ëÿютсÿ ïðеäставитеëÿми стаðøей воçðаст-
ной ãðóïïы и имеют как мноãо÷исëенные 
соïóтствóющие сомати÷еские çабоëеваниÿ, 
так и метабоëи÷еские  çабоëеваниÿ скеëета. 

Ïовðеæäениÿ скеëета, несомненно, вëи-
ÿют на энеðãети÷еский баëанс. Èçвестно, 
÷то ïðи ïовðеæäении кðóïноãо сеãмента 

энеðãети÷ескаÿ ïотðебностü воçðастает в 
1,2 ðаçа, ïðи ïеðитоните – äо 1,4 ðаçа и 
ïðи ðасïðостðаненныõ оæоãаõ – äо 1,9 ðаç 
[3]. Òаким обðаçом, неäостато÷ностü ïита-
ниÿ сðеäи ïациентов стаðøей воçðастной 
ãðóïïы ÿвëÿетсÿ весüма ðасïðостðаненной 
ïатоëоãией, в то æе вðемÿ имеетсÿ неäо-
стато÷но свеäений, касающиõсÿ ее ðасïðо-
стðаненности сðеäи ïациентов оðтоïеäи-
÷ескоãо ïðоôиëÿ, свеäениÿ, äостóïные в 
ëитеðатóðе, – ôðаãментаðные, ðеçóëüтаты 
иõ неоäноçна÷ные.     

Öеëью èссëедîванèÿ ïосëóæиëо иçó÷е-
ние ðасïðостðаненности неäостато÷ности 
ïитаниÿ ó ïациентов оðтоïеäи÷ескоãо ïðо-
ôиëÿ, ãосïитаëиçиðованныõ ïо ïовоäó ïе-
ðеëома беäðа. 

Ìаòерèаëы è ìеòîды. Áыëи ïðоана-
ëиçиðованы ðеçóëüтаты обсëеäованиÿ 74 
ïациентов, ãосïитаëиçиðованныõ в ÁÑÌÏ 
и ÃÃВВ ã. Óôы ïо ïовоäó ïеðеëома ïðо-
ксимаëüноãо отäеëа беäðа. Ñðеäний воç-
ðаст ïациентов 67,2 ëет, мóæ÷ин ãосïи-
таëиçиðовано 25 (33,8%), æенщин – 49 
(66,2%) (ðис.1). Îсновной ïðи÷иной ãос-
ïитаëиçации быëи бытовые тðавмы ó 47 
(63,5%) и óëи÷ные тðавмы ó 18 (24,3%) ïа-
циентов, иные меõаниçмы быëи отме÷ены 
ó 9 (12,2%) ïациентов. Наибоëее ÷астым 
тиïом ïовðеæäениÿ в 65 сëó÷аÿõ (87,8%) 
быëи ïеðеëомы тиïа 32 А и 32 B ïо АÎ, 
ïеðеëомы тиïа 23 Ñ быëи выÿвëены ó 9 
(12,2%) ïациентов.

Анаëиç нóтðитивноãо статóса ïðоиçво-
äиëсÿ ïðи ïомощи кëинико-ëабоðатоðныõ 
метоäов, ðекоменäованныõ “EPSEN”, а 
именно сóбъективной общей оценки, äи-
аãностики биоõими÷ескиõ маðкеðов, та-
киõ как общий беëок сывоðотки и аëüбó-
миноваÿ ôðакциÿ. Çабоð кðови на биоõи-
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ми÷еские маðкеðы осóществëÿëсÿ в óтðен-
ние ÷асы, натощак, в те÷ение ïеðвыõ сóток 
ïосëе ãосïитаëиçации. Ñывоðото÷ный аëü-
бóмин ÿвëÿетсÿ ваæным ïаðаметðом ðис-
ка õиðóðãи÷ескоãо вмеøатеëüства, õотÿ 
наïðÿмóю не отðаæает стеïенü неäоста-
то÷ности ïитаниÿ, в то æе вðемÿ çамеä-
ëенное восстановëение ïокаçатеëÿ моæет 
бытü сëеäствием äеôицита аëиментаð-
ноãо аçота. На ïокаçатеëü сывоðото÷ноãо 
аëüбóмина вëиÿют еãо äинами÷еское ïе-
ðеðасïðеäеëение меæäó сосóäистым ðóс-
ëом и интеðстициаëüным ïðостðанством, 
а такæе еãо ðаçвеäение ïðи иçменении 
объема циðкóëиðóющей ïëаçмы. Воçðас-
тающаÿ скоðостü ïðоникновениÿ аëüбóми-
на иç сосóäистоãо ðóсëа в интеðстициаëü-
ное ïðостðанство свÿçана с цитокиновым 
ответом оðãаниçма на тðавмó, а ðаçвеäе-
ние обóсëавëиваетсÿ ввеäением æиäкос-
ти в оðãаниçм ïациента. Аëüбóмин име-
ет äëитеëüный ïеðиоä ïоëóðасïаäа, ско-
ðостü ïеðеðасïðеäеëениÿ еãо иç кðовотока 
в интеðстициаëüное ïðостðанство и воçв-
ðащение наçаä в сосóäистое ðóсëо ÷еðеç 
ëимôó в 10 ðаç выøе скоðости еãо синте-
çа. Áеëки с боëее коðотким ïеðиоäом ïоëó-
ðасïаäа, ïðеаëüбóмин и тðансôеððин, так 
æе, как и аëüбóмин, ïоäвеðæены сиëüномó 
вëиÿнию ïеðеðасïðеäеëениÿ и ðаçвеäениÿ, 
они çна÷итеëüно ÷óвствитеëüнее отðаæа-
ют стеïенü выðаæенности метабоëи÷ескоãо 
стðесса, в то æе вðемÿ иõ ïðименение çа-
тðóäнитеëüно в кëини÷еской ïðактике вви-
äó оðãаниçационныõ ïðи÷ин.

Ðезóëьòаòы èссëедîванèÿ. В ðеçóëüтате 
ïðовеäенноãо иссëеäованиÿ быëо выÿвëено, 
÷то 7 (26,9%) ïациентов моëоæе 60 ëет и 22 

(45,8%) стаðøе 60 ëет отметиëи сниæение 
веса боëее ÷ем на 5%, в то вðемÿ как окоëо 
18% ïациентов вообще не сëеäиëи çа весом 
в те÷ение 6 месÿцев, ïðеäøествóющиõ ãос-
ïитаëиçации. 

Неäостато÷ностü ïитаниÿ быëа выÿвëена 
ó 2 (28,6%) ïациентов моëоæе 50 ëет, ó 17 
(81,1%) ïациентов в воçðастном äиаïаçо-
не 50-60 ëет, ó 20 (71,4%) ïациентов в äи-
аïаçоне 60-70 ëет и ó 16 (88,9%) ïациен-
тов стаðøе 70 ëет. Неäостато÷ностü ïита-
ниÿ сðеäней стеïени отме÷ена ó 10 (47,6%) 
ïациентов в ãðóïïе äо 60 ëет, ó 17 (60,7%) 
ïациентов в воçðастном äиаïаçоне 60-70 
ëет, ó 12 (66,7%) ïациентов стаðøе 70 ëет 
(ðис. 2).
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Ðèс. 2. Ðасïредеëенèе îбсëедîванных ïаöèенòîв 
ïî нóòрèòèвнîìó сòаòóсó.

Ãиïоаëüбóминемиÿ быëа отме÷ена ó 16 
(66,7%) ïациентов в воçðастной ãðóïïе äо 
60 ëет, ó 26 (86,7%) ïациентов в äиаïаçо-
не 60-70 ëет и ó 12 (92,3%) ïациентов стаð-
øе 70 ëет. Выðаæеннаÿ ãиïоаëüбóминемиÿ, 
менее 30 ã/ë, выÿвëена ó 6 (25%) ïациентов 
моëоæе 60 ëет, ó 7 (23,3%) ïациентов в äи-
аïаçоне 60-70 ëет и ó 2 (15,4%) ïациентов 
стаðøе 70 ëет (ðис. 3).
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Îбсóжденèе. Ñðеäние çна÷ениÿ об-
щеãо беëка сывоðотки и аëüбóминовой 
ôðакции, несмотðÿ на ваðиабеëüностü 
инäивиäóаëüныõ ïаðаметðов и ðеæимы ãе-
моäеëюции, ïðÿмо и неãативно коððеëиðо-
ваëи с воçðастом обсëеäóемыõ, ïðи этом çа-
висимостü быëа ëинейной с отðицатеëüным 
тðенäом (ðис. 4). 

Òаким обðаçом, выÿвëенные äанные 
свиäетеëüствóют о том, ÷то неäостато÷-
ностü ïитаниÿ ÷асто встðе÷аетсÿ ó ïаци-
ентов с маëоэнеðãети÷ескими ïеðеëома-
ми ïðоксимаëüноãо отäеëа беäðа. Ðаçëи÷-
наÿ стеïенü выðаæенности метабоëи÷еско-
ãо стðесса быëа отме÷ена боëее ÷ем ó 70% 
ïациентов в воçðастной ãðóïïе стаðøе 60 
ëет. В стðóктóðе ïациентов с неäостато÷-
ностüю ïитаниÿ в боëее ÷ем ïоëовине сëó-
÷ав быëа отме÷ена неäостато÷ностü ïита-
ниÿ сðеäней стеïени выðаæенности.

Îтноситеëüно небоëüøое коëи÷ество 
ïациентов с äекомïенсиðованной неäо-
стато÷ностüю ïитаниÿ в воçðастной ãðóï-
ïе стаðøе 70 ëет, ïо-виäимомó, свÿçано с 
неäостато÷ным коëи÷еством набëюäений в 
выбоðке, ÷то несомненно не отðаæает ис-
тиннóю ðасïðостðанностü äанной ïатоëо-
ãии в ïоïóëÿции. 

Ïо всей виäимости, наибоëüøóю оïас-
ностü ïðеäставëÿет метабоëи÷еский стðесс 
сðеäней стеïени выðаæенности, так как 
çа÷астóю ïðотекает õðони÷ески и бессимï-
томно, не соïðовоæäаÿсü выðаæенной кëи-
ни÷еской симïтоматикой иëи иçменениÿми 

стóïающиõ в стационаð ïо ïовоäó ïеðеëо-
ма ïðоксимаëüноãо отäеëа беäðа, ïо виäи-
момó, сëеäóет тщатеëüно обсëеäоватü с це-
ëüю выÿвëениÿ ôактоðов ðиска ðаçвитиÿ 
неäостато÷ности ïитаниÿ. Ïðоцесс обсëе-
äованиÿ, ïо всей виäимости, äоëæен бытü 
ðеãëаментиðован некими станäаðтами с 
ïосëеäóющей ðаçðаботкой ïëана коððек-
ции имеющиõсÿ иëи воçмоæныõ метабоëи-
÷ескиõ наðóøений, с цеëüю ïðоôиëактики 
наибоëее веðоÿтныõ ïосëеоïеðационныõ 
осëоæнений, сниæениÿ ïокаçатеëей ëе-
таëüности, сниæениÿ äëитеëüности ãосïи-
таëиçации и стоимости ëе÷ениÿ.
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ëабоðатоðныõ ïока-
çатеëей, в то æе вðе-
мÿ вïоëне веðоÿтна 
äекомïенсациÿ в äо-
оïеðационном ïеðи-
оäе в свÿçи с ката-
боëи÷еским стðессом 
всëеäствие остðой 
ðеакции оðãаниçма на 
тðавмó и цеëоãо ðÿäа 
небëа ã оïðиÿтныõ 
ôактоðов, такиõ как 
боëевой синäðом, от-
сóтствие аïïетита, 
ÿтðоãеннаÿ ãиïоäина-
миÿ и ðÿä äðóãиõ.

В свÿçи с этим 
всеõ ïациентов, ïо-
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В настоÿщее вðемÿ объектом 
ïовыøенноãо вниманиÿ иссëеäоватеëей 
становитсÿ анаëиç вçаимоäействиÿ ôиçи-
оëоãи÷ескиõ систем в óсëовиÿõ ïатоëоãии. 
Òак, иçó÷аетсÿ ïðобëема общиõ ïатоãене-
ти÷ескиõ меõаниçмов сеðäе÷но-сосóäистыõ 
çабоëеваний и наðóøений в костной тка-
ни. Ïоÿвиëисü иссëеäованиÿ ïо иçó÷е-
нию особенностей комоðбиäноãо те÷ениÿ 
атеðоскëеðоçа и инвоëютивноãо остеоïо-
ðоçа [1, 2]. Èçвестно óтÿæеëение ïðоãно-
çа иøеми÷еской боëеçни сеðäца бëаãоäа-
ðÿ ãиïеðкоаãóëÿционным сäвиãам [3]. Áыëа 
выÿвëена вçаимосвÿçü иçменений каëü-
циевоãо ãомеостаçа, ôóнкционаëüной ак-
тивности тðомбоцитов и ëиïиäноãо обме-
на с обóсëовëенными воçðастом ïðоцесса-
ми ïотеðи костной массы ó ïоæиëыõ ïа-
циентов. Çна÷имым ôактоðом ðиска небëа-
ãоïðиÿтноãо ïðотеканиÿ и ïðоãноçа иøе-
ми÷еской боëеçни сеðäца ó ниõ становит-
сÿ ïовыøение аãðеãационной сïособности 
тðомбоцитов ïðи сóщественном сниæении 
минеðаëüной ïëотности костной ткани. В 
свÿçи с этим АДÔ-инäóциðованнаÿ аãðе-
ãациÿ тðомбоцитов ðассматðиваетсÿ авто-
ðами иссëеäованиÿ как ïаðаметð, наибоëее 
çависимый от óðовнÿ минеðаëüной ïëот-
ности костной ткани, и ïоэтомó ðекоменäó-
етсÿ ими äëÿ оценки состоÿниÿ сосóäисто-
тðомбоцитаðноãо çвена ãемостаçа ó этой 
ãðóïïы ïациентов [4].

Èнтеðес ïðеäставëÿет иçó÷ение иçме-
нений оïисанныõ систем в боëее моëоäом 
воçðастном ïеðиоäе, а такæе иçменений, 
выçванныõ воçäействием ðаçëи÷ныõ ôак-
тоðов, наïðимеð, ïðименением такиõ ïðе-
ïаðатов, как ãëюкокоðтикоиäы.

Öеëь èссëедîванèÿ – выÿвитü особен-
ности ïокаçатеëей состоÿниÿ костной тка-
ни и ôóнкциониðованиÿ тðомбоцитаðно-

ãо çвена ãемостаçа ïðи эксïеðиментаëüном 
моäеëиðовании наðóøений обмена костной 
ткани с ïомощüю ãëюкокоðтикоиäов.

Ìаòерèаëы è ìеòîды. Èссëеäова-
ние ïðовоäиëосü на 2 ãðóïïаõ беëыõ 
кðыс самок в воçðасте 6 месÿцев с мас-
сой 210±30 ã. Êонтðоëüнаÿ ãðóïïа состав-
ëÿëа 6 æивотныõ, ãðóïïа с моäеëüю наðó-
øениÿ ðемоäеëиðованиÿ костной ткани – 
15 æивотныõ. Эксïеðиментаëüные маниïó-
ëÿции ïðовоäиëисü в соответствии с ïðин-
циïами Åвðоïейской конвенции о çащите 
ïоçвоно÷ныõ æивотныõ (Ñтðасбóðã, 1986) 
и «Îбщими ïðинциïами эксïеðиментов на 
æивотныõ», оäобðенными I Национаëüным 
конãðессом ïо биоэтике (Êиев, 2001) [5].

Эксïеðиментаëüное наðóøение ðемоäе-
ëиðованиÿ костной ткани соçäаваëи ïóтем 
ввеäениÿ 0,375 мë äексаметаçона ôосôата 
внóтðимыøе÷но äваæäы в неäеëю в те÷е-
ние месÿца.

Îïðеäеëение сóммаðноãо, свобоäноãо и 
свÿçанноãо оксиïðоëина в мо÷е ïðовоäиëи 
ïо метоäике Ï.Н. Øаðаева [6].

Êðовü äëÿ иссëеäованиÿ аãðеãации 
тðомбоцитов бðаëи иç сеðäца.

Èнäóциðованнаÿ аãðеãациÿ тðомбоци-
тов иссëеäоваëасü с ïðименением ком-
ïüютеðиçиðованноãо анаëиçатоðа аãðеãа-
ции тðомбоцитов «SOLAR-2110» (Áеëа-
ðóсü). В ка÷естве инäóктоðа исïоëüçова-
ëи аäеноçинäиôосôат (АДÔ) в концентðа-
ции 2,5, 5,0 и 10,0 мкмоëü/ë. Çаïисü аãðе-
ãатоãðамм ïðовоäиëасü ïðи 37°Ñ в те÷ение 
10 минóт. Ïосëеäóющий анаëиç аãðеãаци-
онной кðивой вкëю÷аë в себÿ оценкó тиïа 
аãðеãатоãðаммы и оïðеäеëение сëеäóющиõ 
ïокаçатеëей: 1) стеïени аãðеãации – мак-
симаëüноãо % светоïðоïóсканиÿ ïëаçмы; 2) 
вðемени äостиæениÿ максимаëüной скоðос-
ти аãðеãации – вðемени äостиæениÿ макси-
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маëüноãо % светоïðоïóсканиÿ; 3) скоðости 
аãðеãации, ðасс÷итываемой в те÷ение 30 се-
кóнä ïосëе на÷аëа аãðеãации тðомбоцитов. 

Ñтатисти÷ескаÿ обðаботка ðеçóëüтатов 
иссëеäований ïðовоäиëасü неïаðаметðи-
÷еским метоäом с ïомощüю U-кðитеðиÿ 
Ìанна-Óитни [7].

Ðезóëьòаòы è èх îбсóжденèе. Èссëеäо-
вание óðовнÿ оксиïðоëина мо÷и ó кðыс ïðи 
соçäании ãëюкокоðтикоиäной моäеëи наðó-
øениÿ состоÿниÿ костной ткани выÿвиëо 
иçменениÿ всеõ тðеõ ôðакций оксиïðоëина 
– сóммаðноãо, свобоäноãо и свÿçанноãо. Ïо-
сëе соçäаниÿ ãëюкокоðтикоиäноãо наðóøе-
ниÿ состоÿниÿ костной ткани ó кðыс ïðо-
иçоøëо сниæение как сóммаðноãо, так и 
свобоäноãо, а такæе свÿçанноãо оксиïðоëи-
на (ð<0,05) (ðис. 1).

Èçó÷ение ôóнкционаëüной активности 
тðомбоцитов ó кðыс с эксïеðиментаëüным 
наðóøением состоÿниÿ костной тка-
ни выÿвиëо ïðиçнаки на÷аëа иçменений 
ôóнкций тðомбоцитаðноãо çвена ïоä вëиÿ-
нием ãëюкокоðтикоиäов.

Ïðи концентðации инäóктоðа аãðеãа-
ции 2,5 мкмоëü/ë стеïенü аãðеãации тðом-
боцитов, вðемÿ äостиæениÿ максимаëüной 
скоðости аãðеãации и скоðостü аãðеãации ó 
æивотныõ ïо÷ти не отëи÷аëисü от ïаðаме-
тðов контðоëüниõ æивотныõ (табë. 1).

Ïðи концентðации инäóктоðа аãðеãации 
5 мкмоëü/ë ó кðыс с наðóøением состоÿ-
ниÿ костной ткани все ïаðаметðы аãðеãа-
ции имеëи тенäенцию к сниæению в сðав-
нении с таковыми ó контðоëüныõ æивотныõ 
(табë. 2).

Èçó÷ение ïаðаметðов ôóнкционаëüной 
активности тðомбоцитов ïðи концентðа-
ции инäóктоðа аãðеãации 10 мкмоëü/ë ó 
æивотныõ с наðóøенным состоÿнием кост-
ной ткани ïокаçаëо, ÷то все ïаðаметðы 
аãðеãации такæе имеëи тенäенцию к сни-
æению в сðавнении с ïокаçатеëÿми 
контðоëüныõ æивотныõ (табë. 3).

Таблица 1. Параметры агрегации у крыс с экспериментальным глюкокортикоидным (ГКС) нарушением состо-
яния костной ткани при концентрации АдФ 2,5 мкмоль/л

Ãðóïïы æивотныõ
Ïаðаметðы аãðеãации

Ñтеïенü аãðеãации, %
Вðемÿ äостиæениÿ максимаëüной 

скоðости аãðеãации, сек
Ñкоðостü аãðеãации, %/мин

Êонтðоëü 45,1±10,55 85,2±7,78 59,12±21,49

ÃÊÑ 41,58±8,73 81,9±9,29 66,22±9,44

Таблица 2. Параметры агрегации у крыс с экспериментальным глюкокортикоидным (ГКС) нарушением состо-
яния костной ткани при концентрации АдФ 5 мкмоль/л

Ãðóïïы æивотныõ
Ïаðаметðы аãðеãации

Ñтеïенü аãðеãации, %
Вðемÿ äостиæениÿ максимаëüной 

скоðости аãðеãации, сек
Ñкоðостü аãðеãации, %/мин

Êонтðоëü 80,4±9,25 132,66±8,08 107,4±10,41
ÃÊÑ 61,61±7,66 105,6±10,69 87,06±7,57

Таблица 3. Параметры агрегации у крыс с экспериментальным глюкокортикоидным (ГКС) нарушением состо-
яния костной ткани при концентрации АдФ 10 мкмоль/л

Ãðóïïы æивотныõ

Ïаðаметðы аãðеãации

Ñтеïенü аãðеãации, %
Вðемÿ äостиæениÿ максимаëüной 

скоðости аãðеãации, сек
Ñкоðостü аãðеãации, %/мин

Êонтðоëü 90,5±6,22 202,5±4,66 108,5±11,25

ÃÊÑ 85,37±8,99 178,36±18,71 91,41±9,77

суммарный
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Ðèс. 1. Óрîвень фракöèé îксèïрîëèна ó крыс ïрè 
ãëюкîкîрòèкîèднîé ìîдеëè нарóшенèÿ сîсòîÿ-

нèÿ кîсòнîé òканè (ìã/сóò).
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Ìоðôоëоãи÷ескаÿ веðиôикациÿ выÿвиëа 
äестðóктивные иçменениÿ в костной ткани 
эксïеðиментаëüныõ æивотныõ (ðис.2 (а, б), 
3 (а, б)).

       
          а)                                   б)

Ðèс. 2. Òеëî ïîзвîнка эксïерèìенòаëьнîé крысы. 
Ãеìаòîксèëèн è эîзèн.

Ïðиме÷аниÿ: а) Îк.10, об. 40; б) Îк.10, об. 20.

         

        а)                                 б)
Ðèс. 3. Ôраãìенò бедреннîé кîсòè эксïерè ìен-
òаëьнîé крысы. Ãеìаòîксèëèн è эîзèн. Îк.10, îб. 40.

Òаким обðаçом, ïоä воçäействием ãëю-
кокоðтикоиäа в соеäинитеëüной тка-
ни и тðомбоцитаðном çвене ãемостаçа 
эксïеðиментаëüныõ æивотныõ отме÷ены 
ïеðви÷ные иçменениÿ. Óðовенü оксиïðоëи-
на ÿвëÿетсÿ отðаæением метабоëиçма со-
еäинитеëüной ткани [8]. Воçмоæно, сниæе-
ние этоãо óðовнÿ свиäетеëüствоваëо о çа-
меäëении обменныõ ïðоцессов в ней. На-
ибоëüøее сниæение концентðации набëю-
äаëосü ó беëковосвÿçанноãо оксиïðоëина, 
÷то отðаæаëо сниæение ïðоцессов синтеçа. 
Óменüøение ïаðаметðа свобоäноãо окси-
ïðоëина оçна÷аëо çамеäëение и ïðоцессов 
ðасïаäа коëëаãена соеäинитеëüной тка-
ни, веðоÿтно, в свÿçи с истощивøимсÿ еãо 
коëи÷еством. Ìоðôоëоãи÷ескаÿ каðтина 
костной ткани ïоäтвеðæäает это ïðеäïо-
ëоæение. Êðоме тоãо, ïðосëеæиваëасü тен-
äенциÿ сниæениÿ ôóнкционаëüной актив-
ности тðомбоцитов ïоä воçäействием ãëю-

кокоðтикоиäов, ÷то óсиëиваëосü бëаãоäаðÿ 
общности и вçаимосвÿçанности ïðоцессов, 
ïðоисõоäÿщиõ в кðови и соеäинитеëüной 
ткани. Îäнако, ÷еткой каðтины иçменениÿ 
этоãо ïокаçатеëÿ на äанном этаïе ïðосëе-
æено не быëо. Веðоÿтно, óãëóбëение наðó-
øений моæет настóïитü на боëее ïоçëниõ 
сðокаõ воçäействиÿ.

Вывîды. Вðеменные ðамки иссëеäова-
ниÿ ïоçвоëиëи çаметитü наðóøениÿ ïðо-
теканиÿ биоõими÷ескиõ ïðоцессов в со-
еäинитеëüной ткани, в ÷астности в кости, 
и äаæе äестðóктивные микðоскоïи÷еские 
ïðоцессы. Îäнако, на äанном вðеменном 
интеðваëе наðóøениÿ ôóнкционаëüной ак-
тивности тðомбоцитаðноãо çвена ãемостаçа 
тоëüко на÷аëи ïðоÿвëÿтüсÿ.
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Всòóï. Òеðмін «ôіçи÷ний ðоçвиток» ó 
кëіні÷ній ïеäіатðі¿ ðоçóміютü ÿк äинамі÷-
ний ïðоцес çбіëüøеннÿ äовæини та маси 
тіëа, ðоçвиток окðемиõ ÷астин тіëа та біо-
ëоãі÷ноãо äоçðіваннÿ äитини в томó ÷и ін-
øомó ïеðіоäі äитинства. Öі ïðоцеси ãоëо-
вним ÷ином çаïðоãðамовані сïаäковими ме-
õаніçмами й çа оïтимаëüниõ óмов æиттєäі-
ÿëüності ðеаëіçóютüсÿ çа ÷ітко встановëе-
ним ïëаном. Îäнак, несïðиÿтëиві ôактоðи 
çовніøнüоãо сеðеäовища, óмови õаð÷óван-
нÿ, соціаëüні ôактоðи й, що не менø ваæ-
ëиво, наÿвністü çаõвоðюваннÿ, моæóтü ви-
ÿвëÿти біëüøий вïëив на ôіçи÷ний ðоçви-
ток, ніæ ãенети÷ні або інøі біоëоãі÷ні ôак-
тоðи, особëиво в ïеðіоä інтенсивноãо ðостó 
та ðоçвиткó äитини [1, 2].

Îстанніми ðоками в наóковиõ коëаõ все 
÷астіøе обãовоðюєтüсÿ ïðобëематика çа-
тðимки ôіçи÷ноãо ðоçвиткó ó õвоðиõ на 
ювеніëüний ðевмато¿äний аðтðит (ÞÐА) 
äітей та ¿¿ насëіäки – остеоïеніÿ, ÷асті ïе-
ðеëоми, ниçüка ÿкістü æиттÿ. Ðеçóëüта-
ти ïðи÷ин çатðимки ôіçи÷ноãо ðоçвиткó 
÷асто бóëи неоäноçна÷ні. Òак, ß.ª. Áой-
ко та ін. ïокаçаëи, що активністü ðевма-
ти÷ноãо ïðоцесó є основною ïðи÷иною çни-
æеннÿ темïів ðостó, тоäі ÿк статü, тðива-
ëістü çаõвоðюваннÿ, ваðіант ïеðебіãó, çа-
стосóваннÿ метотðексатó не маëи сóттєво-
ãо вïëивó на темïи ðостó äітей ç ÞÐА [3]. 
Ó äосëіäæеннÿõ Н.Н. Êаëаäçе та ін. äовеäе-
но вçаємоçв’ÿçок çатðимки ôіçи÷ноãо ðоç-
виткó й сóãëобово-вісцеðаëüно¿ ôоðми çа 

øвиäкоïðоãðесóю÷оãо ïеðебіãó ÞÐА, А.В. 
Ìатвєєва – äоçоçаëеæний вïëив метотðек-
сатó на äинамікó маси тіëа та ðостó [4, 5]. 
Òомó ìеòîю рîбîòè бóëо вив÷ити особëи-
вості становëеннÿ ôіçи÷ноãо ðоçвиткó äі-
тей, що стðаæäаютü на ÞÐА.

Ìаòеріаëè òа ìеòîдè. Ïðеäставëене äо-
сëіäæеннÿ ґðóнтóєтüсÿ на äаниõ, отðима-
ниõ ïðи обстеæенні 129 äітей. Îсновнó ãðó-
ïó скëаëи 60 õвоðиõ на ÞÐА – 32 (53,3%) 
õëоïцÿ та 28 (46,7%) äів÷ат, ãðóïó ïоðів-
нÿннÿ – 30 õвоðиõ на ðеактивний аðтðит 
(ÐеА) – 19 (63,3%) õëоïців та 11 (36,7%) 
äів÷ат, контðоëüнó ãðóïó – 39 ïðакти÷но 
çäоðовиõ äітей – 21 (53,8%) õëоïецü та 18 
(46,2%) äів÷ат. Ïðи виçна÷енні антðоïоме-
тðи÷ниõ ïокаçників – маси тіëа та ðостó – 
викоðистовóваëи çаãаëüноïðийнÿті метоäи. 
Îцінкó отðиманиõ ïокаçників ïðовоäиëи çа 
äоïомоãою ïеðцентиëüниõ табëицü ó віäïо-
віäності äо накаçó ÌÎÇ Óкðа¿ни ¹55 віä 
03.02.2009 ð. “Ïðо çатвеðäæеннÿ ïðотокоëів 
ëікóваннÿ äітей ç енäокðинними çаõвоðю-
ваннÿми”. Високий ðівенü антðоïометðи÷-
ноãо ïокаçника констатóваëи ïðи йоãо ðоç-
міщенні вище 97-¿ ïеðцентиëі на ãðаôікó, 
вище сеðеäнüоãо – в меæаõ віä 85-¿ äо 97-¿ 
ïеðцентиëі, сеðеäній – віä 15-¿ äо 85-¿ ïеð-
центиëі, ниæ÷е сеðеäнüоãо – віä 3-¿ äо 15-¿ 
ïеðцентиëі, ниçüкий – ниæ÷е 3-¿ ïеðценти-
ëі. Ïокаçники інäексó маси тіëа (²ÌÒ) оці-
нюваëи віäïовіäно äо ðоçðобëениõ ВÎÎÇ 
кðитеðі¿в: ниæ÷е 5 ïеðцентиëів – äеôіцит 
маси тіëа, віä 5 äо 85 ïеðцентиëів – ноð-
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маëüна маса тіëа, віä 85 äо 95 ïеðцентиëів 
– ïіäвищена маса тіëа, вище 95 ïеðценти-
ëів – оæиðіннÿ [6].

Ðезóëьòаòè é îбãîвîреннÿ. Вив÷еннÿ ти-
ïів тіëобóäови виÿвиëо ниçüкó ÷астотó ãі-
ïеðстені÷но¿ тіëобóäови ó õвоðиõ на ÞÐА 
та ¿¿ віäсóтністü ó õвоðиõ на ÐеА (табë. 1). 
Досëіäæóю÷и ðівні ôіçи÷ноãо ðоçвиткó çа 
масою тіëа, нами ïðостеæено тенäенцію 
äо çниæеннÿ ÷астоти сеðеäнüоãо ôіçи÷но-
ãо ðоçвиткó ó ïацієнтів іç ÞÐА. На віäмі-
нó віä основно¿ та ãðóïи ïоðівнÿннÿ, сеðеä 
çäоðовиõ äітей виïаäки високо¿ та ниçüко¿ 
маси тіëа не ðеєстðóваëисÿ (ðис. 1). 

На ðисóнкó 2 ïðеäставëені ðівні ôіçи÷-
ноãо ðоçвиткó в äітей ðіçниõ ãðóï çа ðос-
том. Î÷евиäно, віäсóтністü äостовіðно¿ ðіç-
ниці ó віäставанні в ðості ïов’ÿçана ç ниçü-
кою тðиваëістю çаõвоðюваннÿ циõ äітей 
((2,6±0,4) ðоки) та ïеðеваæаннÿм виïаäків 
мінімаëüно¿ активності õвоðоби.  Викоðис-
таннÿ ²ÌÒ ÿк óнівеðсаëüноãо ðекоменäова-
ноãо ВÎÎÇ кðитеðію оцінки маси тіëа виÿ-
виëо äостовіðне çðостаннÿ ÷астоти äеôіци-
тó маси тіëа та çниæеннÿ ÷астоти виïаäків 
ïіäвищено¿ маси тіëа в äітей, що стðаæäа-
ютü на ÞÐА (ðис. 3). 

Таблиця 1. Тип тілобудови у обстежених дітей

Òиï тіëобóäови
Îсновна ãðóïа (n=60) Ãðóïа ïоðівнÿннÿ (n=30) Êонтðоëüна ãðóïа (n=39)
абс. %, (M±m) абс. %, (M±m) абс. %, (M±m)

Астені÷ний 28 46,7±6,5 10 33,3±8,8 13 33,3±7,6
Ноðмостені÷ний 30 50,0±6,5 20 66,6±8,8 19 48,7±8,1
Ãіïеðстені÷ний 2* 3,3±2,3* 0 0,0±0,0 7 18,0±6,2

Ï ð и м і т к а . * – ð<0,05 ó ïоðівнÿнні основно¿ та контðоëüно¿ ãðóï.

Ðèс. 1. Ðівень фізèчнîãî рîзвèòкó îбсòеженèх діòеé за ìасîю òіëа.

Ðèс. 2. Ðівень фізèчнîãî рîзвèòкó îбсòеженèх діòеé за рîсòîì.
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Çастосóваннÿ центиëüноãо метоäó оцін-
ки ôіçи÷ноãо ðоçвиткó õвоðиõ на ÞÐА äі-
тей ó ïðоцесі коðеëÿційноãо анаëіçó äо-
çвоëиëо встановити наÿвністü настóï-
ниõ вçаємоçв’ÿçків. Ìаса тіëа коðеëюваëа 
іç тðиваëістю ðанково¿ скóтості (r=-0,28), 
÷исëом обмеæениõ сóãëобів (r=-0,30), ðів-
нем ØÎÅ (r=-0,26), ð<0,05. Ïокаçник ðос-
тó çаëеæав віä ôóнкціонаëüноãо кëасó (r=-
0,38), тðиваëості ðанково¿ скóтості (r=-
0,27), сóãëобовоãо інäексó (r=-0,26), ÷исëа 
активниõ (r=-0,31), обмеæениõ (r=-0,28) та 
боëю÷иõ (r=-0,28) сóãëобів, активності õво-
ðоби çа äаними інäексó CDAI (r=-0,27), 
ð<0,05. ²ÌÒ коðеëював іç çаãаëüною виðа-
æеністю боëю в сóãëобаõ (r=0,26, ð<0,05). 
Ó äітей, що стðаæäаëи на ÐеА, бóëо ви-
ÿвëено ëиøе оäин вçаємоçв’ÿçок міæ ²ÌÒ 
та активністю çа äаними інäексó SDAI (r=-
0,43; ð<0,05).

Виÿвëена çакономіðністü çðостаннÿ ÷ас-
тоти äеôіцитó маси тіëа та çниæеннÿ ви-
ïаäків ïіäвищено¿ маси тіëа в äітей, що 
стðаæäаютü на ÞÐА, обґðóнтóваëа необ-
õіäністü вив÷еннÿ çмін ²ÌÒ çаëеæно віä 
ваðіантó ïðовеäено¿ теðаïі¿ в äинаміці – 
÷еðеç 6 місÿців, 1 та 2 ðоки. Досëіäæено, 

що ðівні ²ÌÒ çðостаëи ó õвоðиõ, ÿкі отðи-
мóваëи монотеðаïію ÿк метотðексатом (5 
мã/м2 ïовеðõні тіëа оäин ðаç на тиæäенü 
внóтðіøнüом’ÿçово), так і нестеðо¿äними 
ïðотиçаïаëüними ïðеïаðатами (НÏÇÏ). 
²ÌÒ äо ïо÷аткó теðаïі¿ метотðексатом бóв 
äещо ниæ÷им, ніæ ó ãðóïі äітей, ÿкі отðи-
мóваëи НÏÇÏ, ÷еðеç 2 ðоки – вищим, оä-
нак äостовіðно¿ ðіçниці міæ äаними ïокаç-
никами не виÿвëено (ðис. 4).

Вèснîвкè. Ó õвоðиõ на ÞÐА, ïоðівнÿно 
çі çäоðовими äітüми, віäçна÷аєтüсÿ тенäен-
ціÿ äо çниæеннÿ ÷астоти сеðеäнüоãо ôіçи÷-
ноãо ðоçвиткó çа масою тіëа та ноðмаëü-
ні ïокаçники ðостó (ð<0,05). На çниæен-
нÿ маси тіëа вïëиваютü такі ÷инники, ÿк 
ðанкова скóтістü, ÷исëо обмеæениõ сóãëо-
бів та ðівенü ØÎÅ, темïів ðостó – ôóнкці-
онаëüний кëас, тðиваëістü ðанково¿ скóтос-
ті, сóãëобовий інäекс, ÷исëо активниõ, об-
меæениõ та боëю÷иõ сóãëобів, інäекс ак-
тивності CDAI. Çа äаними ²ÌÒ ó äітей, що 
õвоðіютü на ÞÐА, çðостає ÷астота äеôі-
цитó маси тіëа та ðіäøе ðеєстðóютüсÿ ви-
ïаäки ïіäвищено¿ маси тіëа (ð<0,05). Дво-
ðі÷ний монітоðинã ïокаçника ²ÌÒ çаëеæно 
віä теðаïі¿ ниçüкими äоçами метотðекса-

Ðèс. 3. Îöінка ìасè òіëа ó îбсòеженèх ãрóïах діòеé за данèìè ïîказнèка ²ÌÒ.

Ðèс. 4. Дèнаìіка ïîказнèка ²ÌÒ на òëі ëікóваннÿ.
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тó ÷и НÏÇÏ не виÿвив (p>0,05). Îтðимані 
ðеçóëüтати ïіäтвеðäæóютü вçаємоçв’ÿçок 
міæ ãаðмонійністю ôіçи÷ноãо ðоçвиткó õво-
ðиõ на ÞÐА äітей та активністю ðевма-
ти÷ноãо ïðоцесó.
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хАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕй ФИЗИЧЕ-
СКОГО РАЗВИТИя БОЛЬНых юВЕНИЛЬНыМ 

РЕВМАТОИдНыМ АРТРИТОМ дЕТЕй

Ковальчук Т.А. 

Ðезюìе. Öеëüю иссëеäованиÿ быëо иçó÷итü осо-
бенности ôиçи÷ескоãо ðаçвитиÿ ó боëüныõ юве-
ниëüным ðевматоиäным аðтðитом äетей. Îбсëе-
äовано 129 ïациентов – 60 с ювениëüным ðевма-
тоиäным аðтðитом, 30 – с ðеактивным аðтðитом, 
39 ïðакти÷ески çäоðовыõ äетей. Óстановëено, ÷то 
ó боëüныõ ювениëüным ðевматоиäным аðтðитом 
отме÷аетсÿ тенäенциÿ к сниæению ÷астоты сðеä-
неãо ôиçи÷ескоãо ðаçвитиÿ ïо массе теëа относи-
теëüно çäоðовыõ äетей и ноðмаëüные ïокаçатеëи 
ðоста. Активностü ðевмати÷ескоãо ïðоцесса ÿвëÿ-
етсÿ ïðеäиктоðом äисãаðмони÷ности ôиçи÷еско-
ãо ðаçвитиÿ. Двóõëетнÿÿ теðаïиÿ метотðексатом 
в äоçе 5 мã/м2 оäин ðаç в неäеëю внóтðимыøе÷но 
на äинамикó массы теëа и ðоста не вëиÿет.

Ключевые слова: ювениëüный ðевматоиäный аð-
тðит, ôиçи÷еское ðаçвитие, äети.

CHARACTERISTIC OF PARAMETERS PHYSICAL 
DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH JUVENILE 

RHEUMATOID ARTHRITIS

Kovalchuk T.A. 

Summary. The purpose of the study was to study the 
features of physical development in children with 
juvenile rheumatoid arthritis. The study involved 
129 patients – 60 with juvenile rheumatoid arthritis, 
30 with reactive arthritis and 39 healthy children. 
We found that in patients with juvenile rheumatoid 
arthritis is marked downward trend in the average 
frequency of physical development by weight in 
comparing with healthy children and normal rates 
of height. The activity of rheumatic process is a 
predictor of disharmonic physical development. The 
two-year therapy with methotrexate at the dose of 5 
mg/m2 of body surface once a week intramuscularly 
is not affected the dynamics of body weight and 
height.

Key words: juvenile rheumatoid arthritis, physical 
development, children.
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Всòóï. Öóкðовий äіабет – це енäокðин-
не çаõвоðюваннÿ, що ïðиçвоäитü äо ðоçëа-
äів всіõ обмінів ðе÷овин ó оðãаніçмі, ïоðó-
øеннÿ ôóнкці¿ баãатüоõ оðãанів і систем, 
ó томó ÷исëі кістково-м'ÿçово¿ системи й 
ïðоÿвëÿєтüсÿ óðаæеннÿм стоïи õвоðоãо, 
ÿка навантаæóєтüсÿ çна÷но біëüøе, ніæ 
інøі äіëÿнки кістÿка. Îäним ç такиõ ïðоÿв 
є äіабети÷на нейðоостеоаðтðоïатіÿ (ДНÎ-
АÏ). Вона çóстðі÷аєтüсÿ çа äаними ðіçниõ 
автоðів віä 0,1% äо 55% õвоðиõ на цóкðо-
вий äіабет і ïðиçвоäитü äо стійкоãо й тÿæ-
коãо ïоðóøеннÿ ôóнкці¿ ниæнüо¿ кінцівки 
й навітü äо ¿¿ втðати [6]. Ó çв’ÿçкó ç тим, 
що стоïа має скëаäнó ïðостоðовó конôіãó-
ðацію й виконóє ðÿä сïециôі÷ниõ ôóнкцій 
(оïоðнó, баëансиðово÷нó й амоðтиçаційнó), 
óðаæеннÿ ïðи ДНÎАÏ ïотðебóє своє÷ас-
ноãо оðтоïеäи÷ноãо çабеçïе÷еннÿ.

ДНÎАÏ ðоçвиваєтüсÿ внасëіäок ви-
ðаæено¿ сенсоðно-мотоðно¿ й автоном-
но¿ нейðоïаті¿ та ïðиçвоäитü äо ïоðóøенü 
м’ÿçовоãо тонóсó, ïосиëеннÿ кістково¿ ðе-
çоðбці¿ в стоïі, ëіçисó кісток та виникнен-
нÿ ïеðеëомів. Ïðоãðесóю÷і äистðоôі÷но-
äестðóктивні çміни в сóãëобаõ та кіст-
каõ стоïи ÷асто óскëаäнюютüсÿ ãнійно-
некðоти÷ними óðаæеннÿми тканин стоïи, 
що çаãðоæóє втðатою ниæнüо¿ кінцівки [4].

Çниæеннÿ всіõ виäів ÷óтëивості ïðи 
ДНÎАÏ ствоðює сïðиÿтëиві óмови äëÿ 
тÿæкиõ ïатоëоãі÷ниõ çмін ó стоïі на тëі 
остеоïоðоçó кісток (ïіäвивиõи, вивиõи в 
сóãëобаõ, ïеðеëоми, тðоôі÷ні виðаçки та 
ãнійно-некðоти÷ні óскëаäненнÿ). Ó çв’ÿçкó 
ç тим, що õвоðі маютü çниæеннÿ боëüово¿ 
÷óтëивості й ïðоäовæóютü навантаæóва-

ти óðаæенó стоïó, сïостеðіãаєтüсÿ ïðоãðе-
сóваннÿ ïатоëоãі÷ниõ çмін і äеôоðмацій ó 
стоïі, ÿкі маютü неçвоðотні насëіäки.

Дëÿ ëікóваннÿ ãостðо¿ стаäі¿ нейðоосте-
оаðтðоïаті¿ моæна викоðистовóвати ãіïсо-
вó ïов’ÿçкó на ãоміëковостóïневий сóãëоб-
стоïó ç метою ôіксаці¿ й çнÿттÿ наванта-
æеннÿ ç óðаæено¿ кінцівки та інøі сïособи 
[2]. Ïðи ïеðеõоäі ДНÎАÏ ç ãостðо¿ в ïіäãо-
стðó й õðоні÷нó стаäі¿ моæëиво викоðис-
таннÿ ðіçноманітниõ çасобів оðтоïеäи÷но-
ãо çабеçïе÷еннÿ (оðтеçів стоïи, тотаëüно-
контактниõ оðтеçів і äð.).

Ëікóваннÿ та ïðоôіëактика ДНÎАÏ ïо-
винні бóти комïëексними та вкëю÷ати кон-
сеðвативне ïатоãенети÷не ëікóваннÿ й оð-
тоïеäи÷не çабеçïе÷еннÿ äëÿ çбеðеæеннÿ 
ôóнкці¿ ниæнüо¿ кінцівки.

Ìеòа рîбîòè. Ñïðиÿти ïðиçóïиненню 
ðóйнаці¿ кісток стоïи й ïðоãðесóваннÿ äе-
ôоðмаці¿ стоïи çа äоïомоãою сó÷асниõ ме-
тоäів ëікóваннÿ й оðтоïеäи÷ноãо çабеçïе-
÷еннÿ. 

Ìаòеріаëè òа ìеòîдè. Ïіä наøим наãëÿ-
äом çнаõоäиëосü 12 õвоðиõ ç ãостðою стаäі-
єю ДНÎАÏ. Ñеðеäній вік õвоðиõ бóв 52±2,8 
ðоки. чоëовіків бóëо 7 (58,3%), æінок – 5 
(41,7%). Давністü çаõвоðюваннÿ – 18±2,4 
ðоки. Öóкðовий äіабет ² тиïó бóв ó 4 õво-
ðиõ (33,3%), ²² тиïó – ó 8 ïацієнтів (66,7%). 
В óсіõ õвоðиõ (100%) сïостеðіãаëасü виðа-
æена äеôоðмаціÿ стоïи, в 5 (41,7%) õвоðиõ 
бóëи äеôекти ïаëüців стоïи, в 4 (33,3%) 
õвоðиõ – виðаçки ïіäоøовно¿ ïовеðõні сто-
ïи. 

На äоäаток äо çаãаëüноïðийнÿтиõ ме-
тоäів обстеæеннÿ õвоðим, ÿкі çнаõоäиëисü 
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ïіä наøим наãëÿäом, бóëи виçна÷ені ïо-
каçники çãоðтаннÿ кðові, каëüцій, ôосôоð 
та ëóæна ôосôатаçа сиðоватки кðові, ãо-
стðоôаçові ïокаçники. Òакоæ обов'ÿçково 
ïðовоäиëасü ðентãеноãðаôіÿ стоïи в äвоõ 
ïðоекціÿõ, комï’ютеðна ðеоваçоãðаôіÿ та 
óëüтðаçвóкова äоïëеðоãðаôіÿ сóäин ниæ-
ніõ кінцівок, вив÷еннÿ всіõ виäів ÷óтëивос-
ті стоïи. Ìетоäом біомеõані÷ноãо обстеæен-
нÿ вив÷авсÿ стан оïоðно-ðóõовоãо аïаðатó 
в статиці та äинаміці äо й ïісëÿ оðтоïеäи÷-
ноãо çабеçïе÷еннÿ õвоðоãо.

Ðезóëьòаòè òа ¿х îбãîвîреннÿ. Діабети÷-
на нейðоостеоаðтðоïатіÿ ðоçвиваєтüсÿ на 
тëі сенсоðно¿ й мотоðно¿ ïоëінейðоïаті¿, ÿка 
ïðиçвоäитü äо çмін тонóсó м'ÿçів ãоміëки 
й стоïи, ïоðóøеннÿ анатомо-ôіçіоëоãі÷ниõ 
вçаємовіäносин і äеôоðмацій ó стоïі óðа-
æено¿ кінцівки çа ðаõóнок навантаæен-
нÿ не вëастивиõ äіëÿнок на ïіäоøовній ïо-
веðõні. Öі çміни сïðиÿютü ðоçвиткó тðо-
ôі÷ниõ виðаçок, ÿкі, ó свою ÷еðãó, неðіäко 
óскëаäнюютüсÿ ãнійно-некðоти÷ними ïðо-
цесами навітü äо ðоçвиненнÿ ãанãðени.

Веãетативна нейðоïатіÿ сïðиÿє ïðоãðе-
сóванню ДНÎАÏ, оскіëüки ïоðóøóє ðеãó-
ëÿцію сóäинно¿ мікðоциðкóëÿці¿, ïðиçво-
äитü äо çðостаннÿ кðовотокó ÷еðеç аðтеðі-
овеноçні øóнти в øкіðі й кістковій ткани-
ні, що ïосиëює ðеçоðбцію кістки й веäе äо 
ðоçвиткó остеоïоðоçó [5].

ДНÎАÏ має 3 стаäі¿: ãостðó, ïіäãостðó 
й õðоні÷нó. Дëÿ ãостðо¿ стаäі¿ õаðактеðний 
ðоçвиток набðÿкó стоïи, ïіäвищеннÿ міс-
цево¿ темïеðатóðи, õðóст ïðи õоäüбі в óðа-
æеній стоïі, ïðоãðесóваннÿ äеôоðмаці¿. На 
ðентãеноãðамі стоïи сïостеðіãаєтüсÿ остео-
ïоðоç і ëіçис кісток стоïи, ÷асто ïеðеëоми, 
äеôоðмаціÿ й аðтðоïатіÿ сóãëобів стоïи. 
Çа віäсóтності аäекватноãо ëікóваннÿ ïðо-
äовæеннÿ навантаæеннÿ на кінцівкó ïðи-
çвоäитü äо óтвоðеннÿ тðоôі÷ниõ виðаçок ó 
місцÿõ ïіäвищеноãо тискó, що çна÷но ïіä-
вищóє ðиçик ðоçвиткó ãнійно¿ інôекці¿. В 
цій стаäі¿ ëікóваннÿ обов’ÿçково ïовинне 
ïоєäнóватисÿ ç оðтоïеäи÷ним çабеçïе÷ен-
нÿм, ÿке ïðиçвоäитü äо çðостаннÿ ïеðеëо-
мів, ôоðмóваннÿ анкіëоçів ó сóãëобаõ стоïи 
й ïоïеðеäæеннÿ ïоäаëüøоãо ïðоãðесóван-
нÿ äеôоðмаці¿ стоïи. Ïðи ïеðеõоäі ïðоцесó 
в ïіäãостðó й õðоні÷нó стаäі¿ оðтоïеäи÷не 

çабеçïе÷еннÿ такоæ має веëике çна÷еннÿ в 
ðеабіëітаці¿ õвоðиõ на ДНÎАÏ.

Хвоðим, що çнаõоäиëисü ïіä наøим на-
ãëÿäом, ïðовоäиëасü комïëексна консеðва-
тивна теðаïіÿ, що вкëю÷аëа комïенсацію 
ïоðóøенü вóãëевоäноãо обмінó çа äоïомо-
ãою äієти та інсóëінó. Îсновними ïатоãене-
ти÷ними ïðеïаðатами в ëікóванні õвоðиõ 
ç äіабети÷ною ïоëінейðоïатією є ïðеïаðа-
ти α-ëіïоєво¿ кисëоти (äіаëіïон) та комï-
ëекс вітамінів ãðóïи В (вітаксон), котðі ми 
обов'ÿçково ïðиçна÷аëи õвоðим [1, 2]. 

Ó çв’ÿçкó ç тим, що ó õвоðиõ на ДНÎ-
АÏ çðостає кісткова ðеçоðбціÿ, ÿка сïðиÿє 
ïеðеëомам кісток стоïи й ðоçвиткó äеôоð-
мацій, ваæëиве місце в ëікóванні ïосіäаютü 
ïðеïаðати, ÿкі інãібóютü ¿¿ [7]. До ниõ віäно-
сÿтüсÿ бісôосôонати (ðиçенäðос), ÿкі ïðи-
çна÷аëисü õвоðим іç ïðеïаðатами каëüцію 
й вітаміном D (каëüцемін та інø.) [8]. Òакоæ 
ïðиçна÷аëисü ïðеïаðати, ÿкі ïокðащóютü  
обмінні ïðоцеси в тканинаõ, маютü антиãі-
ïокси÷ні вëастивості (актовеãін) [3, 5]. Ïðи 
сõиëüності äо ãнійно-некðоти÷ниõ óðаæенü 
тканин стоïи ó õвоðиõ іç тðоôі÷ними ви-
ðаçками обов’ÿçково ïðиçна÷аëисÿ анти-
біотики ïоäовæено¿ äі¿ äëÿ ïоïеðеäæеннÿ 
сïаëаõів ãнійниõ óскëаäненü (ðетаðïен) та 
місцеве ëікóваннÿ виðаçок (ïеðев’ÿçки, ëа-
çеð та інø.) 

Вибіð оðтоïеäи÷ноãо виðобó äëÿ ïаці-
єнта çаëеæитü віä стаäі¿ ДНÎАÏ, наÿв-
ності óскëаäненü, стóïенÿ äеôоðмаці¿ сто-
ïи та ваãи ïацієнта. В ãостðій стаäі¿ ïðо-
цесó õвоðим ïðиçна÷авсÿ ðоçвантаæóваëü-
ний тотаëüно-контактний оðтеç на ãоміë-
ковостóïневий сóãëоб-стоïó. Êонстðóкціÿ 
тотаëüно-контактноãо оðтеçа çабеçïе÷óє 
ôіксацію ãоміëковостóïневоãо сóãëоба, сó-
ãëобів стоïи, ïеðеðоçïоäіëÿє навантаæеннÿ 
на ïіäоøовнó ïовеðõню стоïи, що ïðиçво-
äитü äо çðощеннÿ ïеðеëомів кісток стоïи, 
çаãоєннÿ тðоôі÷ниõ виðаçок і, ÿк насëіäок, 
çбеðеæеннÿ ниæнüо¿ кінцівки. Наÿвністü 
інäивіäóаëüно¿ оðтоïеäи÷но¿ óстиëки äо-
çвоëÿє ïеðеðоçïоäіëÿти навантаæеннÿ на 
стоïі, а ïіäоøва ç баëансиðом çабеçïе÷óє 
ïеðекат ïðи õоäüбі в оðтеçі й в комïëексі ç 
оðтоïеäи÷ною óстиëкою є õоðоøим амоð-
тиçатоðом, ÿкий çаõищає äіабети÷нó сто-
ïó віä óäаðів та неðівностей ïовеðõні. Îсо-
бëивістю ðоçвантаæóваëüноãо оðтеçа на ãо-
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міëковостóïневий сóãëоб-стоïó є äоäатко-
ве ðоçвантаæеннÿ стоïи, що çäійснюєтüсÿ 
çа ðаõóнок óïоðó ïіä вëаснó çв’ÿçкó наä-
коëінка (ðис. 1).

Ðèс. 1. Ðîзванòажóваëьнèé 
îрòез на ãîìіëкîвîсòóïне-
вèé сóãëîб-сòîïó (ïрîфіëь).

Öÿ констðóкціÿ äоçвоëÿє ïðи ïеðеõоäі 
ïатоëоãі÷ноãо ïðоцесó в ïіäãостðó або õðо-
ні÷нó стаäію й çаãоєнні тðоôі÷но¿ виðаç-
ки ïðибиðати веðõній ðоçвантаæóваëü-
ний еëемент оðтеçа, що сïðиÿє çбіëüøенню 
об’ємó ðóõів ó коëінномó сóãëобі.

Досвіä оðтеçóваннÿ õвоðиõ іç синäðо-
мом äіабети÷но¿ стоïи ïокаçав необõіäністü 
ïðовеäеннÿ çаміни вкëаäниõ ïðистосóванü 
в оðтеçі, обóмовëениõ ÿк äинамікою çаãо-
єннÿ тðоôі÷ниõ виðаçок і äеôоðмацій сто-
ïи, так і çминаннÿм або ðóйнóваннÿм ма-
теðіаëó, ç ÿкоãо воно виãотовëено. Ñëіä віä-
çна÷ити, що викоðистаннÿ ціє¿ констðóкці¿ 
оðтеçа äає моæëивістü сïостеðіãати çа ста-

ном стоïи, ïðовоäити ïеðев'ÿçки äëÿ ëікó-
ваннÿ тðоôі÷ниõ виðаçок, ðіçноманітні ãіãі-
єні÷ні ïðоцеäóðи, ïðи цüомó çбеðіãає ðóõо-
вó активністü ïацієнта.

Ïокаçаннÿ äо оðтеçóваннÿ бóëи виÿвëе-
ні в 12 õвоðиõ на ДНÎАÏ. Óсім 12 ïацієн-
там на ДНÎАÏ бóëи виãотовëені ðоçванта-
æóваëüні тотаëüно-контактні оðтеçи на ãо-
міëковостóïневий сóãëоб-стоïó ÿк аëüтеð-
натива ãіïсово¿ ïов'ÿçки. Ó 4 ïацієнтів сïо-
стеðіãаëисü тðоôі÷ні виðаçки ïіäоøовно¿ 
ïовеðõні стоïи, в çв'ÿçкó іç ÷им вони маëи 
ïотðебó в місцевомó ëікóванні, ÿкомó оð-
теç не çаваæав. 

Ïðи коðистóванні оðтеçами ó õвоðиõ іç 
тðоôі÷ними виðаçками сïостеðіãаëасü стій-
ка ïоçитивна äинаміка в çаãоюванні виðа-
çок та çðощенні ïеðеëомів ïðи çбеðеæенні 
оïоðоçäатності кінцівки, ÿка çäійснюваëа-
сÿ çа ðаõóнок констðóктивниõ особëивос-
тей оðтеçа. Довãотðиваëе коðистóваннÿ оð-
теçами не ïðиçвоäиëо äо ïовтоðно¿ ïоÿви 
тðоôі÷но¿ виðаçки в çонаõ високоãо ðиçи-
кó на ïіäоøовній ïовеðõні. Ó õвоðиõ, ÿкі 
не äотðимóваëисÿ ðеæимó коðистóваннÿ 
оðтеçами, сïостеðіãаëосÿ ïоäовæеннÿ теð-
мінів çаãоєннÿ тðоôі÷но¿ виðаçки або воно 
çовсім не наставаëо в çв’ÿçкó іç тðавмóван-
нÿм ціє¿ çони на стоïі в ïðоцесі õоäüби. 

Дëÿ виçна÷еннÿ еôективності оðте-
çóваннÿ ðоçвантаæóваëüними тотаëüно-

Таблиця 1. Результати біомеханічних досліджень у хворих на дНОАП до та після ортезування розвантажу-
вальним тотально-контактним ортезом

Ïокаçники äо оðтеçóваннÿ ïісëÿ оðтеçóваннÿ

Áаçометðіÿ

Êоеôіцієнт оïоðності 0,87±0,06 0,98±0,09

Ðотаціÿ центðів тискó 3,2±0,9 2,3±0,7

Ñтабіëометðіÿ

Çміщеннÿ çаãаëüноãо центðó тискó, мм:
- ïо осі Х
- ïо осі Y

17±3,4
44±5,6

2±1,2
23±4,3

Êоëиваннÿ çаãаëüноãо центðó тискó, мм:
- ïо осі Х
- ïо осі Y

4,2±0,8
10,5±1,9

2,3±0,9
5,7±1,2

Îïоðні ðеакці¿ (веðтикаëüна скëаäова)

Ïеðеäній ïоøтовõ, % віä çаãаëüно¿ ваãи: 
- оðтеçована кінцівка 
- ïðотиëеæна кінцівка

96,94±5,7
102,33±6,8

104,23±9,1
114,96±8,7

Çаäній ïоøтовõ, % віä çаãаëüной ваãи: 
- оðтеçована кінцівка 
- ïðотиëеæна кінцівка

98,44±7,4
105,02±10,2

100,69±11,2
106,47±9,6

Êоеôіцієнт ðитмі÷ності 0,83±0,08 0,88±0,09
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контактними оðтеçами ми оцінюваëи не 
тіëüки кëіні÷ні ðеçóëüтати, а й біомеõані÷-
ні ïокаçники ó õвоðиõ на ДНÎАÏ в оðтеçі 
й беç нüоãо. Дëÿ оцінки нами вибðані най-
біëüø ваæëиві ïокаçники біомеõаніки, ÿкі 
õаðактеðиçóютü õоäüбó ïацієнта в оðтеçі 
(табë. 1).

Анаëіçóю÷и ðеçóëüтати біомеõані÷ниõ 
ïокаçників, моæна віäçна÷ити, що в ïаці-
єнтів ç ДНÎАÏ, ÿкі коðистóваëисÿ ðоçван-
таæóваëüними тотаëüно-контактними оð-
теçами, ïіäвищóєтüсÿ оïоðна й ïоøтовõо-
ва ôóнкці¿ ниæнüо¿ кінцівки, ïокðащóєтü-
сÿ ðитмі÷ністü õоäüби й стійкістü ó статиці 
та äинаміці.

Вèснîвкè. Êомïëекс ëікóваннÿ ç ви-
коðистаннÿм оðтоïеäи÷ноãо çабеçïе÷ен-
нÿ õвоðиõ на ДНÎАÏ çóïинÿє ðóйнацію 
кісток і ïðоãðесóваннÿ äеôоðмаці¿ стоïи, 
сïðиÿє çðощенню ïеðеëомів кісток стоïи, 
çаãоєнню тðоôі÷ниõ виðаçок і ïіäвищóє 
оïоðоçäатністü кінцівки.
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В ïовсеäневной вðа÷ебной ïðактике 
в боëüøинстве своем ïðиõоäитсÿ набëю-
äатü боëüныõ с со÷етанием нескоëüкиõ но-
çоëоãий иëи синäðомов, ÷то обóсëовëено 
высокой ðасïðостðаненностüю çабоëева-
ний и иõ тесными ïатоãенети÷ескими вçа-
имосвÿçÿми. Êомоðбиäностü ïðеäставëÿ-
ет сеðüеçнóю ïðобëемó äëÿ çäðавооõðа-
нениÿ, ïоскоëüкó воçникают новые кëини-
÷еские ситóации, тðебóющие выбоðа оïти-
маëüной теðаïевти÷еской тактики. На ÷ас-
тотó встðе÷аемости со÷етанной ïатоëоãии 
сóщественное вëиÿние окаçывает воçðаст 
боëüныõ. Òак, ó ïациентов äо 19 ëет комоð-
биäностü ðеãистðиðóетсÿ на óðовне 10%, а 
ó боëüныõ 70 ëет и стаðøе  óвеëи÷ивает-
сÿ äо 80% [2]. Òесно свÿçанные меæäó собой 
äемоãðаôи÷еские ïðоцессы (óвеëи÷ение в 
ïоïóëÿции ëюäей ïоæиëоãо и стаð÷ескоãо 
воçðаста, в том ÷исëе æенщин ïостменоïа-
óçаëüноãо ïеðиоäа) обóсëовëивают не тоëü-
ко ðаçвитие со÷етанной ïатоëоãии, но и 
выäвиãают новóю ïðобëемó – ôоðмиðова-
ние остеоïени÷ескиõ состоÿний. На сеãоä-
нÿøний äенü çна÷итеëüно воçðосëа актó-
аëüностü иçó÷ениÿ остеоïоðоçа (ÎÏ), ïðи-
нимающеãо õаðактеð неïðеäвиäенной ïо 
своим масøтабам эïиäемии. Ïо статистике 
ÎÏ выÿвëÿетсÿ ó 6% мóæ÷ин и 21% æен-
щин в воçðасте стаðøе 50 ëет [1, 3, 6]. 80% 
сëó÷аев ÎÏ ïðиõоäитсÿ на инвоëюционный 
ÎÏ (ïостменоïаóçаëüный и сениëüный), оä-
нако сóществóет мноæество äðóãиõ ôакто-
ðов, сïособствóющиõ ðаçвитию äанноãо со-
стоÿниÿ. Эти ôактоðы äействóют на оðãа-
ниçм ÷еëовека как äо, так и ïосëе вкëю÷е-
ниÿ инвоëюционныõ меõаниçмов, ÷то ïðи-
воäит к сóммации эôôекта и óскоðению 
äеминеðаëиçации кости [5].

Èнтеðес к воïðосам наðóøе-
ниÿ каëüциевоãо метабоëиçма ïðи 

ãастðоэнтеðоëоãи÷ескиõ çабоëеваниÿõ 
обóсëовëен меäико-социаëüной çна÷имос-
тüю ïðобëемы ÎÏ, с оäной стоðоны, и çна-
÷итеëüной ðасïðостðаненностüю ïатоëо-
ãии оðãанов ïищеваðениÿ – с äðóãой. Êðо-
ме тоãо, õотÿ çабоëеваниÿ ÆÊÒ не ÿвëÿ-
ютсÿ наибоëее ÷астой ïðи÷иной втоðи÷-
ноãо ÎÏ, они ïðеäставëÿют боëüøой ин-
теðес ввиäó оãðомноãо сïектðа ноçоëо-
ãий, õðони÷ескоãо õаðактеðа иõ те÷е-
ниÿ и наðóøениÿ ïðоцессов ïищеваðе-
ниÿ. Воçникновение остеоäеôицитныõ со-
стоÿний ïðи ãастðоэнтеðоëоãи÷еской ïа-
тоëоãии свÿçывают с ðаçвитием синäðо-
мов маëüäиãестии и маëüабсоðбции, итоã 
ðаçвитиÿ котоðыõ – наðóøение óсвое-
ниÿ минеðаëüныõ и оðãани÷ескиõ веществ. 
Êðоме тоãо, необõоäимостü äëитеëüноãо со-
бëюäениÿ äиеты ïðи äанныõ çабоëеваниÿõ 
ïðивоäит к несбаëансиðованности ïитаниÿ, 
а в теðаïии ïациентов ÷асто исïоëüçó-
ют ïðеïаðаты, ïоäавëÿющие секðетоðнóю 
ôóнкцию æеëóäка, ÷то такæе моæет неãа-
тивно вëиÿтü на óсвоение каëüциÿ. Ïðи÷и-
ной воçникновениÿ остеоäеôицита такæе 
моãóт статü оïеðативные вмеøатеëüства, 
ïðивоäÿщие к анатомо-ôиçиоëоãи÷еским 
иçменениÿм оðãанов [1, 4]. 

Îäним иç äовоëüно ðасïðостðаненныõ 
çабоëеваний ÆÊÒ, имеющиõ каëüцийçа-
висимые меõаниçмы ðеаëиçации, ÿвëÿетсÿ 
õðони÷еский ïанкðеатит. Дëитеëüный ðе-
циäивиðóющий õаðактеð ïатоëоãи÷ескоãо 
ïðоцесса, ïðивоäÿщий к наðóøению экс-
кðетоðной ôóнкции  ïоäæеëóäо÷ной æе-
ëеçы (ÏÆ), моæет сëóæитü ïðи÷иной воç-
никновениÿ втоðи÷ноãо остеоïоðоçа. Êðоме 
тоãо, ÷астое со÷етание äанноãо çабоëеваниÿ 
с äðóãими неинôекционными восïаëитеëü-
ными çабоëеваниÿми внóтðенниõ оðãанов 
моæет óсóãóбитü эти ïðоцессы.
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Öеëь рабîòы: иçó÷ение меõаниçмов 
ôоðмиðованиÿ втоðи÷ноãо остеоïоðоçа ó 
боëüныõ с õðони÷еским ïанкðеатитом и 
õðони÷еским необстðóктивным бðонõитом 
(ХНÁ). 

Ìаòерèаëы è ìеòîды èссëедîванèÿ. 
Ïоä набëюäением наõоäиëосü 64 боëüныõ с 
ХÏ (38 æенщин и 26 мóæ÷ин) в воçðасте от 
42 äо 68 ëет. Дëитеëüностü анамнеçа çабо-
ëеваниÿ составëÿëа от 8 äо 22 ëет. Ó 29 иç 
64 боëüныõ в анамнеçе имеëосü óкаçание 
на ХНÁ, котоðый на момент кóðации быë в 
стаäии ðемиссии. Всем боëüным быëо ïðо-
веäено станäаðтное общекëини÷еское об-
сëеäование, ÓÇÈ оðãанов бðюøной ïоëо-
сти. Òакæе оïðеäеëÿëи соäеðæание обще-
ãо каëüциÿ в сывоðотке кðови (биоõими-
÷еский метоä с набоðом ðеактивов Pliva-
Lachema, чеõиÿ) и óðовенü иониçиðован-
ноãо каëüциÿ кðови (ïо ôоðмóëе Д. Ìицю-
ðы); ïоäс÷итываëи каëüциевый коэôôи-
циент. Анаëиçиðоваëи ïокаçатеëи ïеðе-
кисноãо окисëениÿ ëиïиäов (ÏÎË) – ïо со-
äеðæанию в кðови маëоновоãо äиаëüäеãи-
äа (ÌДА) и äиеновыõ конъюãатов (ДÊ), и 
системы антиоксиäантной çащиты (АÎÇ) 
– ïо активности ôеðментов катаëаçы (ÊÒ) 
и сóïеðоксиääисмóтаçы (ÑÎД). Êонцентðа-
цию ²Ë-1β и  ÔНÎ-α иссëеäоваëи иммó-
ноôеðментным метоäом (станäаðтный на-
боð ðеактивов «Öитокин», Ðоссиÿ). Экскðе-
тоðнóю ôóнкцию ïоäæеëóäо÷ной æеëеçы 
(ÏÆ) оцениваëи ïо соäеðæанию ôекаëü-
ной эëастаçы-1 (иммóноôеðментный метоä 
с исïоëüçованием монокëонаëüныõ антитеë 
к эëастаçе, ScheBo-Tech, Ãеðманиÿ). Ìине-
ðаëüнóю ïëотностü костной ткани (ÌÏÊÒ) 
иссëеäоваëи с ïомощüю óëüтðаçвóково-
ãо äенситометðа Аchilles express GE Lunar 
(ÑØА, 2008).

Дëÿ ïоëó÷ениÿ ноðмативныõ ïаðаме-
тðов обсëеäоваëи 20 ïðакти÷ески çäоðовыõ 
ëиц анаëоãи÷ноãо ïоëа и воçðаста. 

Ðезóëьòаòы è èх îбсóжденèе. Îцен-
ка ðеçóëüтатов кëини÷ескиõ ïðоÿвëений 
ХÏ ïокаçаëа, ÷то в ïðоцессе ïðоãðессиðо-
ваниÿ ïатоëоãи÷ескоãо ïðоцесса в ÏÆ ðе-
ãистðиðоваëисü ïðиçнаки ее внеøнесекðе-
тоðной неäостато÷ности, выðаæенностü ко-
тоðыõ наðастаëа с óвеëи÷ением äëитеëü-
ности анамнеçа çабоëеваниÿ. Данное обсто-
ÿтеëüство быëо ïоäтвеðæäено ðеçóëüтатом 

ôекаëüноãо эëастаçноãо теста. Òак, ëеãкаÿ 
стеïенü экскðетоðной неäостато÷ности ÏÆ 
быëа äиаãностиðована ó 34 боëüныõ, сðеä-
нÿÿ – ó 21 и тÿæеëаÿ – ó 9 ïациентов. Ак-
тивностü ïðоцесса в ÏÆ ïоäтвеðæäаëасü 
ïовыøением концентðации ïðовосïаëи-
теëüныõ цитокинов ó всеõ обсëеäóемыõ 
боëüныõ. Òак, соäеðæание  ²Ë-1β соста-
виëо 164,3±13,4 ïã/мë, ÷то в 4,1 ðаçа ïðе-
выøаëо ïокаçатеëи контðоëÿ; а концен-
тðациÿ ÔНÎ-α в 5,1 ðаç ïðевысиëа ноðмó 
(157,9±12,8 ïã/мë). Ïðовеäена оценка äан-
ныõ ïаðаметðов с ó÷етом соïóтствóющей 
ïатоëоãии (ХНÁ) и стеïени тÿæести ХÏ. 
Êонцентðациÿ ²Ë-1β быëа максимаëüно ïо-
выøена ó ïациентов с ëеãкой стеïенüю тÿ-
æести и ïостеïенно сниæаëасü ïðи наðас-
тании стеïени неäостато÷ности ÏÆ. В тоæе 
вðемÿ соäеðæание ÔНÎ-α не çависеëо от  
выðаæенности экскðетоðной неäостато÷-
ности оðãана, ÷то моæет бытü ðеçóëüтатом 
исïоëüçованиÿ ïосëеäнеãо в ïðоцессаõ ôи-
бðоãенеçа. Ñоãëасно ëитеðатóðным äанным, 
ïовыøение ²Ë-1β и ÔНÎ-α  моæно ðассма-
тðиватü в ка÷естве ïотенциаëüныõ стимó-
ëÿтоðов костной ðеçоðбции, ÷то в äанном 
сëó÷ае моæет обóсëовитü наðóøение каëü-
циевоãо ãомеостаçа [3, 5]. Ïðи иçó÷ении со-
äеðæаниÿ ²Ë-1β и ÔНÎ-α ó боëüныõ с со-
÷етанной ïатоëоãией äостовеðныõ иçмене-
ний ïðи сðавнении с иçоëиðованным ХÏ 
выÿвëено не быëо, ÷то моæно объÿснитü 
ðемиссией ХНÁ.

Îкисëитеëüно-восстановитеëüные ïðо-
цессы в оðãаниçме ïðеäставëÿют собой 
ваæнóю составнóю ÷астü ëюбоãо çвена ме-
табоëиçма и наõоäÿтсÿ ïоä æестким кон-
тðоëем ðеãóëÿтоðныõ систем, ïоääеðæива-
ющиõ баëанс обðаçованиÿ ïðоäóктов окси-
äации и меõаниçмов еãо тоðмоæениÿ [7, 8]. 
Ðеçóëüтаты иссëеäованиÿ ëиïоïеðекисно-
ãо ãомеостаçа ïокаçаëи, ÷то во всеõ сëó÷а-
ÿõ имеëа место интенсиôикациÿ ïðоцессов 
ÏÎË: отме÷ено ïовыøение ÌДА беç ини-
циации äо 12,8±0,14 мкмоëü/ë ïðи ноðме 
7,0±0,22 мкмоëü/ë и ÌДА с инициацией 
НАДÔН2  äо 26,5±1,9 мкмоëü/ë ïðи ноð-
ме 7,8±0,21 мкмоëü/ë. Óðовенü  ДÊ соста-
виë 34,1±1,5 мкмоëü/ë ïðи ноðме 8,5±0,6 
мкмоëü/ë. Ïðи этом активностü ÑÎД быëа 
óменüøена в 1,3 ðаçа, а ÊÒ – в 1,6 ðаç. Òа-
ким обðаçом, ó боëüныõ ХÏ и ïðи еãо со-
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÷етании с ХНÁ имеë место äисбаëанс в си-
стеме ïеðоксиäации – антиоксиäации, ко-
тоðый ïðоÿвëÿëсÿ óсиëением обðаçованиÿ 
свобоäныõ ðаäикаëов на ôоне сниæениÿ 
активности антиðаäикаëüной çащиты. Ïðи 
этом óвеëи÷ение äëитеëüности анамнеçа ïо 
ХÏ ïðивоäиëо к ïðоãðессивномó сниæению 
активности АÎÑ, ÷то моæет бытü оäним иç 
ôактоðов ïеðсистенции и ïðоãðессиðова-
ниÿ ïатоëоãи÷ескоãо ïðоцесса.

Ïðи иçó÷ении ïокаçатеëей каëüциевоãо 
ãомеостаçа выÿвëены äостовеðные иçмене-
ниÿ в обеиõ ãðóïïаõ боëüныõ ïðи сðавнении 
с ïокаçатеëÿми ноðмы. Òак, óðовенü общеãо 
каëüциÿ кðови составиë 2,19±0,01 ммоëü/ë 
(контðоëü – 2,43±0,03 ммоëü/ë); ïокаçа-
теëü иониçиðованноãо каëüциÿ  быë сниæен 
äо 1,0±0,02 ммоëü/ë, ïðи ноðме 1,14±0,02 
ммоëü/ë. Эти иçменениÿ ïðивеëи к ïеðеðас-
ïðеäеëению каëüциÿ меæäó кëеткой и вне-
кëето÷ным ïðостðанством, на ÷то óкаçы-
ваë ïокаçатеëü каëüциевоãо коэôôициента 
– 45,7% ïðи 46,9% в ãðóïïе контðоëÿ. Òакæе 
мы набëюäаëи тенäенцию к сниæению óðов-
нÿ каëüциÿ ïðи óвеëи÷ении äëитеëüности çа-
боëеваниÿ. Êðоме тоãо, óðовенü общеãо каëü-
циÿ кðови имеë ïðÿмóю çависимостü от сте-
ïени тÿæести экçокðинной неäостато÷ности. 

Ïðи ëеãкой стеïени он составиë 2,23±0,02 
ммоëü/ë, ïðи сðеäней – 2,17±0,01 ммоëü/ë, 
ïðи тÿæеëой – 2,12±0,01 ммоëü/ë. Òенäен-
циÿ к óõóäøению каëüциевоãо ãомеостаçа 
такæе отме÷ена ïðи наëи÷ии ХНÁ, оäнако 
еãо ïокаçатеëи не имеëи äостовеðныõ отëи-
÷ий ïðи сðавнении с ïациентами с иçоëиðо-
ванным ХÏ. 

Òаким обðаçом, ðаçвивøаÿсÿ ãиïокаëü-
циемиÿ ó наøиõ боëüныõ, ïо-виäимомó, 
моæет бытü как сëеäствием ïðоãðессиðо-
ваниÿ экçокðинной неäостато÷ности ÏÆ, 
так и ðеçóëüтатом наðóøениÿ сбаëанси-
ðованности ïитаниÿ всëеäствие собëюäе-
ниÿ æесткой äиеты и/иëи ситоôобии. Ïо-
скоëüкó óðовенü каëüциÿ сывоðотки кðо-
ви ÿвëÿетсÿ æесткой константой, ãиïокаëü-
циемиÿ веäет к активации меõаниçмов, 
óстанавëивающиõ ðавновесие ÷еðеç óси-
ëение синтеçа ïаðатиðеоиäноãо ãоðмона, 
÷то, в свою о÷еðеäü, ïðивоäит к ïовыøе-
нию концентðации каëüциÿ кðови çа с÷ет 
костной ðеçоðбции. Óвеëи÷ение ïðоäоëæи-
теëüности çабоëеваниÿ ïðивоäит к óсóãó-
бëению иçменений костноãо метабоëиçма, 
ôоðмиðованию остеоïени÷ескиõ состоÿ-
ний. Это ïосëóæиëо основанием äëÿ ïðо-
веäеннÿ ÓÇ äенситометðии. Анаëиç ïоëó-

Таблица 1. Факторы риска развития остеопении при хроническом панкреатите

Ôактоðы, сïособствóющие ðаçвитию остеоïении  Ðеаëиçациÿ ôактоðов ðиска остеоïении ó ïациентов с ХÏ

Неïоëноценное ïитание Ïðи äëитеëüном собëюäении äиеты и /иëи ситоôо-
бии

Çна÷итеëüное сниæение массы теëа Ïðи выðаæенной экçокðинной неäостато÷ности ÏÆ

Вðеäные ïðивы÷ки (кóðение, çëоóïотðебëение аë-
коãоëем)

ßвëÿютсÿ ôактоðами ðиска ôоðмиðованиÿ и ïðо-
ãðессиðованиÿ ХÏ; этиоëоãи÷еский ôактоð аëко-

ãоëüноãо ХÏ

Экоëоãи÷еские ôактоðы (ðаäиациÿ, 
ïðоиçвоäственные вðеäности)

ßвëÿютсÿ ôактоðами ðиска воçникновениÿ çабоëе-
ваниÿ

Атðоôи÷еские ïðоцессы в ïищеваðитеëüной систе-
ме

Çа÷астóю со÷етаютсÿ с ХÏ иëи ÿвëÿютсÿ  еãо ïðи-
÷иной

Хоëестаç, наðóøение æеë÷еобðаçованиÿ и 
æеë÷евывеäениÿ

Дискинеçии æеë÷ноãо ïóçыðÿ и сôинктеðа Îääи 
÷асто имеют место ïðи ХÏ. ÆÊÁ – этиоëоãи÷еский 

ôактоð биëиаðноãо ХÏ

Дисбиоç киøе÷ника Ðаçвиваетсÿ ïðи ХÏ

Ìаëüäиãестиÿ и маëüабсоðбциÿ Ðаçвиваетсÿ ïðи ХÏ с выðаæенной экçокðинной не-
äостато÷ностüю

Наðóøениÿ каëüциевоãо ãомеостаçа Ðаçвиваетсÿ ïðи ХÏ с экçокðинной неäостато÷нос-
тüю ÏÆ и óсóãóбëÿет ее

Óсиëение ïеðекисноãо окисëениÿ – стимóëÿциÿ ðе-
çоðбции костной ткани

Îäно иç кëю÷евыõ çвенüев ïатоãенеçа ХÏ

Ãиïеðïðоäóкциÿ ïðовосïаëитеëüныõ цитокинов – 
стимóëÿциÿ ðеçоðбции костной ткани

Îäно иç кëю÷евыõ çвенüев ïатоãенеçа ХÏ
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÷енныõ äанныõ ïðоäемонстðиðоваë наëи-
÷ие иçменений костной ткани ó 73,4% ïа-
циентов. Îстеоïени÷еские состоÿниÿ çаðе-
ãистðиðованы ó 36 ïациентов (от -1 äо -2,5 
станäаðтныõ откëонений), остеоïоðоç – ó 
11 боëüныõ (свыøе -2,5 станäаðтныõ от-
кëонений). Áыëа ðассмотðена вçаимосвÿçü 
меæäó ãëóбиной этиõ иçменений и стеïе-
нüю тÿæести экçокðинной неäостато÷ности 
ÏÆ. Òак, ó ïациентов с ëеãкой и сðеäней 
стеïенüю тÿæести ïðеобëаäаëи остеоïени-
÷еские иçменениÿ, а ïðиçнаки остеоïоðоçа 
ðеãистðиðоваëисü тоëüко ïðи тÿæеëой сте-
ïени неäостато÷ности ÏÆ.

Òаким обðаçом, мноãие составëÿющие, 
на÷инаÿ от ôактоðов ðиска воçникнове-
ниÿ ХÏ äо ïатоãенети÷ескиõ çвенüев, сïо-
собствóющиõ ïðоãðессиðованию ïðоцесса в 
ÏÆ, моãóт ïðовоциðоватü ðаçвитие остео-
ïении и ïðивоäитü к ôоðмиðованию вто-
ðи÷ноãо остеоïоðоçа (табë. 1). 

Ñ этой то÷ки çðениÿ äаннаÿ ïðобëе-
ма ïðеäставëÿет ÷ðеçвы÷айный интеðес в 
ïëане äаëüнейøеãо иçó÷ениÿ с цеëüю ðаç-
ðаботки ïðоãðаммы ïðоôиëакти÷ескиõ и 
ðеабиëитационныõ меðоïðиÿтий äëÿ ïаци-
ентов с ХÏ, имеющиõ ïотенциаëüный ðиск 
ðаçвитиÿ втоðи÷ноãо остеоïоðоçа.
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Актуальність. відомо	[1],	що	дефіцит	ві-
таміну	 D	 (двD)	 може	 бути	 пов’язаний	 із	
ризиком	виникнення	оа.	більше	того,	не-
щодавно	була	виявлена	кореляція	між	рів-
нем	25(он)D	та	вірогідністю	прогресуван-
ня	оа	[2,	3,	4].
взаємозв’язок	 між	 мінеральною	 щіль-

ністю	кісткової	тканини	(мЩкт)	та	ризи-
ком	 розвитку	 й	 прогресування	оа	 також	
добре	 відомий	 [5,	 6,	 7,	 8].	 з	 іншого	 боку,	
комплексний	взаємозв’язок	цих	трьох	фак-
торів	досліджений	не	досить	детально	[9].	
оскільки	вітамін	D	має	багатоплановий	

вплив	 на	 кістково-хрящевий	 метаболізм	
[10,	 11]	 і	 перебіг	 остеоартрозу	 [2,	 3,	 4],	 ці	
взаємозв’язки	потребують	подальшого	ви-
вчення.	нарешті,	з	огляду	на	те,	що	рівень	
вітаміну	D	залежить	від	інсоляції	[12],	спо-
собу	життя	[13],	харчування	[14]	та	інших	
факторів,	 результати,	 отримані	 в	 інших	
країнах,	на	українські	реалії	проектувати	
не	завжди	правильно,	а	відповідних	дослі-
джень	на	наших	теренах	поки	що	практич-
но	не	було.

Мета	–	вивчити	залежність	між	рівнем	
25(он)D	та	мЩкт	у	хворих	на	оа	великих	
суглобів.	визначити	взаємозв’язок	між	рів-
нем	25(он)D	та	інтенсивністю	суб’єктивних	
симптомів	оа	шляхом	анкетування,	а	та-
кож	дослідити	вплив	дефіциту	вітаміну	D	
на	якість	життя	хворих	досліджуваної	по-
пуляції.	

Матеріали та методи.	 було	 обстежено	
83	пацієнти	від	50	до	65	років	із	оа	вели-
ких	 суглобів.	 хворі,	 які	 мали	 метаболічні	
та	специфічні	артрити,	також	ті	пацієнти,	
які,	крім	оа,	хворіли	на	оП,	виключались	
із	дослідження.	
Переважну	 більшість	 склали	 жінки	

(85,5%).	 середній	 вік	 обстежених	 жінок	
склав	(62,3±1,4)	роки	та	(56,5±4,6)	років	у	
чоловіків	 (р>0,05).	 референтними	 величи-
нами	для	25(он)вітаміну	D	були	наступні	
(згідно	класифікації	Holick,	2011р):
–	дефіцит	0-50	нмоль/л.
–	недостатність	50-75	нмоль/л.
–	адекватний	рівень	>75	нмоль/л.
крім	 загальноклінічних	 методів	 обсте-

ження,	пацієнтам	проводилась	ультразву-
кова	денситометрія.	усім	пацієнтам	до	роз-
початого	 лікування	 була	 проведена	 оцін-
ка	інтенсивності	больового	синдрому	в	ко-
лінних	 суглобах	 з	 використанням	 шкали	
ваШ,	 а	 також	 вирахуванням	 альгофунк-
ціонального	 індексу	 лекена.	 якість	 жит-
тя	 оцінювали	 за	 шкалою	 EuroQoL-5D.	 із	
функціональних	проб	пацієнти	виконували	
15	метровий	тест.

Результати та їх обговорення. для	оцін-
ки	впливу	двD	на	показники	ультразвуко-
вої	денситометрії	усіх	пацієнтів	було	роз-
поділено	на	три	групи:	із	тяжким	дефіци-
том	–	рівень	25(он)D	нижче	25	нмоль/л,	з	
помірним	дефіцитом	–	25(он)D	вище	25	та	

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ 
ХВОРИХ З ОСТЕОАРТРОЗОМ ВЕЛИКИХ СУГЛОБІВ ЗА 

НАЯВНОСТІ ВІТАМІН D – ДЕФІЦИТНИХ СТАНІВ
Поворознюк В.В., Муц В.Я.1
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Резюме.	в	статті	наведені	результати	дослідження	із	залученням	83	хворих	на	остеоартроз	(вік	50-65	ро-
ків).	всім	суб’єктам	проводилась	ультразвукова	денситометрія,	а	також	анкетування	(ваШ,	ін-
декс	лекена,	визначення	якості	життя).	виявлена	вірогідна	зворотня	кореляція	між	мЩкт	у	зоні	
варда	та	рівнем	25(он)D,	що	дозволяє	з	високою	вірогідністю	скринувати	пацієнтів	з	оа	на	пред-
мет	гіповітамінозу	D.	доведено,	що	рівень	вітаміну	D	корелює	із	суб’єктивними	проявами	оа,	ма-
ючи	вплив	на	якість	життя	хворих.	у	цій	популяції	хворих	шкала	ваШ	є	більш	достовірною,	ніж	
альгофункціональний	індекс	лекена.	запропонована	терапія	препаратами	вітаміну	D	як	невід’ємна	
складова	лікування	хворих	на	оа.

Ключові слова:	дефіцит	вітаміну	D,	25(он)D,	остеоартроз,	мЩкт,	якість	життя,	лікування	остеоартрозу.	
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ниæ÷е 50 нмоëü/ë, тðетю ãðóïó скëаëи ïа-
цієнти іç ðівнем 25(ÎН)D вище 50 нмоëü/ë. 
Îкðемою ãðóïою не виäіëÿëи ïацієнтів ç 
ðівнем 25(ÎН)D в меæаõ ноðми, оскіëüки 
вона скëаäаëасÿ ëиøе іç 3-õ ïацієнтів. 

Ó ïацієнтів ç виðаæеним ДВD сïостеðі-
ãаєтüсÿ тісний çвоðотній віðоãіäний коðеëÿ-
ційний çв'ÿçок міæ ðівнем 25(OH)D та ïо-
каçниками ÌÙÊÒ çони Ваðäа (табë. 1). ²н-
øиõ äостовіðниõ коðеëÿційниõ çв’ÿçків не 
виÿвëено. Ó ãðóïаõ ç вищим ðівнем 25(OH)
D коðеëÿційниõ çв’ÿçків міæ ïокаçниками 
25(OH)D та ïокаçниками ÌÙÊÒ такоæ не 
виÿвëено.

Дëÿ оцінки вïëивó ДВD на інтенсив-
ністü боëю та ÿкістü æиттÿ всіõ ïацієн-
тів бóëо ðоçïоäіëено на тðи ãðóïи: ç тÿæ-
ким äеôіцитом – ðівенü 25(ÎН)D ниæ÷е 25 
нмоëü/ë, ç ïоміðним äеôіцитом – 25(ÎН)D 
вище 25 та ниæ÷е 50 нмоëü/ë, тðетю ãðó-
ïó скëаëи ïацієнти ç ðівнем 25(ÎН)D вище 
50 нмоëü/ë. 

²нтенсивністü боëüовоãо синäðомó çа 
øкаëою ВАØ ó ïацієнтів ç ÎА, ó ÿкиõ ðі-
венü 25(ÎН)D бóв вище 50 нмоëü/ë, скëа-
ëа (22,4±8,1) баëи. Ó ïацієнтів ç ДВD ін-
äекс боëю бóв äостовіðно вищим та скëав 
(39,2±6,6) та (57,8±11,8) баëи віäïовіäно 
(ð<0,05) (ðис. 1).
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Ðèс. 1. Ïîказнèкè індексó бîëю за ВÀШ ó ïаöіºн-
òів з ÎÀ заëежнî від рівнÿ 25(ÎÍ)D.

Ðеçóëüтати аëüãоôóнкціонаëüноãо тестó 
Ëекена не çаëеæаëи віä ðівнÿ 25(ÎН)D та 
скëаëи (8,55±1,7) баëи ó ïацієнтів ç ðівнем 
25(ÎН)D <25 нмоëü/ë, (10,31±2,08) баëи ó 
õвоðиõ ç ðівнем 25(ÎН)D 25-50 нмоëü/ë та 
(6,83±1,66) баëи ó ïацієнтів іç 25(ÎН)D >50 
нмоëü/ë (ðис. 2).
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Ðèс. 2. Ðезóëьòаòè аëьãîфóнкöіîнаëьнîãî індек-
сó ëекена в ïаöіºнòів з ÎÀ заëежнî від рівнÿ 

25(ÎÍ)D.

Ïокаçники ÿкості æиттÿ çа øкаëою 
EuroQoL-5D ó ïацієнтів ç ðівнем 25(ÎН)D 
вище 50 нмоëü/ë бóëи äостовіðно вищими 
в ïоðівнÿнні іç сеðеäнім ïокаçником ó ïа-
цієнтів іç ДВD та скëаëи (3,17±0,91) ïðо-
ти (5,05±0,39) та (5,69±0,54) баëи (ð<0,05) 
(ðис. 3).

0

1

2

3

4

5

6

<25 25- 50 >50

*

нмоль/л

Ðèс. 3. Îöінка ÿкîсòі жèòòÿ за шкаëîю EuroQoL-
5D ó ïаöіºнòів з ÎÀ заëежнî від рівнÿ 25(ÎÍ)D.

Таблиця 1. Кореляційні зв'язки між 25(OH)D та показниками МЩКТ у обстежених пацієнтів

ïокаçник
<25 нмоëü/ë 25-50 нмоëü/ë >50 нмоëü/ë

r p r p r p

ïоïеðековий віääіë õðебта, ã/см2 -0,13 0,53 -0,23 0,23 -0,16 0,56

øийка стеãново¿ кістки, ã/см2 -0,37 0,05 -0,22 0,25 -0,36 0,23

çона Ваðäа, ã/см2 -0,42 0,02 -0,32 0,10 -0,26 0,39

веðтëюã, ã/см2 -0,13 0,52 -0,24 0,21 -0,37 0,21

ïðоксимаëüний віääіë стеãново¿ кістки, ã/см2 -0,21 0,29 -0,24 0,22 -0,36 0,22

весü скеëет, ã/см2 -0,1 0,56 -0,32 0,09 -0,39 0,18

ïеðеäïëі÷÷ÿ 33 %, ã/см2 -0,35 0,07 -0,17 0,39 -0,33 0,24



52 “Ïðобëеми остеоëоãі¿”

ПÎВÎÐÎÇНÞÊ В.В., МÓÖ В.Я. “ДÅßÊ² ÎÑÎÁËÈВÎÑÒ² Д²АÃНÎÑÒÈÊÈ ÒА Ë²ÊÓВАННß ХВÎÐÈХ Ç ÎÑÒÅÎАÐÒÐÎÇÎÌ ВÅËÈÊÈХ...”

Òакоæ, не бóëо виÿвëено çв’ÿçкó міæ 
ðівнем 25(ÎН)D та тðиваëістю виконан-
нÿ 15-метðовоãо тестó в ïацієнтів іç ÎА 
(сеðеäнÿ тðиваëістü виконаннÿ скëаëа 
(15,96±1,89) с ó ïацієнтів ç ðівнем 25(ÎН)D 
<25 нмоëü/ë, (14,22±1,85) с ó õвоðиõ ç ðів-
нем 25(ÎН)D 25-50 нмоëü/ë та (16,00±1,58) 
с ó ïацієнтів ç 25(ÎН)D >50 нмоëü/ë (ðис. 
4)).
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Ðèс. 4. Òрèваëісòь вèкîнаннÿ 15 ìеòрîвîãî òесòó в 
îбсòеженèх ïаöіºнòів заëежнî від рівнÿ 25(ÎÍ)D.

Ïокаçники інäексó боëю çа ВАØ, аëüãо-
ôóнкціонаëüноãо інäексó Ëекена. ïокаçни-
ки ÿкості æиттÿ çа øкаëою EuroQoL-5D та 
тðиваëістü  виконаннÿ 15 метðовоãо тестó 
не çаëеæаëи віä ²ÌÒ.

Òаким ÷ином, бóëо ïіäтвеðäæено äані 
ëітеðатóðи щоäо вçаємоçв’ÿçкó міæ ðівнем 
вітамінó D та сóб’єктивними віä÷óттÿми ó 
õвоðиõ на ÎА. ßкістü æиттÿ ó õвоðиõ іç 
аäекватним наäõоäæеннÿм вітамінó D äо-
стовіðно вища çа ðаõóнок менø виðаæено-
ãо боëüовоãо синäðомó та біëüøо¿ çаãаëü-
но¿ ðóõëивості. Öі ïаðаметðи вçаємоçаëеæ-
ні, тобто ïðи біëüøій мобіëüності õвоðоãо 
є вища віðоãіäністü çаäовіëüно¿ ексïоçиці¿ 
äо сонÿ÷ноãо óëüтðаôіоëетó (й äостатнüо-
ãо синтеçó вітамінó D), томó в äаномó на-
ïðÿмкó ïотðібні ïоäаëüøі обстеæеннÿ, çо-
кðема ç вив÷еннÿм сеçонноãо ôактоðó. 

Çвеðтає на себе óваãó той ôакт, що ïе-
ðеваæна біëüøістü õвоðиõ, скðинованиõ 
äëÿ äосëіäæеннÿ, не отðимóваëа ïðеïаðа-
тів вітамінó D (це бóв оäин іç кðитеðі¿в ви-
кëю÷еннÿ в äаномó äосëіäæенні). Áеðó÷и 
äо óваãи баãатоïëановий ïðотективний ме-
õаніçм вïëивó вітамінó D на ïеðебіã ÎА, а 
такоæ äовеäений ïоçитивний теðаïевти÷-
ний еôект віä йоãо çастосóваннÿ [15], вкëю-
÷еннÿ вітамінó D ó станäаðтнó сõемó ëі-

кóваннÿ ÎА вваæаєтüсÿ äоціëüним. Öе має 
особëиве çна÷еннÿ ç оãëÿäó на ÷астотó і 
виðаæеністü ДВD ó õвоðиõ на ÎА. 

Наðеøті, необõіäно çаóваæити, що õо÷а 
вітамін D сïовіëüнює ïðоãðесію ÎА, йоãо 
теðаïевти÷ний вïëив на інтенсивністü 
боëю (ÿк ïокаçано вище іç çастосóваннÿм 
øкаëи ВАØ) є äоситü несïециôі÷ним [16]. 
Çастосóваннÿ вітамінó D ïоëеãøóє боëüо-
ві віä÷óттÿ не ëиøе ïðи ÎА, аëе й ïðи ôі-
бðоміаëãі¿, ðевмато¿äномó аðтðиті та ін-
øиõ çаõвоðюваннÿõ кістково-м’ÿçово¿ сис-
теми. Ùоïðавäа, це ніÿким ÷ином не çмен-
øóє ваæëивістü çастосóваннÿ вітамінó D ó 
õвоðиõ на ÎА. 

Вèснîвкè.
Виÿвëений çв’ÿçок міæ ÌÙÊÒ ó çоні 

Ваðäа ó õвоðиõ на ÎА та ðівнем 25(ÎН)D, 
що моæе бóти коðисним в ïëані ïоäаëüøоãо 
обстеæеннÿ на 25(ÎН)D і коðекці¿ äеôіцитó.

²нтенсивністü боëüовоãо синäðомó çа 
øкаëою ВАØ коðеëює ç ïокаçниками 
25(ÎН)D, томó цю øкаëó (а не аëüãоôóнк-
ціонаëüний інäекс Ëекена) äоціëüніøе ви-
коðистовóвати äëÿ оцінки сóб’єктивниõ 
симïтомів ó ïðоôіëüниõ õвоðиõ. 

Îскіëüки ðівенü 25(ÎН)D коðеëював çі 
çмінами інäексó EuroQOL, ïіäтвеðäæóютü-
сÿ äані ïðо баãатоïëановий вïëив вітамінó 
D, ÿк на ôóнкціонаëüні, так і на сóб’єктивні 
скëаäові ÿкості æиттÿ.

Îскіëüки ïðеïаðати вітамінó D є äоситü 
äеøевими й еôективними, а ïоøиðеністü 
äеôіцитó ó õвоðиõ на ÎА навітü вища ніæ 
ó ïоðівнюваній ïоïóëÿці¿, вітамін D ïови-
нен викоðистовóватисü ó скëаäі комïëек-
сно¿ теðаïі¿ õвоðиõ на ÎА.
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НЕКОТОРыЕ ОСОБЕННОСТИ дИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИя БОЛЬНых С ОСТЕОАРТРОЗОМ 
КРуПНых СуСТАВОВ ПРИ НАЛИЧИИ ВИТА-

МИН D – дЕФИцИТНых СОСТОяНИй

Поворознюк В.В., Муц В.Я.

Ðезюìе. В статüе ïðивеäены ðеçóëüтаты иссëе-
äованиÿ с ó÷астием 83 боëüныõ с остеоаðтðоçом 
(воçðаст 50-65 ëет). Всем сóбъектам ïðовоäиëасü 
óëüтðаçвóковаÿ äенситометðиÿ, а такæе анкети-
ðование (ВАØ, инäекс Ëекена, оïðеäеëение ка÷е-
ства æиçни). 
Выÿвëена веðоÿтнаÿ обðатнаÿ коððеëÿциÿ меæ-
äó ÌÏÊÒ в çоне Ваðäа и óðовнем 25(ÎН)D, ÷то 
ïоçвоëÿет с высокой äостовеðностüю скðиниðо-
ватü ïациентов с ÎА на ïðеäмет ãиïовитаминоçа 
D. Докаçано, ÷то óðовенü витамина D коððеëиðóет 
с сóбъективными симïтомами ÎА, вëиÿÿ на ка÷е-
ство æиçни боëüныõ. В äанной ïоïóëÿции ïациен-
тов øкаëа ВАØ окаçаëасü боëее äостовеðной, ÷ем 
аëüãоôóнкционаëüный инäекс Ëекена. Áыëа ïðеä-
ëоæена теðаïиÿ ïðеïаðатами витамина D как не-
отъемëемаÿ ÷астü ëе÷ениÿ боëüныõ с ÎА.

Ключевые слова: äеôицит витамина D, 25(ÎН)
D, остеоаðтðоç, ÌÏÊÒ, ка÷ество æиçни, ëе÷ение 
остеоаðтðоçа. 

SOME FEATURES OF DIAGNOSIS AND 
TREATMENT WITH OSTEOARTHRITIS OF 

LARGE JOINTS PRESENCE OF VITAMIN D – 
DEFICIENT CONDITION

Povoroznyuk V.V., Muts V.Ya.

Summary. The article provides a summary of the 
trial with the involvement of 83 subjects (aged 50-
65) suffering from osteoarthritis. All subjects under-
went ultrasound densitometry. Numerous question-
naires were also being completed (VAS, Lequesne 
index, EuroQoL).
A probable inverse relationship between BMD in 
Ward’s area and 25(OH)D level was discovered. This 
would allow for osteoarthritic patients screening in 
terms of hypovitaminosis D. Vitamin D level was 
found out to be closely linked with subjective signs in 
these patients, thus having an impact on the quality 
of their life. Further, among this population of the 
patients VAS turned out to be more predictable and 
accurate tool compared to Lequesne index. Finally, 
supplementary therapy with vitamin D preparations 
was suggested to be an integral part of the treatment 
of the patients with osteoarthritis. 

Keywords: vitamin D deficiency, 25(OH)D, osteoar-
thritis, BMD, quality of life, treatment of the osteo-
arthritis.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ дИКЛОФЕНАКА В ЛЕЧЕНИИ 
ОСТЕОАРТРОЗА

Беловол А.Н.1, Князькова И.И.1, Шаповалова Л.В.2

1Харьковский национальный медицинский университет,
2Харьковская городская больница № 28

Ðезюìе. Ïðовеäено сðавнение вðемени настóïëениÿ анаëüãети÷ескоãо äействиÿ каëиевой и натðиевой со-
ëей äикëоôенака (ДÊ), а такæе иçó÷ена эôôективностü и ïеðеносимостü теðаïии ðетаðäной ôоð-
мой ДÊ натðиÿ (ïðеïаðат “Ðаïтен ðетаðä”, “Хемоôаðм”) ó 38 боëüныõ с остеоаðтðоçом (ÎА) 
коëенныõ сóставов II-III стеïени (ïо кëассиôикации Êеëãðена-Ëоóðенса). Ïðоäемонстðиðовано, 
÷то ó ïациентов с ÎА коëенныõ сóставов вðемÿ настóïëениÿ анаëüãети÷ескоãо эôôекта табëе-
тиðованной ôоðмы каëиевой соëи ДÊ соïоставимо с таковым ïðи внóтðимыøе÷ном ввеäении на-
тðиевой соëи ДÊ. Òеðаïиÿ ðетаðäной ôоðмой ДÊ натðиÿ в те÷ение 10-14 äней ïðивоäит к сни-
æению выðаæенности боëевоãо синäðома ó ïациентов с ÎА коëенныõ сóставов, ïовыøению иõ 
ôóнкционаëüныõ воçмоæностей ïðи õоðоøем ïðоôиëе беçоïасности и ïеðеносимости. 

Ключевые слова: остеоаðтðоç, ëе÷ение, äикëоôенак натðиÿ, äикëоôенак каëиÿ

ëевоãо имïóëüса, еãо ïсиõоэмоционаëüнóю 
оценкó и ответнóю веãетативнóю и ïове-
äен÷ескóю ðеакцию оðãаниçма. Ñовðемен-
наÿ концеïциÿ ðационаëüной анаëüãети-
÷еской теðаïии ïðеäóсматðивает вëиÿ-
ние на ðаçëи÷ные çвенüÿ ïатоãенеçа бо-
ëевоãо синäðома. Ïеðвый ее этаï – óстðа-
нение воçäействиÿ ïовðеæäающеãо ôак-
тоðа (есëи это воçмоæно), а такæе ïоäав-
ëение ëокаëüной ðеакции оðãаниçма на 
ïовðеæäение с исïоëüçованием ïðеïа-
ðатов, бëокиðóющиõ синтеç меäиатоðов 
боëи и восïаëениÿ [4]. Ñðеäи этиõ меäиа-
тоðов о÷енü ваæное место ïðинаäëеæит 
ïðостаãëанäинам, котоðые активно син-
теçиðóютсÿ в обëасти ïовðеæäениÿ ïðи 
ó÷астии ôеðмента цикëооксиãенаçы 2 [5]. 
Ïðостаãëанäины ответственны çа ðаçви-
тие ëокаëüноãо отека, ïовыøение ïðони-
цаемости сосóäов, наðóøение микðоциð-
кóëÿции, õемотаксис кëеток восïаëитеëü-
ноãо ответа и т.ä. и неïосðеäственно вëи-
ÿют на ïðоцесс воçникновениÿ и ïеðеäа-
÷и боëевоãо имïóëüса, выçываÿ ïовыøение 
÷óвствитеëüности ïеðиôеðи÷ескиõ но-
цицеïтоðов и аôôеðентныõ нейðонов çа-
äниõ ðоãов сïинноãо моçãа [6]. Этот меõа-
ниçм носит óнивеðсаëüный õаðактеð в ïа-
тоãенеçе боëевоãо синäðома неçависимо от 
ïðи÷ины, выçвавøей ëокаëüное ïовðеæäе-

В ïðактике вðа÷ей ðаçныõ сïециаëüнос-
тей боëüные с боëевым синäðомом встðе-
÷аютсÿ äостато÷но ÷асто. Òак, анаëиç всеõ 
сëó÷аев обðащений в 21103 отäеëениÿ не-
отëоæной ïомощи, ïðовеäенный McLean S. 
и соавт. [1], ïокаçаë, ÷то сðеäи 14,5 мëн. 
экстðенныõ обðащений óмеðенный боëе-
вой синäðом быë выÿвëен ó 2 мëн. ïациен-
тов (14% сëó÷аев), выðаæенный – ó 2,9 мëн. 
(20%). Ïо äанным Cordell W. и соавт. [2] в 
52% сëó÷аев именно боëü ÿвëÿетсÿ ïðи-
÷иной обðащениÿ ïациентов çа неотëоæ-
ной меäицинской ïомощüю. В то æе вðемÿ 
кëини÷еские набëюäениÿ свиäетеëüствó-
ют о сóществовании ïðобëемы аäекватнос-
ти анаëãеçии. Òак, ïо äанным Áðитанской 
Ассоциации Áоëи (UK Pain Association), 
тоëüко 1 иç 25 ãосïитаëиçиðованныõ ïаци-
ентов с тðавмами óäовëетвоðен обеçбоëи-
ванием на äоãосïитаëüном этаïе. В иссëе-
äовании, ïðовеäенном в ÑØА (University 
of Washington researchers) с ó÷астием 3000 
ïациентов с тðавмой, óстановëено, ÷то 62% 
иç ниõ не óäовëетвоðены обеçбоëиванием 
на äоãосïитаëüном этаïе, ÷то ïовëекëо çа 
собой õðониçацию боëевоãо синäðома.

Ваæно ïоä÷еðкнóтü, ÷то боëевой син-
äðом – системный ïатоëоãи÷еский ïðоцесс, 
вкëю÷ающий в себÿ местнóю ðеакцию на 
ïовðеæäение, ïеðеäа÷ó и восïðиÿтие бо-
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ние, и ÿвëÿетсÿ обоснованием äëÿ ïðимене-
ниÿ в комïëексной анаëüãети÷еской теðа-
ïии нестеðоиäныõ ïðотивовосïаëитеëüныõ 
ïðеïаðатов (НÏВÏ).

Îсновной меõаниçм äействиÿ НÏВÑ – 
óãнетение синтеçа ïðостаãëанäинов ïóтем 
тоðмоæениÿ каскаäа аðаõиäоновой кисëо-
ты с инãибиðованием ôеðмента цикëоокси-
ãенаçы (ÖÎÃ-1 иëи ÖÎÃ-2) [8]. Ïðотивовос-
ïаëитеëüное äействие НÏВÑ такæе свÿçа-
но с тоðмоæением ïеðекисноãо окисëениÿ 
ëиïиäов, стабиëиçацией ëиçосомаëüныõ 
мембðан (÷то ïðеïÿтствóет выõоäó ëиçосо-
маëüныõ ôеðментов и ïðеäóïðеæäает ïо-
вðеæäение кëеток), с тоðмоæением ïðо-
цессов обðаçованиÿ макðоэðãи÷ескиõ сое-
äинений в ïðоцессаõ окисëитеëüноãо ôос-
ôоðиëиðованиÿ (сниæение энеðãообесïе÷е-
ниÿ восïаëитеëüноãо ïðоцесса и тоðмоæе-
ние õемотаксиса кëеток в о÷аã восïаëениÿ), 
тоðмоæением аãðеãации нейтðоôиëов (на-
ðóøаетсÿ высвобоæäение иç ниõ меäиато-
ðов восïаëениÿ), óãнетением синтеçа, вçа-
имоäействиÿ с ðецеïтоðами, инактиваци-
ей äðóãиõ меäиатоðов восïаëениÿ (бðаäи-
кинин, ëимôокины, ëейкотðиены, ôакто-
ðы комïëемента), тоðмоæением ïðоëиôе-
ðативной ôаçы восïаëениÿ çа с÷ёт инãиби-
ðованиÿ тðансôоðмации ëимôоцитов [5, 9]. 
Ïðи выðаæенном боëевом синäðоме боëü-
øое çна÷ение ïðиäаетсÿ наçна÷ению тðа-
äиционныõ НÏВÏ, в ÷астности äикëоôена-
ка. Åãо основнаÿ кëини÷ескаÿ ценностü свÿ-
çана с мощным анаëüãеçиðóющим äействи-
ем, ïо стеïени котоðоãо он ïðевосõоäит 
äðóãие НÏВÏ [10]. Нами ïðовеäено сðав-
нение вðемени настóïëениÿ анаëüãети÷е-
скоãо äействиÿ каëиевой и натðиевой со-
ëей äикëоôенака, а такæе иçó÷ена эôôек-
тивностü и ïеðеносимостü теðаïии ðетаðä-
ной ôоðмой äикëоôенака натðиÿ (ïðеïаðат 
“Ðаïтен ðетаðä”, “Хемоôаðм”) ó боëüныõ с 
остеоаðтðоçом (ÎА) коëенныõ сóставов. 

Îбсëеäовано 38 боëüныõ (26 æенщин 
и 12 мóæ÷ин) в воçðасте от 42 äо 60 ëет 
(сðеäний воçðаст 56,7±6,5 ãоäа) с ÎА ко-
ëенныõ сóставов II-III стеïени (ïо кëасси-
ôикации Êеëãðена-Ëоóðенса). В I ãðóïïó 
воøëи 20 боëüныõ (12 æенщин и 8 мóæ-
÷ин), сðеäний воçðаст 55,9±6,1 ãоäа и äëи-
теëüностüю çабоëеваниÿ 6,3±2,5 ã, кото-
ðым быë наçна÷ен äикëоôенак каëиÿ (ïðе-
ïаðат “Ðаïтен ðаïиä”, Хемоôаðм). Во вто-

ðóю ãðóïïó воøëи 18 боëüныõ (14 æенщин 
и 4 мóæ÷ин), сðеäний воçðаст 56,3±4,2 ãоäа 
и äëитеëüностüю çабоëеваниÿ 5,9±2,8 ãоäа, 
ïоëó÷авøиõ инъекционнóю ôоðмó äикëо-
ôенака натðиÿ (ïðеïаðат “Ðаïтен 75”, Хе-
моôаðм). 

Ïосëе ðеãистðации исõоäныõ äанныõ 
ïðовоäиëасü остðаÿ ôаðмакоäинами÷ескаÿ 
ïðоба (ÎÔÏ) с 50 мã per os äикëоôенака 
каëиÿ, с 75 мã äикëоôенака натðиÿ в виäе 
внóтðимыøе÷ной инъекции, ïосëе ÷еãо 
сëеäоваë кóðс ëе÷ениÿ в сóто÷ной äоçе со-
ответственно 150 мã (ïо 50 мã per os 3 ðаçа 
в сóтки) äëÿ äикëоôенака каëиÿ и 150 мã 
äëÿ äикëоôенака натðиÿ (ïо 75 мã внóтðи-
мыøе÷но 2 ðаçа в сóтки) в те÷ение 4 äней. 
Даëее ïациентам обеиõ ãðóïï наçна÷аëасü 
ðетаðäнаÿ ôоðма äикëоôенака натðиÿ 100 
мã оäнокðатно в сóтки (ïðеïаðат “Ðаïтен 
ðетаðä”, Хемоôаðм) äëитеëüностüю 10-
14 äней. Ïокаçанием к наçна÷ению äикëо-
ôенака ÿвëÿëосü обостðение боëевоãо сó-
ставноãо синäðома ïðи еãо интенсивности 
не менее 5 баëëов (ïо 10-баëëüной øка-
ëе). В иссëеäование не вкëю÷аëисü ïаци-
енты с иçвестной неïеðеносимостüю ïðеïа-
ðата, ïðи наëи÷ии в анамнеçе ÿçвенной бо-
ëеçни æеëóäка и/иëи 12-ïеðстной киøки и 
кëини÷ески çна÷имыõ наðóøений ôóнкции 
ïо÷ек иëи ïе÷ени. 

Анаëиç эôôективности теðаïии ïðово-
äиëсÿ с ó÷етом коëи÷ественной оценки боëи 
(в ïокое, ïðи äвиæении), наðóøениÿ ôóнк-
ционаëüной активности и выðаæенности 
восïаëениÿ (в баëëаõ от 0 äо 10). В ÎÔÏ с 
каëиевой и натðиевой соëüю äикëоôенака 
оценка óкаçанныõ ïаðаметðов ïðовоäиëасü 
÷еðеç 20, 30, 40, 50 и 60 мин ïосëе ïеð-
воãо ïðиема и ÷еðеç 4 сóток неïðеðывной 
теðаïии. Ïо çавеðøении всеãо кóðса ëе÷е-
ниÿ эôôект оцениваëсÿ ðаçäеëüно ïаци-
ентом и вðа÷ом. Êðоме тоãо, всем боëüным 
ïðовоäиëи монитоðинã АД, станäаðтные 
кëини÷еские, биоõими÷еские и äиаãности-
÷еские иссëеäованиÿ. Áеçоïасностü ïðи-
менениÿ äикëоôенака оцениваëасü на 
основании äанныõ о ïобо÷ныõ эôôектаõ, 
çаôиксиðованныõ в те÷ение кóðса ëе÷ениÿ. 

Анаëиç кëини÷ескиõ ïаðаметðов ïока-
çаë, ÷то анаëãети÷еский эôôект ïðоÿвëÿë-
сÿ о÷енü быстðо, óæе ïосëе ïеðвоãо ïðиема 
äикëоôенака (÷еðеç 36,1±1,3 минóт ïосëе 
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ввеäениÿ äикëоôенака натðиÿ и ÷еðеç 37,5 
± 1,2 минóт ïосëе ïðиема äикëоôенака ка-
ëиÿ), ÷то ïðивоäиëо к óëó÷øению ôóнк-
ционаëüной активности ïациентов в обе-
иõ ãðóïïаõ. Ñëеäóет отметитü, ÷то äинами-
ка оцениваемыõ симïтомов в те÷ение всеõ 
этаïов ëе÷ениÿ быëа ïоëоæитеëüной и ста-
тисти÷ески çна÷имой (табë. 1). 

Ïо çавеðøении ïоëноãо кóðса теðа-
ïии в I ãðóïïе боëüныõ вðа÷и оцениëи эô-
ôект ëе÷ениÿ как “о÷енü õоðоøий” и “õо-
ðоøий” ó 17 ïациентов; ó 2 – как “óäовëет-
воðитеëüный” и тоëüко ó 1 боëüноãо ëе÷е-
ние не ïðивеëо к óëó÷øению (табë. 2). Эô-
ôект “стóïен÷атой” теðаïии ó ïациентов 
II ãðóïïы быë такæе óбеäитеëüным: ó 16 – 
“о÷енü õоðоøий” и “õоðоøий”, ó 1 – “óäо-
вëетвоðитеëüный” и ó 1 боëüноãо óëó÷øе-
ниÿ не выÿвëено. 

Ïобо÷ные ÿвëениÿ быëи çаðеãистðиðо-
ваны ó 2 (10%) и 3 (16,7%) ïациентов в I и 
II ãðóïïаõ соответственно, ïðи÷ем свÿçü с 
ïðовоäимым ëе÷ением быëа ïоäтвеðæäена 
ó 1 (5%) ïациента ïеðвой ãðóïïы (ãоëовнаÿ 
боëü) и ó 1 (5,6%) ïациента во втоðой в виäе 
абäоминаëüной боëи. Ïобо÷ныõ эôôектов, 
ïотðебовавøиõ отмены ïðеïаðатов, в обе-
иõ ãðóïïаõ ïациентов не çаðеãистðиðовано. 

В цеëом ïеðеносимостü стóïен÷атой те-
ðаïии äикëоôенаком оценена иссëеäовате-
ëÿми как “о÷енü õоðоøаÿ” и “õоðоøаÿ” ó 

80% ïациентов I ãðóïïы и 77,8% во втоðой 
ãðóïïе.

Òаким обðаçом, ïоëó÷енные äанные 
свиäетеëüствóют о том, ÷то ó ïациентов 
с ÎА коëенныõ сóставов вðемÿ настóïëе-
ниÿ анаëüãети÷ескоãо эôôекта табëетиðо-
ванной ôоðмы  каëиевой соëи äикëоôенака 
соïоставимо с таковым ïðи внóтðимыøе÷-
ном ввеäении натðиевой соëи äикëоôена-
ка. Òеðаïиÿ ðетаðäной ôоðмой äикëоôена-
ка натðиÿ в те÷ение 10-14 äней ïðивоäит к 
сниæению выðаæенности боëевоãо синäðо-
ма ó ïациентов с ÎА коëенныõ сóставов, 
ïовыøению иõ ôóнкционаëüныõ воçмоæ-
ностей ïðи õоðоøем ïðоôиëе беçоïасности 
и ïеðеносимости.
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Таблица 1. Влияние диклофенака на клинические параметры у больных ОА (М±m) 

Ñимïтомы Ãðóïïа
Èсõоä-

но
ÎÔÏ чеðеç 4 äнÿ чеðеç 10-14 äней

Áоëü в ïокое, баëëы
I 5,3±0,8 3,1±0,7* 2,0±1,1* 0,9±1,7*

II 5,8±0,9 3,3±0,8* 2,3±1,3* 1,2±1,9*

Áоëü ïðи äвиæении, баëëы
I 6,8±0,7 4,5±0,9* 2,9±1,6* 1,9±1,8*

II 7,1±0,8 4,9±0,7* 3,1±1,7* 2,3±1,9*

Восïаëение, баëëы
I 2,6±0,9 2,5±0,8 1,5±1,1 0,4±0,7*

II 2,7±0,9 2,6±0,7 1,4±1,0 0,3±0,7*

Наðóøение ôóнкционаëüной активности, баëëы
I 4,8±0,4 3,6±0,3* 2,5±0,9* 1,6±1,5*

II 4,7±0,5 3,5±0,3* 2,3±0,9* 1,4±1,3*

Ï ð и м е ÷ а н и е . * – äостовеðностü ðаçëи÷ий (ð<0,05) в сðавнении с исõоäными äанными.

Таблица 2. Оценка терапии ретардной формой диклофенака натрия (по дневникам пациентов)

Îценка ïациента, % I ãðóïïа II ãðóïïа

Î÷енü õоðоøий ðеçóëüтат 25% 27,8%

Хоðоøий ðеçóëüтат 60% 61%

Óäовëетвоðитеëüный 10% 5,6%

Óëó÷øениÿ не выÿвëено 5% 5,6%
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ЕФЕКТИВНІСТЬ дИКЛОФЕНАКу В ЛІКуВАННІ 
ОСТЕОАРТРОЗу

Біловол О.М., Князькова І.І., Шаповалова Л.В.

Ðезюìе. Ïðовеäено ïоðівнÿннÿ ÷асó настан-
нÿ анаëãети÷но¿ äі¿ каëієво¿ та натðієво¿ со-
ëей äикëоôенакó (ДÊ) та вив÷еннÿ еôективності 
й ïеðеносимості теðаïі¿ ðетаðäною ôоðмою ДÊ 
натðію (“Ðаïтен ðетаðä”, “Хемоôаðм”) ó 38 õво-
ðиõ на остеоаðтðоç (ÎА) коëінниõ сóãëобів II-III 
стóïенÿ (çа кëасиôікацією Êеëãðена-Ëоóðенса). 
Встановëено, що в ïацієнтів ç ÎА коëінниõ 
сóãëобів ÷ас ðоçвиткó анаëüãети÷ноãо еôектó 
табëетовано¿ ôоðми  каëієво¿ соëі ДÊ äоðівнює та-
комó ïðи в/м ввеäенні натðієво¿ соëі ДÊ. Òеðаïіÿ 
ðетаðäною ôоðмою ДÊ натðію ïðотÿãом 10-14 

äнів сïðи÷инює çменøеннÿ виðаçності боëüово-
ãо синäðомó в ïацієнтів ç ÎА коëінниõ сóãëобів, 
ïіäвищеннÿ ¿õніõ ôóнкціонаëüниõ моæëивостей 
ïðи õоðоøомó ïðоôіëі беçïеки та ïеðеносимості.

Ключові слова: остеоаðтðоç, ëікóваннÿ, äикëоôе-
нак натðію, äикëоôенак каëію.

EFFICIENCY OF DICLOFENAC IN THERAPY OF 
OSTEOARTHRITIS

Bilovol A.N., Knyazkova I.I., Shapovalova L.V.

Sammury. Comparison of speed of onset of analgesic 
effect of diclofenac natrium, diclofenac kalium, and 
efficiency and tolerance of the retarded form of 
diclofenac natrium in 38 patients with gonarthrosis 
II-III degree (Kellgren and Lawrence) were 
investigated. There was no difference between 
groups in  the speed of analgesia onset after 
per os administration of diclofenac kalium and 
intramuscular administration of diclofenac natrium. 
Treatment of the retarded form of diclofenac natrium 
during 10-14 days in patients with gonarthrosis 
results in decrease of painful syndrome, increase of 
their functional capacity with good safety. 

Key words: osteoarthritis, therapy, diclofenac 
natrium, diclofenac kalium
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Ó наø ÷ас ïðобëема остеоïоðоçó – це 
не тіëüки ïðобëема ãеðонтоëоãів, оðтоïеäів 
і тðавмвтоëоãів, аëе й інøиõ ôаõівців. Óсі 
вони øóкаютü сво¿ ïіäõоäи äо çниæеннÿ 
÷астоти çаõвоðюваності на остеоïоðоç, ви-
çна÷аютü ôактоðи ðиçикó йоãо виникненнÿ 
та çасоби ïðоôіëактики [1, 2, 3].

Ïеðебіã õðоні÷ниõ çаõвоðюванü ïе÷ін-
ки й æов÷ноãо міõóðа сóïðовоäæóєтüсÿ ва-
ãомими ïоðóøеннÿми мінеðаëüноãо обмінó, 
каëüцій–ðеãóëюю÷иõ ãоðмонів, що ствоðює 
ïеðеäóмови  äëÿ äисбаëансó ïðоцесів ðе-
моäóëюваннÿ кістково¿ тканини та ôоðмó-
ваннÿ остеоïені÷ноãо синäðомó. Îстанніми 
äосëіäæеннÿми встановëено, що не тіëüки 
õðоні÷ний õоëецистит, аëе й наÿвністü бі-
ëіаðно¿ äисôóнкці¿ ïðиçвоäитü äо çмін ó 
каëüцієвомó обміні, що виÿвëÿєтüсÿ тен-
äенцією äо çниæеннÿ çаãаëüноãо каëüцію, 
äостовіðним çниæеннÿм іоніçованоãо каëü-
цію, çбіëüøеннÿм ïокаçника віäносноãо 
вмістó іоніçованоãо каëüцію (ÏВВ²Ê) і çна-
÷ним ïіäвищеннÿм концентðаці¿ каëüцію в 
æов÷і [4, 5, 6].

Öе äає ïіäстави ðоçãëÿäати äискінеçію 
æов÷овивіäниõ øëÿõів (ÆВØ) ÿк оäин іç 
моæëивиõ ÷инників ðиçикó втоðинноãо ос-
теоïоðоçó. Виÿвëеннÿ ïðеäиктоðів óðа-
æеннÿ кістково¿ тканини ó õвоðиõ ç ïато-
ëоãією біëіаðно¿ системи äоçвоëитü ïðово-
äити найбіëüø еôективнó ïðоôіëактикó 
остеоïені¿ та втоðинноãо остеоïоðоçó в та-
киõ ïацієнтів.

Ìеòа рîбîòè: äосëіäити ÷астотó та õа-
ðактеð кëініко-інстðóментаëüниõ оçнак 
óðаæеннÿ кістково¿ тканини ó õвоðиõ на 
õðоні÷ний беçкам’ÿний õоëецистит çаëеæ-
но віä тиïó біëіаðно¿ äискінеçі¿.

Ìаòеріаëè é ìеòîдè. Ïіääано анаëіçó 
ðеçóëüтати обстеæеннÿ 62 õвоðиõ на õðо-
ні÷ний беçкам’ÿний õоëецистит (ХÁХ) ó 
стаäі¿ çаãостðеннÿ, ÿкі ïеðебóваëи на ста-

ціонаðномó ëікóванні в ãастðоентеðоëоãі÷-
номó віääіëенні ÌÊË ¹1 м. Хаðкова çа ïе-
ðіоä іç 2010 äо 2011 ðð. Віäбіð õвоðиõ ïðо-
веäено віäïовіäно äо кëіні÷ниõ кðитеðі¿в 
вкëю÷еннÿ й викëю÷еннÿ.

Êðитеðі¿ вкëю÷еннÿ: наÿвністü ïіäтвеð-
äæеноãо ëабоðатоðно-інстðóментаëüними 
метоäами ХÁХ; вік на момент ðанäоміçа-
ці¿ віä 40 äо 70 ðоків; наÿвністü інôоðмова-
но¿ äобðовіëüно¿ çãоäи ïацієнта на ó÷астü ó 
ïðовеäеномó äосëіäæенні. 

Êðитеðі¿ викëю÷еннÿ: ïðийом ãëюко-
коðтико¿äів на момент ðанäоміçаці¿¿ або в 
анамнеçі в äоçі ïонаä 5 мã; ïðийом анти-
конвóëüсантів; ôаðмакоëоãі÷на або õіðóð-
ãі÷на «кастðаціÿ» ïацієнтів; наÿвністü çа-
õвоðюванü внóтðіøніõ оðãанів ó стаäіі äе-
комïенсаці¿; наÿвністü онкоçаõвоðюваннÿ.

В ïðоцесі обстеæеннÿ бóëи викоðистані 
настóïні метоäи та метоäики: кëіні÷ні (оïи-
тóваннÿ, ôіçи÷не обстеæеннÿ), кëіні÷ні ëа-
боðатоðні (анаëіç кðові, се÷і), біоõімі÷ні (ви-
çна÷еннÿ біëіðóбінó та йоãо ôðакцій, тðан-
самінаç, ïðоте¿ноãðами, ëóæно¿ ôосôата-
çи), інстðóментаëüні: баãатомоментне ôðак-
ційне äóоäенаëüне çонäóваннÿ (ÁÔÌДÇ); 
ÓÇД оðãанів ÷еðевно¿ ïоðоæнини; õоëецис-
тоãðаôіÿ. Çастосовóваëосü анкетóваннÿ çа 
äоïомоãою õвиëинноãо тестó оцінки ðиçи-
кó остеоïоðоçó (Îne-minute osteoporosis 
risk test), çаïðоïонованоãо Ìіæнаðоäною 
Асоціацією Îстеоïоðоçó (IOF) ó моäиôіка-
ці¿ Ïовоðоçнюка В.В., Дçеðови÷ Н.². (2006) 
[7]. Ñтðóктóðно-ôóнкціонаëüний стан кіст-
ково¿ тканини виçна÷аëи метоäом óëüтðаç-
вóково¿ äенситометðі¿ (çа äоïомоãою äен-
ситометðа «Achilles+», Lunar Corp.). Досëі-
äæóваëи øвиäкістü ïоøиðеннÿ óëüтðаçвó-
кó (ØÏÓ, м/с), øиðокосмóãове осëабëеннÿ 
óëüтðаçвóкó (ØÎÓ, äÁ/ÌÃц), інäекс міц-
ності кістково¿ тканини (²Ì ÊÒ, %), ïокаç-
ники Ò і Z. Ó ïацієнтів äо 50 ðоків ÌÙÊÒ 
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оцінюваëасü тіëüки çа Z-кðитеðієм, що äає 
ïіäставó äіаãностóвати наÿвністü ó õвоðиõ 
остеоïені¿, а не остеоïоðоçó. Êонтðоëüні 
ðеçóëüтати біоõімі÷ниõ та імóноëоãі÷ниõ 
ïокаçників, що вив÷аëисÿ, бóëи отðима-
ні ïðи обстеæенні 20 ïðакти÷но çäоðовиõ 
осіб анаëоãі÷ноãо вікó. Ñтатисти÷на обðоб-
ка отðиманиõ äаниõ виконóваëасÿ на ïеð-
сонаëüномó комï’ютеðі ç викоðистаннÿм 
станäаðтниõ ïакетів ïðоãðам «Microsoft 
Excel» та «Statistika 6,0». 

Ðезóëьòаòè. Çі всіõ ïацієнтів, вкëю÷е-
ниõ ó äосëіäæеннÿ, æінок бóëо 36 (58,1%), 
÷оëовіків – 26 (41,9%). Ñеðеäній вік õвоðиõ 
на ХÁХ скëав 46,4±3,2 ðоки. 

Анаëіç особëивостей кëіні÷ниõ та ëабо-
ðатоðно-інстðóментаëüниõ оçнак виÿвëе-
ниõ синäðомів та ¿õ сïіввіäноøенü ó õво-
ðиõ äоçвоëив нам ðоçäіëити обстеæениõ 
ïацієнтів на äві ãðóïи ïоðівнÿннÿ в çаëеæ-
ності віä õаðактеðó ïатоëоãі÷ноãо ïðоцесó 
в æов÷номó міõóðі (ÆÌ) та тиïó äискіне-
çі¿ сôінктеðа Îääі: äо I ãðóïи ïоðівнÿннÿ 
óвійøëи 32  ïацієнти ç ïеðеваæаннÿм ãі-
ïеðкінети÷ноãо тиïó äискінеçі¿  (ÆВØ): 12 
(37,5%) ÷оëовіків та 20 (62,5%) æінок, сеðеä-
ній вік 41,4±3,2 ðоків, тðиваëістü çаõвоðю-
ваннÿ – 5,5±1 ðоки. До ²² ãðóïи ïоðівнÿннÿ 
– 30 осіб ç ïеðеваæаннÿм ãіïокінети÷ноãо 
тиïó äискінеçі¿ ÆВØ: 14 (46,7%) ÷оëовіків 
та 16 (53,3%) æінок, сеðеäній вік 61,4±3,2 
ðоків, тðиваëістü çаõвоðюваннÿ – 10,5±1,5 
ðоки.

Дëÿ I-¿ ãðóïи õвоðиõ бóëи ïðитаманні 
настóïні особëивості: ïеðеваæно бактеðі-
аëüна етіоëоãіÿ çаõвоðюваннÿ; менø тðива-
ëий анамнеç; ïеðеваæаннÿ в кëіні÷ній каð-
тині боëüовоãо, çаïаëüно-інтоксикаційноãо 
та аëеðãі÷ноãо синäðомів; оçнаки наÿвнос-
ті ãостðо¿ ôаçи çаïаëüноãо ïðоцесó; õа-
ðактеðна óëüтðаçвóкова каðтина та äані 
ÁÔДÇ, що свіä÷иëи ïðо ãіïеðкінети÷ний 
тиï äискінеçі¿ ÆВØ. 

До кëініко-анамнести÷ниõ та ëабоðатоð-
но-інстðóментаëüниõ оçнак çаõвоðюваннÿ 
ïацієнтів II–¿ ãðóïи ми віäнесëи: çëовæи-
ваннÿ ãостðими та æиðними стðавами, тðи-
ваëий анамнеç çаõвоðюваннÿ, ïеðеваæан-
нÿ в кëіні÷ній каðтині äисïеïти÷ноãо, ас-
теноневðоти÷ноãо й каðäіаëüноãо синäðо-
мів, óëüтðосоноãðаôі÷ні оçнаки та ðеçóëü-
тати ÁÔДÇ, що свіä÷иëи ïðо ãіïокінети÷-

ний тиï äискінеçі¿ ÆВØ. Ãðóïи ïоðівнÿн-
нÿ бóëи ðанäоміçовані çа основними ïокаç-
никами, що äаëо çмоãó äëÿ ¿õ сïівставëен-
нÿ ïðи ïðовеäенні äаноãо äосëіäæеннÿ.

Анаëіç анамнести÷ниõ äаниõ õвоðиõ ² 
та ²² ãðóï ïоðівнÿннÿ äещо ðіçниëисü: õво-
ðі ² ãðóïи най÷астіøе скаðæиëисü на еïі-
çоäи боëю в сïині, ïов'ÿçані або ç невäаëим 
ðóõом, або ç ïіäніманнÿм тÿãаðÿ (16,1%); 
наÿвністü ïеðеëомів стеãново¿ кістки ó ðо-
äи÷ів ïеðøоãо стóïенÿ сïоðіäності (8,1%), 
наÿвністü ïеðенесениõ ниçüкоенеðãети÷-
ниõ ïеðеëомів ïðоменево¿ кістки (7,4%) або 
õðебта (5,5%).

Ñеðеä анамнести÷ниõ äаниõ, що ïеðе-
ваæаëи ó ïацієнтів ²² ãðóïи, бóëи скаðãи 
на стомëюваністü і нию÷і боëі в сïині ïісëÿ 
вимóøеноãо ïеðебóваннÿ в оäномó ïоëо-
æенні або õоäüбі (43,5%); наÿвністü ïеðене-
сениõ ниçüкоенеðãети÷ниõ ïеðеëомів ïðо-
менево¿ кістки (17,8%), õðебта (19,3%) або 
стеãново¿ кістки (3,2%); наÿвністü ïеðеëомів 
стеãново¿ кістки в ðоäи÷ів ïеðøоãо стóïенÿ  
сïоðіäненості (6,5%); кіëüкістü вëасниõ çó-
бів äо 20 і менøе (35,4%). 

Îцінка антðоïометðи÷ниõ äаниõ ç ви-
çна÷еннÿм інäексó маси тіëа виÿвиëа на-
ÿвністü оæиðіннÿ 1–2 стóïенÿ в 12 (19,3%) 
ïацієнтів, çниæеннÿ інäексó маси тіëа – в 
37%. Ïðи цüомó в 9 (14,5%) осіб ² ãðóïи ïо-
ðівнÿннÿ та 12 (19,4%) ²² ãðóïи маса тіëа 
бóëа менøою, ніæ 50 кã. Ïðи об’єктивномó 
обстеæенні ó 18 (29%) ïацієнтів сïостеðі-
ãаëосÿ ïосиëеннÿ ãðóäноãо кіôоçа, комïен-
сатоðний ãіïеðëоðäоç, çбіëüøеннÿ інäексó 
Ôоðестüє; в 30,5% – çменøеннÿ çðостó. 

Анкетóваннÿ çа äоïомоãою õвиëинно-
ãо тестó оцінки ðиçикó остеоïоðоçó (Îne-
minute osteoporosis risk test) та анаëіç ан-
тðоïометðи÷ниõ äаниõ õвоðиõ обоõ ãðóï 
сïівставëеннÿ äоçвоëиëи виокðемити õво-
ðиõ ç високим ðиçиком  наÿвності остео-
ïоðоçó. 

Òакі ïацієнти скëаäаëи 56,4% (35 осіб) 
віä çаãаëüно¿ кіëüкості õвоðиõ на ХÁХ, ïðи 
цüомó в ² ãðóïі сïівставëеннÿ виÿвëено 12 
осіб (37,5%) ç високим ðиçиком остеоïоðо-
çó, а сеðеä ïацієнтів ²² ãðóïи – 23 особи 
(76,6%).

Îскіëüки статü, так само, ÿк і вік, є не-
моäиôікованим ôактоðом ðиçикó остеоïо-
ðоçó, ïðовеäено ïоðівнÿëüний анаëіç стó-
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ïенÿ ðиçикó остеоïоðоçó, встановëеноãо çа 
äоïомоãою õвиëинноãо тестó сеðеä õвоðиõ 
ðіçно¿ статі ² та ²² ãðóï. 

Çа äаними анаëіçó, в обоõ ãðóïаõ сïів-
ставëеннÿ віðоãіäно ïеðеваæаëи æінки – 24 
(38,7%) æінок ïðоти 11 (17,7%) ÷оëовіків: ó 
² ãðóïі вони скëаäаëи 25% (8 осіб), ó ²² – 
53,3% (16 осіб). Òакі ïокаçники çбіãаютüсÿ 
ç äаними ëітеðатóðи ïðо ïосиëеннÿ ðиçикó 
остеоïоðоçó в æінок ïеðименоïаóçаëüноãо 
вікó, ÿкі в ïеðеваæній біëüøості óвійøëи в 
²² ãðóïó ïоðівнÿннÿ [8, 9]. Аëе наÿвністü ви-
сокоãо ðиçикó остеоïоðоçó сеðеä æінок ðе-
ïðоäóктивноãо вікó, ÿкі óвійøëи в ² ãðóïó 
ïоðівнÿннÿ та сеðеä ÷оëовіків äо 70 ðоків 
ó ²² ãðóïі ïоðівнÿннÿ, ïотðебóваëа інстðó-
ментаëüноãо óто÷неннÿ отðиманиõ äаниõ.

Ïðовеäене обстеæеннÿ ïацієнтів ç ви-
соким ðиçиком остеоïоðоçó метоäом óëü-
тðаçвóково¿ äенситометðі¿ виÿвиëо наÿв-
ністü остеоïені¿ в 30 ïацієнтів (48,3% віä 
óсіõ õвоðиõ на ХÁХ і 85,7% віä ïацієнтів 
іç ãðóïи високоãо ðиçикó остеоïоðоçó), ç 
ниõ ó 12 (19,3%) – остеоïоðоç, що скëаäа-
ëо 34,3% віä ãðóïи високоãо ðиçикó. В обоõ 
ãðóïаõ ïоðівнÿннÿ, ÿк і çа äаними õвиëин-
ноãо тестó, сеðеä ïацієнтів, що маëи оçна-
ки остеоïені¿, ïеðеваæаëи æінки (63,3% – 
19 осіб) ïðоти ÷оëовіків (36,7% – 11 осіб). Çа 
äоïомоãою коðеëÿційноãо анаëіçó встанов-
ëено äостовіðний неãативний çв’ÿçок міæ 
ïокаçниками óëüтðаçвóково¿ äенситометðі¿ 
та віком æінок: r äëÿ ØÏÓ скëав – 0,33 
(ð<0,001), ØÎÓ – 0,31(ð<0,001), ²Ì ÊÒ – 
0,36 (ð<0,001). 

Ó ² ãðóïі наÿвністü остеоïені¿ (Z-кðитеðій 
≤2,0 SD)  виÿвëено в 7 (58,3%) ïацієнтів, ç 
ниõ 50% скëаäаëи æінки. частота остео-
ïені¿ ïоðівнÿно іç сеðеäнüостатисти÷ними 
ïокаçниками в Óкðа¿ні äëÿ ціє¿ віково¿ ка-
теãоðі¿ бóëа вище в 1,5 ðаçи [8, 9]. Ïðи цüо-
мó в 5 (41,7%) ïацієнтів ² ãðóïи ïоðівнÿн-
нÿ, неçваæаю÷и на високий ðиçик остеоïо-
ðоçó çа äаними õвиëинноãо тестó, ïокаç-
ники ÌÙÊÒ бóëи в меæаõ ðеôеðентниõ 
äаниõ.

Натомістü, сеðеä õвоðиõ ²² ãðóïи ïоðів-
нÿннÿ ïацієнтів ç ноðмаëüними ïокаçника-
ми ÌÙÊÒ виÿвëено не бóëо. Наÿвністü ос-
теоïені¿ (Ò-кðитеðіій -1,7±0,9 SD) встанов-
ëено в 47,8% (11) ïацієнтів ціє¿ ãðóïи, або 
31,4% віä ãðóïи високоãо ðиçикó остеоïо-

ðоçó, наÿвністü остеоïоðоçó (Ò-кðитеðіій 
-2,7±0,17 SD) – ó 52,2% (12) осіб, що скëа-
ëо 34,3% віä ãðóïи високоãо ðиçикó.  Необ-
õіäно ïіäкðесëити, що õвоðі ç остеоïоðоçом  
бóëи виÿвëені тіëüки в ²² ãðóïі ïоðівнÿн-
нÿ (в ïацієнтів ç ãіïомотоðною äискінеçією 
ÆВØ), ïðи цüомó æінки (10 осіб) скëаäаëи 
83,3% віä óсіõ ïацієнтів ç остеоïоðоçом, ÷о-
ëовіки – 16,7% (2 ïацієнти), що ïеðевищóє 
сеðеäнüостатисти÷ні ïокаçники в Óкðа¿ні 
äëÿ ціє¿ віково¿ катеãоðі¿ (в 2,0 та 0,06 ðаçи 
віäïовіäно) [8, 9]. 

Ïðовеäеннÿ коðеëÿційноãо анаëіçó в ïа-
цієнтів ç остеоïоðоçом виÿвиëо äостовіðний 
çв’ÿçок міæ ïокаçником ØÎÓ, ÿкий віäо-
бðаæає ÿкістü кістково¿ тканини, й тðива-
ëістю õðоні÷но¿ біëіаðно¿ ïатоëоãі¿ (r=0,37, 
ð<0,001).

Вèснîвкè. 
1. Áіëüø ніæ ó ïоëовини õвоðиõ на õðо-

ні÷ний беçкам’ÿний õоëецистит віäçна÷ено 
високий ðиçик остеоïоðоçó çа äаними õви-
ëинноãо тестó (Îne-minute osteoporosis risk 
test). 

2. Ïðи інстðóментаëüномó обстеæенні 
наÿвністü остеоïені¿ встановëена в коæно-
ãо äðóãоãо ç óсіõ õвоðиõ на õðоні÷ний õоëе-
цистит, ïðи цüомó остеоïоðоç – ó коæноãо 
ï’ÿтоãо ç ниõ. Ó æінок наÿністü остеоïені¿ 
виÿвëÿëасÿ в 1,7 ðаçів ÷астіøе, ніæ ó ÷оëо-
віків, остеоïоðоçó – в 4,9 ðаçів.

3. Ïðи ïðовеäенні ïðоãноçóваннÿ ðи-
çикó ïеðеëомів ó ïацієнтів іç õðоні÷ним 
õоëециститом äоäатковими ïðеäиктоðа-
ми тðеба вваæати тðиваëістü теðмінó çа-
õвоðюваннÿ та ãіïомотоðний тиï біëіаðно¿ 
äисôóнкці¿.
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ОСТЕОПОРОЗу

Гречаніна О.Я., Гречаніна Ю.Б., Здибська О.П., Васильєва О.В. 

Український інститут клінічної генетики ХНМУ, Харків 
Харківський спеціалізований медико-генетичний центр (ХСМГЦ) 

Îстеоïоðоç ðоçвиваєтüсÿ ïðи баãатüоõ 
сïаäковиõ çаõвоðюваннÿõ, ó томó ÷исëі 
ïðи ïоðóøенні енеðãети÷ноãо аïаðатó кëі-
тини – мітоõонäðій. Необõіäністü äіаãнос-
тóваннÿ такиõ õвоðоб ëікаðÿми обóмовëена 
ïеðсонаëіçацією ïатоãенети÷но¿ та симï-
томати÷но¿ теðаïі¿ äëÿ óсïіøно¿ коðекці¿ 
ïеðвинниõ мітоõонäðіаëüниõ äисôóнкцій 
та ¿õ втоðинниõ ïðоÿвів.

Нами ïðоанаëіçовано кëіні÷ний виïа-
äок õëоï÷ика Ê., 10 ðоків, наïðавëеноãо äо 
ХÑÌÃÖ ç äіаãноçом: Êіôоскоëіоти÷на ïо-
става, мобіëüна ïëосковаëüãóсна äеôоðма-
ціÿ стоï 1 ст. Öóкðовий äіабет, 1 тиï, тÿæ-
ка ôоðма. 

Ñкаðãи: на ïоðóøеннÿ ïостави, äеôоð-
мацію стоï, çаãаëüнó сëабістü, ïоëіóðію, 
ïоëіäиïсію, ïеðіоäи÷нó бëювотó, ïðиско-
ðене се÷овиïóсканнÿ, çниæеннÿ ваãи, óïо-
віëüненнÿ ðостó.

Анамнеç çаõвоðюваннÿ: батüки вваæа-
ютü äитинó õвоðою ç ðаннüоãо äитÿ÷оãо 
вікó. Ç наðоäæеннÿ сïостеðіãаєтüсÿ в не-
вðоïатоëоãа іç ïðивоäó äеôоðмаці¿ стоï. Ó 
8 місÿців ïеðеніс бðонõіт іç теðаïією анти-
біотиками, ïісëÿ ÷оãо ðоçвинóвсÿ äисбакте-
ðіоç киøе÷ника. В 6 ðоків ç'ÿвиëосÿ ÷ас-
те се÷овиïóсканнÿ, ïоëіäиïсіÿ, в çв'ÿçкó іç 
÷им ïеðебóвав на обстеæенні та ëікóван-
ні в стаціонаðі, äе бóв встановëений äіа-

ãноç: Öóкðовий äіабет, ² тиï, тÿæка ôоðма. 
Діабети÷ний кетоациäоç ²² ст. Діабети÷ний 
ãеïатоç. Віäносна інсóëіноðеçистентністü. 
Дисïëасти÷на анãіоïатіÿ. Ó 8 ðоків стан 
äитини ïоãіðøивсÿ, вона ïо÷аëа втðа÷ати 
масó тіëа, ç'ÿвиëасÿ ïоëіóðіÿ, çбіëüøиëи-
сÿ ðоçміðи ïе÷інки, віäçна÷аëасÿ баãатоðа-
çова бëювота. Ó çв'ÿçкó ç тÿæким станом, 
обóмовëеним метобоëі÷ними ïоðóøеннÿми, 
ïеðебóвав ó енäокðиноëоãі÷номó віääіëенні 
ç äіаãноçом: Öóкðовий äіабет, ² тиï тÿæка 
ôоðма, ст. äекомïенсаці¿. Êетоациäоç. Ðе-
активний ãеïатит. Ó çвґÿçкó ç інсóëіноðе-
çистентністю та скеëетними ïоðóøеннÿми 
наïðавëений на консóëüтацію äо ãенетика.

Ç анамнеçó æиттÿ віäомо, що ïðобанä 
наðоäивсÿ віä 1-о¿ ваãітності, що ïеðебіãаëа 
в ïеðøій ïоëовині іç çаãðоçою ïеðеðиван-
нÿ, в äðóãій – на тëі ôетоïëацентаðно¿ не-
äостатності. Ïоëоãи теðмінові, наðоäивсÿ в 
асôіксі¿, в стðок ãестаці¿ 39-40 тиæнів. Ваãа 
ïðи наðоäæенні – 2900 ã, çðіст – 49 см. Ïе-
ðіоä новонаðоäæеності ïеðебіãав ноðмаëü-
но. На ãðóäномó виãоäовóванні – äо 2-õ ðо-
ків. Ðоçвивавсÿ віäïовіäно äо віковиõ ïе-
ðіоäів.

Анаëіç ðоäовоäó виÿвив обтÿæеністü çа 
мóëüтиôактоðіаëüною ïатоëоãією. 

Îсобëивості ôенотиïó: ãіïеðкеðатоç в 
обëасті ëіктів, ãеманãіома в обëасті ïðавоãо 
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стеãна, коðоткий ôіëüтð, ãіïеðтеëоðиçм со-
сків, ниçüке ðоçтаøóваннÿ ïóïка, кіôоско-
ëіоти÷на ïостава, ïëосковаëüãóсна äеôоð-
маціÿ стоï. 

Невðоëоãі÷ний статóс: синäðом ïоëіôо-
каëüно¿ нейðоïаті¿, синäðом ëіквоðно¿ ãі-
ïеðтенçі¿. Ðеçóëüтати обстеæеннÿ:

Áіоõімі÷ний анаëіç кðові: ãëюко-
çа 21,41 ммоëü/ë (n=3,3-5,6), кðеатинін 
62,15 мкмоëü/ë (n=27-62), çаãаëüний біëок 
61,25 ã/ë (n=66-87), моëо÷на кисëота 4,2 
мкмоëü/ë (n=2,9-3,5), ïіðовиноãðаäна кис-
ëота 117 мкмоëü/ë (в n=128-152).

Абäомінаëüна еõоãðаôіÿ: Диôóçні çміни 
в ïе÷інці. Ïеðеãин æов÷ноãо міõóðа. Îçнаки 
ДÆВØ, ïанкðеатоïаті¿. Виðаæені метабо-
ëи÷ні çміни в ниðкаõ, веноçне ïовнокðів'ÿ, 
оçнаки ëатентноãо çаïаëüноãо ïðоцесó.

ÓÇД сеðцÿ: äисïëасти÷на каðäіоміоïа-
тіÿ (мноæинні аномаëüні õоðäи ëівоãо øëó-
но÷ка).

ÓÇД щитоïоäібно¿ çаëоçи: äиôóçний çоб 
1ст.

ÔÃДÑ: катаðаëüний ôібðоçний еçоôаãіт, 
ãіïеðтðоôі÷ний ãастðит ç ãемоðаãіÿми, ïо-
веðõневий äóоäеніт.

Êоïðоãðама: ïоміðна кіëüкістü м'ÿçовиõ 
воëокон, неïеðетðавëена кëітковина.

ÅÊÃ: ïоäовæеннÿ інтеðваëó QT, ïоðó-
øеннÿ ðеïоëÿðиçаці¿.

ÅХÎ-ÅÃ: çміщеннÿ Ì-ÅХÎ не ðеєстðó-
єтüсÿ, неðіçко виðаæена ëіквоðна ãіïеðтен-
çіÿ.

ÅÅÃ: ïоміðні äиôóçні çміни активності 
ãоëовноãо моçкó.

Ðентãеноãðаôіÿ кисті: кістковий вік віä-
ïовіäає 7 ðокам, еïіôіçаðний остеоïоðоç.

Досëіäæеннÿ çðаçків кðові метоäом тан-
äемно¿ мас-сïектðометðі¿: виÿвëені çміни, 
що свіä÷атü ïðо наÿвністü ó äаноãо ïðо-
банäа мітоõонäðіоïаті¿ (äеôіцит каðнітин-
ациëкаðнітин тðансëокаçи, äеôіцит біоти-
ніäаçи, ïоðóøеннÿ обмінó коðоткоëанцюãо-
виõ æиðниõ кисëот). 

Òаким ÷ином, моæна çðобити висновок 
ïðо те, що в цüомó виïаäкó ðоçвиток цó-
кðовоãо äіабетó, що бóв ðеçистентним äо 
інсóëінотеðаïі¿, скеëетниõ та øëóнково-
киøковиõ ïоðóøенü викëикано ïоðóøен-
нÿм обмінó в мітоõонäðіÿõ, а саме ïоðó-
øеннÿм окисëеннÿ æиðниõ кисëот. Ïðи-
çна÷еннÿ ïðеïаðатів, що ïоëіïøóютü енеð-
ãети÷ний обмін, ó ïоєäнанні ç антиоксиäан-
тами  äоçвоëиëо çна÷но ïоëіïøити стан äи-
тини.
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Всòóïëенèе. Îстеоïоðоç ÿвëÿетсÿ оäной 
иç актóаëüнейøиõ ïðобëем совðеменноãо 
çäðавооõðанениÿ как в свÿçи с высокой ðа-
сïðостðаненностüю, так и с высоким óðов-
нем ëетаëüности. Ñниæение ка÷ества æиç-
ни этиõ ïациентов обóсëовëено не тоëüко 
наëи÷ием ïеðеëомов, но и ïовðеæäением 
мÿãкотканныõ стðóктóð, котоðые не всеãäа 
вовðемÿ äиаãностиðóютсÿ на ôоне ïовðеæ-
äений костной системы.

Öеëь рабîòы – оïðеäеëитü воçмоæнос-
ти óëüтðасоноãðаôии в äиаãностике ïо-
вðеæäений сóõоæиëüно-свÿçо÷ноãо аïïа-
ðата кðóïныõ сóставов ó боëüныõ с осте-
оïоðоçом.

Ìаòерèаëы è ìеòîды. ÓÇÈ ïðовеäено 
64 ïациентам (21 мóæ÷ина и 43 æенщины) 
с ðаçëи÷ными тðавмами и кëини÷ескими 
ïðиçнаками ðаçðыва сóõоæиëий ðотатоð-
ной манæеты ïëе÷евоãо сóстава и ðаçðыва 
коëëатеðаëüныõ свÿçок коëенноãо сóста-
ва. Воçðаст обсëеäóемыõ 45-79 ëет. Дëÿ 
сðавнениÿ ÓÇÈ ïðовоäиëосü 25 ïациен-
там беç ïðеäüÿвëений какиõ-ëибо æаëоб 
на ïатоëоãию ïëе÷евоãо и коëенноãо сóста-
вов иëи æе ó÷итываëисü ðеçóëüтаты ÓÇÈ 
интактныõ сóставов ó обсëеäóемыõ ïаци-
ентов. Всем боëüным ïðовоäиëисü ðентãе-
ноãðаôиÿ ïëе÷евоãо и коëенноãо сóставов, 
äенситометðи÷ескаÿ оценка 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 ïоëиïðоекционно-
ãо и ïоëиïоçиционноãо сканиðованиÿ ÐÌÏ 
и коëëатеðаëüныõ свÿçок с ïðименением 
ôóнкционаëüной óëüтðасоноãðаôии и цве-
товоãо äоïïëеðовскоãо каðтиðованиÿ. Îце-
ниваëисü сëеäóющие ïðиçнаки: состоÿние 
коðтикаëüноãо сëоÿ ãоëовки ïëе÷евой кос-

ти, сóставныõ ïовеðõностей беäðенной и 
боëüøебеðцовыõ костей, тоëщина сóõоæи-
ëий ÐÌÏ, сóõоæиëиÿ äëинной ãоëовки би-
цеïса, коëëатеðаëüныõ свÿçок, иõ стðóктó-
ðа, цеëостностü, васкóëÿðиçациÿ, состоÿ-
ние сóмок ïëе÷евоãо и коëенноãо сóставов.

части÷ными с÷итаëисü ïовðеæäениÿ с 
наëи÷ием ãиïоэõоãенныõ äеôектов: внóт-
ðисóставноãо, внесóставноãо, внóтðиствоëü-
ноãо, äеôекта в месте инсеðции сóõоæиëиÿ 
иëи свÿçки с ôðаãментаðным отðывом õðÿ-
щевоãо иëи коðтикаëüноãо сëоÿ кости.

Ïоëными с÷итаëисü ðаçðывы ïðи: от-
сóтствии виçóаëиçации сóõоæиëий иëи 
свÿçок в тиïи÷ном месте, ïðеðывистости 
контóðов, виçóаëиçации концов ðаçоð-
ванноãо сóõоæиëиÿ иëи свÿçок, наëи÷ии 
ôокаëüныõ ôðаãментов õðÿща ãоëовки 
ïëе÷евой иëи сóставныõ ïовеðõностей бе-
äðенной и боëüøебеðцовыõ костей, наëи-
÷ии выïота в ÑÑÑ иëи в сóïðаïатеëëÿðном 
çавоðоте неоäноðоäной стðóктóðы.

В ðеçóëüтате комïëексноãо óëüтðаçвó-
ковоãо иссëеäованиÿ быëо äиаãностиðова-
но ïовðеæäение меäиаëüной коëëатеðаëü-
ной свÿçки ÊÑ – ÷асти÷ное ó 10 ïациен-
тов (15,6%), ïоëное – ó 7 ïациентов (10,9%); 
ïовðеæäение ëатеðаëüной коëëатеðаëü-
ной свÿçки ÊÑ – ÷асти÷ное ó 3 ïациентов 
(4,7%), ïоëное – ó 2 ïациентов (3,1%); ïо-
вðеæäение сóõоæиëиÿ наäостной мыøцы 
ÐÌÏ – ÷асти÷ное ó 10 ïациентов (15,6%), 
ïоëное – ó 8 ïациентов (12,5%); ïовðеæäе-
ние сóõоæиëиÿ ïоäостной мыøцы ÐÌÏ – 
÷асти÷ное ó 6 ïациентов (9,4%), ïоëное – ó 
3 ïациентов (4,7%); ïовðеæäение сóõоæи-
ëиÿ ïоäëоïато÷ной мыøцы ÐÌÏ – ÷асти÷-
ное ó 3 ïациентов (4,7%), ïоëное – ó 2 ïаци-
ентов (3,1%). Îтðыв сóõоæиëиÿ наäостной 
мыøцы с костным ôðаãментом боëüøоãо 
бóãоðка от места еãо инсеðции набëюäаë-

уЛЬТРАЗВуКОВАя дИАГНОСТИКА ТРАВМАТИЧЕСКИх 
ПОВРЕждЕНИй СухОжИЛЬНО-СВяЗОЧНОГО АППАРАТА 

КРуПНых СуСТАВОВ у БОЛЬНых С ОСТЕОПОРОЗОМ
Дудник Т.А., Абдуллаев Р.Я.

1 городская клиническая больница, Полтава 
Харьковская медицинская академия последипломного образования, Харьков
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сÿ ó 10 ïациентов (15,6%); отðыв меäиаëü-
ной коëëатеðаëüной свÿçки ÊÑ с костным 
ôðаãментом от места ее инсеðции ëоциðо-
ваëи ó 2 ïациентов (3,1%). Ïовðеæäениÿ 
ÐÌÏ, со÷етающиесÿ с ïеðеëомом боëüøо-
ãо бóãоðка, äиаãностиðованы ó 12 ïациен-
тов (18,8%). Ïовðеæäениÿ ÐÌÏ соïðовоæ-
äаëисü сóбäеëüтовиäно-сóбакðомиаëüным 
бóðситом ó 57 ïациентов (89,0%), а ïовðеæ-
äениÿ коëëатеðаëüныõ свÿçок ÊÑ соïðо-
воæäаëисü сóïðаïатеëëÿðным бóðситом ó 
59 ïациентов (92,2%). Ïðи ðентãеноãðаôии 
ïëе÷евоãо сóстава иçменениÿ выÿвëÿëисü 
ó 10 ïациентов (15,6%) с отðывом костныõ 
ôðаãментов боëüøоãо бóãоðка, ó 12 ïациен-
тов (18,8%) ïðи наëи÷ии ïеðеëома боëüøоãо 
бóãоðка, ó 10 ïациентов (15,6%) с ïðиçнака-
ми ëокаëüноãо остеоïоðоçа боëüøоãо бóãоð-
ка ïëе÷евой кости. Ïðи ðентãеноãðаôии ко-
ëенноãо сóстава иçменениÿ выÿвëÿëисü ó 2 

ïациентов (3,1%) с отðывом костныõ ôðаã-
ментов боëüøебеðцовой кости, ó 12 ïаци-
ентов (18,8%) с ïðиçнаками ëокаëüноãо ос-
теоïоðоçа беäðенной и боëüøебеðцовыõ 
костей. 

Ïðи óëüтðаçвóковой äенситометðии ïо-
каçатеëü Ò в виäе станäаðтныõ откëонений 
от ноðмы составëÿë менüøе -2,5 SD ó 60 
ïациентов (93,8%), ÷то ÿвëÿëосü ïоäтвеðæ-
äением наëи÷иÿ остеоïоðоçа (соãëасно ðе-
коменäациÿм ВÎÇ).

Вывîды. Óëüтðасоноãðаôиÿ ïоçвоëÿет 
то÷но оïðеäеëитü õаðактеð ïовðеæäениÿ 
сóõоæиëüно-свÿçо÷ноãо аïïаðата кðóïныõ 
сóставов. Наëи÷ие остеоïоðоçа в боëüøом 
бóãоðке ïëе÷евой кости, мыщеëкаõ беäðен-
ной и боëüøебеðцовыõ костей ÿвëÿетсÿ со-
ставëÿющим çвеном ïатоãенеçа ïовðеæäе-
ний ÐÌÏ и коëëатеðаëüныõ свÿçок ÊÑ. 

РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА α1-цЕПИ КОЛЛАГЕНА 
I ТИПА В ПАТОГЕНЕЗЕ ПОСТМЕНОПАуЗАЛЬНОГО 

ОСТЕОПОРОЗА
Зяблицев С.В., Кишеня М.С., Чернобривцев П.А., Пищулина С.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Ñоциаëüнаÿ çна÷имостü иçó÷ениÿ 
ïðобëемы остеоïоðоçа оïðеäеëÿетсÿ 
высокой ÷астотой встðе÷аемости äанноãо 
çабоëеваниÿ и тÿæестüю еãо ïðотеканиÿ [1, 
10]. В сðеäнем äо 40% æенщин ïостмено-
ïаóçаëüноãо ïеðиоäа ïеðеносÿт, ïо кðай-
ней меðе, оäин остеоïоðоçный ïеðеëом [5, 
6, 13]. Ïо äанным ВÎÇ еæеãоäно в Åвðоïе 
ïðоисõоäит 2,5 миëëиона такиõ ïеðеëомов, 
а к 2050 ãоäó эти ïокаçатеëи моãóт äостиã-
нóтü 6 мëн [3, 4, 6, 7, 12]. Ó æенщин в ïо-
стменоïаóçаëüном ïеðиоäе ðаçвитие осте-
оïоðоçа ïðоисõоäит еще в менстðóаëüном 
ïеðиоäе [7, 8], а еæеãоäнаÿ óтðата костной 
массы с настóïëением кëимакса воçðаста-
ет втðое [9, 11, 14]. 

Îстеоïоðоç ÿвëÿетсÿ кëасси÷еским 
мóëüтиôактоðиаëüным çабоëеванием, ãе-
нети÷ескаÿ составëÿющаÿ котоðоãо ôоð-

миðóетсÿ çа с÷ет вçаимоäействиÿ мноãиõ 
ãенов. Îäним иç ãенов-канäиäатов, имею-
щиõ ваæное çна÷ение в ôоðмиðовании ми-
неðаëüной ïëотности кости (ÌÏÊ), ÿвëÿ-
етсÿ ãен аëüôа-1 цеïи коëëаãена 1 тиïа 
(Col1А1). Ñ÷итают, ÷то наëи÷ие G>Ò ïо-
ëимоðôиçма в ðеãóëÿтоðной обëасти ãена 
Ñol1А1 наðóøает синтеç коëëаãена, бëаãо-
äаðÿ ÷емó костнаÿ тканü теðÿет óникаëü-
ное со÷етание ïðисóщиõ ей ка÷еств: твеð-
äостü и ïðо÷ностü, ãибкостü и эëасти÷ностü 
[2, 13]. Несмотðÿ на ïðовоäимые в миðе ãе-
нети÷еские иссëеäованиÿ, остеоïоðоç ïðо-
äоëæает оставатüсÿ оäной иç сëоæныõ ïðо-
бëем меäицинской ãенетики.

Öеëью рабîòы ÿвиëосü иçó÷ение ðоëи 
ïоëимоðôиçма ãена Ñol1А1 в ðаçвитии ос-
теоïоðоçа ó æенщин в ïостменоïаóçаëüном 
ïеðиоäе.
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Ìаòерèаë è ìеòîды èссëедîванèÿ. 
Ïоä набëюäением наõоäиëисü 158 æен-
щин в воçðасте 25-75 ëет, сðеäи ниõ 76 
æенщин в воçðасте 45-75 ëет в ïеðи-
оä меноïаóçы (1-ÿ ãðóïïа) с ïðиçнака-
ми остеоïоðоçа и 82 æенщины в воçðас-
те 25-40 ëет беç наðóøений оваðиаëüно-
менстðóаëüноãо цикëа и ïðиçнаков остео-
ïоðоçа (2-ÿ ãðóïïа). Всем æенщинам ïðо-
воäиëи äвóõэнеðãети÷ескóю ðентãеноëоãи-
÷ескóю остеоäенситометðию ïðоксимаëü-
ноãо отäеëа беäðенной кости. Îцениваëи 
инäекс ÌÏÊ. Èммóноôеðментным метоäом 
иссëеäоваëи соäеðæание в сывоðотке кðо-
ви ïаðатиðеоиäноãо ãоðмона (ÏÒÃ), каëü-
цитонина (ÊÒ), эстðаäиоëа (Э2) (ðеаãенты 
«DRG», ÑØА).

Èç цеëüной кðови ïðовоäиëи ôеноë-
õëоðоôоðмнóю экстðакцию ДНÊ. Анаëиç 
ïоëимоðôиçма -1997G/T ãена Ñol1А1 осó-
ществëÿëи метоäом ïоëимеðаçной цеïной 
ðеакции с ïосëеäóющим ðестðикционным 
ãиäðоëиçом ïðоäóктов амïëиôикации 
(ÏÖÐ-ÏДÐÔ) с исïоëüçованием набо-
ðа «Îстеоãен» (АëкоðÁио, ÐÔ). Ñтатис-
ти÷ескóю обðаботкó ïоëó÷енныõ ðеçóëü-
татов ïðовоäиëи с ïомощüю ïðоãðаммы 
«Statistica 6.0».

Ðезóëьòаòы èссëедîванèÿ è èх îбсóж-
денèе. Óстановëено, ÷то в обсëеäóемыõ 
ãðóïïаõ ïациентов быëи выÿвëены все тðи 
воçмоæныõ ãенотиïа – GG, GT и TT с ðаç-
ной ÷астотой встðе÷аемости (ðис. 1).

Анаëиç äостовеðности ðаçëи÷ий встðе-
÷аемости ÷астот ãенотиïов ïо ãðóïïам 

(см. ðис.) ïокаçаë, ÷то ó æенщин с ïðи-
çнаками остеоïоðоçа ãенотиï TT (мóтант-
наÿ ãомоçиãота) обнаðóæиваëи боëее ÷ем 
в 2 ðаçа ÷аще, ÷ем ó æенщин 2-й ãðóïïы 
(ð=0,01). 

Ó÷итываÿ ваæнóю ðоëü коëëаãена в ôоð-
миðовании костной ткани, быëа иçó÷ена 
вçаимосвÿçü мóтации -1997G/T ãена коë-
ëаãена с ïокаçатеëÿми минеðаëüноãо обме-
на и соäеðæанием остеоассоцииðованныõ 
ãоðмонов в кðови ó æенщин с ïðиçнака-
ми остеоïоðоçа (в 1-й ãðóïïе ïациентов). 
Ðеçóëüтаты ïðивеäены в табë. 2 и ðис. 2.

Наëи÷ие статисти÷ески çна÷имыõ ðаç-
ëи÷ий (ð<0,05) ïðи соïоставëении óðов-
ней остеоассоцииðованныõ ãоðмонов в кðо-
ви и виäа ïоëимоðôиçма ãена коëëаãена 
(GG-GT-TT), ïоäтвеðäиëи ïðеäïоëоæе-
ние о сóществовании çависимости стеïе-
ни иçменений соäеðæаниÿ ãоðмонов от тÿ-
æести мóтации ãена. Æенщины, обëаäаю-

Таблица 1. Распределение полиморфизмов -1997G/T в гене Col1A1 в исследуемых группах

Ãенотиï
1-ÿ ãðóïïа 2-ÿ ãðóïïа

F p
N (n=76) % N (n=82) %

GG 34 44,73 49 59,76 3,56 0,06

GT 18 23,68 22 26,83 0,20 0,65

TT 24 31,57 11 13,41 6,43 0,01

Таблица 2. достоверность влияния полиморфизма гена Col1A1 на показатели содержания 
остеоассоциированных гормонов в крови и минеральной плотности костной ткани (М±m) у женщин с остео-

порозом

Ïокаçатеëи
GG GT TT

F p
n=34 n=18 n=24

Ïаðатãоðмон (ïã/мë) 37,00±1,16 39,13±1,85 43,91±2,84 3,52 0,031

Êаëüцитонин (ïã/мë) 11,33±1,37 10,72±0,36 10,11±0,80 6,58 0,002

Эстðаäиоë (ïмоëü/ë) 305,28±18,05 245,00±25,52 221,04±16,45 5,55 0,006

ÌÏÊ, (SD) 1,21±0,07 1,12±0,06 1,08±0,12 1,52 0,227

Ðèс.1. Часòîòа всòречаеìîсòè ìóòаöèé -1997G/T 
в ãене Col1A1 средè ïаöèенòîв 1-é è 2-é ãрóïïы.
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щие ãетеðоçиãотной (ãенотиï GÒ) и ãомо-
çиãотной (ãенотиï ÒÒ) мóтациÿми, имеëи 
боëее ниçкие çна÷ениÿ ÊÒ и Э2, ÷то со-
ïðовоæäаëосü ïовыøенной концентðацией 
ÏÒÃ, в сðавнении с ïациентами, имеющи-
ми «ноðмаëüный» ãенотиï (GG).

В то æе вðемÿ äисïеðсионный анаëиç не 
выÿвиë вëиÿниÿ ваðианта ãенотиïа Col1A1 
на ïокаçатеëи ÌÏÊ, ÷то ïоäтвеðäиëо мне-
ние об иçменении меõани÷еской ïðо÷ности 
кости, неçависимо от ðассматðиваемоãо ïо-
каçатеëÿ [2, 13]. Îäнако, ðеçóëüтаты кëи-
ни÷ескоãо обсëеäованиÿ æенщин с остеоïо-
ðоçом в ïостменоïаóçаëüном ïеðиоäе ïока-
çаëи стойкóю тенäенцию к сниæению ÌÏÊ 
в çависимости от ãенотиïа GG к GT и TT.

Êак иçвестно, сниæение Э2 в кðо-
ви æенщин в ïостменоïаóçаëüном ïеðио-
äе имеет инициаëüнóю çна÷имостü в ðаç-
витии каскаäа ïатоëоãи÷ескиõ ðеакций, 
õаðактеðныõ äëÿ остеоïоðоçа. Неäоста-
ток эстðоãенов истощает эстðоãеновые 
ðецеïтоðы костной ткани и ïðивоäит к çа-
меäëению ïðоцессов ðемоäеëиðованиÿ кос-
ти, ïðеимóщественно çа с÷ет óвеëи÷ениÿ 
ðеçоðбции. Ïовыøение концентðации ÏÒÃ 
и сниæение ÊÒ ïðивоäит к мобиëиçации 
каëüциÿ иç костной ткани, ïðи этом ноð-
маëиçациÿ еãо концентðации в кðови сïо-
собствóет ðаçвитию остеоäеôицита. Áыëо 
óстановëено, ÷то стеïенü наðóøениÿ со-
äеðæаниÿ остеоассоцииðованныõ ãоðмонов 
в кðови äостовеðно çависеëа от ваðианта 

ïоëимоðôиçма ãена Col1A1, ÷то ïоäтвеðæ-
äаëо еãо ïатоãенети÷ески çна÷имое ó÷ас-
тие в ðаçвитии ïостменоïаóçаëüноãо осте-
оïоðоçа.

Ïеðсïективным наïðавëением остеоëо-
ãии ÿвëÿетсÿ ôоðмиðование ãðóïï ðиска и 
ðаçðаботка аëãоðитма ëе÷ебныõ и ïðоôи-
ëакти÷ескиõ меðоïðиÿтий на основе иçó÷е-
ниÿ вçаимноãо вëиÿниÿ ðеçóëüтатов кëини-
÷ескиõ, ðентãеноëоãи÷ескиõ, ëабоðатоðныõ 
и моëекóëÿðно-ãенети÷ескиõ иссëеäований.
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ОСОБЛИВОСТІ хІМІЧНОГО СКЛАду РЕГЕНЕРАТу 
КІСТКОВОї ТКАНИНИ НА ТЛІ СТРЕПТОЗОТОцИНОВОГО 

дІАБЕТу
Івченко А.В., Лузін В.І., Єрьомін А.В. 

Державний заклад «Луганський державний медичний університет»

Всòóï. Çаãаëüновіäомо, що ÿк екçоãенні, 
так і енäоãенні ÷инники неãативно вïëива-
ютü на моðôоãенеç і ðеãенеðацію кістково¿ 
системи та моæóтü ствоðювати óмови äëÿ 
виникненнÿ остеоïоðоçó. Внасëіäок цüоãо 
çна÷но çбіëüøóєтüсÿ кіëüкістü óскëаäненü 
ïðи çаãоєннÿõ ïеðеëомів кісток [1]. Îäним 
ç такиõ ÷инників є цóкðовий äіабет [3]. До-
веäено, що ó õвоðиõ на цóкðовий äіабет 
çменøóєтüсÿ øвиäкістü çаãоєннÿ ïеðеëо-
мів кісток, ïоðóøóєтüсÿ тканинний скëаä 
ðеãенеðатó, ïðоте, äетаëüниõ äосëіäæенü 
õімі÷ноãо скëаäó кістковоãо ðеãенеðатó, що 
ôоðмóєтüсÿ в циõ óмоваõ, не ïðовоäиëосü 
[7]. Îсобëивó óваãó це ïðивеðтає іç ïðиво-
äó тоãо, що сеðеäній вік насеëеннÿ ïостó-
ïово çбіëüøóєтüсÿ, так само, ÿк і ðоçïовсю-
äæеністü цóкðовоãо äіабетó сеðеä осіб ëіт-
нüоãо вікó. ²ç цüоãо й витікає мета наøоãо 
äосëіäæеннÿ.

Ìеòîю нашîãî дîсëідженнÿ стаëо ви-
в÷еннÿ õімі÷ноãо скëаäó ðеãенеðатó кіст-
ково¿ тканини, що ôоðмóєтüсÿ в місці äе-
ôектó на тëі стðеïтоçотоциновоãо äіабетó 
в щóðів ïеðіоäó стаðе÷иõ çмін. Дана стат-
тÿ є ôðаãментом наóково-äосëіäно¿ ðоботи 
“Ìоðôоãенеç кісток скеëета ïðи çаïовне-
нні кістковиõ äеôектів ãіäðоксиаïатитними 
матеðіаëами ðіçноãо скëаäó” (номеð äеð-
æавно¿ ðеєстðаці¿ 0109U004621).

Ìаòеріаëè é ìеòîдè. Ç метою вив÷ен-
нÿ ïеðебіãó особëивостей õімі÷ноãо скëа-
äó ðеãенеðатó кістково¿ тканини в місці äе-

ôектó ïðи цóкðовомó äіабеті (ÖД) ïðовеäе-
ний ексïеðимент на 105 біëиõ щóðаõ (сам-
цÿõ). Óсі щóðи бóëи ðоçïоäіëені на äві ві-
кові ãðóïи – статевоçðіëі та ïеðіоäó стаðе-
÷иõ çмін. Ïо÷аткова маса ïеðіоäó стаðе÷иõ 
çмін – 311,57±6,01 ã. 

Наäаëі вкаçана вікова ãðóïа щóðів ðоç-
ïоäіëена на тðи ãðóïи ïо 35 тваðин ó коæ-
ній. Ïеðøó, контðоëüнó ãðóïó (Ê2), скëаëи 
інтактні тваðини. Дðóãа ãðóïа (Д2) – щóðи, 
ÿким сïðи÷инÿëи äіð÷астий äеôект ó äі-
ëÿнці ïðоксимаëüноãо метаôіçа веëикоãо-
міëково¿ кістки (ВÃÊ) (äеôект беç äіабетó). 
Òðетю ãðóïó (Д2Д2) скëаëи тваðини, ÿким 
на тëі стðеïтоçотоциновоãо äіабетó сïðи÷и-
нÿëи äіð÷астий äеôект ó äіëÿнці ïðокси-
маëüноãо метаôіçа ВÃÊ.

Ðоботó іç тваðинами çäійснюваëи ó віä-
ïовіäності äо ïоëоæенü “Çаãаëüниõ ети÷-
ниõ ïðинциïів ексïеðиментів на тваðи-
наõ”, óõваëениõ Ïеðøим націонаëüним 
конãðесом ç біоетики (Êи¿в, 2001) та міæна-
ðоäниõ вимоã çãіäно „ªвðоïейсüко¿ конвен-
ці¿ çаõистó õðебетниõ тваðин, що викоðис-
товóютüсÿ в ексïеðиментаëüниõ та інøиõ 
наóковиõ ціëÿõ” [8].

Дëÿ ініціаці¿ цóкðовоãо äіабетó (ÖД) щóðам 
ввоäиëи стðеïтоçотоцин (2-äеçоксиметиë-
нітðоçосе÷овина-ãëюкоçоïіðаноçа).

На 17 äенü ç ïо÷аткó ексïеðиментó ïðо-
веäено оïеðацію çі сïðи÷иненнÿ äеôек-
тó веëикоãоміëково¿ кістки (ВÃÊ). Ìоäеëю-
ваннÿ кістковоãо äеôектó в äіëÿнці ïðокси-
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маëüноãо метаеïіôіçа ВÃÊ ëабоðатоðниõ 
щóðів ïðи çбеðеæенні ôóнкціонаëüноãо на-
вантаæеннÿ на кінцівкó çäійснюваëи çа ме-
тоäикою В.². Ëóçіна та сïівавт. [5].

Ùóðів ðоçміщóваëи в кëіткаõ віäïо-
віäно äо ãðóï та тðимаëи в óмоваõ віва-
ðію. Óтðиманнÿ й õаð÷óваннÿ тваðин çäій-
снюваëи çãіäно “Ñанитаðным ïðавиëам ïо 
óстðойствó, обоðóäованию и соäеðæанию 
эксïеðиментаëüно-биоëоãи÷ескиõ кëиник 
(виваðиев)” віä 06.04.73 ð. і äоïовненнÿм віä 
04.12.78 ð. äо Накаçó ÌÇ ÑÐÑÐ ¹ 163 віä 
10.03.66 ð. “Î сóто÷ныõ ноðмаõ коðмëениÿ 
æивотныõ и ïðоцеäóð” [4].

Ùóðів вивоäиëи ç ексïеðиментó øëÿ-
õом äекаïітаці¿ ïіä еôіðним наðкоçом ÷е-
ðеç 7, 15, 30, 60 та 90 äіб ïісëÿ оïеðаці¿.

Ìінеðаëüнó наси÷еністü, кіëüкістü воäи, 
оðãані÷ниõ і мінеðаëüниõ ðе÷овин виçна-
÷аëи ïðоцентно-ваãовим метоäом окðемо в 
ексïеðиментаëüниõ і контðоëüниõ ВÃÊ (ó 
äіëÿнкаõ нанесеноãо äеôектó або ó віäïо-
віäниõ ¿м в інтактниõ тваðин). Ðіçницÿ в 
масі сóõо¿ кістки й çоëи äаваëа моæëивістü 
виçна÷ити кіëüкістü оðãані÷ниõ і мінеðаëü-
ниõ ðе÷овин [2]. 

Дëÿ õімі÷ноãо äосëіäæеннÿ 10 мã çоëи ç 
äіëÿнки нанесеноãо äеôектó ðоç÷инÿëи в 2 
мë 0,1 Н соëÿно¿ кисëоти та äовоäиëи äо 
25 мë біäистиëüованою воäою. В отðима-
номó ðоç÷ині виçна÷аëи вміст натðію, ка-
ëію та каëüцію на ôотометðі атомно¿ аб-
соðбці¿ тиïó «Ñатóðн-2» в ðеæимі емісі¿ в 
ïовітðÿно-ïðоïановомó ïоëóм’¿, а такоæ 
вміст ôосôоðó коëоðиметðи÷но çа Áðіãсом 
на еëектðоôотокоëоðиметðі ÊÔÊ-3 [6].

Ðезóëьòаòè òа ¿х îбãîвîреннÿ. До 60-ãо 
äнÿ сïостеðеæеннÿ вміст воäи й оðãані÷-
ноãо комïонентó в метаäіаôіçі ВÃÊ ïðоäо-
вæóвав çниæóватисÿ, а ÷астка мінеðаëü-
ниõ ðе÷овин – çðостати. На 90-й äенü сïо-
стеðеæеннÿ бóëо виçна÷ено çбіëüøеннÿ 
вмістó воäи та çниæеннÿ вмістó мінеðаëü-
ниõ ðе÷овин, що є ïðоÿвом сеніëüноãо ос-
теоïоðоçó. 

Ó тваðин ãðóïи Д2 вміст ó ðеãенеðа-
ті воäи й мінеðаëüниõ ðе÷овин çмінював-
сÿ так само, ÿк і в ðеïðоäóктивниõ тваðин, 
ïðоте амïëітóäа віäõиëенü бóëа вищою. 
Вміст оðãані÷ниõ ðе÷овин бóв менøе ана-
ëоãі÷ноãо в інтактниõ тваðин äо 15-ãо äнÿ 
сïостеðеæеннÿ, що моæна ïоÿснити тим, 

що ïðоцеси ðеïаðативно¿ ðеãенеðаці¿ ïеðе-
біãаëи на тëі вікçаëеæноãо остеоïоðоçó.

Ïðи сïðи÷иненні äіð÷астоãо äеôектó 
ВÃÊ на тëі стðеïтоçотоциновоãо äіабетó 
(ãðóïа Д2Д2) вміст воäи в ðеãенеðаті ïеðе-
ваæав ïокаçники щóðів ãðóïи Д2 в óсі вста-
новëені теðміни ексïеðиментó – на 46,61%, 
8,49%, 8,71%, 18,77% та 18,34%, а ÷астка мі-
неðаëüниõ ðе÷овин бóëа менøою çа контð-
оëüнó на 7-й, 15-й, 60-й та 90-й äні – віäïо-
віäно на 4,45%, 6,67%, 6,78% та 7,67%. 

Çміни скëаäó кістковоãо ðеãенеðатó сó-
ïðовоäæóваëисü і çмінами вмістó макðо-
еëементів ó нüомó. В щóðів ãðóïи Ê2 ïіä 
÷ас сïостеðеæеннÿ вміст каëüцію та маãнію 
ïісëÿ 30-ãо äнÿ ïостóïово çменøóваëисü 
– віä 29,56±0,45% äо 27,70±0,39% та віä 
6,40±0,17% äо 6,11±0,30%. Ïðи цüомó вміст 
ôосôоðó, ÿк і в статевоçðіëиõ щóðів, ïðо-
äовæóвав çбіëüøóватисü – віä 23,98±0,36% 
äо 25,34±0,31%. Ó ðеçóëüтаті сïіввіäноøен-
нÿ каëüцій/ôосôоð іç 30-ãо äнÿ сïостеðе-
æеннÿ такоæ çменøóваëосü – ç 1,21±0,02 
ó.о. äо 1,09±0,01 ó.о. Все це є ïðоÿвами ðоç-
виткó сеніëüноãо остеоïоðоçó.

Ïðи сïðи÷иненні äеôектó в ïðокси-
маëüномó метаôіçі ВÃÊ макðоеëементний 
скëаä ðеãенеðатó õаðактеðиçóвавсÿ таки-
ми оçнаками: вміст каëüцію бóв менøим 
çа контðоëüні ïокаçники на ïðотÿçі всüоãо 
ексïеðиментó віäïовіäно на 5,11%, 12,09%, 
11,26%, 5,26% та 4,93%. Вміст ôосôоðó в мі-
неðаëüномó комïоненті ïеðеваæав контð-
оëüні ïокаçники, ïðоте віðоãіäним віäõи-
ëеннÿ бóëо ëиøе на 15-й äенü (6,75%). Ó 
ðеçóëüтаті сïіввіäноøеннÿ каëüцій/ôос-
ôоð на ïðотÿçі всüоãо ïеðіоäó ексïеðимен-
тó бóëо менøим çа контðоëüне на 7,98%, 
17,61%, 14,86%, 7,23% та 6,09%. Вміст маã-
нію бóв ïіäвищеним ïðотÿãом 15-ãо й 90-ãо 
äнів сïостеðеæеннÿ, ïðоте меæ віðоãіäнос-
ті не äосÿãав.

Ïðи сïðи÷иненні äеôектó на тëі стðеï-
тоçотоциновоãо äіабетó (ãðóïа Д2Д2) çміни 
макðоеëементноãо скëаäó бóëи біëüø ви-
çна÷еними та тðиваëіøими. Вміст каëü-
цію бóв менøим çа ïокаçники тваðин ãðó-
ïи Ê2 ëиøе на 7-й äенü – на 7,86%. Ïðо-
те вміст ôосôоðó бóв біëüøим çна÷енü ін-
тактниõ тваðин на ïðотÿçі всüоãо ексïеðи-
ментó, віäïовіäно на 5,43%, 13,38%, 8,15%, 
6,04% та 5,44%. В ðеçóëüтаті сïіввіäноøен-
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нÿ каëüцій/ôосôоð бóëо менøим çа контð-
оëüне (ãðóïа Ê2) на ïðотÿçі всüоãо ïеðіо-
äó сïостеðеæеннÿ – віäïовіäно на 13,49%, 
25,07%, 20,89%,13,47% та 12,90%. Вміст маã-
нію ïеðеваæав ïокаçники інтактниõ тва-
ðин такоæ на ïðотÿçі всüоãо ексïеðимен-
тó на 8,24% (ð>0,05), 13,60%, 16,61%, 25,04% 
та 21,10%.

Ïоðівнÿннÿ отðиманиõ ðеçóëüтатів іç 
ïокаçниками щóðів ãðóïи Д2 свіä÷итü, що 
вміст каëüцію бóв менøим çа контðоëüний 
на 7-й äенü на 3,85%. Вміст ôосôоðó навïа-
ки бóв біëüøим çа контðоëüні ïокаçники на 
15-й, 60-й та 90-й äні на 6,21%, 3,82% та 
4,06%. В ðеçóëüтаті сïіввіäноøеннÿ каëü-
цій/ôосôоð бóëо менøим çа контðоëüне 
в óсі теðміни ексïеðиментó віäïовіäно на 
5,99%, 8,05%, 7,08%, 6,73% та 7,26%. Вміст 
маãнію бóв біëüøим çа контðоëüний такоæ 
на ïðотÿçі всüоãо ïеðіоäó сïостеðеæеннÿ, 
ïðоте меæ віðоãіäності äосÿãав ëиøе на 
60-й äенü (11,85%).

Вèснîвкè. Îтðимані ðеçóëüтати äоçво-
ëÿютü ствеðäæóвати, що в щóðів стаðе÷о-
ãо вікó макðоеëементний скëаä ðеãенеðа-
тó віäновëюєтüсÿ çна÷но ïовіëüніøе, ніæ ó 
статевоçðіëиõ щóðів і навітü на 90-ó äобó 
çбеðіãаютüсÿ віäмінності йоãо скëаäó віä ін-
тактниõ щóðів.

Ñïðи÷иненнÿ äеôектó на тëі стðеïтоçо-
тоциновоãо äіабетó щóðам стаðе÷оãо вікó 
сóïðовоäæóваëосü äисбаëансом макðое-
ëементноãо скëаäó ðеãенеðатó, що свіä÷и-
ëо ïðо ãаëüмóваннÿ ïðоцесів йоãо óтвоðен-
нÿ. Віäмінності ïіä ÷ас сïостеðеæеннÿ не 
нівеëюваëисü, а çðостаëи. Êомбінацію ïðо-

цесів ðеïаðативно¿ ðеãенеðаці¿ та стðеïто-
çотоциновоãо äіабетó моæна ðоçãëÿäати ÿк 
ôактоð, що ïðовокóє ïðискоðене стаðіннÿ 
кістково¿ системи.
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Óвеëи÷ение ïðоäоëæитеëüности æиç-
ни насеëениÿ, ïовыøение ôиçи÷еской ак-
тивности ëюäей ïоæиëоãо и стаð÷еско-
ãо воçðаста соïðовоæäаетсÿ ðостом коëи-
÷ества ïеðеëомов ïðоксимаëüноãо отäе-
ëа беäðенной кости, обóсëовëенныõ ïðо-
ãðессиðóющим остеоïоðоçом. Ïо ïðоãноçам 
эксïеðтов, к 2050 ãоäó коëи÷ество этиõ ïо-
вðеæäений äостиãнет 6,26 миëëиона сëó÷а-
ев в ãоä. Дëÿ сðавнениÿ – в 1990 ã. в миðе 
быëо çаðеãистðиðовано 1,7 миëëиона сëó-
÷аев [3, 4]. 

Наибоëее ðасïðостðаненным и сëоæным 
ïовðеæäением ÿвëÿютсÿ ïеðеëомы øей-
ки беäðенной кости (ÏØÁÊ). Óтðата воç-
моæности самостоÿтеëüноãо ïеðеäвиæениÿ 
ïðивоäит к наðóøению æиçненноãо стеðе-
отиïа и катастðоôи÷ескомó óõóäøению 
çäоðовüÿ ïоæиëоãо иëи стаðоãо ÷еëовека 
в свÿçи с ïðоãðессиðованием соïóтствóю-
щиõ çабоëеваний и ðаçвитием осëоæнений, 
котоðые неðеäко ïðивоäÿт к смеðти [4]. 

Энäоïðотеçиðование таçобеäðенноãо 
сóстава ïðи ÏØÁÊ ÿвëÿетсÿ обоснованным 
и ïеðсïективным наïðавëением ðеøениÿ 
этой сëоæной меäицинской и социаëüной 
ïðобëемы [1, 2, 3, 5]. Вместе с тем оïеðа-
цию аðтðоïëастики необõоäимо ðассматðи-
ватü как оäнó иç составëÿющиõ комïëек-
сноãо ëе÷ениÿ, тðебóющеãо инäивиäóаëü-
ноãо ïоäõоäа с ó÷етом общесомати÷еско-
ãо, ïсиõоëоãи÷ескоãо и социаëüноãо статó-
са ïациента [4]. 

Öеëь рабîòы – обосноватü ïðинциïы 
ïðеäоïеðационноãо ïëаниðованиÿ и осо-
бенности теõники энäоïðотеçиðованиÿ та-
çобеäðенноãо сóстава ïðи ÏØÁÊ ó ëиц ïо-
æиëоãо и стаð÷ескоãо воçðаста, особеннос-
ти восстановитеëüноãо ëе÷ениÿ ïациентов 
в ïеðиоäе ðеабиëитации. 

Ìаòерèаë è ìеòîды. Ñ 2010 ïо 
2012 ãоäы выïоëнено 269 оïеðаций 
энäоïðотеçиðованиÿ таçобеäðенноãо сóста-
ва ïо ïовоäó ÏØÁÊ ó 264 ïациентов в воç-
ðасте от 65 äо 92 ëет (сðеäний воçðаст – 
76,4 ãоäа). Ñðеäи ниõ быëо 192 æенщины 
в воçðасте от 65 äо 92 ëет (сðеäний воç-
ðаст 82,1) и 72 мóæ÷ины в воçðасте от 65 
äо 82 ëет (сðеäний воçðаст – 74,6 ãоäа). 
Ó 5 ÷еëовек в ðаçные сðоки выïоëнено 
энäоïðотеçиðование обоиõ таçобеäðенныõ 
сóставов. 

Ïо ëокаëиçации ÏØÁÊ в 204 (75,8%) 
сëó÷аÿõ ÿвëÿëисü сóбкаïитаëüными, в 65 
(24,2%) – ÷ðесøее÷ными. В соответствии с 
кëассиôикацией Garden ïеðеëомы относи-
ëисü к III-IV тиïам. 

Î наëи÷ии и выðаæенности инвоëю-
тивноãо остеоïоðоçа свиäетеëüствоваëи 
äанные ðентãеноãðаôи÷ескоãо иссëеäова-
ниÿ таçобеäðенныõ сóставов, таçа и ïоçво-
но÷ника. 

Дëÿ оценки минеðаëüной ïëотнос-
ти костной ткани исïоëüçоваëи метоä 
äвóõэнеðãети÷еской ðентãеновской абсоðб-
циометðии (DXA). Ó 50 ïациентов ïеðеä 
оïеðацией ïðовеäено иссëеäование äенси-
тометðом «Discovery W» (ÑØА).

В свÿçи с инвоëютивными иçменениÿ-
ми в оðãаниçме и соïóтствóющей ïатоëо-
ãией  ïðовеäено иммóноëоãи÷еское обсëе-
äование боëüныõ äо оïеðации, а такæе в 
äинамике на 1, 7 и 14 сóтки ïосëе оïеðа-
тивноãо вмеøатеëüства. В ïеðиôеðи÷ес-
кой кðови ó 17 ïациентов с ïомощüю ме-
тоäа ðоçеткообðаçованиÿ оïðеäеëÿëи коëи-
÷ество Ò-ëимôоцитов и иõ ðеãóëÿтоðныõ 
сóбïоïóëÿций, В-ëимôоцитов, а такæе 
окисëитеëüно-восстановитеëüный метабо-
ëиçм нейтðоôиëов с ïомощüю НÑÒ-теста.
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Ñðоки выïоëнениÿ оïеðации 
энäоïðотеçиðованиÿ ваðüиðоваëи в 
çна÷итеëüныõ ïðеäеëаõ. 170 оïеðаций 
выïоëнены в сðоки от 3 сóток äо 3 неäеëü, 
99 – от 3 неäеëü äо 9 месÿцев ïосëе тðавмы.

Òеõноëоãии выïоëненныõ оïеðаций:  оä-
ноïоëюсное энäоïðотеçиðование с цемент-
ной ôиксацией «ноæки» – 112, тотаëüнаÿ 
аðтðоïëастика – 157 (с ïðименением кост-
ноãо цемента – 136, беç ïðименениÿ кост-
ноãо цемента – 21).

Ðезóëьòаòы è èх îбсóжденèе. Ñниæе-
ние минеðаëüной ïëотности костной тка-
ни отме÷ено ó всеõ обсëеäованныõ и çави-
сеëо от воçðаста ïациента. Ó 21 ïациента 
(сðеäний воçðаст 71,3 ãоäа), сðеäнее çна÷е-
ние Ò-инäекса составиëо 1,9±1,03. Ó 29 ïа-
циентов (сðеäний воçðаст 86,1 ãоäа) сðеä-
нее çна÷ение Ò-инäекса составиëо 3,2±0,84. 

Выбоð констðóкции энäоïðотеçа и 
теõноëоãии оïеðации çависеë от об-
щеãо состоÿниÿ ïациента, соïóтствó-
ющиõ çабоëеваний, оïðеäеëÿющиõ 
«æиçненные ðеçеðвы», ôиçи÷еской ак-
тивности и ïсиõоэмоционаëüноãо статó-
са, выðаæенности остеоïоðоçа (ïо äанным 
ðентãеноãðаôи÷ескоãо иссëеäованиÿ), ис-
õоäноãо состоÿниÿ ëокомотоðной ôóнкции, 
стеïени äестðóктивно-äистðоôи÷ескиõ иç-
менений в обëасти веðтеëüной вïаäины ïо-
вðеæäенноãо сóстава. 

Ó ïациентов стаðøе 75 ëет с оãðани-
÷енной ôиçи÷еской активностüю ïðи све-
æиõ ÏØÁÊ мы с÷итаем ïокаçанным оä-
ноïоëюсное энäоïðотеçиðование. Îäна-
ко ó 11 ïациентов стаðøе 80 ëет в свÿçи с 
выðаæенным остеоïоðоçом и ðиском ðаç-
витиÿ ïðотðóçии веðтеëüной вïаäины быëо 
выïоëнено цементное ÒЭÏ. Ó 6 ïациен-
тов ïокаçанием к ïðименению ÒЭÏ ÿвиë-
сÿ ïðеäøествóющий аðтðоç ïовðеæäенно-
ãо сóстава III стаäии.

Ó ïациентов в воçðасте äо 70 ëет 
выïоëнÿëи ïðеимóщественно тотаëüное 
энäоïðотеçиðование с цементной ôиксаци-
ей обоиõ комïонентов ïðотеçа. Ó 6 ïаци-
ентов, воçðаст котоðыõ ваðüиðоваë от 65 
äо 68 ëет, ïеðеëом øейки беäðенной кос-
ти воçник на ôоне ãемиïаðеçа всëеäствие 
ïеðенесенноãо моçãовоãо инсóëüта. Несмо-
тðÿ на выðаæенный остеоïоðоç в обëасти 
веðтеëüной вïаäины, в свÿçи с наðóøени-

ем стабиëиçиðóющей ôóнкции мыøц таçо-
воãо ïоÿса выïоëнена имïëантациÿ оäноïо-
ëюсноãо ïðотеçа.

В óсëовиÿõ остеоïоðоçа ïðи óменü-
øении меõани÷еской ïðо÷ности кос-
ти исïоëüçование костноãо цемента  ïðи 
энäоïðотеçиðовании обесïе÷ивает наäеæ-
нóю ïеðви÷нóю стабиëüностü имïëанта, 
сïособствóет ðанней активиçации ïациен-
та в ïосëеоïеðационном ïеðиоäе [2, 3]. 

Выбоð «бесцементной» теõноëоãии то-
таëüной аðтðоïëастики ó 21 ïациента (воç-
ðаст от 65 äо 79 ëет) быë обоснован отсóт-
ствием ïðиçнаков остеоïоðоçа на ðентãе-
ноãðаммаõ таçа и таçобеäðенныõ сóставов, 
отсóтствием тÿæеëыõ õðони÷ескиõ çабо-
ëеваний и äостато÷но высокой ôиçи÷еской 
активностüю.

Îïоðнаÿ ôóнкциÿ ïовðеæäенной коне÷-
ности восстановëена ó 252 ïациентов. В 
ðаннем ïосëеоïеðационном ïеðиоäе ïðи÷и-
ной смеðти 12 ïациентов (4,5%) в 9 сëó÷аÿõ 
ÿвиëасü остðаÿ сеðäе÷наÿ неäостато÷ностü, 
в 3 – тðомбоэмбоëиÿ ëеãо÷ной аðтеðии.

Ëе÷ебнаÿ тактика в ïосëеоïеðационном 
ïеðиоäе оïðеäеëÿëасü особенностÿми иç-
менений в системе иммóнитета. 

Óстановëено, ÷то состоÿние иммóнной 
системы в ïðеäоïеðационном ïеðиоäе õа-
ðактеðиçоваëосü неçна÷итеëüным ëейко-
цитоçом и иммóноäеôицитом кëето÷ноãо 
тиïа, о ÷ем свиäетеëüствоваëи ïокаçатеëи 
ëейко-Ò-инäекса. Êðоме тоãо, отме÷аëасü 
активациÿ микðобиоциäной сïособности 
нейтðоôиëов, ÷то в цеëом õаðактеðно äëÿ 
тðавмы (табë. 1).

В ïеðвые сóтки ïосëе оïеðации на-
бëюäаëасü выðаæеннаÿ ëейкоцитаðнаÿ 
ðеакциÿ и сóщественное сниæение ко-
ëи÷ества Ò-ëимôоцитов, обëаäающиõ 
õеëïеðно-инäóктоðной и сóïðессоðно-
цитотокси÷еской активностüю. Èсõоäÿ иç 
äинамики ïокаçатеëÿ ëейко-Ò-инäекса, 
стеïенü выðаæенности иммóноäеôицита 
кëето÷ноãо тиïа ó ïациентов воçðосëа в 1,5 
ðаçа.

Ê 7 сóткам ïосëе оïеðации отме÷а-
ëосü äостовеðное сниæение коëи÷ества 
ëейкоцитов в ïеðиôеðи÷еской кðови, ÷то 
моæно ðассматðиватü как ïоëоæитеëü-
нóю äинамикó в те÷ении восïаëитеëüно-
ãо ïðоцесса. Îäнако, ïðи этом ó ïациен-
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тов отме÷аëосü äостовеðное óменüøение 
в сðавнении с 1-3-ми сóтками коëи÷ества 
Ò-ëимôоцитов, иõ ðеãóëÿтоðныõ сóбïоïó-
ëÿций и В-ëимôоцитов. Ñоответственно ïо-
каçатеëü стеïени иммóноäеôицита кëето÷-
ноãо тиïа быë на óðовне остðоãо ïосëеоïе-
ðационноãо ïеðиоäа. В цеëом такие иçме-
нениÿ в системе иммóнитета õаðактеðиçо-
ваëи óãнетение активности как кëето÷ноãо, 
так и ãóмоðаëüноãо çвенüев, ÷то çна÷итеëü-
но óвеëи÷иваëо ðиск ðаçвитиÿ осëоæнений. 
Анаëоãи÷наÿ ситóациÿ имеëа место и в ïе-
ðиоä 14 сóток ïосëе оïеðации (табë. 1).

Ïаðаëëеëüно с состоÿнием иммóнной 
системы нами ïðоанаëиçиðована äинамика 
иçменений ïокаçатеëÿ соотноøениÿ кðе-
атинин/кисëаÿ ôосôатаçа, отðаæающеãо 
стеïенü активности ïðоцессов ðеçоðбции 
костной ткани (табë. 2). 

Óстановëено, ÷то äо оïеðации äанный 
ïокаçатеëü быë ниæе ноðмы, ÷то соответ-
ствоваëо äанным äенситометðии о наëи-
÷ии ó ïациентов системноãо остеоïоðоçа. В 
ïеðвые сóтки ïосëе оïеðации этот ïокаçа-
теëü не иçмениëсÿ. Но óæе в ïеðиоä 7 сó-
ток отме÷аëасü тенäенциÿ к óменüøению 
ïокаçатеëÿ соотноøениÿ кðеатинин/кис-
ëаÿ ôосôатаçа, а к 14 сóткам отме÷аëсÿ 
äостовеðный õаðактеð äанныõ иçменений. 

Òаким обðаçом, ó ïациентов ïоæиëо-
ãо воçðаста энäоïðотеçиðование таçобе-
äðенноãо сóстава ïðи ÏØÁÊ обóсëовëива-
ет ðаçвитие иммóноäеôицита со÷етанноãо 
тиïа, котоðый соõðанÿетсÿ äëитеëüный ïе-
ðиоä и коððеëиðóет с ïокаçатеëем стеïени 
ðеçоðбции костной ткани. Ìоæно ïоëаãатü, 
÷то на системном óðовне äëитеëüнаÿ иммó-
ноäеïðессиÿ ïðивоäит к ïðоãðессиðованию 
остеоïоðоçа. 

В свÿçи с ïðоãðессиðованием остеоïо-
ðоçа в ïосëеоïеðационном ïеðиоäе вос-
становëение оïоðной ôóнкции оïеðиðо-
ванной коне÷ности äоëæно осóществëÿтü-
сÿ ïостеïенно, в те÷ение 4-5 месÿцев. В 
ïðоãðаммó комïëексноãо меäикаментоçно-
ãо ëе÷ениÿ ïациентов необõоäимо вкëю-
÷атü ïðеïаðаты, обесïе÷ивающие иммóно-
коððекцию.

Вывîды.
1. Энäоïðотеçиðование таçобеäðенноãо 

сóстава ïðи ïеðеëомаõ øейки беäðенной 
кости ó ëиц ïоæиëоãо и стаð÷ескоãо воç-
ðаста в ðаннем ïосëеоïеðационном ïеðио-
äе обесïе÷ивает восстановëение оïоðной и 
äвиãатеëüной ôóнкции ïовðеæäенной ко-
не÷ности.

2. Выбоð теõноëоãии энäоïðотеçиðованиÿ 
таçобеäðенноãо сóстава оïðеäеëÿетсÿ об-

Таблица 1. Изменения иммунного статуса у больных пожилого и старческого возраста при ПШБК после 
эндопротезирования тазобедренного сустава

Ïокаçатеëи До ëе÷ениÿ
Ïосëе ëе÷ениÿ, äни

1-3 7 14

Ëейкоциты, ã/ë 6,94±0,50 9,64±0,68* 7,29±0,411 6,79±0,65

Ëимôоциты, кë/мкë 2,20±0,12 2,07±0,18 1,94±0,16 1,63±0,11*

Ò-ëимôоциты, кë/мкë×103 1,01±0,07 0,95±0,08 0,62±0,06*1 0,67±0,06 *1

В-ëимôоциты, кë/мкë×103 0,45±0,04 0,49±0,03 0,38±0,031 0,33±0,02 1

Ò-õеëïеðы, кë/мкë×103 0,93±0,06 0,69±0,05* 0,50±0,04*1 0,47±0,04*1 

Ò-сóïðессоðы, кë/мкë×103 0,34±0,03 0,26±0,01* 0,14±0,01*1 0,22±0,02*

НÑÒ-тест (сïонтанный), % 32,41±2,51 34,67±2,9 25,6±1,61 30,12±2,6

Ëейко-Ò-инäекс (ËÒÈ) 6,87±0,42 10,1±1,1* 11,8±0,97 * 10,1±0,93*

Ï ð и м е ÷ а н и ÿ : * – статисти÷ески çна÷имые  ðаçëи÷иÿ ð<0,05 в сðавнении с ïокаçатеëÿми äо ëе÷ениÿ ; 
1- статисти÷ески çна÷имые  ðаçëи÷иÿ ð<0,05 в сðавнении с ïокаçатеëÿми 1-3 сóток.

Таблица 2. Изменения показателя соотношения креатинин/кислая фосфатаза у пациентов пожилого и стар-
ческого возраста после оперативного лечения

Ïокаçатеëü До ëе÷ениÿ
Ïосëе ëе÷ениÿ, äни

1-3 7 14

Êðеатинин/кисëаÿ ôосôатаçа 19,3±0,8 18,1±0,7 17,8 ±0,5 16,2 ±0,4*1

Ï ð и м е ÷ а н и е : * – статисти÷ески çна÷имые ðаçëи÷иÿ ð<0,05 в сðавнении с ïокаçатеëÿми äо ëе÷ениÿ; 1- 
статисти÷ески çна÷имые ðаçëи÷иÿ ð<0,05 в сðавнении с ïокаçатеëÿми 1-3 сóток.
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щим состоÿнием ïациента, выðаæенностüю 
остеоïоðоçа и стеïенüю äестðóктивно-
äистðоôи÷ескиõ иçменений в ïовðеæäен-
ном таçобеäðенном сóставе.

3. В ïоæиëом и стаð÷еском воçäасте им-
мóноäеôицит со÷етанноãо тиïа, äëитеëüно 
соõðанÿющийсÿ в ïосëеоïеðационном ïе-
ðиоäе, коððеëиðóет с ïокаçатеëем стеïе-
ни ðеçоðбции костной ткани и сïособствóет 
ïðоãðессиðованию остеоïоðоçа.

4. В ïосëеоïеðационном ïеðиоäе 
ïациенты нóæäаютсÿ в äëитеëüной ôóнк-
ционаëüной ðаçãðóçке ïовðеæäенной ко-
не÷ности и ïðовеäении меäикаментоçной 
коððекции иммóнноãо статóса.
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яКІСТЬ жИТТя дІТЕй З юВЕНІЛЬНИМ РЕВМАТОїдНИМ 
АРТРИТОМ ТА ГІПОКАЛЬцІЄМІЄю

Ковальчук Т.А.

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського»

Îäнією ç ïатоëоãі÷ниõ ëанок ювеніëü-
ноãо ðевмато¿äноãо аðтðитó (ÞÐА) є ïоðó-
øеннÿ обмінó каëüцію, що çна÷но óскëаä-
нює ïеðебіã çаõвоðюваннÿ. Ïіäвищена ïðо-
äóкціÿ ïðоçаïаëüниõ цитокінів, ïðийом 
ãëюкокоðтико¿äів і цитостатиків, óðаæен-
нÿ оðãанів тðавëеннÿ, çниæеннÿ ôіçи÷но¿ 
активності є оäними ç най÷астіøиõ ïðи-
÷ин, що веäóтü äо ãіïокаëüціємі¿. Ïоðÿä іç 
цим, õðоні÷не óðаæеннÿ сóãëобів çі стій-
ким боëüовим синäðомом та ïоðóøеннÿм 
¿õ ôóнкці¿, неçаäовоëеністü ïацієнта сво¿м 
ôіçи÷ним станом викëикаютü ðÿä ïсиõоëо-
ãі÷ниõ ïðобëем, а çниæеннÿ ïðацеçäатнос-
ті осіб юноãо вікó обóмовëює веëикó соці-
аëüнó çна÷имістü ÞÐА. Òомó метою ðоботи 
бóëо вив÷ити особëивості ÿкості æиттÿ äі-
тей ç ÞÐА та ðіçним ðівнем каëüцію в си-
ðоватці кðові.

Дëÿ äосÿãненнÿ мети ðоботи бóëо обсте-
æено 53 õвоðі на ÞÐА äитини, ç ниõ 30 
(56,6%) äів÷аток і 23 (43,4%) õëоï÷ики віком 
віä 2 äо 17 ðоків. Êðитеðі¿ вкëю÷еннÿ ïаці-
єнтів ó äосëіäæеннÿ: наÿвністü 4 та біëüøе 
іç 7 äіаãности÷ниõ кðитеðі¿в, ïеðеäба÷ениõ 
накаçом ÌÎÇ Óкðа¿ни ¹ 352 віä 19.07.2005 
ð. “Ïðо çатвеðäæеннÿ Ïðотокоëів äіаãнос-
тики та ëікóваннÿ каðäіоðевматоëоãі÷ниõ 
õвоðоб ó äітей”; ïо÷аток ÞÐА ó віці äо 16 
ðоків; інôоðмована çãоäа батüків на ó÷астü 
¿õ äітей ó обстеæенні.

Ðівенü іоніçованоãо каëüцію виçна÷аëи 
іон-сеëективним метоäом на аïаðаті Easy 
Lyte Calcium Na/Ê/Ñа/ðН Analyzer. ßкістü 
æиттÿ äітей оцінюваëи çа äоïомоãою аäаï-
товано¿ óкðа¿номовно¿ веðсі¿ оïитóваëüни-
ка CHQ (Child Health Questionnaire) в мо-
äиôікаці¿ PF50 (parent form). На 50 çаïи-
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танü самостійно віäïовіäаëи батüки äітей 
віком віä 5 äо 18 ðоків. Îïитóваëüник міс-
тив ó собі 13 концеïтóаëüниõ ïоëоæенü, ÿкі 
виçна÷аëи ÿкістü æиттÿ äитини: «çаãаëü-
ний стан çäоðов’ÿ», «ôіçи÷на активністü», 
«щоäенна активністü – емоційний асïект», 
«щоäенна активністü – ôіçи÷ний асïект», 
«біëü ó тіëі», «ïовеäінка», «çаãаëüна оцінка 
ïовеäінки», «ïсиõі÷не çäоðов’ÿ», «самооцін-
ка», «çаãаëüне сïðийнÿттÿ станó çäоðов’ÿ», 
«çміни в стані çäоðов’ÿ», «сімейна актив-
ністü», «сімейна çëаãоäа». Çаãаëüна кіëü-
кістü баëів ïісëÿ ïðоцеäóðи ïеðекоäóваннÿ 
ðоçðаõовóваëасÿ çа стобаëüною øкаëою. 
чим вищим бóв ðеçóëüтат, тим кðащою 
вваæаëи ÿкістü æиттÿ. Ñóмаðний ïіäðаõó-
нок баëів ïðовоäиëи çа наÿвності віäïові-
äей на ïонаä ïоëовинó çаïитанü коæно¿ іç 
13 концеïцій øëÿõом викоðистаннÿ çаïа-
тентованиõ аëãоðитмів та SAS ïðоãðамно-
ãо коäó, ïеðеäба÷ениõ автоðом оïитóваëü-
ника. Дëÿ об÷исëеннÿ çаãаëüноãо ôіçи÷ноãо 
ðаõóнкó викоðистовóваëи øкаëи «ôіçи÷на 
активністü», «щоäенна активністü – ôіçи÷-
ний асïект», «біëü ó тіëі», «çаãаëüне сïðий-
нÿттÿ станó çäоðов’ÿ», çаãаëüноãо ïсиõосо-
ціаëüноãо ðаõóнкó – «щоäенна активністü 
– емоційний асïект», «ïовеäінка», «ïсиõі÷-
не çäоðов’ÿ», «самооцінка».

Досëіäивøи ðівні іоніçованоãо каëüцію в 
сиðоватці кðові, нами встановëено, що ãі-
ïокаëüцієміÿ ðеєстðóваëасÿ в 16 (30,2%) äі-
тей. Ïобóäова коðеëÿційно¿ моäеëі виÿви-
ëа, що батüки äітей ç ÞÐА, ÿкий ïеðебі-
ãав на тëі ãіïокаëüціємі¿, ÷астіøе оціню-
ваëи стан çäоðов’ÿ äітей ãіðøе, ніæ батü-
ки äітей іç ноðмокаëüціємією (r=-0,32, 
ð=0,0157). Ó циõ õвоðиõ ÷астіøе віäçна-
÷аëисÿ тðóäнощі ó ôіçи÷ній активності – 
çäійсненні ðоботи, що вимаãає ðіçноãо ðоäó 
çатðат енеðãі¿, ïðи õоäüбі на ðіçнó віäстанü 
та ïіäйомі ïо сõоäаõ, наõиëаõ, вставанні, 
ïðисіäанні, ïðийомі ¿æі, оäÿãанні, вмиван-
ні (r=-0,55, ð=0,00001). Òакоæ ó ïацієнтів 
çі çниæеним ðівнем каëüцію ÷астіøе сïо-
стеðіãаëосÿ ïоðóøеннÿ ôіçи÷ноãо асïектó 
щоäенно¿ активності – ÷еðеç ïðобëеми çі 
çäоðов’ÿм ¿м бóëо ваæко виконóвати äеÿ-

кі виäи øкіëüниõ çавäанü або ðоçваæати-
сÿ ыç äðóçÿми, ïðовоäити çви÷айнó кіëü-
кістü ÷асó çа óðоками ÷и в товаðистві äðó-
çів ((49,5±7,0), (71,4±4,5) баëів, p<0,05; r=-
0,37, ð=0,0057), ÷астіøе äоøкóëÿв ôіçи÷ний 
біëü ((30,0±3,2), (42,6±2,5) баëів, p<0,05; r=-
0,38, ð=0,0041). Áатüки такиõ õвоðиõ вва-
æаëи çäоðов’ÿ сво¿õ äітей ниæ÷им, ніæ ó 
оäноëітків ç іäенти÷ною ïатоëоãією й ноð-
мокаëüціємією та ÷асто оцінюваëи йоãо äи-
намікó вïðоäовæ останнüоãо ðокó в ãіðøó 
стоðонó (r=-0,28, ð=0,0403).

Ñеðеä ïðобëем ïсиõоëоãі÷ноãо õаðак-
теðó в ïацієнтів іç ãіïокаëüціємією ÷асті-
øе віäçна÷аëисÿ тðóäнощі в емоційномó 
асïекті щоäенно¿ активності – виконанні 
øкіëüниõ çавäанü, сïіëкóванні іç äðóçÿми 
((59,7±6,4), (85,7±3,6) баëів, p<0,05; r=-0,35, 
ð=0,0080), а такоæ ïсиõі÷номó çäоðов’¿ – 
õвоðі ïëакаëи, віä÷óваëи себе самотніми, 
бóëи ðоçäðатованими та неðвовими, çа-
смó÷еними та несïокійними, ðіäøе ïо÷óва-
ëисü ðаäісними та енеðãійними ((56,0±2,4), 
(64,1±2,4) баëів, p<0,05). Ïовеäінка, само-
оцінка, сімейна активністü та çëаãоäа міæ 
÷ëенами ðоäини в äітей іç ðіçними ïокаç-
никами іоніçованоãо каëüцію не віäðіçнÿëа-
сÿ (p>0,05).

Çаãаëом ôіçи÷не çäоðов’ÿ õвоðиõ ç ÞÐА 
та ãіïокаëüціємією бóëо ãіðøим, ніæ ó äітей 
ç ÞÐА та ноðмокаëüціємією ((41,9±5,2), 
(54,4±3,6) баëів, p<0,05; r=-0,44, ð=0,0007). 
Çаãаëüне ïсиõі÷не çäоðов’ÿ ïацієнтів іç 
ðіçним ðівнем іоніçованоãо каëüцію в си-
ðоватці кðові не віäðіçнÿëосÿ ((63,2±4,9), 
(72,9±3,1) баëів, p>0,05; r=-0,10, ð=0,4587). 

Îтðимані ðеçóëüтати ïоÿснюютüсÿ тим, 
що çниæеннÿ ôіçи÷но¿ активності õвоðиõ 
внасëіäок çðостаннÿ активності ðевмати÷-
ноãо ïðоцесó, викоðистаннÿ баçисно¿ теðа-
ïі¿ сóïðовоäæóютüсÿ ïðоãðесóю÷им çðос-
таннÿм ãіïокаëüціємі¿ та ïоãіðøеннÿм ÿкос-
ті æиттÿ. Ñаме томó в äітей ç ÞÐА та ãі-
ïокаëüціємією ÿкістü æиттÿ ниæ÷а, ніæ ó 
анаëоãі÷ниõ ïацієнтів ç ноðмокаëüціємією. 
Ïоãіðøеннÿ ôіçи÷ноãо çäоðов’ÿ в циõ õво-
ðиõ ïðеваëює наä ïсиõосоціаëüними ðоç-
ëаäами (p<0,05).
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Всòóï. Ñеðеä õвоðоб сóãëобів çаïаëüно-
ãо ґенеçó в äітей найбіëüø ïоøиðені ðеак-
тивний аðтðит (ÐеА) та ювеніëüний ðевма-
то¿äний аðтðит (ÞÐА). Öе обóмовëено ïо-
øиðеністю çаõвоðюваннÿ, тðóäнощами äі-
аãностики на ðанніõ етаïаõ õвоðоб, а ïðи 
ÞÐА ще й ïðоãðеäієнтнимïеðебіãом, çаëó-
÷еннÿм ó ïðоцес æиттєво ваæëивиõ оðãанів 
і систем, неðіäко – ðеçистентністю äо теðа-
ïі¿, а такоæ ðаннüою інваëіäиçацією äітей 
[1, 2, 3, 4, 5].

Ìеòа рîбîòè. Ïіäвищити ÿкістü ðаннüо¿ 
äіаãностики ÐеА й сóãëобово¿ ôоðми юве-
ніëüноãо ðевмато¿äноãо аðтðитó (ÑÔ ÞÐА) 
на ïіäставі анаëіçó анамнести÷ниõ, кëіні÷-
ниõ äаниõ та ðеçóëüтатів äосëіäæенü біоõі-
мі÷ниõ маðкеðів ðемоäеëюваннÿ кістково¿ 
тканини.

Ìеòîдè і ìеòîдèкè дîсëідженнÿ. Дëÿ 
äосÿãненнÿ мети äосëіäæеннÿ обстеæено 54 
õвоðиõ ó віці віä 6 äо 16 ðоків іç ÑÔ ÞÐА 
й 25 оäноëітків ç ÐеА. Êонтðоëüнó ãðóïó 
скëаëи 25 ïðакти÷но çäоðовиõ äітей тоãо 
æ вікó.

Дëÿ виðіøеннÿ çавäанü äосëіäæеннÿ ïо-
ðÿä ç вив÷еннÿм анамнести÷ниõ і кëіні÷-
ниõ äаниõ вив÷аëи біоõімі÷ні маðкеðи ðе-
моäеëюваннÿ кістково¿ тканини çа äоïомо-
ãою імóноôеðментноãо анаëіçó виçна÷ен-
нÿм: остеокаëüцинó, таðтðат-ðеçистентно¿ 
кисëо¿ ôосôатаçи (ÒÐÊÔ), äеоксиïіðі-
äиноëінó (Д-Ï²Ð). Îцінкó стðóктóðно-
ôóнкціонаëüноãо станó кістково¿ ткани-
ни ïðовоäиëи на ï'ÿтковій кістці çа äо-
ïомоãою óëüтðаçвóковоãо äенситометðа 
«Sonost-2000».

Виконане ïеðøе äосëіäæеннÿ ïокаçа-
ëо, що в äебюті ÑÔ ÞÐА, ще äо ïоÿви õа-
ðактеðниõ остеоïоðоти÷ниõ ïоðóøенü, ó 
õвоðиõ ïоðівнÿно ç ноðмативом сïостеðі-
ãаєтüсÿ істотне ïіäвищеннÿ вмістó остео-
каëüцинó на 35% (ð<0,001), çаãаëüно¿ ëóæ-

но¿ ôосôатаçи (ÇËÔ) – на 10,2% (ð<0,001), 
ÒÐÊÔ – на 31,2% (ð<0,001) і Д-Ï²Ð на 4,7% 
(ð<0,001).

Ïðи виçна÷енні ó õвоðиõ на ÑÔ ÞÐА 
ðанãово¿ стðóктóðи стóïенÿ віäõиëеннÿ 
маðкеðів ðемоäеëюваннÿ кістково¿ тка-
нини віä ноðмативó встановëено, що най-
біëüø виðаæені віäõиëеннÿ віä ноðмати-
вó (t≥10,0) стосóваëисÿ ïіäвищеннÿ ðів-
нÿ ÒÐÊÔ (t=20,9; ð<0,001) і остеокаëüци-
нó (t=18,3; ð<0,001); ïоміðне віäõиëеннÿ віä 
ноðмативó (10,0>t≥3,3) виÿвëено стосовно 
ÇËÔ (t=8,2; ð<0,001).

Îтðимані äані свіä÷атü ïðо те, що в äе-
бюті ÑÔ ÞÐА має місце активаціÿ äвоõ 
ïðотиëеæниõ ïðоцесів: кісткоóтвоðеннÿ 
та ðеçоðбці¿ кістково¿ тканини. Ïðи вста-
новëенні çаãаëüно¿ тенäенці¿ äо ïіäвищен-
нÿ сеðеäнüоãо çна÷еннÿ маðкеðів актив-
ності кісткоóтвоðеннÿ (остеокаëüцин, ÇËÔ) 
виÿвиëосÿ, що ïоäібна тенäенціÿ çóмовëе-
на ðеєстðацією ÿк ноðмаëüниõ (48,1%), так 
і ïіäвищениõ (44,5%) ïокаçників. Òіëüки в 
2-õ виïаäкаõ (7,4%) сïостеðіãаëисÿ çниæе-
ні çна÷еннÿ. Викëаäене äоçвоëÿє вваæати, 
що в äебюті ÑÔ ÞÐА має місце ãіïеðком-
ïенсаціÿ ïðоцесів ðемоäеëюваннÿ кістково¿ 
тканини, ïðи ÿкій комïенсатоðні меõаніç-
ми (кісткоóтвоðеннÿ) çна÷но äомінóютü наä 
ïðоцесами äекомïенсаці¿ (ðеçоðбці¿ кістко-
во¿ тканини).

Ïðи сïівставëенні ÷астоти й õаðакте-
ðó сïðÿмованості ïðоцесів кісткоóтвоðеннÿ 
та кістково¿ ðеçоðбці¿ в äебюті ÑÔ ÞÐА і 
ïðи ÐеА встановëено, що ÷астота õвоðиõ ç 
ноðмаëüним кісткоóтвоðеннÿ ïðи ÐеА май-
æе в 2 ðаçи ïеðевищóваëа такó ïðи ÞÐА 
(ð<0,001), а ÷астота обстеæóваниõ ç ïіäви-
щеним кісткоóтвоðеннÿм сеðеä ниõ ó 5,6 
ðаçи бóëа вище, ніæ сеðеä õвоðиõ ç ÐеА 
(ð<0,001). Îтæе, äëÿ äебютó ÑÔ ÞÐА õа-
ðактеðна ãіïеðкомïенсаціÿ ïðоцесів кістко-
óтвоðеннÿ, а äëÿ ÐеА – ноðмокомïенсаціÿ.

КРИТЕРІї дИФЕРЕНцІйНОї дІАГНОСТИКИ РЕАКТИВНОГО 
АРТРИТу ТА СуГЛОБОВОї ФОРМИ РЕВМАТОїдНОГО 

АРТРИТу В дІТЕй
Прохоров Є.В., Ходаніч Н.О.

Донецький національний медичний університет ім. М.Горького
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Ùо стосóєтüсÿ ïðоцесів ðеçоðбці¿ кістко-
во¿ тканини, то ноðмативні çна÷еннÿ маëи 
місце ó 96% õвоðиõ ÐеА, що істотно вище, 
ніæ ó ãðóïі іç ÑÔ ÞÐА (66,7%, ð<0,001). 
Ïіäвищена ðеçоðбціÿ кістково¿ тканини, 
навïаки, в 6,5 ðаçів ÷астіøе çóстðі÷аëасÿ 
сеðеä õвоðиõ на ÑÔ ÞÐА (ð<0,001).

Ïовтоðне äосëіäæеннÿ, ÿке виконане 
÷еðеç 3 тиæні, свіä÷иëо, що çна÷еннÿ всіõ 
маðкеðів ðемоäеëюваннÿ кістково¿ ткани-
ни ó õвоðиõ на ÑÔ ÞÐА виÿвиëисÿ іс-
тотно віäõиëеними ïоðівнÿно ç ноðмати-
вом. Òак, вміст остеокаëüцинó й ÇËÔ ви-
ÿвиëисÿ äостовіðно çниæеними, віäïовіäно 
– на 30,6% (ð<0,001), та на 34,4% (ð<0,001), 
а ðівенü ÒÐÊÔ і Д-Ï²Ð – ïіäвищеними на 
53,4% (ð<0,001) та 21,1% (ð<0,001), віäïо-
віäно. Ïðи виçна÷енні стóïенÿ віäõиëен-
нÿ çна÷енü маðкеðів віä ноðмативó вста-
новëено, що äëÿ всіõ ïокаçників çаçна÷е-
но äóæе виðаæене (t≥10,0) віäõиëеннÿ. Ïðи 
цüомó ïеðøе ðанãове місце çайнÿëо çни-
æеннÿ ðівнÿ ÇËÔ (t=30,0; ð<0,001). Дðóãий 
ðанã встановëений щоäо ïіäвищеннÿ ðівнÿ 
ÒÐÊÔ (t=26,0; ð<0,001). Òðетє ðанãове міс-
це çайнÿëо çниæеннÿ вмістó остеокаëüци-
нó (t=19,6; ð<0,001). Öе äоçвоëÿє конста-
тóвати, що ÷еðеç 3 тиæні віä äебютó ÑÔ 
ÞÐА сïостеðіãаєтüсÿ çниæеннÿ ïðоцесів 

кісткоóтвоðеннÿ на тëі активаці¿ ïðоцесів 
ðеçоðбці¿ кістково¿ тканини.

Анаëіç ÷астоти й õаðактеðó ïðоцесів 
кісткоóтвоðеннÿ та ðеçоðбці¿ кістково¿ тка-
нини в ïацієнтів ÷еðеç 3 тиæні віä äебютó 
õвоðоби ïокаçав, що äискðимінантні вëас-
тивості ðемоäеëюваннÿ кістково¿ тканини 
міæ ãðóïами ïацієнтів ó цей ïеðіоä õвоðоби 
ïосиëиëисÿ. Дëÿ õвоðиõ на ÐеА ÿк ç бокó 
кісткоóтвоðеннÿ, так і кістково¿ ðеçоðбці¿ 
виçна÷ені ноðмаëüний ¿õ стан (віäïовіä-
но в 96% і 100% õвоðиõ). Ó õвоðиõ на ÑÔ 
ÞÐА ó 66,7% виïаäків встановëено çни-
æеннÿ кісткоóтвоðеннÿ (ð<0,001), а в 70,4% 
– ïіäвищеннÿ ðеçоðбці¿ кістково¿ тканини 
(ð<0,001). Òаким ÷ином, ó õвоðиõ на ÐеА 
сïостеðіãаєтüсÿ ïеðеваæно ноðмокомïенса-
ціÿ ïðоцесів ðемоäеëюваннÿ кістково¿ тка-
нини на віäмінó віä ÑÔ ÞÐА, äе коðотко-
÷асна ãіïеðкомïенсаціÿ ïðоцесів кісткоóт-
воðеннÿ çмінюєтüсÿ ïосиëеннÿм ïðоцесів 
кістково¿ ðеçоðбці¿, що äоçвоëÿє викоðис-
товóвати біоõімі÷ні маðкеðи ðемоäеëюван-
нÿ кістково¿ тканини äëÿ äиôеðенціаëüно¿ 
äіаãностики на ðанній стаäі¿ õвоðоби.

На ïіäставі анаëіçó анамнести÷ниõ, кëі-
ні÷ниõ та ëабоðатоðниõ äаниõ ðоçðобëено 
äіôеðенційно-äіаãности÷ний аëãоðитм ÑÔ 
ÞÐА та ÐеА.

Таблиця 1. диференційно-діагностичний алгоритм СФ юРА (+) та РеА (–)

Êðитеðій Ãðаäієнт, ïокаçник ДÊ ²нôоðмативністü
Хðоноëоãі÷ний çв’ÿçок
çаõвоðюваннÿ ç інôекцією

є
немає

–5,2
+9,8

5,3

Ïеðеваæне óðаæеннÿ кðóïниõ сóãëобів
є

немає
+5,9
–3,6

2,5

Ðециäив сóãëобовоãо синäðомó
є

немає
+9,1
–13,5

9,9

Віäновëеннÿ ôóнкці¿
óðаæениõ сóãëобів

є
немає

–1,5
+9,8

1,7

ØÎЭ (мм/ã)
≤29
≥30

–7,2
+6,2

4,4

Ëейкоцити (ã/ë)
≤24
≥25

–4,0
+4,6

2,0

ÑÐÁ
≤++

≥+++
–5,8
+4,5

2,8

²äентиôікаціÿ çбóäника
є

немає
–5,6
+4,2

2,45

Îстеокаëüцин (нã/мë)
≤40
≥41

–14,0
+14,0

14,0

ÒÐÊÔ (оä/ë)
≤81
≥82

–14,0
+14,0

14,0

ÇËÔ (ÌÎ/ë)
≤167,0
≥168,0

–12,4
+13,0

8,7

Д-Ï²Ð (нмоëü/ë)
≤123
≥124

–10,0
+1,8

1,9
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Вèснîвкè.
Дебют ÑÔ ÞÐА çа віäсóтності õаðак-

теðниõ ðентãеноëоãі÷ниõ остеоïоðоти÷-
ниõ çмін сóïðовоäæóєтüсÿ ïоðóøеннÿми 
ïðоцесів ðемоäеëюваннÿ кістково¿ ткани-
ни ó виãëÿäі äисбаëансó ïðоцесів кістко-
óтвоðеннÿ та кістково¿ ðеçоðбці¿. Ïо-äðóãе, 
констатаціÿ ïоäібниõ çðóøенü біоõімі÷ниõ 
маðкеðів моæе бóти викоðистана в ÿкості 
інôоðмативно-äіаãности÷ниõ оçнак остео-
ïоðоти÷ниõ ïоðóøенü на ðанній стаäі¿ ÑÔ 
ÞÐА, що ваæëиво äëÿ äиôеðенціаëüно¿ äі-
аãностики ç ÐеА, ïðи ÿкомó не сïостеðіãа-
ютüсÿ кістково-äестðóктивні çміни.

Дëÿ ïіäвищеннÿ еôективності äиôеðен-
ціаëüно¿ äіаãностики ÑÔ ÞÐА і ÐеА ïðо-
ïонóєтüсÿ викоðистаннÿ ðоçðобëеноãо äіа-
ãности÷ноãо аëãоðитмó (табëицÿ 1 äоäаєтü-
сÿ). Досÿãøи сóми äіаãности÷ниõ коеôіці-
єнтів ≥+13,0, äіаãностóютü ÑÔ ÞÐА, а ïðи 
≥–13,0 ÐеА.
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ОСОБЛИВОСТІ ВМІСТу ОСТЕОЗАЛЕжНИх МАКРО-  
ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ у хВОРИх НА ГІПЕРТОНІЧНу 

хВОРОБу ТА хРОНІЧНИй хОЛЕцИСТИТ
Резуненко О.В.

Харківський національний медичний університет

Ðезюìе. Вив÷ено вміст çаãаëüноãо та іоніçованоãо каëüцію й маãнію в сиðоватці кðові õвоðиõ на õðоні÷ний 
беçкам'ÿний õоëецистит (ХÁХ) ó ïоєäнанні ç ãіïеðтоні÷ною õвоðобою (ÃХ). Довеäено, що ó виïаä-
кó циõ çаõвоðюванü çбіëüøóєтüсÿ втðата каëüцію оðãаніçмом. Ó ðаçі ïоєäнаннÿ ХÁХ і ÃХ çна÷но 
ïоãіðøóєтüсÿ каëüцієвий äисбаëанс, неçваæаю÷и на це, ðівенü маãнію çаëиøаєтüсÿ ó ôіçіоëоãі÷-
ниõ меæаõ.

Ключові слова: ãіïеðтоні÷на õвоðоба, õðоні÷ний õоëецистит, ïатоãенеç, каëüцій, маãній.

Ïðобëема ïоєäнано¿ ïатоëоãі¿ набóëа 
актóаëüності в останні ðоки, що ïов’ÿçано 
çі çна÷ною ðоçïовсюäæеністю баãатüоõ çа-
õвоðюванü внóтðіøніõ оðãанів та сóкóïним 
¿õ ïеðебіãом. Довеäено, що çбіëüøеннÿ вікó 
насеëеннÿ ïðиçвоäитü äо çбіëüøеннÿ оä-
но÷асно існóю÷иõ õвоðоб (Èваøкин, 1999). 
Ñеðеä такиõ танäемів äовоëі ÷асто çóстðі-
÷аютüсÿ õвоðоби сеðцево-сóäинно¿ сис-
теми, оïоðно-ðóõовоãо аïаðатó, тðавноãо 
тðактó та äиõаëüно¿ системи. В біëüøості 
виïаäків сïоëó÷еннÿ çаõвоðюванü ïðиçво-

äитü äо неãативноãо вïëивó коæно¿ ç ноçо-
ëоãій, що обóмовëено ïеðеõðестÿм ïатоãе-
нети÷ниõ ëанок та ïіäсиëеннÿм вïëивó не-
сïðиÿтëивиõ ôактоðів [6].

На теïеðіøній ÷ас õвоðоби сеðцево-
сóäинно¿ системи в óсіõ ðоçвинениõ кðа¿-
наõ світó ïосіäаютü ïðовіäне місце в стðóк-
тóðі çаõвоðюваності та  виçна÷аютü ïо-
каçники смеðтності [7]. Çа äаними оôіцій-
но¿ статистики çа останні 25 ðоків ïоøиðе-
ністü сеðцево-сóäинниõ çаõвоðюванü сеðеä 
насеëеннÿ наøо¿ кðа¿ни çðосëа в 3 ðаçи, 
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а ðівенü смеðтності віä ниõ – на 45%. Ñе-
ðеä циõ çаõвоðюванü особëиве місце наëе-
æитü ãіïеðтоні÷ній õвоðобі (ÃХ). Ïоøиðе-
ністü цеðебðоваскóëÿðниõ óскëаäненü ÃХ 
в Óкðа¿ні çа останню ÷веðтü стоëіттÿ çðос-
ëа в 5,5 ðаçів [2]. Òаким ÷ином, ó біëüøос-
ті кðа¿н світó ïатоëоãіÿ сеðцево-сóäинно¿ 
системи ðоçãëÿäаєтüсÿ не тіëüки ÿк меäи÷-
на ïðобëема, аëе й ÿк еëемент соціаëüноãо 
бóттÿ сóсïіëüства [2, 7].

Çаõвоðюваннÿ оðãанів тðавëеннÿ çа сво-
єю ðоçïовсюäæеністю ïосіäаютü äðóãе міс-
це в стðóктóðі çаãаëüно¿ çаõвоðюваності й 
ãосïітаëіçаці¿, восüме – сеðеä ïðи÷ин тим-
÷асово¿ неïðацеçäатності, сüоме – в стðóк-
тóðі ïеðвинно¿ ãосïітаëіçаці¿, ï'ÿте – се-
ðеä ïðи÷ин смеðтності [7]. На сüоãоäніøній 
äенü в ªвðоïі çаðеєстðовано майæе 6 мëн. 
õвоðиõ іç çаõвоðюваннÿми оðãанів тðав-
ëеннÿ; 3773682 (63,4%) ç ниõ – це õвоðі на 
виðаçковó õвоðобó, õðоні÷ний ãастðоäóо-
äеніт, õðоні÷ний õоëецистит і õоëанãіт (ïо-
øиðеністü становитü 2677,9; 3936,4 й 3331,0 
віäïовіäно на 100 тисÿ÷ äоðосëоãо насеëен-
нÿ [3]. Ïðи ïðовеäенні еïіäеміоëоãі÷ноãо äо-
сëіäæеннÿ Деðãа÷ов А.²., та Êотëÿðов Ï.Ì. 
(2007) äовеëи, що õвоðоби ãеïатобіëіаðноãо 
тðактó  çóстðі÷аютüсÿ в 28% õвоðиõ ç аð-
теðіаëüною ãіïеðтенçією.

На теïеðіøній ÷ас існóє обґðóнтована 
äóмка, що ÃХ наëеæитü äо каëüційçаëеæ-
ниõ çаõвоðюванü, а ¿¿ ïоєäнаннÿ ç інøи-
ми неінôекційними çаõвоðюваннÿми (осте-
оаðтðоç, ïісëÿõоëецистектомі÷ний синäðом 
тощо) ïосиëює çміни в ïокаçникаõ обмінó 
каëüцію [4, 5]. Ãіïокаëüцієміÿ, що виникає 
ïðи ïоєäнанні ÃХ ç інøими çаõвоðюваннÿ-
ми, ïðиçвоäитü äо виõоäó каëüцію ç кіс-
ток та ôоðмóваннÿ остеоïоðоти÷ниõ станів 
[1, 3, 4]. Öе ïотðебóє ðоçðобки ïðевентив-
ниõ çаõоäів щоäо ïоïеðеäæеннÿ вимиваннÿ 
каëüцію ç кістково¿ тканини.

ªäиним ôіçіоëоãі÷ним антаãоністом 
каëüцію є маãній, ÿкий вкëю÷аєтüсÿ в óсі 
каëüційçаëеæні біоõімі÷ні ïðоцеси. Ïоðó-
øеннÿ обмінó каëüцію та маãнію віäіãðаютü 
ðоëü ó ðоçвиткó не тіëüки остеоïені¿, аëе й 
есенціаëüно¿ ãіïеðтоні¿,  в основі ÿко¿  ëе-
æитü ïіäвищеннÿ тонóсó ãëаäенüкиõ м’ÿçів 
сóäин. Ïðоãðесóваннÿ АÃ і äеôіцит маã-
нію сóïðовоäæóєтüсÿ неäостатнім енäоте-
ëіаëüним синтеçом ôактоðó ðеëаксаці¿ сó-

äин – оксиäó аçотó, äеôіцит ÿкоãо сïðи-
ÿє ðемоäеëюванню кісток внасëіäок кооð-
äинаці¿ сïециôі÷ниõ ôаç äиôеðенціюван-
нÿ остеобëастів і ðеçоðбці¿ кістково¿ ткани-
ни [3, 5, 8].

В такомó ðаçі метою наøоãо äосëіäæен-
нÿ бóëо виçна÷еннÿ  вмістó ïокаçників 
каëüцію та маãнію в кðові õвоðиõ на ãіïеð-
тоні÷нó õвоðобó, що ïеðебіãає в ïоєäнан-
ні іç õðоні÷ним беçкам’ÿним õоëециститом 
(ХÁХ).

Ìеòîю наøоãо äосëіäæеннÿ бóëо äосëі-
äити особëивості вмістó остеоçаëеæниõ ма-
кðо- та мікðоеëементів ó õвоðиõ на ХÁХ, 
що ïеðебіãає в ïоєäнанні ç ÃХ.

Ìаòеріаëè òа ìеòîдè дîсëідженнÿ. Дëÿ 
äосÿãненнÿ виçна÷ено¿ мети бóëо обстеæе-
но 49 õвоðиõ на ÃХ віком віä 32 äо 56 ðо-
ків (сеðеäній вік – 43,7±8,2 ðоки); біëüøістü 
ïацієнтів скëаäаëи æінки (18). В ïоäаëüøо-
мó всі õвоðі бóëи ðоçïоäіëені на 2 ãðóïи: äо 
ïеðøо¿ (основно¿) óвійøëо 35 осіб, ó ÿкиõ 
ÃХ ïеðебіãаëа в ïоєäнанні ç ХÁХ. Дðóãа 
ãðóïа (ïоðівнÿннÿ) вкëю÷аëа 14 õвоðиõ ç 
оäноосібним ïеðебіãом ÃХ. Хвоðі обоõ ãðóï 
бóëи ðеïðеçентативні çа статтю, віком, 
стаäією ÃХ (всі маëи II ст. çãіäно кëасиôі-
каці¿ ВÎÎÇ, 1993 ð.) та тðиваëістю анамне-
çó. До ãðóï õвоðиõ не вкëю÷аëи ïацієнтів 
іç çаõвоðюваннÿми внóтðіøніõ оðãанів, ÿкі 
моãëи вïëивати на ïокаçники, що вив÷аëи.

Êонтðоëüна ãðóïа бóëа ïðеäставëена 20 
ïðакти÷но çäоðовими особами анаëоãі÷но-
ãо вікó та статі, що äоçвоëиëо отðимати ïо-
каçники ноðми.

Дëÿ оцінки наïðавëеності çмін метабо-
ëіçмó кістково¿ тканини ó õвоðиõ ïðово-
äивсÿ анаëіç мінеðаëüноãо (каëüцієвоãо) об-
мінó çа äоïомоãою виçна÷еннÿ цüоãо ма-
кðоеëементó в сиðоватці кðові. В ðоботі ви-
çна÷авсÿ ðівенü çаãаëüноãо та іоніçованоãо 
каëüцію та ¿õнє сïіввіäноøеннÿ.

Çаãаëüний каëüцій äосëіäæóваëи біоõі-
мі÷ним метоäом (метоäика ç викоðистан-
нÿм ðеактивó о-кðеçоë-ôтаëе¿нó, набіð ðе-
активів PLIVA- Lachema,чесüка ðесïóбëі-
ка). ²оніçований каëüцій ðоçðаõовóвавсÿ çа 
äоïомоãою ôоðмóëи Д.². Ìіцюðи. Òакоæ 
ðоçðаõовóвавсÿ ïокаçник віäносноãо вмістó 
іоніçованоãо каëüцію (ÏВВ²Ê), що õаðакте-
ðиçóє ïеðеðоçïоäіë çовніøнüо- та внóтðіø-
нüокëітинноãо каëüцію міæ біоëоãі÷ними ðі-
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äинами. ÏВВ²Ê ðоçðаõовóвавсÿ çа ôоðмó-
ëою: ÏВВ²Ê=Ñа(і)õ100%/Ñа, 

äе Ñа(і) – каëüцій іоніçований; Ñа – çа-
ãаëüний каëüцій.

Áіоõімі÷ним метоäом такоæ бóëо виçна-
÷ено вміст маãнію в сиðоватці кðові (набіð 
ðеактивів Magne-DAC.Lq). 

Ñтатисти÷на обðобка отðиманоãо ма-
теðіаëó ïðовоäиëасÿ на ïеðсонаëüномó 
комï’ютеðі çа äоïомоãою сïеціаëüниõ ïðо-
ãðам іç викоðистаннÿм ïаðаметðи÷но¿ ста-
тистики, äисïеðсійноãо анаëіçó та кðи-
теðію äостовіðності Ñт'юäента (ïðоãðами 
BIOSTAT, “Statistica 5” for Windows). 

Ðезóëьòаòè òа ¿х îбãîвîреннÿ. Ïðи ви-
в÷енні вмістó çаãаëüноãо каëüцію сиðоват-
ки кðові бóëо ïокаçано, що ïеðебіã ÃХ сó-
ïðовоäæóєтüсÿ ãіïокаëüціємією, виðаçністü 
ÿко¿ çбіëüøóєтüсÿ ïðи ïðиєäнанні ХÁХ. 
Îäно÷асно сïостеðіãаëосÿ çменøеннÿ іо-
ніçованоãо каëüцію кðові. ² õо÷а äані çмі-
ни маëи õаðактеð тенäенці¿, вони вïëиваëи 
на ïокаçник віäносноãо вмістó іоніçованоãо 
каëüцію (ÏВВ²Ê) (табë. 1).

Ðоботами ниçки äосëіäників äовеäе-
но, що ïоðóøеннÿ каëüцієвоãо коеôіцієн-
тó ïðиçвоäитü äо активаці¿ скоðо÷óваëüно-
ãо аïаðатó ãëаäенüкиõ м’ÿçів і ïоðóøеннÿ 
меõаніçмів синаïти÷но¿ ïеðеäа÷і. Îстанній 
ïіäсиëює аäðенеðãі÷ний вïëив на ãëаäенüкі 
м’ÿçи сóäин. Öе, ó свою ÷еðãó, сóïðовоäæó-
єтüсÿ сïаçмом сóäин та викëикає ðоçвиток 
іøемі¿ тканин. ßкщо ïðийнÿти äо óваãи, що 
іøеміÿ тканин має ãенеðаëіçований õаðак-
теð, то виникаютü  мікðоциðкóëÿтоðні ïо-
ðóøеннÿ в баãатüоõ оðãанаõ та системаõ. 

Öі çміни моæóтü ïðиçвести äо ïоðóøен-
нÿ всмоктóваннÿ каëüцію в киøе÷никó. В 
той æе ÷ас сïостеðіãаєтüсÿ втðата çаãаëü-
ноãо каëüцію в æов÷і внасëіäок çаïаëüноãо 
ïðоцесó в æов÷номó міõóðі. Òаким ÷ином, 
ôоðмóєтüсÿ  äва меõаніçми каëüцієвоãо äе-
ôіцитó: ç оäноãо бокó, ïоðóøóєтüсÿ всмок-
тóваннÿ каëüцію, ç інøоãо – віäбóваєтüсÿ 
йоãо втðата. 

Ãіïеðтоні÷на õвоðоба такоæ сïðавëÿє 
неãативний вïëив на обмін каëüцію: ïіä-
вищóєтüсÿ çаïит äо äаноãо макðоеëемен-
тó ÷еðеç ïіäвищенó ïотðебó в нüомó в ðаçі 
скоðо÷еннÿ сóäинниõ м’ÿçів. В такомó ви-
ïаäкó вкëю÷аєтüсÿ тðетій меõаніçм – ïіä-
вищено¿ ïотðеби. Всі ці меõаніçми обóмов-
ëюютü äоäатковий виõіä каëüцію ç äеïо – 
кістково¿ тканини. Вив÷еннÿ вмістó маãнію 
в сиðоватці кðові äоçвоëиëо отðимати на-
стóïні äані (табë. 2).

Навеäені äані щоäо обмінó маãнію свіä-
÷иëи ïðо віäсóтністü віðоãіäно¿ ðіçниці міæ 
ïокаçниками контðоëüно¿ ãðóïи та ãðóïа-
ми õвоðиõ. 

Вміст маãнію в сиðоватці кðові є невеëи-
ким, õо÷а äаний мікðоеëемент виконóє çна-
÷ні ôóнкці¿ ó оðãаніçмі й є ваæëивою кон-
стантою ãомеостаçó.

Ñистема метабоëіçмó маãнію вкëю÷ає 
äекіëüка скëаäовиõ: кістковó тканинó, ÿка 
міститü майæе 50% всüоãо маãнію ó оðãа-
ніçмі, кëітинний та ïоçакëітинний ïðостіð. 
Вивеäеннÿ маãнію ç оðãаніçмó такоæ віä-
бóваєтüсÿ äвома øëÿõами – ÷еðеç ниðки 
та øëóнково-киøковий тðакт. Ðеãóëÿціÿ 
ãомеостаçó маãнію  віäбóваєтüсÿ в óмоваõ 

Таблиця 1. Показники кальцієвого обміну в осіб, що були обстежені

Ïокаçники Êонтðоëü Îсновна ãðóïа Ãðóïа ïоðівнÿннÿ

Çаãаëüний каëüцій, ммоëü/ë 2,62±0,02 2,9±0,01 2,76±0,02

²оніçований каëüцій, ммоëü/ë 1,30±0,01 0,68±0,01 0,60±0,02

ÏВВ²Ê, % 46,3% 32,46% 40,1%

Ï ð и м і т к а . Віäмінності äостовіðні (ð<0,01) ïоðівнÿно ç ïокаçниками осіб контðоëüно¿ ãðóïи та інøиõ 
ãðóï õвоðиõ на ÃХ.

Таблиця 2. Вміст магнію в сироватці крові в обстежених хворих

Ãðóïи обстеæениõ Вміст Ìg, ммоëü/ë ð

Êонтðоëüна ãðóïа, ммоëü/ë 0,9±0,01

Хвоðі ç ÃХ, ммоëü/ë 0,98±0,01 ð>0,01

Хвоðі ç ÃХ та ХÁХ, ммоëü/ë 1,15±0,01 ð>0,01

Ï ð и м і т к а . Віäмінності äостовіðні (ð>0,01) ïоðівнÿно ç ïокаçниками осіб контðоëüно¿ ãðóïи та інøиõ 
ãðóï õвоðиõ на ÃХ.



80 “Ïðобëеми остеоëоãі¿”

мÀÒÅÐ²ÀëÈ ÍÀÓÊÎВÎ-ÏÐÀÊÒÈЧÍÎ¯ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²¯ Ç Ì²жÍÀÐÎДÍÎÞ ÓЧÀÑÒÞ

ïоëіïотентниõ ôóнкціонóю÷иõ стðóктóð 
та систем (енäокðинна, цитокінова, нейðо-
ãóмоðаëüна тощо). Антаãоністи÷ні вçаємо-
äі¿ маãнію та каëüцію в äаниõ óмоваõ ні-
веëюютüсÿ вïëивом наäсистемниõ ðеãóëÿ-
тоðниõ стðóктóð ціëісноãо оðãаніçмó. Òа-
ким ÷ином, неçваæаю÷и на каëüцієвий äис-
баëанс, ðівенü маãнію çаëиøаєтüсÿ ó ôіçіо-
ëоãі÷ниõ меæаõ.

Вèснîвкè. Ó õвоðиõ ç аðтеðіаëüною ãі-
ïеðтенçією віäçна÷аютüсÿ çміни в обміні 
каëüцію, що õаðактеðиçóютüсÿ ðоçвитком 
ãіïокаëüціємі¿ та ïеðеðоçïоäіëом йоãо міæ 
біоëоãі÷ними ðіäинами. 

Ïðи ïðиєäнанні õðоні÷ноãо беçкам’ÿноãо 
õоëециститó в осіб ç ãіïеðтоні÷ною õвоðо-
бою сïостеðіãаєтüсÿ ïоãëибëеннÿ каëüціє-
воãо äисбаëансó внасëіäок вçаємообтÿæëи-
воãо вïëивó äаниõ ноçоëоãій.

ßк ó õвоðиõ на ÃХ, так і ïðи ¿¿ сïо-
ëó÷енні ç ХÁХ, ðівенü маãнію в сиðоват-
ці кðові віðоãіäниõ çмін не çаçнає. Ñтабіëü-
ністü вмістó цüоãо мікðоеëементó обóмов-
ëено біëüøою інеðтністю систем контðоëю 
маãнієвоãо ãомеостаçó. 
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FEATURES OF CONTENT OF OSTEODEPENDENT 
MACRO- AND MICROELEMENTS IN PATIENTS 

WITH HYPERTENSION AND CHRONIC 
CHOLECYSTITIS

Rezunenko O.V.

Abstract. It was studied the content of general, 
ionized calcium and magnesium in blood serum of 
patients with chronic stone-free cholecystitis in 
combination with hypertension. It was proved that 
in cases of these diseases the loss of calcium in 
body increases. In case of combination of chronic 
stone-free cholecystitis with hypertension calcium 
imbalance becomes worse, in spite of that, the level 
of magnesium remaines in physiological limits. It 
was investigated the dependence of these changes 
on the stage of hypertension. 

Key words: hypertension, chronic cholecystitis, 
pathogenesis, calcium, magnesium.

ОСОБЕННОСТИ ОСТЕОЗАВИСИМых МАКРО- 
И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ у БОЛЬНых С ГИПЕР-
ТОНИЧЕСКОй БОЛЕЗНЬю И хРОНИЧЕСКИМ 

хОЛЕцИСТИТОМ

Резуненко О.В.

Ðезюìе. Îïðеäеëён состав общеãо, иониçиðован-
ноãо каëüциÿ и маãниÿ в сывоðотке кðови ó боëü-
ныõ с õðони÷еским бескаменным õоëециститом 
(ХÁХ) в совокóïности с ãиïеðтони÷еской боëеçнüю 
(ÃХ). Докаçано,÷то в сëó÷ае этиõ çабоëеваний óве-
ëи÷иваетсÿ ïотеðÿ каëüциÿ оðаниçмом. В сëó÷ае 
свÿçи ХÁХ и ÃХ çна÷итеëüно óõóäøаетсÿ каëüци-
евый äисбаëанс, несмотðÿ на это, óðовенü маãниÿ 
остаётсÿ в ôиçиоëоãи÷ескиõ ãðаницаõ. 

Ключевые слова: ãиïеðтони÷ескаÿ боëеçнü, õðони-
÷еский õоëецистит, ïатоãенеç, каëüций, маãний.
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Всòóï. Ìеноïаóçа й ïов'ÿçані ç нею çмі-
ни ó оðãаніçмі є оäним ç основниõ ôактоðів, 
що виçна÷аютü ÿкістü і тðиваëістü æиттÿ 
æінки [1, 2, 4].

Ó віковій та õіðóðãі÷ній (ïостоваðіоекто-
мі÷ній) меноïаóçі (ÏÎÌ) ïðовіäнó ðоëü ві-
äіãðаютü çміни ãіïотаëамо-ëімбі÷но¿ ðеãó-
ëÿці¿, що ïðиçвоäитü äо ïоðóøенü ó ôóнк-
ціонóванні веãетативно¿ неðвово¿ системи 
(ВНÑ) ÿк віäïовіäü на çміни ó ãоðмонаëü-
ній ðеãóëÿці¿ оðãаніçмó. Áаãатüма автоðами 
ïіäкðесëюєтüсÿ, що ðоçвиток ðанніõ ïси-
õоневðоëоãі÷ниõ ïðоÿвів віäіãðає ïðовіä-
нó ðоëü ó ïðоãðесóванні меноïаóçаëüноãо 
синäðомó (ÌÏÑ) і є наäаëі баçою äëÿ ôоð-
мóваннÿ ваæкиõ óскëаäненü ïостменоïаó-
çи. Îбмінно-енäокðинні ïðоÿви ÌÏÑ обó-
мовëюютü ðоçвиток сеðцево-сóäинно¿ та 
оïоðно-ðóõово¿ ïатоëоãі¿, виçна÷аютü çа-
õвоðюваністü æінок ó ëітнüомó й стаðе÷о-
мó віці та ïðиçвоäÿтü äо інваëіäіçаці¿ та 
ïеðеä÷асно¿ смеðті [1, 3, 5].

Îстеоïоðоç – системне çаõвоðюваннÿ 
скеëета, ÿке õаðактеðиçóєтüсÿ çниæеннÿм 
кістково¿ маси внасëіäок çміни мікðоаðõі-
тектоніки кістково¿ тканини, що ïðиçво-
äитü äо ïіäвищеннÿ ëамкості кісток [3, 6, 8].

Îстаннім ÷асом ïоðóøеннÿ станó 
кістково-сóãëобово¿ системи в æінок ïеðи-
меноïаóçаëüноãо вікó набóëо особëиво¿ ак-
тóаëüності. Öе ïов’ÿçано ç маніôестацією 
в ëітнüомó віці ціëоãо ðÿäó çаõвоðюванü 
оïоðно-ðóõово¿ системи, найбіëüø ðоçïо-
всюäæеними ç ÿкиõ є остеоïені÷ний син-
äðом (ÎÏÑ), остеоаðтðоç (ÎА) і остеоõон-
äðоç (ÎХ).

Ñеðеäнÿ тðиваëістü æиттÿ æінок в 
Óкðа¿ні скëаäає 72,8 ðоків, а ôіçіоëоãі÷ний 
äіаïаçон меноïаóçи – віä 45 äо 52 ðоків (се-
ðеäній вік 48,5 ðоків). Ïðи цüомó ÷астка, 
ÿка ïðиïаäає на ðанню меноïаóçó (äо 45 
ðоків), скëаäає 23,1%, тоäі ÿк ó ðоçвинóтиõ 
кðа¿наõ ªвðосоюçó цей ïокаçник не ïеðе-
вищóє 10,0% [1, 5, 7]

Ìеòîю äано¿ ðоботи бóëо виÿвëеннÿ 
особëивостей ïеðебіãó ïостоваðіоектомі÷-
но¿ меноïаóçи та ¿¿ çв'ÿçок іç çаõвоðюван-
нÿми оïоðно-ðóõовоãо аïаðатó. 

Ìаòеріаëè òа ìеòîдè. Çаãаëüнокëіні÷-
не äосëіäæеннÿ ïðовоäиëосÿ çа станäаðт-
ною сõемою, що ïеðеäба÷аëо ç'ÿсóваннÿ 
скаðã на момент обстеæеннÿ, анамнеçó, та-
коæ об’єктивне теðаïевти÷не і ãінекоëоãі÷-
не обстеæеннÿ. Дëÿ äосÿãненнÿ ïоставëено¿ 
мети обстеæено 116 æінок ó віці 40-50 ðо-
ків, ÿкі çнаõоäиëисÿ на обстеæенні та ëікó-
ванні в ïоëоãовомó бóäинкó ¹1 м. Хаðкова.

² – основна ãðóïа – 68 æінок ç ïостова-
ðіоектомі÷ною меноïаóçою;

²² – контðоëüна ãðóïа – 48 æінок ç ôіçі-
оëоãі÷ною меноïаóçою.

Òðиваëістü меноïаóçи в ãðóïаõ стано-
виëа віä 6 місÿців äо 3 ðоків. Æінкам, що 
óвійøëи äо äаноãо äосëіäæеннÿ, ðаніøе не 
ïðовоäиëасÿ çамісна ãоðмонаëüна теðаïіÿ.

Ç метою встановëеннÿ особëивостей ãоð-
монаëüноãо баëансó ïðовоäиëи виçна÷еннÿ 
вмістó ëюте¿ніçóю÷оãо (ËÃ) та ôоëікóëос-
тимóëюю÷оãо (ÔÑÃ) ãоðмонів ãіïоôіçа та 
статевиõ стеðо¿äниõ ãоðмонів: естðаäіоëó, 
ïðоãестеðонó та тестостеðонó імóноôеð-
ментним метоäом. Виçна÷еннÿ ïокаçників 
мінеðаëüноãо обмінó ïðовоäиëосÿ øëÿõом 
оцінки ðівнÿ çаãаëüноãо каëüцію, ôосôо-
ðó й маãнію в сиðоватці кðові. Всім æінкам 
ïðовоäиëасÿ тðансабäомінаëüна та тðанс-
ваãінаëüна еõоãðаôіÿ та äоïëеðометðи÷-
не äосëіäæеннÿ оðãанів маëоãо таçа çа äо-
ïомоãою óëüтðаçвóковоãо сканеðа Medison 
6000 ÑÌÒ (Êоðеÿ). Всі õвоðі çі скаðãами 
ç бокó оïоðно-ðóõово¿ системи бóëи ïðо-
консóëüтовані оðтоïеäом-тðавматоëоãом. 
Ñтан кістково-сóãëобово¿ системи вив÷а-
ëи ðентãеноëоãі÷ним і äенситометðи÷ним 
 метоäами. 

Ðезóëьòаòè дîсëідженнÿ òа ¿х îбãîвî-
реннÿ. Хіðóðãі÷не викëю÷еннÿ ÿє÷ників сó-
ïðовоäæóєтüсÿ ðоçвитком ïостоваðіоек-
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томі÷ноãо синäðомó (ÏÎÑ), що виÿвëÿєтü-
сÿ ó виãëÿäі нейðовеãетативниõ (35%), ïси-
õоемоційниõ (40%) та обмінно-енäокðинниõ 
ïоðóøенü (25%), стóïінü ïðоÿвó ÿкиõ çна-
÷ною міðою виçна÷аєтüсÿ тðиваëістю ïісëÿ-
оïеðаційноãо ïеðіоäó. Æінки ïісëÿ оваðіек-
томі¿ най÷астіøе скаðæиëисÿ на ãоëовний 
біëü, ïоðóøеннÿ снó, äðатівëивістü, ïіäви-
щеннÿ аðтеðіаëüноãо тискó, “ïðиïëиви”, 
що бóëо õаðактеðно äëÿ нейðовеãетатив-
ниõ, ïсиõоемоційниõ ïоðóøенü. Îбмінно-
енäокðинні ïоðóøеннÿ õаðактеðиçóваëисÿ 
çаãаëüною сëабкістю, ïіäвищеною втомëю-
ваністю, боëÿми в сïині (міæ ëоïатками або 
в ïоïеðеково-кðиæовій обëасті), ÿкі ïіäси-
ëюваëисÿ ïісëÿ ôіçи÷ноãо навантаæеннÿ, 
тðиваëоãо ïеðебóваннÿ в оäномó ïоëоæен-
ні (стоÿ÷и або сиäÿ÷и). Öі боëі ïоëеãøóва-
ëисÿ або çникаëи ïісëÿ віäïо÷инкó ëеæа-
÷и, ÿкий бóв необõіäний õвоðим баãатоðа-
çово ïðотÿãом äнÿ. Ó коæно¿ äðóãо¿ æін-
ки сïостеðіãаëосÿ оæиðіннÿ ðіçноãо стóïе-
нÿ тÿæкості.

Ó æінок ïісëÿ оваðіоектомі¿ ïоðівнÿно 
ç ôіçіоëоãі÷ною меноïаóçою, на 20% ÷асті-
øе çóстðі÷аëисÿ нейðовеãетативні, ïсиõое-
моційні та обмінно-енäокðинні ïоðóøеннÿ. 
Ñеðеä ïацієнток ïісëÿ õіðóðãі÷ноãо втðó-
÷аннÿ сïостеðіãаєтüсÿ статисти÷но äосто-
віðне çбіëüøеннÿ кіëüкості æінок çі скаðãа-
ми на біëü ó кісткаõ, сóãëобаõ (75%).

Ãоðмонаëüне äосëіäæеннÿ ïðоäемон-
стðóваëо ниçкий ðівенü естðаäіоëó, ïðоãес-
теðонó, тестостеðонó та ïіäвищеннÿ ðівнÿ 
ÔÑÃ, ËÃ ó æінок ç ÏÎÑ. Вміст ÔÑÃ ó ниõ 
бóв ó äва ðаçи вищий, а ËÃ – ó тðи ðаçи 
вищий çа ðівенü баçаëüно¿ секðеці¿ ËÃ, ніæ 
ó ïацієнток ç ôіçіоëоãі÷ною меноïаóçою 
(табë.1).

Ïокаçники сеðеäнüоãо ðівнÿ концентðа-
ці¿ всіõ äосëіäæóваниõ ãоðмонів äостовіðно 
віäðіçнÿëисÿ в æінок äосëіäæóваниõ кëі-
ні÷ниõ ãðóï, що вкаçóє на те, що çбеðе-
æеннÿ ÿє÷никово¿ тканини сïðиÿє ïіäтðим-
ці ãоðмонаëüноãо ãомеостаçó.

Ïðи óëüтðаçвóковомó сканóванні в æі-
нок ²² кëіні÷но¿ ãðóïи виÿвëено çменøен-
нÿ ðоçміðів матки (äовæина – 52±20 мм, 
ïеðеäнüо-çаäній – 29,5±14,5 мм, øиðина 
– 40±14 мм) та ÿє÷ників, ôоëікóëи в ниõ 
бóëи ïовністю віäсóтні. Ïðи÷омó, ÷им тðи-
ваëіøа бóëа меноïаóçа, тим біëüø виðаæе-
ні бóëи інвоëютивні çміни. Ïðи äоïëеðо-
метðи÷номó äосëіäæенні ïокаçник інäексó 
ðеçистентності в сóäинаõ ïаðенõіми ÿє÷ни-
ків ó біëüøості виïаäків ïеðевищóвав 0,6, 
а ïóëüсаційний інäекс çнаõоäивсÿ в меæаõ 
1,2-1,3, що свіä÷иëо ïðо çниæеннÿ ïеðôó-
çі¿ ÿє÷ників.

Ðèс. 1. Ïîказнèкè ìінераëьнîãî îбìінó в жінîк 
з ïîсòîваріîекòîìічнîю òа фізіîëîãічнîю ìенî-

ïаóзîю.

Достовіðне çниæеннÿ ïокаçників міне-
ðаëüноãо обмінó (ðис. 1) ó æінок äосëіäæó-
ваниõ ãðóï та äані ðентãеноëоãі÷ноãо й äен-
ситометðи÷ноãо äосëіäæеннÿ äаëи моæëи-
вістü оðтоïеäам-тðавматоëоãам ó æінок çі 
скаðãами ç бокó оïоðно-ðóõовоãо аïаðатó, 
äіаãностóвати в 78% æінок ² кëіні÷но¿ ãðó-
ïи та в 57% æінок ²² кëіні÷но¿ ãðóïи оçнаки 
остеоïоðоçó та остеоïені¿ в 12% – ó ² кëі-
ні÷ній ãðóïі, в 9% – ó ²² кëіні÷ній ãðóïі.

Вèснîвкè. Ó æінок ç ïостоваðіоекто-
мі÷ною меноïаóçою віäбóваєтüсÿ çбіëü-
øеннÿ ÷астоти ðоçвиткó ÏÎÑ і çаõвоðю-
ванü оïоðно-ðóõовоãо аïаðатó в ïоðівнÿн-
ні ç æінками ó віковій меноïаóçі. Наÿв-
ністü ÿє÷никово¿ тканини є ваæëивим ÷ин-

Таблиця 1. Рівень статевих гормонів у жінок з постоваріоектомічною та фізіологічною менопаузою

Êëіні÷ні ãðóïи n
ÔÑÃ,

мÌÅ/мë
ËÃ,

мÌÅ/мë
Åстðаäіоë,
нмоëü/мë

Ïðоãестеðон
нмоëü/мë

Òестостеðон
нмоëü/мë

² 68 110,0±5,0* 81,0±7,3* 26,9±3,8* 0,78±0,2* 1,1±0,2*

²² 48 51,0±5,3 32,5±10,8 33,9±2,0 1,17±0,4 1,8±0,4

Ï ð и м і т к а . * – статисти÷но віðоãіäний ðеçóëüтат віäносно контðоëüно¿ ãðóïи ïðи ð<0,05.
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ником çбеðеæеннÿ ãоðмонаëüноãо ãомеоста-
çó й ïðоôіëактики ðоçвиткó ÏÎÑ та йоãо 
óскëаäненü. 
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Несïðиÿтëива екоëоãі÷на ситóаціÿ, віä-
сóтністü ïовноцінноãо õаð÷óваннÿ, ма-
ëоðóõомий сïосіб æиттÿ та інøі ÷инники 
сïðиÿютü ðоçïовсюäæенню çаõвоðюванü 
кістково-м’ÿçово¿ системи сеðеä äитÿ÷оãо 
насеëеннÿ Óкðа¿ни [1, 2].

Òак, в останні ðоки ïðобëема остеоïо-
ðоти÷ниõ ïоðóøенü кістково¿ тканини се-
ðеä äитÿ÷о¿ ïоïóëÿці¿ баãатüоõ кðа¿н світó, 
в томó ÷исëі й Óкðа¿ни, набóває все біëü-
øо¿ актóаëüності. Ç ðаðитетно¿ ïðобëеми в 
ïеäіатðі¿ ïðобëема остеоïоðоçó в äітей ïе-
ðетвоðиëасü ó ïатоëоãію, ÿка ÷асто çóстðі-
÷аєтüсÿ та ïоãано äіаãностóєтüсÿ [3, 4]. Öе 
ïов’ÿçано не тіëüки ç äіаãностикою остеоïо-
ðоçó ÿк ïеðвинноãо çаõвоðюваннÿ, аëе й іç 
своє÷асним виÿвëеннÿм ïатоëоãі÷ниõ ста-
нів, ÿкі сïðиÿютü ðоçвиткó втоðинниõ ос-
теоïоðоти÷ниõ çðóøенü та остеоïені÷ноãо 
синäðомó (ÎÏÑ), ÿкий є ðаннім ïðоÿвом çа-
õвоðюваннÿ й ïðоÿвëÿєтüсÿ çниæеннÿм мі-
неðаëüно¿ щіëüності кістково¿ тканини (ÊÒ) 

ó ãенеðаëіçованій або сеëективній ôоðмі. 
Ñó÷асні інстðóментаëüні та біоõімі÷ні мето-
äи äіаãностики äоçвоëÿютü óæе на ïеðвин-
номó етаïі наäаннÿ меäи÷но¿ äоïомоãи ïðо-
воäити майæе ïовнó скðинінã-äіаãностикó 
ïоðóøенü стðóктóðно-ôóнкціонаëüноãо 
станó ÊÒ, що äоçвоëÿє обґðóнтовано çа-
стосовóвати інäивіäóаëüні ïðоôіëакти÷-
ні çаõоäи або виçна÷ати ëікóваëüнó так-
тикó щоäо коðекці¿ циõ ïоðóøенü ще на 
ðаннüомó етаïі çаõвоðюваннÿ. Вðаõовóю-
÷и, що стðóктóðно-ôóнкціонаëüний стан 
ÊÒ є невіä’ємною скëаäовою çäоðов’ÿ çðос-
таю÷оãо оðãаніçмó äитини, йоãо монітоðинã 
äоçвоëитü äіаãностóвати ці ïоðóøеннÿ вæе 
на ðівні äоноçоëоãі÷ниõ ïðоÿвів, а своє÷ас-
не ïðовеäеннÿ аäекватниõ ïðоôіëакти÷ниõ 
çаõоäів сïðиÿтиме çбеðеæенню çäоðов’ÿ 
коæно¿ окðемо¿ äитини, тобто ïокðащенню 
çäоðов’ÿ наці¿ в ціëомó. 

Ìеòа äосëіäæеннÿ ïðовеäеннÿ неçаëеæ-
ноãо монітоðинãó ïоøиðеності остеоïені¿ 
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сеðеä äітей та ïіäëітків веëикоãо ïðомис-
ëовоãо ðеãіонó.

Ìаòеріаë òа ìеòîдè äосëіäæеннÿ. Ìе-
тоäом ексïеäиційниõ обстеæенü оðãаніçо-
ваниõ äитÿ÷иõ коëективів обстеæено 1326 
äітей äітей віком 9-16 ðоків (1126 äітей 
ïðотÿãом 2004-2006 ðð, 1200 äітей – 2010-
2011 ðð). Вибіð äитÿ÷иõ çакëаäів äëÿ ви-
конаннÿ äосëіäæеннÿ ïðовоäивсÿ метоäом 
виïаäково¿ вибіðки, що äоçвоëиëо скëас-
ти ðеïðеçентативнó баçó, ÿка віäобðаæає 
стан çäоðов’ÿ в äитÿ÷ій ïоïóëÿці¿ ðеãіо-
нó. Ïоïóëÿційні ãðóïи äітей бóëи стðати-
ôіковані çа оçнаками вікó та статі. Ïðо-
ãðама комïëексноãо обстеæеннÿ вкëю÷аëа: 
анаëіç кëініко-анамнести÷ниõ äаниõ, ïо-
каçників антðоïометðі¿, кіëüкісно¿ äенси-
тометðі¿, çабеçïе÷еннÿ нóтðієнтноãо скëа-
äó ôакти÷ноãо õаð÷óваннÿ, ïокаçників мі-
кðоеëементноãо ïðоôіëю çа äоïомоãою ме-
тоäó ãамма-активаційноãо анаëіçó. Досëі-
äæеннÿ стðóктóðно-ôóнкціонаëüноãо ста-
нó кістково¿ тканини (ÑÔÑ ÊÒ) ïðовоäиëи 
çа äоïомоãою óëüтðаçвóковоãо äенситоме-
тðа “Sonost-2000” на ï’ÿтковій кістці. Îцін-
ка ðеçóëüтатів äенситометðі¿ ïðовоäиëасü 
ç óðаõóваннÿм міæнаðоäниõ станäаðтів 
ВÎÎÇ. Ïðи виçна÷енні ÑÔÑ ÊÒ (еëасти÷-
ністü, щіëüністü, міцністü кістки) виçна÷аëи 
настóïні ïаðаметðи: øвиäкістü ïоøиðен-
нÿ óëüтðаçвóкó ÷еðеç кісткó (ØÏÓ), ÿка 
çаëеæитü віä ¿¿ щіëüності та еëасти÷нос-
ті; øиðокосмóãове осëабëеннÿ óëüтðаçвó-
кó (ØÎÓ), ÿке віäобðаæає не тіëüки щіëü-
ністü ÊÒ, а й кіëüкістü, ðоçміðи та ïðосто-
ðовó оðієнтацію тðабекóë, та виçна÷еннÿ 
інäексó міцності кістково¿ тканини (²Ì ÊÒ). 
Анаëіç отðиманиõ äаниõ ïðовоäиëи ç óðа-
õóваннÿм äитÿ÷иõ ðеãіонаëüниõ станäаðтів 
[5]. 

Ïðи анаëіçі ðеçóëüтатів äосëіäæеннÿ 
çастосовóваëи вибіðкові метоäи ç обґðóн-
тóваннÿм ðеïðеçентативно¿ кіëüкості сïо-
стеðеæенü та метоäи ваðіаційно¿ статисти-
ки ç ðоçðаõóнком сеðеäніõ çна÷енü і ïоõи-
бок абсоëютниõ (Ì±m) і віäносниõ (P±m) 
веëи÷ин, сеðеäнüокваäðати÷ноãо віäõиëен-
нÿ (σ) ç оцінкою äостовіðності çа кðитеðі-
єм Ñт’юäента (t) на ðівні не менøе ð<0,05.

Досëіäæеннÿ виконані ç óðаõóваннÿм 
міæнаðоäниõ біоети÷ниõ станäаðтів щоäо 
çãоäи батüків на ó÷астü äитини в обстеæенні.

Ðезóëьòаòè òа ¿х îбãîвîреннÿ. Анаëіç 
ðеçóëüтатів äосëіäæеннÿ ïокаçав, що çа 
останні 8 ðоків ïоøиðеністü ÎÏÑ ó äітей 
ðеãіонó çбіëüøиëасü ó сеðеäнüомó на 25,5% 
(ç 31,6% äо 42,4% віäïовіäно, ð<0,005). 

Ñтðóктóðно çа стóïенем тÿæкості ÎÏÑ 
äостовіðниõ віäмінностей встановëено не 
бóëо: ïоøиðеністü ÎÏÑ I стóïенÿ скëаäає 
(43,3±2,4)% і (42,9±2,6)% віäïовіäно, ÎÏÑ II 
стóïенÿ – (36,7±2,1)% і (36,2±2,1)% віäïо-
віäно та ÎÏÑ III стóïенÿ – (20,0±2,2)% і 
(20,9±2,15)% віäïовіäно. 

Ïðоте çаëеæно віä місцÿ ïðоæиваннÿ äі-
тей (місто/сеëо) існóютü äостовіðні віäмін-
ності в çðостанні ÷астоти ÎÏÑ ² та ²² стó-
ïенів сеðеä äітей, ÿкі ïостійно меøкаютü ó 
місті, й çðостанні ÎÏÑ ²²² стóïенÿ тÿæкості 
сеðеä äітей сіëüсüкиõ ðайонів обëасті. Òак, 
сеðеä äітей м. Хаðкова має місце äостовіðне 
(ð<0,05) çбіëüøеннÿ ïоøиðеності виïаäків 
ÎÏÑ ² (в сеðеäнüомó на 11,0%) та ²² стóïе-
нів (ó сеðеäнüомó на 9,9%) ó ïоðівнÿнні ç äі-
тüми, ÿкі меøкаютü ó сіëüсüкиõ насеëениõ 
ïóнктаõ (çбіëüøеннÿ ÷астоти ÎÏÑ ² та ²² 
стóïенів – на 4,6% та 4,3% віäïовіäно). Òоäі 
ÿк ïоøиðеністü ÎÏÑ ²²² стóïенÿ ïðи çна-
÷но менøій çаãаëüній ïоøиðеності остеоïе-
ні¿ в стðатиôікованиõ ïоïóëÿційниõ ãðóïаõ 
äітей сіëüсüкиõ насеëениõ ïóнктів, ïитома 
ваãа тÿæкиõ ¿¿ ïðоÿвів çна÷но çбіëüøиëасü 
(ó сеðеäнüомó на 13,1%), а сеðеä стðатиôі-
кованиõ ïоïóëÿційниõ ãðóï äітей м. Хаðко-
ва çбіëüøеннÿ ÷исëа тÿæкиõ виïаäків ÎÏÑ 
становитü ó сеðеäнüомó 5,1% (ð<0,05).

Ïðотÿãом останніõ ðоків вікові віäмін-
ності в ïокаçникаõ ïоøиðеності ÎÏÑ сеðеä 
äітей ðеãіонó çбеðіãаютüсÿ й õаðактеðиçó-
ютüсÿ ïеðеваæаннÿм йоãо ÷астоти в мо-
ëоäøій ãðóïі (9-12 ðоків) наä стаðøою, що 
найбіëüøою міðою ïðоÿвëÿєтüсÿ сеðеä äі-
в÷аток ((24,8±1,8)% та (18,2±2,0)% віäïовіä-
но; ð<0,05), в ïеðøó ÷еðãó, çа ðаõóнок біëü-
øо¿ ÷астоти ÎÏÑ ²²² стóïенÿ ((6,4±1,2)% та 
(3,5±0,8)% віäïовіäно; ð<0,05). В ціëомó çа 
стðатиôікованими ïоïóëÿційними ãðóïа-
ми çаãаëüна ïоøиðеністü ÎÏÑ ÿк ó 2004-05 
ðð., так і в 2010-11 ðð. äостовіðно (ð<0,05) 
вища сеðеä моëоäøо¿ стðатиôіковано¿ ïо-
ïóëÿційно¿ ãðóïи ïоðівнÿно çі стаðøою 
((22,4±1,8)% та (18,7±1,5)% віäïовіäно). 

Ñтосовно статевиõ віäмінностей ó ïоøи-
ðеності ÎÏÑ çа останні ðоки сеðеä äів÷а-
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ток 9-12 ðоків цÿ ïоøиðеністü äостовіðно 
çбіëüøиëасü ó ïоðівнÿнні ç віковою ãðóïою 
13-16 ðоків (ó сеðеäнüомó на 11,7% та на 
6,6% віäïовіäно, ð<0,05). Ñëіä такоæ çаçна-
÷ити, що в моëоäøій віковій ãðóïі äів÷аток 
çбіëüøиëасü ÷астота ÎÏÑ ² стóïенÿ (в се-
ðеäнüомó на 9,4%) та ²²² стóïенÿ (в сеðеä-
нüомó на 6,4%), тоäі ÿк ó стаðøій віковій 
ãðóïі сïіввіäноøеннÿ міæ äинамі÷ними ïо-
каçниками ïоøиðеності циõ ваðіантів ÎÏÑ 
бóëо менøим. 

Çвеðтає óваãó, що в моëоäøій віковій 
ãðóïі õëоï÷иків виÿвëено найбіëüø çна÷не 
çбіëüøеннÿ ïоøиðеності ÎÏÑ ² стóïенÿ (в 
сеðеäнüомó на 12,1%) та найменøа ваðіа-
беëüністü ïокаçників ÷астоти ²²² стóïенÿ 
ÎÏÑ (çбіëüøеннÿ в сеðеäнüомó на 2,1%), 
тоäі ÿк ó стаðøій віковій ãðóïі äинаміка 
сïіввіäноøеннÿ ïокаçників ïоøиðеннÿ циõ 
ваðіантів ÎÏÑ віäïовіäає çаãаëüноïоïóëÿ-
ційним тенäенціÿм. 

Ñеðеä ÷инників ðоçвиткó втоðинниõ ос-
теоïеній ó äітей (ÿк і в ïоïеðеäні ðоки) 
ïðовіäне місце ïосіäаютü õðоні÷ні çаõво-
ðюваннÿ ниðок, øëóнково-киøковоãо тðак-
тó та ëеãенü. Анаëіç ðеçóëüтатів моніто-
ðинãó станó çäоðов’ÿ äітей ïокаçав çна÷не 
çбіëüøеннÿ втоðинниõ остеоïеній на тëі 
ïоðóøенü ôібðиëоãенеçó. Òак, çа останні 
8 ðоків ÷астота äисïëасти÷ниõ остеоïеній 
çðосëа в сеðеäнüомó на 29% ((21,8±2,3)% і 
(32,6±2,5)% віäïовіäно, ð<0,05).

Îкðемо сëіä çаçна÷ити, що çа останні 
ðоки äостовіðно çбіëüøиëасü ÷астота ви-
ïаäків ïеðвинно¿ остеоïені¿ ðіçниõ стóïе-
нів тÿæкості іç (21,6±2,4)% äо (37,2±3,1)% 
віäïовіäно (ð<0,05) неçаëеæно віä вікó, ста-
ті та місцÿ ïðоæиваннÿ.

Вðаõовóю÷и, що на ÑÔÑ ÊÒ сóттєвий 
вïëив має ðівенü ôіçи÷ноãо ðоçвиткó äити-
ни, äо ïðоãðами обстеæеннÿ бóëо вкëю÷ено 
анаëіç ïокаçників йоãо ðівнÿ. Òак, çа остан-
ні ðоки ôіçи÷ний ðоçвиток äитÿ÷о¿ ïоïóëÿ-
ці¿ ðеãіонó çаçнав ïевниõ неãативниõ çмін: 
ó 2004-06 ðð. (42,8±3,7)% äітей øкіëüноãо 
вікó маëи сеðеäній ðівенü ôіçи÷ноãо ðоçви-
ткó, тоäі ÿк ó 2010-11 ðð. – ÷астка äітей іç 
сеðеäнім ðівнем ôіçи÷ноãо ðоçвиткó скëа-
äає ëиøе (32,6±2,1)% (ð<0,05). Ñëіä çаçна-
÷ити, що майæе на 18% çбіëüøиëасü кіëü-
кістü виïаäків ïðискоðеннÿ темïів ëінійно-
ãо çðостó сеðеä øкоëÿðів, на 20% çбіëüøи-

ëасü кіëüкістü äітей ç наäміðною масою й 
на 15% та 10% çбіëüøиëасü кіëüкістü äітей 
çі çниæеними ïокаçниками çðостó та маси 
віäïовіäно (ð<0,05).

Анаëіç анамнести÷ниõ äаниõ та 
соціаëüно-ïобóтовиõ óмов меøканнÿ äи-
тини çа останні ðоки äоçвоëив встановити 
çна÷не çменøеннÿ ôіçи÷но¿ активності äі-
тей та ïіäëітків ðеãіонó. Òак, ÷астка äітей, 
ÿкі віäвіäóютü ðіçноманітні сïоðтивні сек-
ці¿, çменøиëасü на 30% сеðеä äітей м. Хаð-
кова і біëüø ніæ на 40% сеðеä äітей сіëü-
сüкиõ ðайонів. Áіëüø ніæ на 25% çбіëüøи-
ëасü кіëüкістü øкоëÿðів міста, ÿкі çвіëüне-
ні віä çанÿтü ôіçи÷ною кóëüтóðою в øко-
ëі, тоäі ÿк äані ïокаçники сеðеä øкоëÿðів 
сіëüсüкиõ ðайонів ïðакти÷но не çміниëисÿ 
(віäçна÷аєтüсÿ çбіëüøеннÿ ÷астки çвіëüне-
ниõ віä çанÿтü ôіçи÷ною кóëüтóðою äітей 
не біëüøе 5%). Встановëені неãативні тен-
äенці¿ в ïокаçникаõ ôіçи÷ноãо ðоçвиткó äі-
тей та çниæеннÿ ôіçи÷но¿ активності ïіä-
ðостаю÷оãо ïокоëіннÿ ствоðюютü ціëó ниç-
кó óмов щоäо ôоðмóваннÿ ïоðóøенü не 
тіëüки ç бокó ÑÔÑ ÊÒ, а й ç бокó інøиõ 
оðãанів та систем.

Неãативні тенäенці¿ сïостеðіãаютüсÿ і в 
õаð÷óванні äітей та ïіäëітків. частка äі-
тей, ÿкі çовсім не сïоæиваютü моëо÷ні ïðо-
äóкти, çбіëüøиëасü на 17% сеðеä äітей, ÿкі 
меøкаютü ó місті, та на 7% сеðеä меøкан-
ців сіëüсüкиõ ðайонів. Ìайæе на 23% çбіëü-
øиëасü кіëüкістü äітей, ÿкі не маютü що-
äенно ó своємó ðаціоні свіæиõ ôðóктів та 
ово÷ів, неçаëеæно віä місцÿ ïðоæиваннÿ. 
Ñóттєво çбіëüøиëасü кіëüкістü сіëüсüкиõ 
äітей, ÿкі сïоæиваютü м’ÿсні стðави ëиøе 
1 ðаç на тиæäенü, çамінÿю÷и ¿õ ковбасними 
виðобами (ç (9,2±1,1)% äо (23,1±1,7)% віä-
ïовіäно äо теðмінó обстеæеннÿ, ð<0,05). 

Çанеïокоєннÿ викëикає такоæ çна÷не 
ïоøиðеннÿ øкіäëивиõ çви÷ок сеðеä øко-
ëÿðів. Òак, ïоøиðеністü тютюноïаëіннÿ се-
ðеä сó÷асниõ øкоëÿðів становитü ó сеðеä-
нüомó 37%, що в 1,2 ðаçи вище, ніæ ó ïо-
ïеðеäні ðоки. Вæиваннÿ аëкоãоëüниõ наïо-
¿в сеðеä ïіäëітків çа останні ðоки çбіëüøи-
ëосü на 25%, кðім тоãо çбіëüøиëосü кіëü-
кістü та міцністü аëкоãоëüниõ наïо¿в, ÿкі 
вæиваютü сó÷асні øкоëÿðі. 

Îкðемо¿ óваãи ïотðебóютü çміни ïатоãе-
нети÷ниõ асïектів ÎÏÑ, а саме çміни міне-
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ðаëüноãо ïðоôіëю äитÿ÷оãо оðãаніçмó. Òак, 
ó 2004-06 ðð. ó (96,5±4,1)% äітей, ÿкі ïостій-
но меøкаютü ó Хаðківсüкомó ðеãіоні, ç ïеð-
виною остеоïенією мінеðаëüні ïоðóøеннÿ 
õаðактеðиçóваëисÿ насамïеðеä ïоðóøен-
нÿм каëüцієвоãо обмінó на тëі ïоміðноãо ïіä-
вищеноãо накоïи÷еннÿ свинцю. На теïеð ó 
(77,8±4,2)% äітей ðеãіонó, ÿкі маютü ïеðвин-
ні остеоïені÷ні ïоðóøеннÿ на тëі çниæен-
нÿ каëüцію віäçна÷аєтüсÿ ïіäвищеннÿ нако-
ïи÷еннÿ стðонцію в сеðеäнüомó на 17%, ó 
(74,9±4,1)% äітей – çбіëüøеннÿ вмістó аëю-
мінію в сеðеäнüомó на 24% та в (69,4±3,6)% 
äітей – ïіäвищене накоïи÷еннÿ õðомó в се-
ðеäнüомó на 34%, що, беçóмовно, віäобðаæає 
несïðиÿтëиві екоëоãі÷ні óмови наøоãо ðеãі-
онó та віääçеðкаëюєтüсÿ на ïокаçникаõ ïо-
øиðеності ÎÏÑ. Îкðім тоãо, сóттєво çбіëü-
øиëасÿ кіëüкістü äітей ç äеôіцитом маãнію 
((43,6±2,8)% і (67,2±3,2)% äітей ç ïеðвин-
ною остеоïенією віäïовіäно, ð<0,005), цин-
кó ((38,2±2,8)% і (45,9±3,4)% äітей ç ïеðвин-
ною остеоïенією віäïовіäно, ð<0,005) і каëію 
((29,2±2,7)% і (41,3±3,1)% äітей ç ïеðвинною 
остеоïенією віäïовіäно, ð<0,005). 

Óçаãаëüнюю÷и анаëіç äовãотðиваëоãо 
сïостеðеæеннÿ çа ðівнем çäоðов’ÿ і ÑÔÑ 
ÊÒ äитÿ÷о¿ ïоïóëÿці¿ Хаðківсüкоãо ðеãіонó, 
моæна çðобити невтіøні висновки, а саме 
– соціаëüно-економі÷ні óмови, що скëаëи-
сÿ в ðеãіоні, неãативно вïëиваютü на стан 
çäоðов’ÿ äитÿ÷оãо насеëеннÿ, çокðема на 
ïðоцес ôоðмóваннÿ ïікó кістково¿ маси. Çа 
останні ðоки çна÷но ïоãіðøиëосü õаð÷óван-
нÿ äітей, çменøивсÿ ðівенü ôіçи÷но¿ актив-
ності сó÷асниõ øкоëÿðів, çðостає ïоøиðе-

ністü øкіäëивиõ çви÷ок сеðеä äитÿ÷оãо на-
сеëеннÿ, що çнаõоäитü віääçеðкаëеннÿ ó 
неãативниõ çмінаõ ðівнÿ ôіçи÷ноãо ðоçви-
ткó й ïоøиðенні ïоðóøенü ÑÔÑ ÊÒ, що ó 
свою ÷еðãó стає ïіäґðóнтÿм äо ôоðмóваннÿ 
ðіçноманітно¿ õðоні÷но¿ ïатоëоãі¿.

Òаким ÷ином, анаëіç ðеçóëüтатів ïðо-
веäеноãо сïостеðеæеннÿ ïокаçав необ-
õіäністü втіëеннÿ в ïеäіатðи÷нó ïðакти-
кó äоäатковоãо монітоðóваннÿ ÑÔÑ ÊÒ, ç 
обов’ÿçковим вкëю÷еннÿм äо ïëанó обсте-
æеннÿ кіëüкісно¿ оцінки міцності ÊÒ і ста-
нó мінеðаëüноãо ïðоôіëю, що äоçвоëÿє сво-
є÷асно й аäекватно ðоçðобити інäивіäóаëü-
ні ïðевентивні çаõоäи щоäо ïðоôіëактики 
ôоðмóваннÿ остеоïоðоти÷ниõ ïоðóøенü ó 
майбóтнüомó.
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В останні ðоки все біëüøó óваãó ïеäіа-
тðів ïðивеðтає ïðобëема ðоçïовсюäæеності 
остеоïені÷ниõ ïоðóøенü кістково¿ тканини 
(ÊÒ) сеðеä äитÿ÷о¿ ïоïóëÿці¿ Óкðа¿ни, що 
ïоÿснюєтüсÿ ç оäноãо бокó «німим» ïеðебі-
ãом цüоãо станó, тобто віäсóтністю кëіні÷-
ниõ оçнак, а ç інøоãо – тðóäнощами в äіа-
ãностиці в çв’ÿçкó ç неäостóïністю сó÷ас-
ноãо äіаãности÷ноãо обëаäнаннÿ. Не менø 
çна÷имою ïðобëемою сó÷асно¿ ïеäіатðі¿ є 
ðіçноманітні ïостóðаëüні ïоðóøеннÿ кіст-
ково¿ системи, ÿкі маютü тÿæкий ïеðебіã і 
виðаæені космети÷ні äеôекти, що обóмов-
ëює не тіëüки ¿õ меäи÷нó, аëе й соціаëü-
нó çна÷óщістü, ïоãіðøóю÷и ÿкістü æиттÿ й 
ïсиõоемоційний стан ïацієнтів. Ó 80% ви-
ïаäків ці ïоðóøеннÿ є äисïëастикоçаëеæ-
ними, тобто ôоðмóютüсÿ на тëі ïоðóøенü 
ôібðиëоãенеçó. 

Ìеòа дîсëідженнÿ – виçна÷ити стóïінü 
ðиçикó ðоçвиткó остеоïені÷ноãо синäðомó 
в äітей ç ïоðóøеннÿм ôібðиëоãенеçó.

Ïðовеäено кëініко-інстðóментаëüне об-
стеæеннÿ 120 äітей віком 8-18 ðоків ç óðа-
õóваннÿм наÿвності й виðаæеності оçнак 
äиçмоðôоãенеçó сïоëó÷но¿ тканини (ÑÒ) 
та оцінкою стðóктóðно-ôóнкціонаëüноãо 
станó ÊÒ çа äоïомоãою óëüтðаçвóково-
ãо äенситометðа «SONOST-2000». Îбсте-
æені äіти бóëи ðоçïоäіëені на äві ãðó-
ïи: 68 äітей (ïеðøа ãðóïа) беç ïоðóøенü 
стðóктóðно-ôóнкціонаëüноãо станó ÊÒ та 
32 äитини ç остеоïенією ðіçноãо стóïенÿ 
(äðóãа ãðóïа). Ïоðівнÿëüний анаëіç ðоçïо-
äіëó окðемиõ ôактоðів ó ãðóïаõ ïоðівнÿн-
нÿ äоçвоëив ç ïоçицій äокаçово¿ меäицини 
ç викоðистаннÿм сó÷асниõ метоäів кëініко-
статисти÷ноãо анаëіçó та метоäів ïðоãноçó-
ваннÿ виçна÷ити ïо коæномó ôактоðó äі-
аãности÷нó цінністü (²2, біт), ïðоãности÷-
не çна÷еннÿ, сиëó вïëивó на ðоçбіæністü 
ïокаçників äвоõ ïоðівнюваниõ ãðóï äітей 

(η2, %), ïокаçники ïðавäоïоäібності та ïðо-
ãности÷ні коеôіцієнти (ÏÊ, ïат). 

Îäнією ç ãоëовниõ ðис äиçмоðôоãе-
неçó ÑÒ є ôенотиïі÷ні оçнаки або стиãми 
äиçембðіоãенеçó. Ïðи анаëіçі ðеçóëüтатів 
комïëексноãо обстеæеннÿ встановëено, що 
(52,3±5,3)% äітей маютü оäини÷ні ôеноти-
ïі÷ні оçнаки äиçмоðôоãенеçó ÑÒ або стиã-
ми äиçембðіоãенеçó (віä 1 äо 3 стиãм), ó 
(18,3±4,8)% äітей виÿвëено віä 4 äо 6 стиãм 
äиçмоðôоãенеçó ÑÒ, (29,4±1,1)% äітей ма-
ютü біëüøе 6 стиãм і/або оçнак äисïëаçі¿ 
ÑÒ, що моæна ðоçãëÿäати в ÿкості еквіва-
ëентó синäðомó неäиôеðенційовано¿ äис-
ïëаçі¿ ÑÒ.

Êëініко-ïоðівнÿëüний анаëіç встановëе-
ниõ çовніøніõ оçнак äиçмоðôоãенеçó ÑÒ 
äоçвоëив виÿвити найбіëüø äіаãности÷но та 
ïðоãности÷но çна÷óщі ïðоÿви щоäо ðоçви-
ткó остеоïені÷ноãо синäðомó. Òак, аномаëі¿ 
вóøниõ ðаковин та ïëоска стоïа äостовіðно 
(ð<0,001) ÷астіøе сïостеðіãаютüсÿ сеðеä äі-
тей äðóãо¿ ãðóïи – в (24,1±2,9)% ніæ сеðеä 
äітей ïеðøо¿ ãðóïи – (8,2±0,9)%. Діаãнос-
ти÷на інôоðмативністü ціє¿ оçнаки стано-
витü (²=0,219 біт), сиëа вïëивó – (η2=2,0)%. 
Анаëіç ïðоãности÷но¿ цінності наÿвності 
аномаëі¿ вóøниõ ðаковин та ïëоско¿ сто-
ïи äоçвоëив встановити, що віäносний ðи-
çик остеоïені¿ в цüомó виïаäкó ïіäвищó-
єтüсÿ в 5-6 ðаçів, ó çв’ÿçкó іç ÷им цÿ оçна-
ка моæе бóти викоðистана в системі ïðо-
ãноçóваннÿ ðиçикó ðоçвиткó остеоïені÷-
ноãо синäðомó. Ãіïеðеëасти÷ністü øкіðниõ 
ïокðивів віðоãіäно ÷астіøе сïостеðіãаєтüсÿ 
в äітей äðóãо¿ ãðóïи (44,1±2,9)%, тоäі ÿк ó 
ïеðøій ãðóïі – в (23,3±1,0)% äітей (ð<0,05). 
Діаãности÷на інôоðмативністü ціє¿ оçна-
ки становитü (²=0,229 біт), сиëа вïëивó – 
(η2=1,9)%. Ñкоëіоти÷на ïостава сеðеä äітей 
äðóãо¿ ãðóïи виÿвëена в (36,8±3,3)% äітей, 
що äостовіðно (ð<0,001) ÷астіøе, ніæ сеðеä 
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äітей ïеðøо¿ ãðóïи (11,3±1,0)%. Діаãности÷-
на цінністü оçнаки (²=0,845 біт) та вïëив 
(η2=12) є ïðоãности÷но çна÷óщими. Висока 
÷астота ãіïеðмобіëüності сóãëобів, виðаç-
ністü ÿко¿ бóëа 5-8 баëів çа øкаëою Áей-
тона, встановëена сеðеä äітей äðóãо¿ ãðóïи 
(12,3±2,3)%, що äостовіðно (ð<0,001) ÷асті-
øе, ніæ ó ïеðøій ãðóïі äітей (3,7±0,6)%), 
а висока інôоðмативністü (²=0,224) та сиëа 
вïëивó (η2=10) äоçвоëÿютü вкëю÷ити цю 
оçнакó äо системи ïðоãноçóваннÿ остео-
ïені÷ниõ ïоðóøенü ó äітей. Аномаëі¿ ðос-
тó та ðоçвиткó çóбів, ó томó ÷исëі й виïаä-
ки ïіäвищеноãо стиðаннÿ емаëі, маëи міс-
це сеðеä äітей ïеðøо¿ ãðóïи ó (29,7±3,1)%, 
тоäі ÿк в ãðóïі äітей беç остеоïені¿ ëиøе в 

(12,9±1,1)% (ð<0,001), що обóмовиëо високó 
інôоðмативністü (²=0,224) та сиëó вïëивó 
(η2=9,0%) ціє¿ оçнаки щоäо ïðоãноçóваннÿ 
ðиçикó ðоçвиткó остеоïені¿.

Вðаõовóю÷и, що в ïатоãенеçі äисïëа-
çі¿ сïоëó÷но¿ тканини, çокðема ç бокó 
кістково-м’ÿçово¿ системи, ëеæитü неïо-
вноцінністü коëаãенó I тиïó, що ó свою 
÷еðãó моæе сïðиÿти неäостатнüомó вкëю-
÷енню соëей каëüцію й ôосôоðó в матðикс 
кістки та çниæенню міцності ÊÒ ç ïоäаëü-
øим ôоðмóваннÿм віäïовіäниõ óскëаäненü, 
виçна÷еннÿ навітü çовніøніõ оçнак ïоðó-
øенü ôібðиëоãенеçó в äитини ïовинні бóти 
вкëю÷ені äо аëãоðитмó ðаннüо¿ äіаãностики 
остеоïені¿ в äитÿ÷омó віці.

ÓДÊ 546.48+566.173+591.84
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Хðоні÷на ксеноãенна інтоксикаціÿ моæе 
ïðиçвести äо токси÷ниõ остеоïатій [1, 5]. 
Ñеðеä õімі÷ниõ контамінантів õаð÷овиõ 
ïðоäóктів çна÷ні місцÿ ïосіäаютü нітðати, 
нітðити та сïоëóки ваæкоãо метаëó каäмію 
(Cd) [2]. Çаãаëüновіäомо, що нітðати наäõо-
äÿтü äо оðãаніçмó çі свіæими ово÷ами та 
ôðóктами, а нітðити – ç м’ÿсною та ðиб-
ною ïðоäóкцією (õаð÷ова äобавка Å-250). 
Аëіментаðним øëÿõом наäõоäÿтü ó оðãа-
ніçм і сïоëóки Cd: äоðосëа ëюäина щоäен-
но сïоæиває ç ¿æею віä 4 äо 84 мкã Cd (ãðа-
ни÷но äоïóстима äоçа Cd äëÿ ëюäини 70 
мкã/äобó) [3]. Cd воëоäіє високою кóмóëÿ-
тивною çäатністю, накоïи÷óєтüсÿ ïеðеваæ-
но в ниðкаõ і кісткаõ та токси÷но вïëиває 
на щитоïоäібнó та ïаðащитоïоäібні çаëо-
çи. Cd ïðоÿвëÿє конкóðентні вçаємовіäно-
сини ç ваæëивими остеотðоïними еëемен-
тами – каëüцієм, маãнієм, цинком та міä-
äю [3, 4]. Нітðити – кëаси÷ні метãемоãëо-
біноóтвоðюва÷і, викëикаютü ãемі÷нó ãіïок-

сію; ïðи контакті ç оксиãемоãëобіном ãене-
ðóютü віëüні ðаäикаëи, ïðовокóю÷и окси-
äативний стðес та ïоøкоäæеннÿ кëітинниõ 
мембðан [1, 6]. Ó çвÿ’çкó ç тим, що в ðеаëü-
номó æитті æиві оðãаніçми çаçнаютü оäно-
÷асноãо вïëивó кіëüкоõ ксенобіотиків, а та-
коæ çна÷ною ïоøиðеністю кістковиõ ïато-
ëоãій, çокðема остеоïоðоçó, та ¿õ мóëüти-
ôактоðною ïðиðоäою, актóаëüним стає ви-
в÷еннÿ ïоєäнано¿ äі¿ сïоëóк каäмію (Cd) та 
нітðитів (NO2

-) на метабоëі÷ні ïðоцеси в 
кістковій тканині (ÊÒ) та ïоøóки еôектив-
ниõ çасобів коðекці¿ ïоðóøенü, що виника-
ютü çа циõ óмов. 

Ìеòîю äосëіäæеннÿ бóëо ç’ÿсóвати осо-
бëивості ïоєäнаноãо вïëивó õëоðиäó каä-
мію (CdCl2) та нітðитó натðію (NaNO2) на 
вміст остеотðоïниõ макðо- та мікðоеëе-
ментів та мінеðаëüнó щіëüністü (ÌÙ) стеã-
новиõ кісток äосëіäниõ тваðин та вив÷ити 
моæëивістü çастосóваннÿ ëікаðсüкоãо çа-
собó “Аðтиøокó екстðакт-Çäоðов’ÿ” (АÅÇ) 
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äëÿ коðекці¿ виÿвëениõ ïоðóøенü. Неçва-
æаю÷и на те, що ëікаðсüке çастосóваннÿ 
аðтиøокó наëі÷óє бëиçüко 2,5 тис. ðоків, 
сó÷асними äосëіäæеннÿми бóëо ïіäтвеð-
äæено, óто÷нено та ðоçøиðено ôаðмакоëо-
ãі÷ні вëастивості екстðактів аðтиøокó, се-
ðеä ÿкиõ істотне çна÷еннÿ має антиокси-
äантна, мембðаностабіëіçóю÷а та äетокси-
кóю÷а äіÿ [7]. Ðоботó виконóваëи на біëиõ 
беçïоðоäниõ щóðаõ-самцÿõ, ÿкиõ óтðимó-
ваëи в станäаðтниõ óмоваõ віваðію ç віëü-
ним äостóïом äо ¿æі та ïитно¿ воäи. Òва-
ðини ïоäіëено на тðи ãðóïи: ² – інтактні 
(контðоëü), ²² – äосëіäні, ÿким ввоäиëи 
CdCl2 та NaNO2 в äоçі 1/10 LD50 ïðотÿ-
ãом 10-ти äіб, ²²² – äосëіäні, ÿкі ïісëÿ äесÿ-
тиäенно¿ інтоксикаці¿ ксенобіотиками отðи-
мóваëи АÅÇ. Òваðин çабиваëи ïіä ëеãким 
еôіðним наðкоçом øëÿõом äекаïітаці¿ на 
1-, 14- та 28-ó äобó ïісëÿ çавеðøеннÿ вве-
äеннÿ ксенобіотиків. Åксïеðимент ïðовоäи-
ëи ç äотðиманнÿм вимоã біоетики. Ìатеðі-
аëом äосëіäæеннÿ сëóæиëи стеãнові кістки, 
ÿкі о÷ищаëи віä м’ÿкиõ тканин та çніма-
ëи ïокаçники ÌÙ на äенситометðі KUNT-
CERD-701, а ïотім оçоëюваëи та виçна-
÷аëи вміст есенціаëüниõ еëементів каëü-
цію (Ñа), маãнію (Mg), цинкó (Zn), міäі (Cu) 
та токси÷ноãо еëементó Cd в çоëі атомно-
абсоðбційним метоäом. 

Добðий еôект çастосóваннÿ АÅÇ бóв 
оäеðæаний ó ²²²-ій ãðóïі äосëіäниõ тваðин: 
на 14-ó äобó ÌÙ äостовіðно çðостаëа в äіа-
ôіçаõ на 51,85%, ó еïіôіçаõ – на 59,7%, ó ãо-
ëівці та øийці – на 43,3% та 38,0% (ð<0,001) 
віäносно ïокаçників ²²-о¿ ãðóïи щóðів. Îä-
нак, ці çна÷еннÿ бóëи ниæ÷ими çа ïокаçни-
ки ÌÙ віäïовіäниõ äіëÿнок стеãново¿ кіст-
ки інтактниõ тваðин. Çокðема, ÌÙ ó äіаôі-
çаõ – на 16,1%, еïіôіçаõ – на 12,8%, а ó ãо-
ëівкаõ та øийкаõ – на 15,3-15,6%. На 28-ó 
äобó ввеäеннÿ тваðинам АÅÇ ÌÙ в óсіõ 
çонаõ стеãновиõ кісток äостовіðно не віä-
ðіçнÿëасÿ віä çна÷енü інтактниõ щóðів, що 
бóëо çна÷но вищим çа віäïовіäні ïокаçники 
тваðин ²²-о¿ ãðóïи – на 55,9% ó äіаôіçаõ та 
на 41,5-44,7% ó інøиõ äіëÿнкаõ (ð<0,001). 
Найваæëивіøим макðоеëементом та ãоëов-
ною скëаäовою мінеðаëüноãо матðиксó ÊÒ 
вистóïає Ñа, вміст ÿкоãо çменøóвавсÿ на 
6,0-13,8% ó стеãновиõ кісткаõ тваðин ²²-о¿ 
ãðóïи віäносно інтактниõ. На тëі ввеäен-

нÿ АÅÇ вміст Ñа ó çоëі стеãновиõ кісток 
бóв біëüøим віäносно тваðин ²²-о¿ ãðóïи 
на 9,5%-19,2% (ð<0,05), оäно÷асно äостовіð-
но не віäðіçнÿю÷исü віä ïокаçників інтак-
тниõ тваðин. Вміст Mg ó тваðин ²²-о¿ ãðó-
ïи на 1-ó äобó çбіëüøóвавсÿ на 35,8%, на 
14-ó çниæóвавсÿ äо ïокаçників інтактниõ, 
а в кінці сïостеðеæеннÿ ïеðевищóвав на 
21,1% ïокаçники контðоëю. Çастосóваннÿ 
АÅÇ ç метою коðекці¿ виÿвëÿëо ÷іткó тен-
äенцію äо ноðмаëіçаці¿ вмістó Mg äо ðів-
нÿ інтактниõ. Zn і Cu – ваæëиві остеотðоï-
ні мікðоеëементи, ¿õ вміст ó ÊÒ тваðин ²²-о¿ 
ãðóïи çна÷но çниæóвавсÿ віäносно ïокаçни-
ків інтактниõ: Zn – на 19,4-44,9%, Cu – на 
24,5-26,9% (ð<0,001). Натомістü, на 28-ó äобó 
коðекці¿ вміст Zn і Cu äостовіðно не віäðіç-
нÿвсÿ віä контðоëüниõ çна÷енü інтактниõ. 
Îскіëüки віäомою є çäатністü Cd äо кóмó-
ëÿці¿ в ÊÒ та йоãо конкóðентні вçаємовіä-
носини ç есенціаëüними äвоваëентними ме-
таëами, ваæëиво бóëо ç’ÿсóвати, ÷и вïëи-
ваютü ÁАÐ екстðактó аðтиøока на ðівенü 
накоïи÷еннÿ Cd в ÊÒ. Досëіäæеннÿ вмістó 
Cd ó çоëі кісток тваðин ²²-о¿ ãðóïи ïокаçа-
ëо, що він ïостóïово çðостав і на 28-ó äобó 
в 17,7 ðаçів ïеðевищóвав ïокаçники інтак-
тниõ. Çа óмов ввеäеннÿ АÅÇ вміст цüоãо 
токси÷ноãо еëементó çниæóвавсÿ в 14,8 ðа-
çів віäносно ïокаçників тваðин ²²-о¿ ãðóïи, 
ïеðевищóю÷и çна÷еннÿ інтактниõ тваðин 
всüоãо на 19,0%. 

Îтæе, çа óмов äі¿ ксенобіотиків ó äосëіä-
ниõ тваðин çниæóваëасÿ ÌÙÊÒ і вміст ó 
ній остеотðоïниõ еëементів Ñа, Mg, Zn та 
Cu на тëі çна÷ноãо накоïи÷еннÿ вó кісткаõ 
токси÷ноãо ваæкоãо метаëó Cd. Çастосó-
ваннÿ äëÿ коðекці¿ віт÷иçнÿноãо ïðеïаðа-
тó «Аðтиøокó екстðакт-Çäоðов’ÿ» сïðиÿ-
ëо віäновëенню баëансó макðо- та мікðое-
ëементів ó стеãновій кістці, оäно÷асно ïіä-
вищóваëасÿ ÌÙÊÒ. Öе äає ïіäстави ствеð-
äæóвати ïðо активіçацію ïðоцесів ðеïаðа-
ці¿ ÊÒ, óøкоäæено¿ ксенобіотиками, ïіä 
äією біоëоãі÷но активниõ ðе÷овин екстðа-
ктó аðтиøокó.
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ПОРуШЕННя КАЛЬцІй–ФОСФОРНОГО ОБМІНу В дІТЕй 
З НЕдИФЕРЕНцІйОВАНОю дИСПЛАЗІЄю СПОЛуЧНОї 

ТКАНИНИ ТА їх КОРЕКцІя
Починок Т.В., Кухарська Н.Г., Мельничук В.В., Васюкова М.М., Горобець Н.І., Чернишова 

О.В., Мельничук В.А. 

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ

До соціаëüно-меäи÷ниõ ïðобëем сó÷ас-
ності ðаçом іç сеðцево-сóäинними, онкоëо-
ãі÷ними çаõвоðюваннÿми та цóкðовим äіа-
бетом наëеæитü остеоïоðоç, ÿкий çа ïоøи-
ðеністю набóває ðоçміðи еïіäемі¿. Îстео-
ïоðоç ðоçвиваєтüсÿ ïостóïово. Ïðоте існóє 
тðиваëий äокëіні÷ний ïеðіоä цüоãо ïðоцесó, 
що ïо÷инаєтüсÿ ç äитÿ÷оãо вікó. В остан-
нє äесÿтиðі÷÷ÿ сïостеðіãаєтüсÿ тенäенціÿ 
äо çбіëüøеннÿ çаõвоðюваності на неäиôе-
ðенційованó äисïëаçію сïоëó÷но¿ тканини 
(НДÑÒ) ó äітей. Ïðи циõ станаõ ó ïатоëо-
ãі÷ний ïðоцес ïеðø çа все втÿãóєтüсÿ кіст-
кова система, що ïðиçвоäитü äо ïоðóøенü 
ðостó, ðіçноманітниõ äеôоðмацій скеëета 
та втоðинниõ ïоðóøенü ôóнкці¿ центðаëü-
но¿ неðвово¿ системи, ëеãенів, сеðцÿ, ниðок 
та інøиõ оðãанів. Ó ëітеðатóðі віäсóтні ві-
äомості ïðо стан каëüцій-ôосôоðноãо обмі-
нó в äітей іç НДÑÒ. 

Ìеòîю äосëіäæеннÿ бóëо вив÷ити стан 
каëüцій-ôосôоðноãо обмінó в ïацієнтів іç 
НДÑÒ та ðоçðобити еôективні метоäи ви-
çна÷ениõ ïоðóøенü. 

Îб’ºкòîì дîсëідженнÿ бóëа 61 äитина 
віком віä 7 äо 12 ðоків, сеðеä ÿкиõ 31 – 
маëа оçнаки НДÑÒ, 30 – беç НДÑÒ, скëаëи 
контðоëüнó ãðóïó. 

Вив÷еннÿ каëüцій-ôосôоðноãо обмінó в 
äітей іç НДÑÒ ïокаçаëо, що вміст çаãаëü-
ноãо каëüцію (2,1±0,02 ммоëü/ë) та неоðãа-
ні÷ноãо ôосôоðó (1,44±0,03 ммоëü/ë) ó циõ 
äітей бóв істотно çниæеним ïоðівнÿно іç 
ãðóïою äітей беç äисïëаçі¿ (Ñа – 2,59±0,02 
ммоëü/ë; Ðн – 1,62±0,01 ммоëü/ë) (ð<0,05). 
Ó äітей іç НДÑÒ віäçна÷аëосÿ ïіäвищен-
нÿ активності ëóæно¿ ôосôатаçи ïоðівнÿ-
но іç цими ïокаçниками в çäоðовиõ äітей 
(142,4±4,34 ÎД ïðоти 135±0,03 ÎД ó çäо-
ðовиõ äітей беç НДÑÒ, (ð<0,05)). Ïоðóøен-
нÿ каëüцій – ôосôоðноãо обмінó в äітей іç 
НДÑÒ, моæëиво, ïов’ÿçано ç D-вітамінною 
неäостатністю, ãіïоäинамією, вæиваннÿм 
¿æі, неçбаëансовано¿ çа основними ïоæив-
ними ðе÷овинами, мікðо- та мікðоеëемен-
тами, а такоæ ïіäвищеним виäіëеннÿм ма-
кðоеëементів каëüцію та неоðãані÷ноãо 
ôосôоðó іç се÷ею. Ìаðкеðами ïоðóøено-
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ãо метабоëіçмó ÑÒ є ïіäвищеннÿ виäіëен-
нÿ іç се÷ею оксиïðоëінó та ãëікоçоаміноãëі-
канів, ÿкі виçна÷аютü ó äобовій ïоðці¿ се÷і. 
Анаëіç ðеçóëüтатів біоõімі÷ноãо обстеæен-
нÿ виÿвив ó ïацієнтів іç НДÑÒ ïіäвище-
нó ïоðівнÿно ç ïацієнтами беç НДÑÒ екс-
кðецію оксиïðоëінó та ãëікоçоаміноãëіканів 
іç се÷ею. Ïðовеäений коðеëÿційний анаëіç 
äоçвоëив встановити наÿвністü віðоãіäно-
ãо çвоðотноãо çв’ÿçкó міæ ðівнем екскðе-
ці¿ оксиïðоëінó в äобовій ïоðці¿ се÷і ïаці-
єнтів іç НДÑÒ ç оäноãо бокó та ðівнем çа-
ãаëüноãо каëüцію (r=-0,669) та неоðãані÷но-
ãо ôосôоðó (r=-0,679) ó веноçній кðові, ç 
інøоãо. Öе äоçвоëÿє, ïевною міðою, ãово-
ðити ïðо ïðи÷инний вçаємоçв’ÿçок міæ ïо-
ðóøеннÿми каëüцій – ôосôоðноãо обмінó 
та ðівнем екскðеці¿ оксиïðоëінó в ïацієнтів 
іç НДÑÒ. Òобто моæна ïðиïóстити, що ïо-
ðóøений метабоëіçм ÑÒ сïðиÿє çниæенню 
концентðаці¿ çаãаëüноãо каëüцію та неоðãа-
ні÷ноãо ôосôоðó в сиðоватці веноçно¿ кðо-
ві та є ïіäставою äëÿ ðоçвиткó остеоïоðоçó 
в äітей іç НДÑÒ і свіä÷итü ïðо äоціëüністü 
іç ïðоôіëакти÷ною та ëікóваëüною метою 
ціє¿ катеãоðі¿ äітей çастосовóвати ïðеïаðа-
ти, ÿкі, ç оäноãо бокó, ïокðащóютü каëüцій-
ôосôоðний метабоëіçм, а ç інøоãо ïокðа-
щóютü метабоëіçм сïоëó÷но¿ тканини. До-
веäено, що біëüø ãëибокі çміни в каëüцій-
ôосôоðномó обміні сïостеðіãаëисÿ в тиõ 
ïацієнтів, ó ÿкиõ виÿвëÿëосÿ біëüøе ôено-
тиïовиõ оçнак НДÑÒ та ó ниõ віäçна÷авсÿ 
біëüø високий ðівенü ðоçïаäó коëаãенó (çа 
äаними виäіëеннÿ оксиïðоëінó та ãëікоçо-
аміноãëіканов ó äобовій се÷і). Виõоäÿ÷и ç 
вищевикëаäеноãо, ç метою коðекці¿ ïоðó-
øеннÿ каëüцій-ôосôоðноãо обмінó в äітей 
іç НДÑÒ çастосовóваëи Віäе¿н-3 (ïðеïаðат 

вітамінó D3) ïо 2000 ÌÎ на äобó ïðотÿãом 
1 місÿцÿ ðаçом іç ãëіцеðоôосôатом каëüцію 
ïо 0,5 ã äві÷і на äобó ïðотÿãом 4 тиæнів, 
ç ïовтоðеннÿм кóðсів 2-3 ðаçи на ðік. Òе-
ðаïію ïðовоäиëи на тëі ðаціонаëüноãо ðе-
æимó äнÿ та õаð÷óваннÿ, ëікóваëüно¿ ôіç-
кóëüтóðи, кóðсó çаãаëüноãо масаæó тіëа 
¹10. Çастосóваннÿ ðеабіëітаційноãо комï-
ëексó сïðиÿëо ïокðащанню станó çäоðов’ÿ, 
çменøенню ïðоÿвів õðоні÷но¿ несïециôі÷-
но¿ інтоксикаці¿, ноðмаëіçаці¿ ãомеостаçó 
каëüцію та ôосôоðó. Òак, ÷еðеç 2 тиæні 
ïісëÿ місÿ÷ноãо кóðсó ëікóваннÿ вміст çа-
ãаëüноãо каëüцію (2,56±0,02 ммоëü/ë), не-
оðãані÷ноãо ôосôоðó (1,59±0,03 ммоëü/ë) 
та активністü ëóæно¿ ôосôатаçи (145±4,1 
оä/ë) ó сиðоватці веноçно¿ кðові ïðакти÷но 
не віäðіçнÿëисÿ віä контðоëüниõ ïокаçни-
ків çäоðовиõ äітей цüоãо вікó (ð>0,05). 

Òаким ÷ином, ïðовеäені äосëіäæеннÿ 
свіä÷атü, що в äітей іç НДÑÒ вміст çаãаëü-
ноãо каëüцію та неоðãані÷ноãо ôосôоðó в 
сиðоватці ïеðиôеðи÷но¿ веноçно¿ кðові іс-
тотно çниæений ó ïоðівнÿнні іç ãðóïою äі-
тей беç äисïëаçі¿ сïоëó÷но¿ тканини. Áіëüø 
ãëибокі çміни в каëüцій-ôосôоðномó обмі-
ні сïостеðіãаëосÿ в тиõ ïацієнтів, ÿкі маëи 
біëüøе ôенотиïовиõ оçнак НДÑÒ та ó ниõ 
віäçна÷авсÿ біëüø високий ðівенü ðоçïаäó 
коëаãенó. Ç ëікóваëüною та ïðоôіëакти÷-
ною метою ïоðóøенü каëüцій – ôосôоðно-
ãо метабоëіçмó в ïацієнтів іç НДÑÒ моæна 
çастосовóвати ïðеïаðати каëüцію та віта-
мінó D3 на тëі ðаціонаëüноãо ðеæимó äнÿ, 
ðаціонаëüноãо õаð÷óваннÿ, ëікóваëüно¿ 
ôіçкóëüтóðи, çаãаëüноãо масаæó тіëа ¹10 
óïðоäовæ 1 місÿцÿ, ç ïовтоðеннÿм кóðсів 
äві÷і або тðи÷і на ðік.
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Ïðобëема ó÷астиÿ тðомбоцитаðноãо çве-
на ãемостаçа в ïатоëоãи÷еском ïðоцессе 
наðóøений состоÿниÿ костной ткани нóæ-
äаетсÿ в боëее ãëóбоком иссëеäовании.

В ðаботе иçó÷аëи ôóнкционаëüнóю ак-
тивностü тðомбоцитаðноãо çвена ãемоста-
çа ïðи эксïеðиментаëüныõ наðóøениÿõ 
обмена костной ткани. Èссëеäование ïðо-
воäиëи на äвóõ эксïеðиментаëüныõ моäе-
ëÿõ – наðóøениÿ состоÿниÿ костной тка-
ни с ïомощüю ãëюкокоðтикоиäов и на со-
÷етанной моäеëи воçäействий – иммобиëи-
çационноãо стðесса и ïосëеäóющеãо õðони-
÷ескоãо восïаëениÿ в ïе÷ено÷ной обëасти 
эксïеðиментаëüныõ æивотныõ.

Èссëеäование ïðовоäиëосü на 3 ãðóïïаõ 
беëыõ кðыс самок в воçðасте 6 мес мас-
сой 210±30 ã. Êонтðоëüнаÿ ãðóïïа состав-
ëÿëа 6 æивотныõ, ãðóïïа с äексаметаçо-
новой моäеëüю наðóøениÿ ðемоäеëиðова-
ниÿ костной ткани – 15 æивотныõ, ãðóïïа 
с со÷етанным воçäействием – 13 æивотныõ.

Ïðоäоëæитеëüностü соçäаниÿ 
эксïеðиментаëüной моäеëи наðóøений ó 
æивотныõ с ãëюкокоðтикоиäным воçäей-
ствием составëÿëа 1 месÿц, ó æивотныõ 
с моäеëüю иммобиëиçационноãо стðесса 
и õðони÷ескоãо восïаëениÿ – 1,5 месÿца. 
Ïðовоäиëасü моðôоëоãи÷ескаÿ веðиôика-
циÿ иçменений в костной ткани кðыс.

Ïðи иссëеäовании óðовнÿ оксиïðоëи-
на мо÷и ó кðыс с ãëюкокоðтикоиäной мо-
äеëüю наðóøениÿ состоÿниÿ костной ткани 
óðовенü всеõ тðеõ ôðакций оксиïðоëина – 
сóммаðноãо, свобоäноãо и свÿçанноãо ока-
çаëсÿ сниæенным в сðавнении с таковым 
кðыс контðоëüной ãðóïïы (ð<0,05). 

Ó кðыс с моäеëиðованием наðóøениÿ 
состоÿниÿ костной ткани со÷етанными воç-
äействиÿми от контðоëüной ãðóïïы отëи-

÷аëсÿ тоëüко óðовенü свобоäноãо оксиïðо-
ëина в мо÷е. Îн óменüøиëсÿ относитеëüно 
контðоëÿ. 

Èссëеäование ôóнкционаëüной актив-
ности тðомбоцитов ïðовоäиëи ïðи ïомо-
щи инäóциðованной аãðеãации тðомбоци-
тов. В ка÷естве инäóктоðа исïоëüçоваëи 
аäеноçинäиôосôат (АДÔ) в концентðации 
2,5, 5,0 и 10,0 мкмоëü/ë. Èссëеäоваëи сте-
ïенü аãðеãации тðомбоцитов, вðемÿ äости-
æениÿ максимаëüной скоðости аãðеãации и 
скоðостü аãðеãации.

Ïðи исïоëüçовании инäóктоðа аãðе-
ãации в концентðации 2,5 мкмоëü/ë сте-
ïенü аãðеãации тðомбоцитов, вðемÿ äо-
стиæениÿ максимаëüной скоðости аãðе-
ãации и скоðостü аãðеãации ó æивотныõ 
с ãëюкокоðтикоиäной моäеëüю наðóøе-
ний костной ткани ïо÷ти не отëи÷аëисü от 
теõ æе ïаðаметðов æивотныõ контðоëü-
ной ãðóïïы. Ïðи концентðациÿõ инäóктоðа 
аãðеãации 5 и 10 мкмоëü/ë ó кðыс ïеðвой 
эксïеðиментаëüной ãðóïïы все ïаðаметðы 
аãðеãации имеëи тенäенцию к сниæению 
в сðавнении с таковыми ó контðоëüныõ 
æивотныõ.

Ó кðыс с эксïеðиментаëüным наðóøе-
нием состоÿниÿ костной ткани ïосëе им-
мобиëиçационноãо стðесса и õðони÷еско-
ãо восïаëениÿ ïðи концентðации АДÔ 2,5 
мкмоëü/ë стеïенü и скоðостü аãðеãации 
тðомбоцитов имеëи тенäенцию к óвеëи÷е-
нию в сðавнении с контðоëüной ãðóïïой. 
Ïðи концентðациÿõ АДÔ 5 и 10 мкмоëü/ë 
ïаðаметðы аãðеãации тðомбоцитов кðыс 
втоðой эксïеðиментаëüной ãðóïïы ïðак-
ти÷ески не отëи÷аëисü от ïокаçатеëей 
æивотныõ контðоëüной ãðóïïы.

Воçäействиÿ ðаçныõ ôактоðов наðóøа-
ют ноðмаëüное состоÿние костной ткани. 

ОСОБЕННОСТИ ФуНКцИОНАЛЬНОй АКТИВНОСТИ 
ТРОМБОцИТОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 

МОдЕЛИРОВАНИИ НАРуШЕНИй СОСТОяНИя КОСТНОй 
ТКАНИ

Павлов С.Б., Гончарова А.В., Блажко Т.А., Черных Л.В., Павлова О.С. 

Харьковская медицинская академия последипломного образования, 
Харьковский национальный медицинский университет
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Îäнако иçó÷енные ïокаçатеëи отðаæают 
еще и вкëаä комïенсатоðниõ меõаниçмов в 
каðтине иçменений, ïðоисõоäÿщиõ на ðан-
нем этаïе. Ðаçнонаïðавëенностü иçменений 
ôóнкционаëüной активности тðомбоцитов 
свиäетеëüствóет о сëоæности ðаботы ме-

õаниçмов, обесïе÷ивающиõ эти ïðоцессы, 
и ðаçныõ ïóтÿõ ïатоëоãи÷ескиõ ðеакций 
ïðи ðаçныõ воçäействиÿõ. Веðоÿтно, такæе 
имеë место всеãо ëиøü на÷аëüный óðовенü 
такиõ иçменений. 

КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ й ПЕРБІГ дІАБЕТИЧНИх 
ОСТЕОАРТРОПАТІй

Журавльова Л.В., Федоров В.О., Александрова Н.К., Олійник М.О., Ткачук Е.Ю.*, Щічка А.І.*

Кафедра внутрішньої медицини №3 Харківського національного медичного університету,  
* КУОЗ ОКЛ – ЦЕМД і МК

Ìеòа рîбîòè – вив÷еннÿ кëіні÷ниõ 
особëивостей ïеðебіãó äіабети÷ниõ осте-
оаðтðоïатій (ДÎАÏ). 

Ìаòеріаë і ìеòîдè. Îбстеæено 48 õво-
ðиõ на ÖД  тиïó 2 ó стаäі¿ äекомïенсаці¿ 
та сóбкомïенсаці¿ іç ïðоÿвами äіабети÷но¿ 
остеоаðтðоïаті¿. Êонтðоëüнó ãðóïó скëаëи 
20 ïðакти÷но çäоðовиõ осіб. Ïоðÿä іç çа-
ãаëüноïðийнÿтими метоäами äосëіäæеннÿ 
вив÷аëи стан біëковоãо сïектðó сиðоватки 
кðові, вóãëевоäний обмін ç виçна÷еннÿм ãëі-
кемі÷ноãо (ãëюкоçооксиäантний метоä) та 
ãëюкоçóðи÷ноãо ïðоôіëей, ðівенÿ HbA1c, ó 
окðемиõ õвоðиõ – імóноðеактивноãо інсóëі-
нó; а такоæ виçна÷аëи ëіïіäний сïектð си-
ðоватки кðові, біоеëементний баëанс (вміст 
Ê, Ñа, Mg, Ð). Êðім цüоãо, ïðовоäиëи ви-
в÷еннÿ активності ëóæно¿ ôосôотаçи (ËÔ), 
ðівнÿ сеðомóко¿äів (CM), сиаëовиõ кисëот 
(ÑÊ) та Ñ-ðеактивноãо ïðоте¿нó (ÑÐÏ) си-
ðоватки кðові, виçна÷аëи інäекс маси тіëа 
(²ÌÒ). Óсім õвоðим ïðовоäиëи ðентãено-
ëоãі÷не äосëіäæеннÿ оïоðно-ðóõово¿ сис-
теми, біëüøості õвоðиõ – äенситометðію.

Ðезóëьòаòè дîсëідженнÿ. Ñеðеä осно-
вниõ кëіні÷ниõ ïðоÿв çаõвоðюванü бóëи 
аðтðаëãіÿ, обмеæеннÿ ðóõів, ïðиïóõëістü 
наä сóãëобами, ¿õ äеôоðмаціÿ та осаëãі¿ .

Ó обстеæениõ õвоðиõ ÷астіø çа все 
сеðеä ïатоëоãі¿ оïоðно-ðóõовоãо аïаðатó 
бóëо äіаãностовано системний остеоïо-
ðоç (33 особи) і LIM-синäðом (19 осіб). Ó 
÷отиðüоõ ïацієнтів віäçна÷ено ïоєäнаннÿ 
äекіëüкоõ виäів кістково-сóãëобово¿ ïа-
тоëоãі¿ – остеоïоðоç іç LIM-синäðомом або 
остеоïоðоç іç сóãëобом Øаðко .

Ïðи ïðовеäені біоõімі÷ниõ äосëіäæенü 
віäçна÷аëосü äостовіðне ïіäвищеннÿ ðівнÿ 
сеðомóко¿äів та сиаëовиõ кисëот ó сиðо-
ватці кðові (в 31 õвоðоãо). Ïðи виçна÷енні 
біоеëементноãо баëансó сïостеðіãаëосü çни-
æеннÿ вмістó ôосôоðó сиðоватки кðові й 
ãіïеðкаëüциóðіÿ, ÿкі бóëи біëüø виðаæені 
ó õвоðиõ на ÖД ó стаäі¿ äекомïенсаці¿ та 
ïðи тÿæкомó ïеðебіãó çаõвоðюваннÿ. 

Вèснîвкè. Виÿвëені çміни моæóтü бóти 
обóмовëені неäостатністю інсóëінó, що 
ïðиçвоäитü äо ïоðóøеннÿ метабоëі÷ниõ 
ïðоцесів і неãативно вïëиває на стані кіст-
ково¿ матðиці. Îтðимані ðеçóëüтати äосëі-
äæенü свіä÷атü ïðо ïоðóøеннÿ ôосôоðно-
каëüцієвоãо обмінó ó õвоðиõ на ÖД ç ДÎАÏ, 
особëиво ïðи äекомïенсаці¿, й тим самим 
обãðóтновóютü необõіäністü комïëексно¿ 
меäикаментоçно¿ коðекці¿ іç вкëю÷еннÿм 
äо сõем ëікóваннÿ ïðеïаðатів іç ãðóï біс-
ôосôонатів або õонäðоïðотектоðів. 
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Ñеðеä øиðокоãо çаãаëó системниõ  çа-
õвоðюванü скеëета, що виникаютü на тëі 
вðоäæениõ (ïеðвинниõ) ïоðóøенü метабо-
ëіçмó кістково¿ тканини, ÷іëüне місце ïо-
сіäаютü äві ãðóïи çаõвоðюванü – це неäо-
сконаëий остеоãенеç та вðоäæені ниðко-
ві остеоïаті¿. Öі äві ноçоëоãі¿, неçваæаю÷и 
на абсоëютно ðіçний етіоïатоãенеç, ïоєäнóє 
основна кëіні÷на оçнака – остеоïоðоç, çó-
мовëений ãëибокими ïоðóøеннÿми мікðо-
аðõітектоніки кістково¿ тканини, çниæен-
нÿм кістково¿ щіëüності, що ïðиçвоäитü äо 
виникненнÿ ÷исëенниõ ниçüкоенеðãети÷-
ниõ ïеðеëомів, çна÷ниõ äеôоðмацій кісток.

Неäосконаëий остеоãенеç, або вðоäæена 
ëамкістü кісток (ВËÊ), віäноситüсÿ äо веëи-
ко¿ ãðóïи сïаäковиõ коëаãеноïатій, çóмов-
ëениõ мóтаціÿми в ãенаõ коëаãенó ² тиïó. 
Çаõвоðюваннÿ має ðіçноманітні кëіні÷ні 
ïðоÿви в çаëеæності віä тиïó, аëе çна÷не 
ïоðóøеннÿ стðóктóðи кістково¿ тканини 
çавæäи вистóïає на ïеðøий ïëан [1].

Ниðкова остеоïатіÿ (НÎ) – ãðóïа вðо-
äæениõ тóбóëоïатій, ÿкі ïеðебіãаютü ç ïо-
ðóøеннÿм канаëüцевоãо тðансïоðтó еëек-
тðоëітів та оðãані÷ниõ ðе÷овин ó мембðа-
наõ ниðковиõ канаëüців, що ïðиçвоäитü äо 
çмін кістково¿ стðóктóðи внасëіäок втðа-
ти каëüцію, ôосôоðó та амінокисëот іç се-
÷ею й ðоçвиненнÿм ðаõітоïоäібниõ äеôоð-
мацій кісток [2]. Найбіëüø ÷астою ôоð-
мою НÎ є вітамін-D-ðеçистентний ðаõіт 
(ôосôат-äіабет) – сïаäкове çаõвоðюваннÿ, 
ïов’ÿçане ç äеôіцитом ôосôатів ó оðãаніç-
мі, що сóïðовоäæóєтüсÿ çатðимкою ðостó 
äітей [3, 4, 5, 6, 7]. 

Îðтоïеäи÷не ëікóваннÿ õвоðиõ ç мета-
боëі÷ними остеоïатіÿми (ÌÎ) ïовинне бóти 
сïðÿмовано на коðекцію наÿвниõ äеôоðма-
цій кінцівок ç метою ïокðащеннÿ  біомеõані-
ки õоäи. Аëе  стðóктóðно-ôóнкціонаëüний 

стан кістково¿ тканини ïðи ÌÎ не çавæäи 
äоçвоëÿє виконóвати ðеконстðóктивні оïе-
ðаці¿ на кісткаõ беç ïðовеäеннÿ меäикамен-
тоçно¿ коðекці¿, сïðÿмовано¿ на ïокðащен-
нÿ кістково¿ стðóктóðи, çменøеннÿ ÷асто-
ти ïеðеëомів. Ìеäикаментоçна теðаïіÿ ціє¿ 
ïатоëоãі¿ äо сüоãоäні викëикає біëüøе çа-
ïитанü, ніæ віäïовіäей, і, çокðема, не ðоç-
ðобëена коðекціÿ наÿвниõ ïоðóøенü ó äи-
тÿ÷омó віці [8, 9].

Ìеòîю наøоãо äосëіäæеннÿ бóëа ðоç-
ðобка сõем та ðеæимó äоçóваннÿ ïðеïаðа-
тів, що ïоëіïøóютü стан кістково¿ тканини 
ïðи ÌÎ øëÿõом антиðеçоðбтивно¿ äі¿, або 
стимóëÿці¿ кісткоóтвоðеннÿ äëÿ ïоäаëüøо¿ 
õіðóðãі÷но¿ коðекці¿ наÿвниõ äеôоðмацій.

Досëіäæеннÿ бóëо виконане в 22 õво-
ðиõ віком віä 7 äо 18 ðоків (12 äів÷ат та 
10 õëоïців), сеðеä ниõ 16 ïацієнтів ç ВËÊ 
(6 – ç ² тиïом НÎ, 8– ç ²²² тиïом НÎ, та 
2 ç ²Ó тиïом НÎ çа D. Sillence (1979), та 6 
õвоðиõ на НÎ (ôосôат-äіабет). Óсім õво-
ðим виконóваëи виçна÷еннÿ мінеðаëüно¿ 
щіëüності кісток (ÌÙÊ) ó äвоõ станäаðт-
ниõ äіëÿнкаõ: ïоïеðековомó віääіëі õðеб-
та (L1-L4) та ïðоксимаëüномó віääіëі стеã-
ново¿ кістки, в ïеðеäно-çаäнüомó наïðÿм-
кó – на ïо÷аткó ëікóваннÿ та ÷еðеç 12 міс. 
Êістковий метабоëіçм вив÷авсÿ øëÿõом ви-
çна÷еннÿ маðкеðів кістковоãо обмінó çãіäно 
ðекоменäацій Ìіæнаðоäно¿ оðãаніçаці¿ ос-
теоïоðоçó (International Osteoporosis Fun-
dation) øëÿõом імóноôеðментноãо анаëіçó 
на анаëіçатоðі «ELECSIS» ôіðми ROCHE в 
óмоваõ ëабоðатоðі¿ віääіëó кëіні÷но¿ ôіçі-
оëоãі¿ та ïатоëоãі¿ оïоðно-ðóõовоãо аïаðа-
тó ²нститóтó ãеðонтоëоãі¿ НАÌНÓ. Досëі-
äæóваëасü такоæ ëóæна ôосôатаçа, ðівенü 
каëüцію та ôосôоðó кðові, а ó õвоðиõ ç НÎ 
ще й ðівенü каëüцію й ôосôоðó се÷і. Всім 
ïацієнтам, що äіставаëи меäикаментоçнó 
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коðекцію остеоïоðоçó, äосëіäæеннÿ вико-
нóваëисü ó äинаміці ç інтеðваëом 6-12 міс .

Ðезóëьòаòè òа îбãîвîреннÿ. Досëіäæен-
нÿ маðкеðів кістковоãо обмінó ïокаçа-
ëо ïіäвищеннÿ ¿õ ðівнÿ в óсіõ виïаäкаõ. В 
óсіõ 16 õвоðиõ на ВËÊ віäçна÷аëосÿ çбіëü-
øеннÿ ïокаçників кісткоóтвоðеннÿ (Ð1NP) 
ó 2-5 ðаçів, кістковий обмін (остеокаëüцін) 
ïеðебіëüøóвав віковó ноðмó в 2-3 ðаçи в 
біëüøості виïаäків, а ïокаçники кістково¿ 
ðеçоðбці¿ (βÑтõ) бóëи в 95,5% (16 виïаäків) 
вище çа ноðмаëüні. Ïðи цüомó сëіä çаçна-
÷ити, що стóïінü çðостаннÿ ïокаçників ко-
ðеëюваëа ç тиïом ВËÊ та тÿæкістю óðа-
æеннÿ кістково¿ системи. Ïðи НÎ ïокаçни-
ки кісткоóтвоðеннÿ й ðеçоðбці¿ ïіäвищóва-
ëисü менøою міðою й майæе ðівноміðно, 
не сïостеðіãаëосü такоãо çна÷ноãо ïеðева-
æаннÿ кісткоóтвоðеннÿ наä остеоðеçоðбці-
єю. Ó õвоðиõ на ВËÊ тіëüки в 7 виïаäкаõ 
бóëо віäçна÷ено çниæеннÿ ðівнÿ вітамінó 
D, аëе неçна÷ною міðою, а в 9 äосëіäæе-
ниõ він бóв ó меæаõ ноðми, тоäі ÿк в óсіõ 6 
виïаäкаõ НÎ ðівенü вітамінó D бóв çна÷но 
çниæений – 10,0-25,35 nmol/l, а в 2 õво-
ðиõ – менøе 10 nmol/l. Ðівенü ëóæно¿ ôос-
ôатаçи бóв ïіäвищений в óсіõ õвоðиõ, аëе 
біëüøою міðою ïðи НÎ, ніæ ïðи ВËÊ. Ïо-
каçники мінеðаëüноãо обмінó (ðівенü каëü-
цію та ôосôоðó кðові й се÷і) ïðи ВËÊ бóëи 
ноðмаëüними. Хаðактеðними біоõімі÷ними 
оçнаками ôосôат-äіабетó бóëи ниçüкий ðі-
венü неоðãані÷ниõ ôосôатів кðові – 0,52-
0,7 ммоëü/ë, ïіäвищена екскðеціÿ ôосôа-
тів іç се÷ею äо 19 ммоëü/äобó, ïіäвищеннÿ 
в 1,7-2 ðаçи ðівнÿ ëóæно¿ ôосôатаçи кðові, 
в 3 õвоðиõ сïостеðіãаëосü ïіäвищеннÿ ðів-
нÿ ïаðатãоðмонó та каëüцитонінó кðові.

Ïісëÿ обстеæеннÿ та встановëеннÿ стó-
ïенÿ ïоðóøенü мінеðаëüноãо обмінó õво-
ðим ïðиçна÷аëасü меäикаментоçна теðа-
ïіÿ, сïðÿмована на максимаëüно моæëивó 
йоãо коðекцію та ïокðащеннÿ стðóктóðноãо 
станó кістково¿ тканини.

На сüоãоäні вітамін D та йоãо метабоëіти 
ðоçãëÿäаютüсÿ ÿк основний ëанцюã ãоðмо-
наëüно¿ ðеãóëÿці¿ обмінó каëüцію та ôос-
ôоðó ó оðãаніçмі. Довеäено, що метабоëіти 
вітамінó D, особëиво каëüцитðіоë, çміню-
ютü ôóнкціонаëüнó активністü ôосôоëіïіä-
ноãо біоøаðó кëітковиõ мембðан ентеðоци-
тів, ó ðóëüтаті ÷оãо çбіëüøóєтüÿ ¿õ ïðоник-

ністü äëÿ іонів Ñа, кðім тоãо каëüцитðіоë 
стимóëює синтеç каëüційçвÿçóю÷оãо біë-
ка, ÿкий çабеçïе÷óє ïеðенесеннÿ іонів Ñа 
ç киøківника в кðов. Îäно÷асно вітамін D 
стимóëює всмоктóваннÿ ôосôатів ó киø-
ківникó [10]. Активними метабоëітами віта-
мінó Dç ðеãóëюєтüсÿ ïðоëіôеðаціÿ та äи-
ôеðенціюваннÿ остеобëастів та остеокëас-
тів, синтеç сïециôі÷ниõ біëків, ôеðментів, 
мінеðаëüний обмін кістки, вони çменøóютü 
ðеçоðбцію кістково¿ тканини, сïðиÿютü мо-
біëіçаці¿ Ñа в кісткó. Ïðи цüомó стимóëю-
єтüсÿ киøкова та ниðкова ðеабсоðбціÿ Ñа, 
в ðеçóëüтаті ïіäсиëюєтüсÿ мінеðаëіçаціÿ 
кістково¿ тканини та стимóëюєтüсÿ кістко-
óтвоðеннÿ. Довеäено, що аëüôакаëüциäоë 
не тіëüки сïовіëüнює остеокëастоãенеç, а й 
сïðиÿє кісткоóтвоðенню, ствоðюю÷и ана-
боëі÷ний еôект ïо віäноøенню äо кістко-
во¿ тканини. Він çниæóє ðівенü маðкеðів 
ðеçоðбці¿ кістково¿ тканини [11]. Òомó ïðи 
ВËÊ та НÎ всі õвоðі оäеðæóваëи баçовó 
теðаïію ó виãëÿäі активно¿ ôоðми вітамі-
нó D – аëüôакаëüциäоëó (ôіðма TEVA) ïо 
0,5-1 мкã на äобó та ïðеïаðати Ñа – остео-
ãенон ïо 1-2 каïсóëи 2 ðаçи на äобó, каëü-
цемін ïо 1-2 табë. на äобó.

Ó çвÿçкó ç тим, що ïðи ВËÊ çна÷но ïо-
сиëені ïðоцеси кістковоãо обмінó ç óтво-
ðеннÿм т.ç. «неäосконаëо¿» кістково¿ ткани-
ни нами бóëи çастосованні ïðеïаðати ïа-
міäðоново¿ кисëоти (ÏÏÊ) «Ïаміðеä», або 
«Ïаміðеäин» ó 12 õвоðиõ ó äоçі 1,0-3,0 мã/
кã/äобó ïðотÿãом äвоõ äіб ç інтеðваëом міæ 
цикëами інôóçій 3 місÿці. Вік õвоðиõ на 
момент ïо÷аткó ëікóваннÿ ÏÏÊ бóв ó меæ-
аõ віä 7 äо 14 ðоків. Ïðийом  ïðеïаðатів 
Ñа віäïовіäав ðекоменäованій äобовій ноð-
мі та коðеãóвавсÿ в çаëеæності віä ïокаç-
ників  ðівнÿ Ñа кðові. Всім õвоðим ïðово-
äивсÿ контðоëü ðівнÿ Ñа сиðоватки äо ïо-
÷аткó інôóçій, ÷еðеç 2 äоби ïісëÿ інôóçі¿ 
ÏÏÊ та в інтеðваëаõ міæ інôóçіÿми. Ó ви-
ïаäкаõ, коëи ðівенü Ñа в кðові бóв ниæ-
÷ий çа ноðмó, або на ниæній меæі ноðмаëü-
ниõ ïокаçників ïðовоäиëасü йоãо коðекціÿ 
øëÿõом ïðиçна÷еннÿ ïðеïаðатів Ñа в ïіä-
вищеній äоçі (1500 мã/äобó) в ïоєäнанні ç 
1 мкã аëüôакаëüциäоëó. Ñëіä віäçна÷ити, 
що ввеäеннÿ ÏÏÊ в óсіõ виïаäкаõ ïðиçво-
äиëо äо мґÿкоãо çниæеннÿ ðівнÿ Ñа сиðо-
ватки віä ноðмаëüниõ ïокаçників (2,2–2,6 
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ммоëü/ë) äо 1,9-2,1 ммоëü/ë. Îäним ç ïо-
бі÷ниõ еôектів ïðи викоðистанні ÏÏÊ є ко-
ðотко÷асний ïіäйом темïеðатóðи на 1-4є Ñ 
ó ïеðøі äні віä ïо÷аткó ëікóваннÿ. Ëиõо-
манка в óсіõ виïаäкаõ ïðоõоäиëа самостій-
но. Òакоæ ó 7 õвоðиõ ó ïеðøі 2 äоби ïісëÿ 
ввеäеннÿ ÏÌÊ сïостеðіãаëисü боëі в кіст-
каõ, а в 9 виïаäкаõ – ãоëовний біëü.

Ðеøта õвоðиõ – 4 ïацієнти – отðимóва-
ëи міакаëüцик ïо 200 ÎД інтðанаçаëüно ÷е-
ðеç äенü ïðотÿãом місÿцÿ. Ðеçóëüтати ëі-
кóваннÿ ó õвоðиõ, що отðимóваëи міакаëü-
цик, остеоãенон та аëüôакаëüциäоë беç 
ÏÏÊ ïоðівнюваëисü ç ðеçóëüтатами õво-
ðиõ, що ëікóваëисü бісôосôонатами.

Ïоðівнÿëüний анаëіç ïокаçників маðке-
ðів кістковоãо обмінó ó äітей ç ВËÊ ïðи çа-
стосóванні ÏÏÊ ïокаçав, що ïіä вïëивом 
теðаïі¿ çменøóєтüсÿ øвиäкістü кістково¿ 
ðеçоðбці¿ в сеðеäнüомó на 29±8% та øвиä-
кістü кістковоãо обмінó в сеðеäнüомó на 
22±6%. Ïісëÿ ïðовеäеннÿ 4-õ цикëів теðа-
ïі¿ бісôосôонатами ÌÙÊ на ðівні ïоïеðе-
ковоãо віääіëó õðебта ïіäвищиëасü на 56-
64% віäносно виõіäниõ ïокаçників. Досто-
віðно ïокðащивсÿ Z-ïокаçник çа 1 ðік – ó 
сеðеäнüомó на 1 SD (äіаïаçон коëиванü 0,6-
1,5). Ó той æе ÷ас, ó õвоðиõ, що не отðимó-
ваëи ÏÏÊ, çðіст циõ ïокаçників бóв çна÷но 
менøим. Ïіäвищеннÿ ÌÙÊ бóëо біëüøим 
ó ïацієнтів, ÿкі отðимóваëи ÏÏÊ (на 0,4-0,7 
SD). Çа ïеðіоä сïостеðеæеннÿ ó õвоðиõ, ÿкі 
отðимóваëи ëікóваннÿ бісôосôонатами, не 
бóëо віäçна÷ено веðтебðаëüниõ комïðесій, 
а ÌÙÊ ïоïеðековоãо віääіëó õðебта çбіëü-
øóваëасü. Ó 2-õ ïацієнтів бóëи нові ïеðе-
ëоми ïіä ÷ас теðаïі¿ ÏÏÊ, аëе вони вини-
каëи ÷еðеç ïіäвищеннÿ ðóõово¿ активності 
äитини та віä тðавм біëüøо¿ інтенсивності.

В основі теðаïі¿ кістковиõ çмін в óсіõ 
õвоðиõ на НÎ (ôосôат-äіабет) ëеæатü ак-
тивні ôоðми вітамінó D3 (аëüôакаëüци-
äоë, ôоðкаë, аëüôаôоðкаë ïо 0,25-0,75 
мкã/äобó) ïіä ïостійним контðоëем ïокаç-
ників каëüцій-ôосôоðноãо обмінó. В комï-
ëекс ëікóваннÿ ïоðÿä ç аëüôакаëüциäоëом 
обов’ÿçково вкëю÷аëисü ïðеïаðати каëü-
цію – каëüцемін, остеоãенон, ôосôатна сó-
міø, каëüцію ãëіцеðоôосôат. Ïðовеäена 
теðаïіÿ в óсіõ виïаäкаõ ïокаçаëа ïоçитив-
ний еôект. Ðівенü вітамінó D ïіäвищивсÿ 
äо 40-55 nmol/l, çниæóвавсÿ ðівенü ëóæ-

но¿ ôосôатаçи, каëüцитонінó. ÌÙÊ ÷еðеç 
12 міс ïіäвищиëасü на 0,3-0,6 SD. 

Ïðи ðентãеноëоãі÷номó обстеæенні ÷е-
ðеç ðік ïісëÿ ïо÷аткó ëікóваннÿ в óсіõ õво-
ðиõ віäçна÷ено ïокðащеннÿ стðóктóðи ÿк 
тðабекóëÿðниõ (тіëа õðебців) та і тðóб÷а-
тиõ (ïðоксимаëüні äіëÿнки стеãон) кісток. 
Ñëіä çаçна÷ити, що на ðеçóëüтати ëікóван-
нÿ беçóмовно вïëиваëа ãіïоäинаміÿ в тиõ 
õвоðиõ, ÿкі õоäиëи самостійно, а ïотім вна-
сëіäок наÿвності ïеðеëомó або õіðóðãі÷ноãо 
втðó÷аннÿ ïеðеõоäиëи на ëіæковий ðеæим. 

Ïокðащеннÿ ïокаçників кістковоãо обмі-
нó та ÌÙÊ äоçвоëиëо в 10 õвоðиõ на ВËÊ 
та в 5 õвоðиõ на НÎ в ïоäаëüøомó викона-
ти коðекційні остеотомі¿ та óсóнóти äеôоð-
маці¿ кісток, ïокðащити біомеõанікó õоäи.

Вèснîвкè.
1. Ìеäикаментоçна теðаïіÿ ïðи мета-

боëі÷ниõ остеоïатіÿõ є еôективною, çмен-
øóє стóïінü остеоïоðоçó та кіëüкістü ïа-
тоëоãі÷ниõ ïеðеëомів äовãиõ кісток і ïови-
нна ïðовоäитисü в óсіõ õвоðиõ. Вибіð сõеми 
ëікóваннÿ çаëеæитü віä çмін стðóктóðно-
ôóнкціонаëüноãо станó кістково¿ тканини 
та õаðактеðó ïоðóøенü кістковоãо обмінó.

2. Çастосóваннÿ  ïðеïаðатів ïаміäðоно-
во¿ кисëоти ïðи вðоäæеній ëамкості кісток 
є біëüø еôективним та ïеðсïективним, ніæ 
теðаïіÿ іç çастосóваннÿм інøиõ антиðеçоð-
бентів.

3. Ïðовеäеннÿ ïеðеäоïеðаційно¿ меäи-
каментоçно¿ ïіäãотовки ïðи метабоëі÷ниõ 
остеоïатіÿõ äоçвоëÿє ïðовоäити коðекцій-
ні остеотомі¿ ç метою óсóненнÿ наÿвниõ äе-
ôоðмацій кісток. 
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хРОНІЧНІ ЗАхВОРюВАННя НИРОК у дІТЕй І-ІІІ СТАдІї: 
ВІТАМІН D-СТАТуС ТА СТРуКТуРНО-ФуНКцІОНАЛЬНИй 

СТАН КІСТКОВОї ТКАНИНИ
Поворознюк В.В., Багдасарова І.В., Буднік Т.В., Балацька Н.І. 

ДЗ «Інститут геронтології НАМН України», ДЗ «Інститут нефрології НАМН»,  
ДЗ «Луганський державний медичний університет»

Ïоðóøеннÿ кістково-мінеðаëüноãо ме-
табоëіçмó вó äітей іç õðоні÷ними çаõво-
ðюваннÿми ниðок (ХÇН) є скëаäовою ïðо-
ãðесóваннÿ çаõвоðюваннÿ ниðок іç ôоðмó-
ваннÿм õðоні÷но¿ ниðково¿ неäостатності 
(ХНН). Ìаніôестаціÿ çаçна÷еноãо станó в 
äітей іç ХÇН õаðактеðиçóєтüсÿ ïоðóøен-
нÿми метабоëіçмó каëüцію, ôосôоðó, ві-
тамінó D, ïаðатиðео¿äноãо ãоðмонó, ïоðó-
øеннÿ обмінó кістково¿ тканини.

Ìеòîю дîсëідженнÿ бóëо оціни-
ти вітамін D-статóс (ВD) та стðóктóðно-
ôóнкціонаëüний стан кістково¿ тканини 
(ÑÔÑÊÒ) ó äітей іç ХÇН I-III стаäій.

Îбстеæено 32 äитини іç ХÇН ²-²²² ст. 
(õðоні÷ний ïієëонеôðит, õðоні÷ний ãëоме-
ðóëонеôðит) віком 10-17 ðоків на неôðоëо-
ãі÷номó ëіæкó ËÎДÊË. Ïоðÿä çі станäаðт-
ними метоäами äосëіäæеннÿ, еëектðоõемі-
ëюмінесцентним метоäом виçна÷авсÿ вміст 
25-ÎН ВD та ïаðатãоðмонó (Elecsys, Roche 
Diagnostics GmbH), ïðовоäиëасü óëüтðаç-

вóкова äенситометðіÿ (HOLOGIC, Sahara, 
Achilles plus). 

Ïокаçники сиðоватковоãо вмістó каëü-
цію, ôосôоðó çнаõоäиëасü ó меæаõ ноð-
ми – 2,24±0,09 ммоëü/ë та 1,46±0,22 
ммоëü/ë віäïовіäно. Вміст 25 ÎН ВD скëав 
27,47±16,5 нмоëü/ë, що віäïовіäаëо äеôі-
цитó ВD (ниæ÷е 37,5 нмоëü/ë). Êіëüкістü 
äітей іç äеôіцитом ВD скëаëа – 91,2%. Ó 
стані неäостатнüоãо вмістó ВД (äіаïаçон 38-
74 нмоëü/ë) çнаõоäиëосü 9,8% äітей. Ñеðеä 
оçна÷еноãо континãентó не бóëо ïацієнтів 
іç ноðмаëüним вмістом ВD. Вміст ïаðатãоð-
монó ó сеðеäнüомó скëав 30,82±10,6 ïã/мë. 
²нäекс міцності кістки çа äаними óëüтðаç-
вóково¿ äенситометðі¿ ó 10,2 % віäïовіäав 
остеоïені¿, ó 3,1% äітей – остеоïоðоçó. 

Òаким ÷ином, ó біëüøості äітей іç ХÇН 
²-²²² ст. мав місце виðаæений äеôіцит ВД, 
÷астина äітей маëа çниæеннÿ ÌÙÊ на 
тëі ноðмаëüниõ ïокаçників сиðоватковоãо 
каëüцію, ôосôоðó, ïаðатãоðмонó.
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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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