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Îстеоïоðоç – системне çаõвоðюваннÿ, 
ÿке çóстðі÷аєтüсÿ ïðибëиçно в 3,5 мëн. æи-
теëів Óкðа¿ни [2, 3]. Îскіëüки остеоïоðо-
ти÷ні ïеðеëоми кісток ïðиçвоäÿтü не ëиøе 
äо ïоãіðøеннÿ ÿкості æиттÿ, а й äо тðива-
ëо¿ іммобіëіçаці¿ в ëюäей ëітнüоãо та стаðе-
÷оãо вікó, ïðоôіëактика остеоïоðоçó є ваæ-
ëивим çавäаннÿм äëÿ ïðакти÷но¿ оõоðони 
çäоðов’ÿ. Виçна÷ені тðи основні стðатеãі¿ 
ïоïеðеäæеннÿ остеоïоðоти÷ниõ ïеðеëомів: 
1) çниæеннÿ втðати кістково¿ маси, 2) ïоïе-
ðеäæеннÿ ïаäінü ó ëюäей ëітнüоãо  вікó та 
3) çбіëüøеннÿ веëи÷ини ïікó кістково¿ маси 
в ïіäëітків. Ðівенü вæиваннÿ каëüцію та ïо-
міðна ôіçи÷на активністü ïðивеðнóëи óва-
ãó сïеціаëістів ÿк стðатеãі¿ ïоïеðеäæеннÿ 
ðоçвиткó остеоïоðоçó, çбіëüøеннÿ ïіково¿ 
маси кістково¿ тканини в ïіäëітків та моëо-
äі [2, 8, 15, 20, 22-24, 35]. Ïовіäомëено, що 
çбіëüøеннÿ çаçна÷еноãо ïокаçника на 10% 
віääаëÿє ïо÷аток ðоçвиткó остеоïоðоçó на 
13 ðоків [21].

Віäомо ðÿä метоäів äëÿ виміðюваннÿ 
мінеðаëüно¿ щіëüності кістково¿ тканини 
(ÌÙÊÒ): кіëüкісна óëüтðасонометðіÿ й äво-
õенеðãети÷на ðентãенівсüка абсоðбціометðіÿ 
(ДÐА) та інøі [6-7, 16, 26, 31]. ДÐА äає çмоãó 
øвиäко äіаãностóвати остеоïоðоç ó ëюäей 
ðіçноãо вікó. Вік äосÿãненнÿ ïікó кістково¿ 
маси віäðіçнÿєтüсÿ в ðіçниõ äіëÿнкаõ ске-
ëета (ïоïеðековий віääіë õðебта, øийка 
стеãново¿ кістки, äіëÿнка веðтëюãа, тðикóт-
ник Ваðäа, óëüтðаäистаëüний віääіë кісток 
ïеðеäïëі÷÷ÿ та äіëÿнка ïðоменево¿ кістки 
(1/3), äе äомінóє комïактна кісткова тка-
нина) [24]. Ïік кістково¿ маси в çаçна÷еній 
äіëÿнці äосÿãаєтüсÿ в тðетüомó äесÿтиðі÷÷і 
æиттÿ [2, 33]. 

ÌÙÊÒ çмінюєтüсÿ çаëеæно віä вікó, 
статі, ðаси, етні÷но¿ наëеæності, сïосо-
бó æиттÿ [1, 18, 23, 27-28]. Òомó віäïовіäні 
ноðмативні ðеôеðентні äані  ïовинні ðоç-

ðобëÿтисü та викоðистовóватисü ç óðа-
õóваннÿм çаçна÷ениõ ôактоðів, особëи-
во в äітей  та ïіäëітків [11]. Ноðмаëüні 
ðеôеðативні äані ваæëиві äëÿ оцінки ôоð-
мóваннÿ ïікó кістково¿ маси в äитинстві та 
юності, ÿкий є ваæëивим ïðеäиктоðом ðи-
çикó остеоïоðоçó в äоðосëомó віці. Вони 
такоæ необõіäні äëÿ оцінки çäоðов’ÿ ске-
ëета в çаçна÷ениõ віковиõ ãðóïаõ [1, 5-6]. 
Ó çäоðовиõ äітей ç ниçüкою ÌÙÊÒ є ви-
сокий ðиçик ïеðеëомó, ïоäібний äо тако-
ãо æ ó õвоðиõ ëітнüоãо та стаðе÷оãо вікó ç 
остеоïоðоçом. Ó äітей іç õðоні÷ними çаõво-
ðюваннÿми сïостеðіãаютüсÿ біëüø ниçüкі 
ïокаçники ÌÙÊÒ ó ïоðівнÿнні ç ¿õ çäо-
ðовими ðовесниками [34]. Деÿкі ç äітей іç 
õðоні÷ними çаõвоðюваннÿми, ÿкі ïðийма-
ëи сïециôі÷нó теðаïію (коðтикостеðо¿äи, 
антиконвóëüсанти, õіміотеðаïевти÷ні çасо-
би), не äосÿãаëи ïікó кістково¿ маси й, та-
ким ÷ином, маëи çбіëüøений ðиçик остеïо-
ðоти÷ниõ ïеðеëомів ó майбóтнüомó [32, 34].

Дëÿ виÿвëеннÿ сеðеä äітей та ïіäëітків 
ãðóï ðиçикó щоäо ниçüко¿ ÌÙÊÒ та остео-
ïоðоти÷ниõ ïеðеëомів ïотðібні ноðмативні 
äані, ÿкі баçóютüсÿ на äосëіäæенні веëикиõ 
вибіðок [34]. Віäомі ðеçóëüтати ðÿäó оäно-
моментниõ äосëіäæенü, ÿкі çаïðоïонóва-
ëи ноðмативні äані ïокаçників ÌÙÊÒ äëÿ 
äітей та ïіäëітків, ïðоте ¿õ небаãато, ïðи 
цüомó вони обмеæені маëою кіëüкістю об-
стеæениõ, ãеоãðаôі÷ними обëастÿми, в ÿкиõ 
ïðовоäиëосü äосëіäæеннÿ, викоðистаннÿм 
ðіçниõ äенситометðи÷ниõ ïðиëаäів та 
ïðоãðам [4, 12-14, 17-18, 28-30]. Ïеðøа 
ïóбëікаціÿ в Óкðа¿ні щоäо ноðмативниõ 
äаниõ стосовно ïокаçників óëüтðаçвóково¿ 
äенситометðі¿ äëÿ äітей та ïіäëітків бóëа 
наäðóкована в 1998 ðоці [1]. Ïðоте äо цüо-
ãо ÷асó не бóëо äосëіäæенü щоäо ÌÙÊÒ, 
особëивостей тіëобóäови в óкðа¿нсüкиõ äі-

МІНЕРАЛЬНА ЩІЛЬНІСТЬ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ, ЖИРОВА 
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Поворознюк В.В.1, Климовицький Ф.В.2, Балацька Н.І.1, Дзерович Н.І.1, Голубєва Т.М.2,  

Чучварьова С.С.2, Чирах Т.М.2
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тей та ïіäëітків ç викоðистаннÿм äвоõ-
енеðãети÷но¿ ðентãенівсüко¿ äенситометðі¿.

Ìета дîñëідженнÿ – вив÷еннÿ ïокаç-
ників мінеðаëüно¿ щіëüності всüоãо скеëета 
(ÌÙÊÒВÑ), ïоïеðековоãо віääіëó õðебта - 
L1-L4 (ÌÙÊÒÏХ), ïðоксимаëüноãо віääіëó 
ëіво¿ стеãново¿ кістки (ÌÙÊÒÑÊ), çнеæиðе-
но¿ (ÇÌÒ) та æиðово¿ (ÆÌÒ) маси ó ïðак-
ти÷но çäоðовиõ äітей та ïіäëітків ðіçноãо 
вікó та статі. 

Îб’ºкт дîñëідженнÿ. Îбстеæено 168 
äітей віком віä 10 äо 17 ðоків (сеðеäній вік - 
13,1±1,6 ðоків; сеðеäній çðіст – 1,62±0,12 
м; сеðеäнÿ маса тіëа – 52,6±12,41 кã); äі-
в÷ат – 89 осіб (сеðеäній вік – 13,0±1,6 ðо-
ків; сеðеäній çðіст – 1,59±0,1 м; сеðеäнÿ 
маса тіëа – 50,52±10,92 кã); õëоïців – 79 
осіб (сеðеäній вік – 13,1±1,6 ðоків; сеðеäній 
çðіст – 1,65±0,14 м; сеðеäнÿ маса тіëа – 
54,9±13,9 кã), ÿкі нав÷аютüсÿ в оäній ç çа-
ãаëüноосвітніõ øкіë Донецüка. Ïðото-
коë äосëіäæеннÿ бóв сõваëений комітета-
ми етики ДÓ «²нститóт ãеðонтоëоãі¿ імені 
Д.Ô. чеботаðüова НАÌН Óкðа¿ни» та НД² 
тðавматоëоãі¿ та оðтоïеäі¿ Донецüкоãо на-
ціонаëüноãо меäи÷ноãо óнівеðситетó ім. 
Ìаксима Ãоðüкоãо ÌÎÎÇ Óкðа¿ни. Çãоäа 
ïðо ïðовеäеннÿ äосëіäæеннÿ отðимана 
віä ó÷асників та ¿õ батüків, äиðекці¿ 
ó÷бовоãо çакëаäó. Діти, ÿкі ïðиймаëи 
çа äаними анамнеçó коðтикостеðо¿äи, 
антиконвóëüсанти, ãеïаðин, õвоðіëи або 
õвоðіютü метабоëі÷ними çаõвоðюваннÿми 
кістково¿ тканини, õвоðобами ниðок, 
ïе÷інки, цóкðовим äіабетом, бóëи викëю÷ені 
ç äосëіäæеннÿ. Ó÷асники äосëіäæеннÿ 
маëи çðіст та масó тіëа в меæаõ віä 10 äо 
90 ïеðцентиëей.

Ìетîдè дîñëідженнÿ. Óсім øкоëÿðам 
ïðовоäиëи çаãаëüноïðийнÿте кëіні÷не 
обстеæеннÿ, антðоïометðи÷не äосëіäæеннÿ 
(виміðюваëи çðіст та масó тіëа). ²нäекс 
маси тіëа (²ÌÒ) виçна÷аëи çа ôоðмóëою: 
маса (кã)/(çðіст, м2). Òакоæ äіти çаïовню-
ваëи анкетó, в ÿкій вкаçóваëи наÿвністü 
та ëокаëіçацію ïеðеëомó, ÷ас виникненнÿ, 
ïðи÷инó та õаðактеð, тðиваëістü іммобі-
ëіçаці¿. Вив÷еннÿ станó ôакти÷ноãо õаð÷ó-
ваннÿ ïðовоäиëи çа äоïомоãою анкетно-
ваãовоãо метоäó çа метоäикою тðüоõäенноãо 
обстеæеннÿ. 

Ïокаçники тіëобóäови (çнеæиðена 
маса, æиðова маса та % æиðово¿ маси) 
виçна÷аëи çа äоïомоãою äвоõенеðãети÷ноãо 
äенситометðа Discovery QPR, Bedford, 
ÑØА, сеðійний номеð 83678.

ÌÙÊÒВÑ, ÌÙÊÒÏХ та ÌÙÊÒÑÊ такоæ 
виçна÷аëи çа äоïомоãою äвоõенеðãети÷ноãо 
äенситометðа Discovery QPR, Bedford, 
ÑØА, сеðійний номеð 83678. Ïіä ÷ас 
виçна÷еннÿ ÌÙÊÒ ïоïеðековоãо віääіëó 
õðебта ïацієнт çнаõоäивсÿ в ïоëоæенні «на 
сïині», ôіçіоëоãі÷ний ëоðäоç çãëаäæóваëи 
çа ðаõóнок çãинаннÿ ниæніõ кінцівок 
ó коëінниõ сóãëобаõ. Дëÿ виçна÷еннÿ 
ÌÙÊÒÑÊ викоðистовóваëи станäаðтний 
ïðистðій виðобника ïðиëаäó. Всі виміðи 
бóëи çðобëені й ïðоанаëіçовані оäним 
äосëіäником.

Ñтатисти÷ний анаëіç ïðовоäиëи çа 
äоïомоãою статисти÷ниõ ïðоãðам Excel 
та Statistiсa веðсіÿ 6.1. Викоðистовóва-
ëи çаãаëüнó статистикó та äисïеðсійний 
оäноôактоðний анаëіç Anova, віðоãіäністü 
ðеçóëüтатів оцінюваëи çа кðитеðієм 
Ôіøеðа, коеôіцієнтом Ñт’юäента та 
метоäом Øеôôе. Дані в табëицÿõ та тексті 
віäобðаæаютü сеðеäнє çна÷еннÿ (M) та 
станäаðтне віäõиëеннÿ (SD).

Ðезóëьтатè дîñëідженнÿ та ¿х 
îбãîвîреннÿ. Антðоïометðи÷ні õаðакте-
ðистики обстеæениõ äітей çаëеæно віä вікó 
та статі ïðеäставëені в табëицÿõ 1 та 2. 

Îбстеæені ãðóïи äітей віðоãіäно 
віäðіçнÿëисü çа антðоïометðи÷ними õа-
ðактеðистиками, а саме çа масою тіëа 
та çðостом. Вік та статü не вïëиваëи на 
ваðіабеëüністü ïокаçника ²ÌÒ обстеæениõ 
äітей (табë. 1). 

Ïðовеäений äисïеðсійний анаëіç виÿвив 
віðоãіäний вïëив вікó на ваðіабеëüністü 
ïокаçників ÌÙÊÒ (табë. 2). Встановëено 
віðоãіäне çбіëüøеннÿ ïокаçників ÌÙÊÒ на 
ðівні всüоãо скеëета, ïоïеðековоãо віääіëó 
õðебта та ïðоксимаëüноãо віääіëó ëіво¿ 
стеãново¿ кістки ç віком ÿк ó äів÷аток, так 
і в õëоï÷иків. 

Çа ïокаçниками тіëобóäови виçна÷ені 
віðоãіäні віäмінності ïокаçника çнеæиðено¿ 
та æиðово¿ маси çаëеæно віä статі ç віком 
(табë. 3).

Ãістоãðами ðоçïоäіëó ïацієнтів çа ïо-
каçниками мінеðаëüно¿ щіëüності кістково¿ 
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Таблиця 1. Антропометричні характеристики обстежених дітей залежно від віку та статі

Вікова ãðóïа, ðоки 10 11 12 13 14 15 16
F p

Ïокаçники
n 

9 26 24 33 44 23 9
Ñтатü

Çðіст, м
Æіно÷а 1,46±0,10 1,52±0,11 1,57±0,10 1,59±0,08 1,64±0,08 1,65±0,02 1,67±0,12 6,52 <0,000001

чоëові÷а 1,48±0,03 1,50±0,11 1,59±0,12 1,67±0,07 1,75±0,10 1,73±0,12 1,77±0,05 12,46 <0,000001
Всÿ ãðóïа 1,47±0,09 1,51±0,11 1,58±0,11 1,63±0,08 1,68±0,10 1,69±0,10 1,73±0,08 16,38 <0,000001

Ìаса, кã
Æіно÷а 38,53±8,15 48,68±15,16 47,15±8,19 50,16±10,42 51,52±7,71 58,09±8,52 63,12±16,03 3,86 0,02

чоëові÷а 34,19±3,29 46,82±15,77 49,17±8,96 56,27±13,12 56,26±7,96 65,45±14,49 63,59±6,98 4,63 0,0005
Всÿ ãðóïа 37,57±7,41 47,68+15,21 48,20±8,47 53,31±12,11 53,24±8,05 61,93±12,34 63,43±9,73 1,00 0,426

²ÌÒ, ó.о.
Æіно÷а 17,76±1,70 20,47±4,07 19,43±2,99 19,57±2,84 19,19±2,53 21,40±3,22 22,48±3,43 1,83 0,104

чоëові÷а 15,59±0,91 20,27±4,61 19,66±3,67 20,20±4,10 18,45±2,63 21,84±4,18 20,45±2,54 0,87 0,518
Всÿ ãðóïа 17,27±1,78 20,36±4,28 19,55±3,29 19,89±3,50 18,92±2,56 21,63±3,67 21,13±2,83 1,00 0,428

Таблиця 2. Показники мінеральної щільності кісткової тканини обстежених дітей  залежно від віку та статі

Вікова ãðóïа, ðоки 10 11 12 13 14 15 16
F p

Ïокаçники
n

7 12 12 16 28 11 3
Ñтатü

ÌÙÊÒВÑ, ã/см2
Æіно÷а 0,80±0,02 0,80±0,03 0,89±0,02 0,86±0,02 0,92±0,01 0,97±0,03 0,92±0,01 8,26 <0,00001

чоëові÷а 0,80±0,02 0,82±0,02 0,84±0,02 0,86±0,01 0,93±0,01 1,00±0,02 0,96±0,02 18,5 <0,00001
Всÿ ãðóïа 0,80±0,02 0,82±0,02 0,84±0,02 0,86±0,01 0,93±0,01 1,00±0,02 0,96±0,02 18,5 <0,00001

ÌÙÊÒÏХ, ã/см2
Æіно÷а 0,71±0,04 0,75±0,05 0,85±0,03 0,79±0,03 0,90±0,02 1,00±0,04 0,97±0,05 6,11 <0,00001

чоëові÷а 0,63±0,00 0,67±0,02 0,67±0,03 0,76±0,03 0,84±0,03 0,90±0,04 0,93±0,03 11,81 <0,00001
Всÿ ãðóïа 0,69±0,03 0,70±0,03 0,76±0,03 0,78±0,02 0,88±0,02 0,95±0,03 0,95±0,02 13,5 <0,00001

ÌÙÊÒÑÊ, ã/см2
Æіно÷а 0,72±0,03 0,77±0,04 0,83±0,03 0,80±0,03 0,83±0,02 0,94±0,04 0,86±0,03 3,21 0,007

чоëові÷а 0,68±0,02 0,78±0,02 0,76±0,02 0,84±0,03 0,89±0,03 0,94±0,04 0,92±0,04 5,95 <0,00001
Всÿ ãðóïа 0,71±0,02 0,77±0,02 0,80±0,02 0,82±0,02 0,85±0,02 0,94±0,03 0,90±0,03 7,67 <0,00001

Ï ð и м і т к и : ÌÙÊÒВÑ – мінеðаëüна щіëüністü кістково¿ тканини на ðівні всüоãо скеëета, ÌНÊÒВÑ – 
мінеðаëüна наси÷еністü на ðівні всüоãо скеëета, ÌÙÊÒÏХ – мінеðаëüна щіëüністü на ðівні ïоïеðековоãо 
віääіëó õðебта, ÌÙÊÒÑÊ  – мінеðаëüна щіëüністü кістково¿ тканини на ðівні ïðоксимаëüноãо віääіëó ëіво¿ 
стеãново¿ кістки.

Таблиця 3. Показники тілобудови в дітей, залежно від віку та статі

Вікова ãðóïа, ðоки 10 11 12 13 14 15 16
F pÏокаç-

ники
n

9 26 24 33 44 23 9
Ñтатü

Æиðова 
масса, ã

Æіно÷а 10611,47±1109,11 15917,61±2290,00 13478,80±1554,49 16247,99±1673,28 15759,65±940,68 18432,85±1640,23 24986,27±6230,64 2,73 0,018
чоëові÷а 7104,80±1221,40 13998,41±2732,44 15171,22±1915,63 13503,77±2033,36 8915,50±678,70 11672,23±1900,94 11732,00±2750,30 1,29 0,272
Всÿ ãðóïа 9832,21±1012,27 14884,19±1786,65 14325,01±1219,22 14834,30±1326,68 13270,87±814,92 14905,57±1430,36 16150,09±3356,59 0,95 0,46

Çне-
æиðена 
масса, ã

Æіно÷а 26528,70±1976,62 31139,16±2380,67 32942,20±1108,83 32165,63±1361,35 33933,44±842,30 37382,21±1279,77 35849,77±3895,37 3,56 0,004
чоëові÷а 25722,60±1072,80 31289,94±1632,45 32379,33±1264,17 40800,59±1578,86 45136,19±1453,43 51315,55±2756,81 49424,38±1196,89 19,02 <0,00001
Всÿ ãðóïа 26349,57±1524,83 31220,35±1377,44 32660,76±824,39 36613,94±1282,68 38007,17±1107,63 44651,78±2130,87 44899,51±2641,97 13,27 <0,00001

Æиðова 
масса, %

Æіно÷а 27,27±1,01 31,08±2,52 27,08±1,80 31,51±1,86 30,09±1,22 31,23±1,74 38,37±5,89 1,53 0,18
чоëові÷а 20,65±2,15 26,89±2,87 29,76±2,67 22,66±2,09 15,66±0,80 17,18±1,77 17,85±3,13 5,57 <0,00001
Всÿ ãðóïа 25,80±1,29 28,83±1,94 28,42±1,60 26,95±1,59 24,84±1,34 23,90±1,93 24,69±4,32 1,09 0,371

тканини на ðівні ïоïеðековоãо віääіëó 
õðебта та ïðоксимаëüноãо віääіëó стеãново¿ 
кістки в äів÷аток та õëоï÷иків ïðеäставëені 
на ðис. 1.

Вïëив вікó на ïокаçники мінеðаëüно¿ 
щіëüності кістково¿ тканини в ðіçниõ 
äіëÿнкаõ скеëета та віäмінності ïокаçників 
ÌÙÊÒ та тіëобóäови міæ ãðóïами çаëеæно 
віä вікó виçна÷аëи çа äоïомоãою кðитеðію 
Øеôôе (Scheffe’s test). 

Ó äів÷аток 14 ðоків (ð=0,02) та 15 ðоків 
(ð=0,02) виÿвëені віðоãіäні віäмінності 
ÌÙÊÒВÑ ïоðівнÿно ç 10-ðі÷ними. Êðім 
тоãо, 15-ðі÷ні äів÷ата маëи біëüøó 
ÌÙÊÒВÑ ïоðівнÿно ç віковою ãðóïою 13 

ðоків (ð=0,02). Ïокаçники ÌÙÊÒÏХ бóëи 
віðоãіäно вищі в äів÷аток 11 (ð=0,06), 13 
(ð=0,03) та 15 ðоків (ð=0,05) ïоðівнÿно ç 
10-ðі÷ними. ÌÙÊÒÑÊ виçна÷ена віðоãіäно 
вищою в äів÷аток 16 ðоків (ð=0,038) 
ïоðівнÿно ç 10 ðі÷ними. Çа мінеðаëüною 
наси÷еністю скеëета встановëено віðоãіäне 
çбіëüøеннÿ ïокаçника в 14 (ð=0,03), 15 
(ð=0,001) і 16-ðі÷ниõ (ð=0,02) äів÷аток 
ïоðівнÿно ç 10-ðі÷ними. Ïокаçник æиðово¿ 
маси та ¿¿ ÷астка (%) в äів÷аток віðоãіäно 
не віäðіçнÿëасü çаëеæно віä вікó. Ùоäо 
çнеæиðено¿ маси, то ó віковій ãðóïі 15 
ðоків сïостеðіãавсÿ віðоãіäно вищий ïокаç-
ник ïоðівнÿно ç 10-ðі÷ними (ð=0,01). 
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Ó õëоï÷иків віðоãіäне çбіëüøеннÿ 
ÌÙÊÒВÑ ïоðівнÿно ç 10-ðі÷ними виÿвëено 
ó віковій ãðóïі 15 ðоків (ð=0,03); ïоðівнÿно 
ç 11-ðі÷ними – ó віковиõ ãðóïаõ 14 (ð=0,03), 
15 (ð=0,0002) та 16 ðоків (ð=0,04); ïоðів-
нÿно іç 12-ðі÷ними – ó віковиõ ãðóïаõ 14 
(ð=0,04), 15 (ð=0,00002) та 16 ðоків (ð=0,008). 
ÌÙÊÒÏХ ó õëоï÷иків є віðоãіäно вищою 
ïоðівнÿно ç 11-ðі÷ними ó віці 14 (ð =0,03), 
15 (ð=0,001) та 16 ðоків (ð=0,004); ó ïоðів-
нÿнні іç 12-ðі÷ними – ó віці 14 (ð=0,007), 
15 (0,0007) та 16 ðоків (ð=0,0007). Ùоäо 
ÌÙÊÒÑÊ віðоãіäне çðостаннÿ ïокаçників 
встановëено в 15-ðі÷ниõ õëоï÷иків ïоðів-
нÿно ç 11-ðі÷ними (ð=0,024) та 12-ðі÷ними 
(ð=0,008). Ìінеðаëüна наси÷еністü кістко-
во¿ тканини віðоãіäно çбіëüøóваëасü ç ві-

ком ïоðівнÿно ç 10-ðі÷ними – ó віковиõ 
ãðóïаõ õëоï÷иків 15 (ð=0,06) та 16 ðоків 
(ð=0,02); ïоðівнÿно ç 11-ðі÷ними – ó віко-
виõ ãðóïаõ 14 (ð=0,0001), 15 (ð=0,000001) 
та 16 ðоків (ð=0,002). Çа æиðовою масою 
віðоãіäниõ віäмінностей çаëеæно віä вікó в 
õëоï÷иків не встановëено. частка æиðово¿ 
маси ó 14-ðі÷ниõ (ð=0,029) õëоï÷иків ві-
ðоãіäно çбіëüøóваëасü ïоðівнÿно ç 11-ðі÷-
ними; а такоæ ó 14 (ð=0,03) та 15-ðі÷-
ниõ (ð=0,028) – ïоðівнÿно іç 12-ðі÷ними 
õëоï÷иками. Çа çнеæиðеною масою 
виÿвëені віðоãіäні віäмінності ïоðівнÿно ç 
10-ðі÷ними õëоï÷иками ó віковиõ ãðóïаõ 
14 (ð=0,019), 15 (ð=0,0005) та 16 ðоків 
(ð=0,005); ó ïоðівнÿнні ç 11-ðі÷ними – ó 
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Ðèñ. 1. Ãіñтîãраìè рîзïîдіëó ïаöіºнтів за ïîказнèкаìè ìінераëьнî¿ щіëьнîñті кіñткîвî¿ тканèнè. 
Ïðимітки: А – çа мінеðаëüною щіëüністю кістково¿ тканини на ðівні ïоïеðековоãо віääіëó õðебта (в 
äів÷аток), Á – çа мінеðаëüною щіëüністю кістково¿ тканини на ðівні ïðоксимаëüноãо віääіëó ëіво¿ стеãново¿ 
кістки (в äів÷аток), В – çа мінеðаëüною щіëüністю кістково¿ тканини на ðівні ïоïеðековоãо віääіëó õðебта (в 
õëоï÷иків), Ã – çа мінеðаëüною щіëüністю кістково¿ тканини на ðівні ïðоксимаëüноãо віääіëó ëіво¿ стеãново¿ 

кістки (в õëоï÷иків).
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віковиõ ãðóïаõ 13 (ð=0,015), 14 (ð=0,0005), 
15 (ð<0,00001) та 16 ðоків (ð=0,0004).

Òаким ÷ином, ïокаçники ÌÙÊÒВÑ, 
ÌÙÊÒÏХ та ÌÙÊÒÑÊ çбіëüøóютüсÿ ç 
віком, äосÿãаю÷и віðоãіäниõ віäмінностей 
ïоðівнÿно ç 10-ðі÷ними äітüми ó віковиõ 
ãðóïаõ 14-15 ðоків.

Вïëив статі на ïокаçники ÌÙÊÒ та 
тіëобóäови в обстеæениõ äітей, ãðаôіки 
ïокаçників ÌÙÊÒ та тіëобóäови çаëеæно 
віä вікó та статті ïðеäставëено на ðис. 2-3. 

Ïðи анаëіçі äосëіäæóваниõ äаниõ 
ÌÙÊÒ та тіëобóäови в 10-ðі÷ниõ äі-
тей виÿвëено ëиøе äостовіðнó ðіçни-
цю в ïокаçникаõ æиðово¿ маси, ó äів÷а-
ток äана веëи÷ина бóëа віðоãіäно вищою 
(ð=0,02). В 11-ðі÷ниõ øкоëÿðів статевиõ 
віäмінностей ó äосëіäæóваниõ веëи÷инаõ 
не виÿвëено. 

Ó 12-ðі÷ниõ äів÷аток ïокаçники 
ÌÙÊÒ на ðівні всüоãо скеëета (ð=0,007), 
ïðоксимаëüноãо віääіëó ëіво¿ стеãново¿ 

кістки (ð=0,04) та ïоïеðековоãо віääіëó 
õðебта (ð=0,005) бóëи äостовіðно вищими 
в ïоðівнÿнні ç ¿õ оäноëітками. Виÿвëені 
віäмінності çóмовëені особëивостÿми стате-
воãо äоçðіваннÿ äітей, ÿке в øкоëÿðок  
настає ðаніøе, ніæ ó õëоïців, на 1-2 
ðоки. Ó сеðеäнüомó в 12 ðоків ó äів÷аток 
ç’ÿвëÿєтüсÿ менаðõе, ïісëÿ ÿкоãо темïи 
ðостó сïовіëüнюютüсÿ, а віäïовіäно й øвиä-
кістü мінеðаëіçаці¿ кістково¿ тканини.

Ó 13-15 ðі÷ниõ äітей виÿвëено äостовіðні 
віäмінності ëиøе в тіëобóäові та çðості, 
що çóмовëено вïëивом статевиõ ãоðмонів. 
Ó õëоï÷иків віäçна÷аютüсÿ віðоãіäно 
вищі ïокаçники çðостó в 13 (ð=0,008), 14 
(ð=0,0002) та 15 ðоків (ð=0,003). Ó 16 ðоків 
äостовіðно¿ ðіçниці в äаниõ ïокаçникаõ не 
виÿвëено. Òакоæ ó õëоï÷иків, ïо÷инаю÷и іç 
13-ðі÷ноãо вікó, çðостає ïокаçник çнеæи-
ðено¿ маси, ÿкий äостовіðно вищий ó 
ïоðівнÿнні ç äів÷атками в 13 (ð=0,008), 14 
(ð=0,00001), 15 ðоків (ð=0,002). Ó 16-ðі÷-

Ðèñ. 2. Ïîказнèкè ìінераëьнî¿ щіëьнîñті кіñткîвî¿ 
тканèнè на рівні вñьîãî ñкеëета (À), ïîïерекîвîãî 
віддіëó хребта (В) та ïрîкñèìаëьнîãî віддіëó 
ëівî¿ ñтеãнîвî¿ кіñткè (Ñ) в дітеé заëежнî від 
вікó. Ïðимітка. # – віðоãіäністü ðіçниці в ïокаç-

никаõ p<0,01.

Ðèñ. 3. Ïîказнèкè жèрîвî¿ (À), знежèренî¿ (В) 
ìаñè та відñîтка жèрîвî¿ ìаñè (Ñ) в дітеé заëежнî 
від вікó та ñтаті. Ïðимітки: * – äостовіðністü 
ðіçниці, p<0,05; # – äостовіðністü ðіçниці, p<0,01; 

† – äостовіðністü ðіçниці, p<0,001.
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ниõ õëоïців äаний ïокаçник çаëиøаєтüсÿ 
äостовіðно вищим (ð=0,032) ó ïоðівнÿнні іç 
øкоëÿðками-оäноëітками. 

Ó äів÷ат іç 12 ðі÷ноãо вікó çðостає 
віäсоток æиðово¿ маси. Даний ïокаçник 
віðоãіäно вищий ó 13 (ð=0,004), 14  
(ð=0,00001), 15 ðоків (ð=0,0001). Ó 16-ðі÷-
ниõ äів÷аток віäсоток æиðово¿ маси є äо-
стовіðно вищим ó ïоðівнÿнні іç õëоïцÿми-
оäноëітками (ð=0,01).

Ïокаçник æиðово¿ маси äостовіðно 
віäðіçнÿвсÿ ëиøе в 14 (ð=0,00008) та 
15 ðі÷ниõ äів÷ат (ð=0,014) ïоðівнÿно іç 
õëоïцÿми. Òаким ÷ином, виÿвëені статеві 
віäмінності в ïокаçникаõ ÌÙÊÒ та 
тіëобóäови обóмовëені особëивостÿми 
статевоãо äоçðіваннÿ.

Îбмеæеннÿ отðиманиõ ðеçóëüтатів. 
Неçваæаю÷и на те, що ïðовеäене äосëіä-
æеннÿ ç метою виçна÷еннÿ ноðмативниõ 
ðеôеðентниõ äаниõ щоäо ïокаçників 
ÌÙÊÒ та тіëобóäови в äітей та ïіäëітків 
ðіçноãо вікó та статі – ïеðøе в Óкðа¿ні, 
є ïевні обмеæеннÿ стосовно викоðистаннÿ 
отðиманиõ нами ðеçóëüтатів: маëа 
кіëüкістü äітей ó віковиõ ãðóïаõ 10 
та 16 ðоків; викоðистаннÿ аðеаëüно¿ 
(ïëощинно¿), а не об’ємно¿ (воëюметðи÷но¿) 
ÌÙÊÒ.

Вèñнîвкè
1. Ïðовеäене  äосëіäæеннÿ є ïеðøим в 

Óкðа¿ні стосовно ствоðеннÿ баçи ðеôеðент-
ниõ ноðмативниõ äаниõ щоäо мінеðаëüно¿ 
щіëüності кістково¿ тканини та ïокаçни-
ків тіëобóäови (æиðово¿ маси, çнеæиðено¿ 
маси та віäсоткó æиðово¿ маси) в äітей та 
ïіäëітків Óкðа¿ни.

2. Вік віðоãіäно вïëиває на ваðіабеëü-
ністü ïокаçників мінеðаëüно¿ щіëüності 
кістково¿ тканини та тіëобóäови в äітей та 
ïіäëітків.

3. ÌÙÊÒ на ðівні всüоãо скеëета, ïоïе-
ðековоãо віääіëó õðебта та ïðокси маëüноãо 
віääіëó ëіво¿ стеãново¿ кістки äостовіðно 
вища в äів÷аток 12 ðоків (p<0,01) ïоðівнÿно 
іç õëоï÷иками.

4. Çміни в тіëобóäові обстеæениõ äітей 
обóмовëені статевим äиçмоðôіçмом. Ó 
äів÷а ток 14-15 ðоків сïостеðіãаютüсÿ 
äостовіðно вищі ïокаçники æиðово¿ маси 
(p<0,001) та в 13-16 ðоків – віäсотка æи-
ðово¿ маси (p<0,01-0,001), натомістü ó 

õëоï÷иків ó 13-16 ðоків – çнеæиðено¿ маси 
(p<0,01-0,001).
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Ñеðäе÷но-сосóäистые çабоëеваниÿ (ÑÑÇ) 
сеãоäнÿ – актóаëüнаÿ ïðобëема миðовой и 
национаëüной меäицины. В свою о÷еðеäü 
äеôицит и неäостато÷ностü витамина D 
становитсÿ эïиäемией во мноãиõ стðанаõ 
миðа [11], а äанные ïосëеäниõ метаана-
ëиçов ðасценивают витамин D как новый 
ôактоð ðиска ÑÑÇ. 

Áоëее ÷ем в 20 ïеðекðестныõ иссëеäо-
ваниÿõ [17] иçó÷аëасü свÿçü меæäó 25-ãи-
äðоксивитамином D [25(OH)D] ïëаçмы кðо-
ви и аðтеðиаëüным äавëением иëи ðасïðо-
стðаненностüю аðтеðиаëüной ãиïеðтенçии 
(АÃ). Ñамое боëüøое иç этиõ иссëеäова-
ний – NHANES-III ïокаçаëо, ÷то систоëи-
÷еское кðовÿное äавëение и ïóëüсовое äав-
ëение обðатно и äостовеðно коððеëиðова-
ëи с óðовнем 25(OH)D ïëаçмы кðови сðе-
äи 12 644 ó÷астников [15]. Эти ðеçóëüта-
ты быëи ïоäтвеðæäены и анаëиçом ïоä-
ãðóïï, в котоðыõ воçðаст-свÿçанное óвеëи-
÷ение систоëи÷ескоãо аðтеðиаëüноãо äав-
ëениÿ быëо çна÷итеëüно ниæе ó ïациен-
тов с äостато÷ным óðовнем витамина D [6, 
10]. Ïоäавëÿющее боëüøинство этиõ иссëе-
äований ïокаçывают, ÷то ниçкий óðовенü 
25(OH)D в ïëаçме кðови свÿçан с óвеëи-
÷ением аðтеðиаëüноãо äавëениÿ иëи вы-
сокой ðасïðостðаненностüю ãиïеðтенçии. 
Ñëеäóет отметитü, ÷то оценка аðтеðиаëü-
ноãо äавëениÿ в этиõ иссëеäованиÿõ ïо÷-

ти всеãäа ïðовоäиëасü на основе еäини÷но-
ãо иçмеðениÿ (как ïðавиëо, во вðемÿ ïðи-
ема в кабинете вðа÷а). Îäнако в ðÿäе ис-
сëеäований не наõоäиëи äостовеðной свÿçи 
меæäó 25(OH)D и аðтеðиаëüным äавëени-
ем [7, 9, 14, 15]. Ïо äанным Ôðаминãемско-
ãо 5-ëетнеãо набëюäениÿ çа 1739 ó÷астни-
ками, ëюäи с ниçким сывоðото÷ным óðов-
нем 25(OH)D (<37,5 нмоëü/ë) быëи боëее 
скëонны к ðаçвитию ÑÑÇ (62%), ÷ем äðó-
ãие ó÷астники [18]. Ñðеäи >18000 амеðи-
канскиõ мóæ÷ин – меäицинскиõ ðаботни-
ков, котоðыõ набëю äаëи в те÷ение 10 ëет, 
ниçкий óðовенü 25(OH)D (≤37,5 нмоëü/ë), 
ïо сðавнению с высоким óðовнем 25(OH)
D (≥75 нмоëü/ë), ïокаçаë óäвоение ÷асто-
ты сëó÷аев иøеми÷еской боëеçни сеðäца 
(ÈÁÑ) [2]. Ëабоðатоðные иссëеäованиÿ так-
æе ïокаçывают, ÷то витамин D осóщест-
вëÿет ôóнкцию сосóäистой çащиты [1, 8] 
÷еðеç ãëаäкомыøе÷ные кëетки сосóäов, эн-
äотеëиаëüные кëетки, каðäиомиоциты, ко-
тоðые имеют 1α-ãиäðоксиëаçó, котоðаÿ 
ïðеобðаçóет 25(OH)D в 1,25-äиãиäðоксиви-
тамин D [1,25(OH)2D], естественный ëиãанä 
ðецеïтоðа витамина D [12, 19].

Öеëью настоÿщеãо иссëеäованиÿ быëо 
иçó÷итü ÷астотó äеôицита/неäостато÷но-
сти 25(OH)D в ïëаçме кðови и óстановитü 
вçаимосвÿçи с ïокаçатеëÿми аðтеðиаëüно-
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Резюме. Ñеðäе÷но-сосóäистые çабоëеваниÿ (ÑÑÇ) сеãоäнÿ – актóаëüнаÿ ïðобëема миðовой и национаëüной 
меäицины. В свою о÷еðеäü äеôицит и неäостато÷ностü витамина D становитсÿ эïиäемией во мно-
ãиõ стðанаõ миðа, а äанные ïосëеäниõ метаанаëиçов ðасценивают витамин D как новый ôактоð 
ðиска ÑÑÇ. Ìы ïðовеëи кëини÷еское и äиаãности÷еское обсëеäование 135 æитеëей çаïаäноãо ðеãи-
она Áеëаðóси с аðтеðиаëüной ãиïеðтенçией (39,3%) и иøеми÷еской боëеçнüю сеðäца (ÈÁÑ) (60,7%), 
34 мóæ÷ины и 101 æенщина в воçðасте 59,65±8,16 ëет и 28 ïðакти÷ески çäоðовыõ ëиц. Ïо кëасси-
ôикации Хоëика Ì.Ô., äеôицит витамина D быë óстановëен ó 78% обсëеäованныõ ëиц, неäоста-
то÷ностü – ó 17%, а ноðмаëüный óðовенü витамина D – в 4,5% сëó÷аев. Не найäено äостовеðныõ 
ðаçëи÷ий в ÷астоте встðе÷аемости 25(OH)D äеôицита и неäостато÷ности в çависимости от äиаã-
ноçа. Ñоäеðæание 25(OH)D в ïëаçме кðови ниæе 17 nmol/l ассоцииðовано с ïовыøением ÑАД. 
Óстановëены обðатные коððеëÿционные вçаимосвÿçи меæäó соäеðæанием 25(OH)D в ïëаçме кðо-
ви и весом, ÈÌÒ, ДАД. В ãðóïïе ëиц с ÈÁÑ óстановëена ïðÿмаÿ коððеëÿционнаÿ свÿçü меæäó со-
äеðæанием 25(OH)D в ïëаçме кðови и веëи÷иной энäотеëийçависимой ваçоäиëатации.

Ключевые слова: витамин D, аðтеðиаëüнаÿ ãиïеðтенçиÿ, иøеми÷ескаÿ боëеçнü сеðäца
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ãо äавëениÿ и ôóнкцией энäотеëиÿ сосóäов 
ó ëиц с АÃ и ÈÁÑ.

Ìатерèаëы è ìетîды. Ñ сентÿбðÿ ïо 
маðт 2010 ã. и в мае 2011 ã. нами ïðовеäе-
но кëинико-äиаãности÷еское обсëеäование 
135 æитеëей çаïаäноãо ðеãиона Áеëаðóси 
с АÃ (39,3%) и ÈÁÑ (60,7%), 34 мóæ÷ин и 
101 æенщин в воçðасте 59,65±8,16 ëет и 28 
ïðакти÷ески çäоðовыõ ëиц (ãðóïïа I). В мае 
2011 ã. набоð ïðовоäиëсÿ метоäом оäномо-
ментноãо обсëеäованиÿ совместно с ãðóï-
ïой иссëеäоватеëей иç отäеëа кëини÷еской 
ôиçиоëоãии и ïатоëоãии оïоðно-äвиãатеëü-
ноãо аïïаðата ÃÓ «Èнститóта ãеðонтоëоãии 
НАÌН Óкðаины». Èç общеãо ÷исëа мы об-
сëеäоваëи 57 ëиц в 2010 ã. (ãðóïïа II) и 78 – 
в 2011 ã. (ãðóïïа III). Êðитеðиÿми вкëю÷е-
ниÿ в иссëеäование быëи ïоäтвеðæäен-
наÿ ðанее ÈÁÑ (оïðосник G. Rose, иçмене-
ниÿ на ЭÊÃ, инôаðкт миокаðäа в анамне-
çе, веëоэðãометðи÷еский тест, äанные ко-
ðонаðоãðаôии) и/иëи АÃ. В иссëеäование 
не вкëю÷аëисü ïациенты с симïтомати÷е-
ской АÃ, саõаðным äиабетом, остðыми ин-
ôекционными çабоëеваниÿми, наðóøениÿ-
ми ôóнкции ïе÷ени и ïо÷ек, неäостато÷но-
стüю кðовообðащениÿ свы øе I стеïени, а 
такæе çабоëеваниÿми, тðебóющими ïðиема 
ãоðмонаëüныõ ïðе ïаðатов.

Èçмеðен ðÿä антðоïометðи÷ескиõ äан-
ныõ – ðост, масса теëа, ïо общеïðиçнан-
ной ôоðмóëе ðасс÷итан инäекс массы теëа 
(ÈÌÒ) – вес в кã/ðост в метðаõ2, а такæе 
оôисное систоëи÷еское (ÑАД) и äиастоëи-
÷еское (ДАД) аðтеðиаëüное äавëение, ÷а-
стота сеðäе÷ныõ сокðащений (чÑÑ). 

Îïðеäеëение óðовнÿ каëüциÿ (Ca) и 
ôосôоðа (P) в ïëаçме кðови ïðовоäиëосü 
óниôициðованным коëоðиметðи÷еским ме-
тоäом на сïектðоôотометðе «Salar».

Èссëеäование ïокаçатеëей ëиïиäоãðам-
мы ïðовоäиëи эëектðоôоðети÷еским мето-
äом на øестиканаëüном сïектðоôотометðе 
«Salar» (ÐÁ) с оïðеäеëением общеãо õо-
ëестеðина (ÎХÑ), ëиïоïðотеиäов высокой 
ïëотности (ËÏВÏ), ëиïоïðотеиäов ниçкой 
ïëотности (ËÏНÏ) и тðиãëицеðиäов (ÒÃ). 

На баçе центðаëüной наó÷но-иссëеäо-
ватеëüской ëабоðатоðии ÃðÃÌÓ оïðеäе-
ëÿëи соäеðæание ïаðатиðеоиäноãо ãоðмо-
на (ÏÒÃ) в сывоðотке кðови на иммóно-
ôеðментном анаëиçатоðе «Sunrise» ôиðмы 
«Tecan» (Австðиÿ) с ïðименением ðеаãен-

тов «DRG» (ÑØА). На этом æе аïïаðате с 
ïðименением ðеаãентов «DRG» оïðеäеëÿëи 
25(OH)D в 2010 ãоäó. Îïðеäеëение 25(OH)D 
в сывоðотке кðови в 2011 ãоäó ïðовоäиëосü 
на баçе отäеëа кëини÷еской ôиçиоëоãии и 
ïатоëоãии оïоðно-äвиãатеëüноãо аïïаðата 
ÃÓ «Èнститóта ãеðонтоëоãии НАÌН Óкðа-
ины» тоæе иммóноôеðментным метоäом на 
иммóноôеðментном анаëиçатоðе Eleksys 
2010 (Roche Diagnostics, Ãеðманиÿ) тест-
системами Cobas. 

Ñ ïомощüю аïïаðатно-ïðоãðаммно-
ãо комïëекса «Èмïекаðä-Ì» (ÐÁ) оцени-
ваëасü ôóнкциÿ энäотеëиÿ сосóäов ïðеä-
ïëе÷üÿ ïðи ïðовеäении ïðобы с ðеактив-
ной ãиïеðемией, скоðостü ðасïðостðанениÿ 
ïóëüсовой воëны (ÑÐÏВ, м/с). Ìетоäом ðе-
оимïеäансоãðаôии иçмеðÿëасü исõоä наÿ 
скоðостü кðовенаïоëнениÿ обоиõ ïðеäïëе-
÷ий в ïокое (ïосëе 10-15 минóтноãо ïðе-
бываниÿ боëüноãо в ãоðиçонтаëüном ïоëо-
æении) и в те÷ении 5 минóт ïосëе äеком-
ïðессии манæеты, äавëение в котоðой ïо-
выøаëи на 50 мм ðт. ст. от исõоäноãо. Ðе-
активнóю ãиïеðемию оцениваëи как энäо-
теëийçависимóю ваçоäиëатацию (ЭÇВД) – 
ïокаçатеëü относитеëüноãо иçменениÿ от 
исõоäной максимаëüной скоðости кðове-
наïоëнениÿ (Δdz/dt) в те÷ение ïеðвой ми-
нóты ïосëе ïðекðащениÿ оккëюçии. ЭÇВД 
с÷итаëасü соõðаненной, есëи Δdz/dt со-
ставëÿë боëее 12%. Ïðиçнаком äисôóнкции 
энäотеëиÿ (ДЭ) 1-ой стеïени с÷итаëи äиа-
ïаçон çна÷ений Δdz/dt от 12% äо -2% ÷е-
ðеç 1 минóтó ïосëе снÿтиÿ манæетки, от 
-2% äо -15% – соответствоваë 2-ой стеïени 
ДЭ, менее -15% соответствоваë 3-ей стеïе-
ни ДЭ. Эëасти÷ностü аðтеðиаëüной стенки 
с÷итаëасü соõðаненной ïðи ÑÐÏВ <12 м/с.

Ñтатисти÷ескаÿ обðаботка ðеçóëü-
татов иссëеäованиÿ осóществëÿëасü с ïо-
мощüю ïакета ïðикëаäныõ ïðоãðамм 
«STATISTICA 7.0». Ïðеäставëение äан-
ныõ соответствоваëо õаðактеðó иõ ðасïðе-
äеëениÿ: ïðи ноðмаëüном (ïо кðитеðию 
Øаïиðо-Óиëка) – в виäе сðеäнеãо çна÷е-
ниÿ и станäаðтноãо откëонениÿ (M±SD), 
ïðи отëи÷ном от ноðмаëüноãо –  в виäе ме-
äианы (Me) и меæкваðтиëüноãо ðаçмаõа 
[LQ-UQ]. Ïðи ноðмаëüном ðасïðеäеëении 
äëÿ ïðовеðки ãиïотеçы о ðавенстве сðеä-
ниõ çна÷ений äвóõ ãðóïï ïеðеменной ис-
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ïоëüçоваëи кðитеðий Ñтüюäента (t). Åсëи 
ðасïðеäеëение ïеðеменной не соответство-
ваëо ноðмаëüномó, сðавнение äвóõ неçави-
симыõ ãðóïï иçó÷аемой ïеðеменной ïðово-
äиëи с ïомощüю теста Ìанна-Óитни. Дëÿ 
оценки свÿçи меæäó ïеðеменными исïоëü-
çоваëи коððеëÿционный анаëиç Ïиðсона 
(r) и неïаðаметðи÷еский коððеëÿционный 
анаëиç Ñïиðмана (R). Дëÿ иссëеäованиÿ 
вëиÿниÿ нескоëüкиõ ôактоðов, а такæе иõ 
комïоçиций на веëи÷инó иçó÷аемоãо ïока-
çатеëÿ ïðименÿëсÿ мноãоôактоðный äис-
ïеðсионный анаëиç ANOVA. Диаãности-
÷ескаÿ çна÷имостü оïðеäеëÿëасü с ïомо-
щüю ROC-анаëиçа. Нóëеваÿ ãиïотеçа от-
веðãаëасü на óðовне çна÷имости p≤0,05 äëÿ 
каæäоãо иç исïоëüçованныõ тестов.

Ðезóëьтаты. Îбщаÿ õаðактеðистика об-
сëеäованныõ ãðóïï ïðеäставëена в табëи-
це 1, иç котоðой виäно, ÷то ãðóïïа ïðак-
ти÷ески çäоðовыõ ëиц отëи÷аëасü (p<0,05) 
от обеиõ ãðóïï ïациентов ïо боëüøинствó 
óкаçанныõ ïокаçатеëей, в то вðемÿ как 
ãðóïïы ïациентов отëи÷аëисü тоëüко ïо 
ïоëó – в ãðóïïе II мóæ÷ины составиëи 35% 
ïðотив 18% (p=0,026) в ãðóïïе III и ÑАД, 
ïоскоëüкó в ãðóïïе III ëиц с АÃ быëо боëü-
øе – 46% ïðотив 30% в ãðóïïе II (p>0,05). 
Дисïеðсионный анаëиç ANOVA ïокаçаë 
äостовеðные отëи÷иÿ (p<0,05) меæäó ãðóï-
ïой мóæ÷ин и æенщин (40 и 123 соответ-

ственно) ïо весó, ðостó, чÑÑ ïо кðитеðиÿм 
Kruskal-Wallis and Median test.

Êак виäно иç табëицы 2, основные ãðóï-
ïы, сôоðмиðованные с исïоëüçованием оä-
ниõ и теõ æе кðитеðиев вкëю÷ениÿ и ис-
кëю÷ениÿ, но в ðаçные ãоäы, статисти÷ески 
äостовеðно ðаçëи÷аëисü тоëüко ïо óðовню 
25(OH)D ïëаçмы кðови. ЭÇВД быëа соõðа-
ненной ó 29% обсëеäованныõ. Ïðиçнаки ДЭ 
I стеïени äиаãностиðованы в 22% сëó÷аев, 
ДЭ II ст. в 26%, ДЭ III ст. в 23% сëó÷аев. 
Эëасти÷ностü аðтеðиаëüной стенки остава-
ëасü соõðаненной ó всеõ обсëеäованныõ с 
АÃ, в ãðóïïе ÈÁÑ ÑÐÏВ >12 м/с óстанов-
ëена ó 11 ëиц (13%).

Несовïаäение ðеçóëüтатов объÿснÿетсÿ 
тем, ÷то оïðеäеëение концентðации 25(OH)
D в 2010 и в 2011 ãоäаõ ïðоиçвоäиëосü в 
ðаçныõ (сеðтиôициðованныõ) ëабоðа-
тоðиÿõ, неиäенти÷ными метоäиками. Òем 
не менее, математи÷еские метоäы ïоçвоëÿ-
ют объеäинÿтü ðаçноðоäные ãðóïïы в оäнó 
выбоðкó ïосðеäством ноðмиðовки (стан-
äаðтиçации) исõоäныõ äанныõ. В ðеçóëü-
тате ноðмиðованиÿ ïокаçатеëü óтðа÷ива-
ет çависимостü от ôактоðов, ïо котоðым 
он быë станäаðтиçиðован, в äанном сëó-
÷ае – ãоäа и метоäики оïðеäеëениÿ [13]. 
Ноðмаëüно ðасïðеäеëенные сëó÷айные ве-
ëи÷ины Х с ïомощüю ëинейноãо ïðеобðа-
çованиÿ z=(x–Ì)/s (ãäе Ì и σ2 – соответ-

Таблица1. Демографические и антропометрические данные обследуемых групп

Ïокаçатеëи Ãðóïïа I Ãðóïïа II Ãðóïïа III
Êоëи÷ество обсëеäованныõ, n 28 57 78

Воçðаст, ëет 45,8±6,93
p1=0,0001
p2=0,0001

61,3±8,03 60 [55-64]

Ïоë, м/æ 6/22 20/37 14/64
p1=0,03

Ðост, см 165,79±6,51 165,17±7,38 163,27±7,61
Вес, кã 73,25±10,84

p1=0,03
p2=0,009

80,94±19,07 80,74±13,38

ÈÌÒ, кã/м2 26,67±3,86
p1=0,01

p2=0,0005

29,55±5,05 30,45±5,02

ÑАД, мм ðт.ст 120,0 [115-125]
p1=0,0003
p2=0,00001

130,0 [120-140] 140,0 [120-160]
p1=0,03

ДАД, мм ðт.ст 80,0 [70-90]
p1=0,0004
p2=0,00006

90,0 [80-100] 90,0 [80-100]

чÑÑ, óä/мин 68,71±12,09 68,81±11,74 72,38±11,16
Ïðиме÷аниÿ: p1 – ðаçëи÷иÿ ïðи сðавнении с ãðóïïой II, p2 – ðаçëи÷иÿ ïðи сðавнении с ãðóïïой III.
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ственно сðеäнее çна÷ение и äисïеðсиÿ иç-
ó÷аемоãо ïðиçнака) своäÿтсÿ к оäномó и 
томó æе ðасïðеäеëению, котоðое наçыва-
етсÿ станäаðтным. Дëÿ станäаðтноãо ноð-
маëüноãо ðасïðеäеëениÿ Zсðеäнее=0, а s=1. 
Ñтанäаðтиçиðовав таким метоäом äанные 
исõоäныõ ãðóïï, ïоëó÷им оäноðоäные вы-
боðки. Îäноðоäные æе совокóïности моæ-
но объеäинитü в оäнó и тем самым ïоëó-
÷итü о ней боëее ïоëнóю инôоðмацию, а, 
сëеäоватеëüно, и сäеëатü боëее наäеæные 
вывоäы [3].

В наибоëее ÷асто исïоëüçóемой кëасси-
ôикации статóса витамина D еãо äеôицит 
ðасцениваетсÿ ïðи óðовне в ïëаçме кðо-
ви 25(OH)D<50 nmol/l, неäостато÷ностü 
51-75 nmol/l и äостато÷ный (оïтимаëüный) 
óðовенü ïðи  25(OH)D>75 nmol/l [4, 5]. Ðе-
çóëüтаты анаëиçа обесïе÷енности вита-
мином D, ïоëó÷енные ïосëе объеäинениÿ 
станäаðтиçиðованныõ ïокаçатеëей сыво-
ðото÷ноãо соäеðæаниÿ 25(OH)D ó ïациен-
тов основныõ ãðóïï и ëиц ãðóïïы сðав-
нениÿ (n=156), свиäетеëüствóют, ÷то свы-
øе 95% обсëеäованныõ исïытывают неäо-
стато÷ностü витамина D (ðис. 1). Не óста-
новëено äостовеðныõ ðаçëи÷ий ïо ÷астоте 
встðе÷аемости äеôицита/неäостато÷ности 
25(OH)D меæäó ãðóïïами и в çависимости 
от äиаãноçа.

Нами óстановëены äостовеðные (p<0,05) 
обðатные коððеëÿционные свÿçи меæ-
äó 25(OH)D станäаðтиçиðованным и мас-
сой теëа (r=-0,21), 25(OH)D станäаðтиçи-
ðованным и ÈÌÒ (r=-0,19), 25(OH)D стан-
äаðтиçиðованным и чÑÑ (r=-0,19). Îбðат-
наÿ коððеëÿционнаÿ свÿçü меæäó 25(OH)

D станäаðтиçиðованным и ДАД (r=-0,17; 
p<0,05) быëа сиëüнее в ãðóïïе мóæ÷ин 
(r=-0,378; p<0,05). Достовеðныõ коððеëÿ-
ционныõ свÿçей меæäó óðовнем 25(OH)D 
и äðóãими иссëеäóемыми ïокаçатеëÿми не 
óстановëено.

78%

17%

4,50% 0

<50 nM/l

51-75 nM/l

>75 nM/l

Ðèñ. 1. Чаñтîта вñтречаеìîñтè дефèöèта, недîñта-
тîчнîñтè è дîñтатîчнîñтè вèтаìèна D в èзóчае-
ìîé ïîïóëÿöèè ëèö заïаднîãî реãèîна Беëарóñè.

Îценка çна÷имости óðовнÿ 25(OH)D 
ïëаçмы кðови äëÿ ïðоãноçа (äиаãности-
ки) ïовыøениÿ ÑАД ïðовоäиëасü с ïо-
мощüю ROC-анаëиçа (Receiver Operator 
Characteristic-анаëиçа). Ïëощаäü ïоä ROC-
кðивой, ïостðоенной на основании äан-
ныõ об óðовне 25(OH)D и веëи÷ине ÑАД 
(ðис. 2), ðавнÿëасü 0,611 (95% äовеðитеëü-
ный интеðваë 0,512 – 0,711; p<0,05). Îïти-
маëüнаÿ то÷ка ðаçäеëениÿ, ïоçвоëÿющаÿ в 
90% сëó÷аев сäеëатü истинно ïоëоæитеëü-
ное çакëю÷ение (÷óвствитеëüностü) о том, 
÷то веëи÷ина ÑАД ó ïациента свыøе 140 
мм ðт.ст. соответствоваëа сывоðото÷ной 
концентðации 25(OH)D 17 nmol/l (и ниæе). 
Ïðи óðовне 25(OH)D в кðови 72 nmol/l (и 
выøе) äоëÿ истинно отðицатеëüныõ сëó÷а-
ев (сïециôи÷ностü) такæе äостиãает 90%, 
то естü с такой наäеæностüю моæно ис-
кëю÷итü ó ïациентов наëи÷ие ïовыøенно-
ãо ÑАД.

Таблица 2. Показатели кальций-фосфорного, липидного обмена, 25(OH)D и функции эндотелия

Ïокаçатеëи Ãðóïïа I Ãðóïïа II Ãðóïïа III
Êоëи÷ество обсëеäованныõ, n 28 57 78
Ñа, ммоëü/ë 2,35±0,12 2,32±0,17 2,32±0,13
P, ммоëü/ë 0,95±0,28 1,04±0,16 0,91±0,27
ÏÒÃ, pg/ml 51,8±20,9 42,68 [32,36; 72,47] 51,43 [33,69; 72,23]
25(OH)D, nmol/l 44,2±17,95

p1=0,0001
p2=0,039

20,40 [16,10; 30,90] 29,86 [19,95;49,07]
p1=0,005

ÎХÑ, ммоëü/ë 5,05±1,06 5,55±0,91 5,06±1,03
ËÏВÏ, ммоëü/ë - 1,63±0,49 -
ËÏНÏ, ммоëü/ë - 3,35±1,15 -
ÒÃ, ммоëü/ë 1,7±1,26 1,48±0,75 1,67±0,70
ÑÐÏВ, м/с 6,49±2,27 4,9 [3,7;10,0] 5,65 [3,7;8,75]
Δdz/dt,% 9,6 [-3,26;20,9] -4,9 [-19,5;11,4] -0,2 [-8,9;14,6]
Ï ð и м е ÷ а н и ÿ : p1 – ðаçëи÷иÿ ïðи сðавнении с ãðóïïой II, p2 – ðаçëи÷иÿ ïðи сðавнении с ãðóïïой III.
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Ðèñ. 2. ROC-крèваÿ, ïîñтрîеннаÿ на îñнîванèè 
данных îб óрîвне 25(OH)D è веëèчèне ÑÀД.

Ñ ïомощüю мноãоôактоðноãо äисïеð-
сионноãо анаëиçа ANOVA (ðис. 3) óстанов-
ëено, ÷то ïокаçатеëи ÈÌÒ и ДАД совмест-
но вносÿт äостовеðный вкëаä в веëи÷инó 
äисïеðсии станäаðтиçиðованноãо ïокаçа-
теëÿ сывоðото÷ной концентðации 25(OH)
D (F=4,94, p<0,03): ïðи ïовыøенныõ çна-
÷ениÿõ ДАД (выøе 90 мм ðт.ст.) óðовенü 
25(OH)D ïëаçмы кðови не çависит от ÈÌÒ, 
но есëи веëи÷ина ДАД не ïðевыøает веðõ-
нюю ãðаницó ноðмы (менее 90 мм ðт.ст.), 
то ïðи ноðмаëüном ÈÌÒ óðовенü 25(OH)
D ïëаçмы кðови сóщественно выøе, ÷ем ó 
ëиц с ÈÌÒ>29,0 кã/м2.

ИМТ гр*ДАД гр; LS Means
Current effect: F(1, 118)=4,9448, p=,02807
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Ðèñ. 3. Вкëад ÈÌÒ è ДÀД в значенèе дèñïерñèè 
25(OH)D ñтандартèзèрîваннîãî.

Ïациенты, стðаäающие АÃ (53 ÷еëове-
ка), сóщественно отëи÷аëисü от ïациентов 
с ÈÁÑ (82 ÷еëовека) ïо таким ïаðаметðам, 
как воçðаст (соответственно 53,77±6,91 и 
63,45±6,50 ëет, p=0,00001), óðовенü в сы-
воðотке кðови ËÏНÏ (соответственно 
2,77±0,79 и 3,63±1,20 ммоëü/ë, p=0,009), и 

ÒÃ (соответственно 1,06±0,42 и 1,67±0,73 
ммоëü/ë, p=0,005). Îтëи÷ий ïо ÷астоте 
встðе÷аемости äеôицита/неäостато÷ности 
25(OH)D в ïëаçме кðови ни от всей выбоð-
ки, ни меæäó ãðóïïами не ïоëó÷ено. Ó ïа-
циентов с ÈÁÑ (n=55) óстановëена ïðÿмаÿ 
коððеëÿционнаÿ свÿçü меæäó óðовнем в 
ïëаçме кðови 25(OH)D станäаðтиçиðован-
ным и ïокаçатеëем ЭÇВД – Δdz/dt (R=0,33; 
p=0,014), ÷то ïоäтвеðæäает вëиÿние вита-
мина D на энäотеëий сосóäистой стенки и 
моæет свиäетеëüствоватü о ðоëи неäоста-
то÷ности 25(OH)D в ïатоãенеçе ÈÁÑ. 

Òаким обðаçом, на основании ïоëó-
÷енныõ äанныõ моæно сäеëатü сëеäóю-
щие вывîды: ðасïðостðаненностü ниçкоãо 
óðовнÿ витамина D ó ëиц çаïаäноãо ðеãи-
она Áеëаðóси с каðäиоваскóëÿðной ïато-
ëоãией о÷енü высокаÿ. Ñоäеðæание 25(OH)
D в ïëаçме кðови ниæе 17 nmol/l ассоци-
иðовано с ïовыøением ÑАД. Óстановëе-
ны обðатные коððеëÿционные вçаимосвÿ-
çи меæäó соäеðæанием 25(OH)D в ïëаçме 
кðови и весом, ÈÌÒ, ДАД. В ãðóïïе ëиц с 
ÈÁÑ óстановëена ïðÿмаÿ коððеëÿционнаÿ 
свÿçü меæäó соäеðæанием 25(OH)D в ïëаç-
ме кðови и веëи÷иной энäотеëийçависимой 
ваçоäиëатации.
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Вñтóï.
Îäним іç ваæëивиõ вïëивів вітамінó D 

на оðãаніçм ëюäини є ïіäвищеннÿ абсоðбці¿ 
каëüцію та ôосôоðó в киøе÷никó äëÿ ïіä-
тðиманнÿ аäекватно¿ мінеðаëіçаці¿ кісток 
скеëета. Деôіцит вітамінó D (ДВD) ïðи-
çвоäитü äо ãіïокаëüціємі¿, що ó свою ÷еð-
ãó моæе викëикати остеомаëÿцію ÷и остео-
ïоðоç [1-4]. Вітамін D має äві основні ôоð-
ми: õоëекаëüциôеðоë (ÿкий синтеçóєтüсÿ в 
øкіðі ïіä вïëивом óëüтðаôіоëетовиõ ïðо-
менів) та еðãокаëüциôеðоë (наäõоäитü ó 
оðãаніçм ëюäини ç ¿æею) [5-6]. 25-ãіäðокси-
вітамін D (25(ÎН)D) є тðансïоðтною ôоð-
мою, ÿка віäобðаæає ðівенü наäõоäæеннÿ 
обоõ ôоðм вітамінó D ó сиðоваткó кðові [7, 
8].

До ÷инників, ÿкі вïëиваютü на ðівенü 
25(ÎН)D, віäносÿтü çабðóäненістü навко-
ëиø нüоãо сеðеäовища, ãеоãðаôі÷не ïоëо-
æеннÿ кðа¿ни, тðиваëістü сонÿ÷но¿ інсо-
ëÿці¿, етні÷нó наëеæністü, ïіãментацію øкі-
ðи, ðівенü вæиваннÿ вітамінó D іç ïðоäóк-
тами õаð÷óваннÿ, оæиðіннÿ та інøі [9-11].

В Óкðа¿ні віäсóтні äані щоäо ÷астоти äе-
ôіцитó та неäостатності вітамінó D сеðеä 
øкоëÿðів. Òомó, ìетîю данîãî дîñëіджен-
нÿ бóëо вив÷ити ÷астотó ДВD ó äітей віком 
10-15 ðоків, ÿкі ïðоæиваютü ó Òеðноïіëü-

сüкій обëасті, та вïëив ðівнÿ 25(ÎН)D на 
стðóктóðно-ôóнкціонаëüний стан кістково¿ 
тканини (ÑÔÑÊÒ). 

Ìатеріаëè та ìетîдè. Досëіäæеннÿ ïðо-
воäиëисÿ в Òеðебовëÿнсüкомó ðайоні Òеð-
ноïіëüсüко¿ обëасті в æовтні 2011 ð. Îбсте-
æено 118 äітей віком 10-15 ðоків. Ïеðева-
æаëи õëоï÷ики (53,2%), çа віком äіти äо-
стовіðно не віäðіçнÿëисÿ (сеðеäній вік äі-
в÷ат скëав 12,9±0,2, õëоïців – 12,7±0,2 ð). 

Ïðотокоë äосëіäæеннÿ бóв сõваëений 
комітетом ç етики ДÓ «²нститóт ãеðонтоëо-
ãі¿ імені Д.Ô. чеботаðüова НАÌН Óкðа¿ни». 
Çãоäа ïðо ïðовеäеннÿ äосëіäæеннÿ отðима-
на віä ó÷асників та ¿õ батüків, äиðекці¿ ó÷-
бовоãо çакëаäó. Діти, ÿкі ïðиймаëи (çа äа-
ними анамнеçó) коðтикостеðо¿äи, антикон-
вóëüсанти, ãеïаðин, õвоðіëи або õвоðіютü 
метабоëі÷ними çаõвоðюваннÿми кістково¿ 
тканини, бóëи викëю÷ені ç äосëіäæеннÿ. 

Óсім äітÿм ïðовоäиëи такі обстеæеннÿ:
 – çаãаëüноïðийнÿтий кëіні÷ний оãëÿä;
 – анкетóваннÿ (øкоëÿðі çаïовнювëи 

оïитóваëüники щоäо ïеðеëомів та ÷астоти 
вæиваннÿ ïевниõ ïðоäóктів);

 – óëüтðаçвóковó äенситометðію ï’ÿтко-
во¿ кістки аïаðатом SAHARA (Hologic), çа 
äоïомоãою ÿко¿ виçна÷аëи øвиäкістü ïо-
øиðеннÿ óëüтðаçвóкó ÷еðеç кісткó (ØÏÓ, 

ДЕФІЦИТ ВІТАМІНУ D У шКОЛяРІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ 
ОбЛАСТІ
Балацька Н.І.

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

Ðезюìе. Ìетою äаноãо äосëіäæеннÿ бóëо вив÷ити ÷астотó äеôіцитó вітамінó D ó äітей віком 10-15 ðоків, 
ÿкі ïðоæиваютü ó Òеðноïіëüсüкій обëасті, та вïëив ниçüкиõ ïокаçників 25(ÎН)D на стðóктóðно-
ôóнкціонаëüний стан кістково¿ тканини. 

 Îбстеæено 118 äітей віком 10-15 ðоків. Ïеðеваæаëи õëоï÷ики (53,2%). Îкðім çаãаëüноïðийнÿ-
тиõ äосëіäæенü ïðовоäиëи анкетóваннÿ, óëüтðаçвóковó äенситометðію ï’ÿтково¿ кістки аïаðатом 
SAHARA (Hologic), біоõімі÷ний анаëіç кðові, 25(ÎН)D та інтактний ïаðатãоðмон (іÏÒÃ) ó ïëаçмі 
кðові виçна÷аëи çа äоïомоãою еëектðоõеміëюмінісцентноãо метоäó.

 Ó äітей Òеðноïіëüсüко¿ обëасті äеôіцит вітамінó D скëав 91,6%. Втоðинний ãіïеðïаðатиðеоç ðеє-
стðóєтüсÿ в 1,7% øкоëÿðів. Ñеðеäній ðівенü вæиваннÿ каëüцію скëав 626,56±19,17 мã/ä, вітамінó D 
82,96±3,73 ÌÎ/ä. Ïеðеваæна біëüøістü øкоëÿðів (68,6%) сïоæиваëа каëüцію віä 600 äо 800 мã/ä. 
88,2% обстеæениõ вæиваëи менøе ніæ 100 ÌÎ/ä вітамінó D. Діти іç неäостатністю вітамінó D маëи 
äостовіðно вищі ïокаçники стðóктóðно-ôóнкціонаëüноãо станó кістково¿ тканини в ïоðівнÿнні ç 
äаними øкоëÿðів ç тÿæким äеôіцитом вітамінó D. 

Ключові слова: äіти, äеôіцит вітамінó D, стðóктóðно-ôóнкціонаëüний стан кістково¿ тканини, ðівенü 
вæиваннÿ каëüцію та вітамінó D. 
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м/с), øиðокосмóãове осëабëеннÿ óëüтðаç-
вóкó (ØÎÓ, äÁ/ÌÃц), інäекс міцності кіст-
ки (²Ì, %) та екстðаïоëüований ïокаçник 
мінеðаëüно¿ щіëüності кістково¿ тканини 
(еÌÙÊÒ); 

 – біоõімі÷ний анаëіç кðові, ïðи ÿкомó 
äосëіäæóваëи ðівенü каëüцію (Ñа), ôосôо-
ðó (Ð), кðеатинінó в сиðоватці кðові. Òа-
коæ виçна÷аëи вміст 25(ÎН)D та інтак-
тноãо ïаðатãоðмонó (іÏÒÃ) ó ïëаçмі кðові 
çа äоïомоãою еëектðоõеміëюмінісцентноãо 
мето äó на анаëіçатоðі Eleсsys 2010 (Roche 
Diagnostics, Німе÷÷ина) тест-системами 
Cobas. 

Îцінкó вітамін-D статóсó çäійснюваëи 
çãіäно останнüо¿ кëасиôікаці¿ [10], віäïо-
віäно äо ÿко¿: ДВD встановëюєтüсÿ ïðи 
вмісті 25(ÎН)D ó сиðоватці кðові ниæ÷е 50 
нмоëü/ë, неäостатністü вітамінó D äіаãнос-
тóєтüсÿ ïðи ðівнÿõ 25(ÎН)D міæ 75 та 50 
нмоëü/ë. Êонцентðаціÿ 25(ÎН)D ó меæаõ 
75-150 нмоëü/ë вваæаєтüсÿ в меæаõ ноð-
ми. ДВD ïоäіëÿютü на тÿæкий (стан, ïðи 
ÿкомó ðівенü 25(ÎН)D ниæ÷е 25 нмоëü/ë) 
та ïоміðний (ïокаçник 25(ÎН)D вище 25 та 
ниæ÷е 50 нмоëü/ë). 

Ñтатисти÷ний анаëіç ïðовоäиëи çа äо-
ïомоãою ïакета ïðоãðам “Statistiсa 6.0”. 
Ó статті навеäено äані ó виãëÿäі сеðеäніõ 
çна÷енü (Ì), станäаðтноãо віäõиëеннÿ (SD), 
станäаðтно¿ ïомиëки сеðеäнüоãо (m), меäі-
ани (Me), міæкваðтиëüноãо ðоçïоäіëó [LQ-
UQ]. Cтатисти÷на çна÷имістü оäеðæаниõ 
ðеçóëüтатів оцінюваëасÿ ç викоðистаннÿм 
кðитеðію Ñт’юäента, кðитеðію найменøо¿ 
çна÷имо¿ ðіçниці (LSD Test). 

Ðезóëьтатè é îбãîвîреннÿ. частота ДВD 
сеðеä øкоëÿðів скëаëа 91,6% (ðис. 1). 
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Ðèñ. 1. Ðівень 25(ÎÍ)D ñеред îбñтеженèх шкîëÿ-
рів. 

Втоðинний ãіïеðïаðатиðеоç äіаãностова-
но в 1,7% оãëÿнóтиõ øкоëÿðів. Ó циõ äітей 
сïостеðіãаëосÿ ïіäвищеннÿ ðівнÿ іÏÒÃ ïðи 
ниçüкиõ ïокаçникаõ 25(ÎН)D та ноðмаëü-
номó ðівні Ñа в сиðоватці кðові.
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r = -0,21; p = 0,02

Ðèñ. 2. Вïëèв 25(ÎÍ)D на ïîказнèкè іÏÒÃ в îб-
ñтеженèх дітеé.

Ïðи ïðовеäенні коðеëÿційноãо анаëі-
çó встановëено неãативний äостовіðний 
çв’ÿçок міæ ïокаçниками 25(ÎН)D та іÏÒÃ 
ó обстеæениõ äітей (r=-0,21, ð=0,02). Òобто, 
çі çниæеннÿм ðівнÿ 25(ÎН)D сïостеðіãаєтü-
сÿ çðостаннÿ вмістó іÏÒÃ (ðис. 2). 

Ïðи äосëіäæенні сеðеäніõ ïокаçни-
ків 25(ÎН)D çаëеæно віä вікó встановëено, 
що  äостовіðно ниæ÷ий ðівенü 25(ÎН)D ðе-
єстðóвавсÿ в äітей 13 та 15 ðоків (p<0,05 
та p<0,01 віäïовіäно) ïоðівнÿно ç äаними 
12-ðі÷ниõ øкоëÿðів (ðис. 3). Віðоãіäно вищі 
ïокаçники іÏÒÃ маëи місце в äітей 15 ðоків 
ó ïоðівнÿнні ç ðівнем іÏÒÃ ó øкоëÿðів 10 
та 12 ðоків (p<0,05).

102 øкоëÿðа çаïовниëи анкети õаð÷ó-
ваннÿ. Ïðовеäений анаëіç оïитóваëüників 
встановив, що сеðеäній ðівенü вæиваннÿ Ñа 
скëав 626,56±19,17 мã/ä (Ìе=655,37 мã/ä 
[502,7-691,76], вітамінó D 82,96±3,73 ÌÎ/ä 
(Ìе=78,00 [74,00-81,60]). 9 (8,8%) ïацієн-
тів вæиваëи Ñа менøе 400 мã/ä, 19 (18,6%) 
отðимóваëи віä 400 äо 600 мã/ä, а ïеðеваæ-
на біëüøістü øкоëÿðів – 70 (68,6%) – сïо-
æиваëа віä 600 äо 800 мã/ä. 88,2% обстеæе-
ниõ вæиваëи менøе ніæ 100 ÌÎ/ä вітамі-
нó D. Îтæе, в біëüøості äітей ðівенü Ñа та 
вітамінó D ó äобовомó ðаціоні не віäïові-
äає ноðмам ôіçіоëоãі÷ниõ ïотðеб насеëен-
нÿ Óкðа¿ни [12].
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Ðèñ. 3. Ñередніé рівень 25(ÎÍ)D (A) та іÏÒÃ (В) ó 
îбñтеженèх дітеé різнîãî вікó. 

16 øкоëÿðів в анамнеçі æиттÿ маëи ïе-
ðеëоми кінцівок, ÿкі в 75% виïаäків тðа-
ïëÿëисÿ ïðи ïаäінні ç висоти вëасноãо 
çðостó. Ïеðеваæна біëüøістü (75%) ïеðеëо-
мів ðеєстðóваëасÿ в äітей віком 8-12 ðоків. 
Достовіðно¿ ðіçниці міæ ðівнем 25(ÎН)D та 
іÏÒÃ ó ãðóïі ïацієнтів іç та беç ïеðеëомів 
не виÿвëено.

Ïðи анаëіçі äаниõ óëüтðаçвóково¿ äен-
ситометðі¿ ëиøе в оäноãо øкоëÿðа (0,8%) 

виÿвëено ÑÔÑÊÒ ниæ÷е ðеôеðентниõ çна-
÷енü. 

Діти ç неäостатністю вітамінó D маëи 
äостовіðно вищі ïокаçники äенситометðі¿ 
ï’ÿтково¿ кістки ïоðівнÿно іç øкоëÿðами 
ç тÿæким ДВD (табë. 1). Віðоãіäно¿ ðіçни-
ці міæ äаними ÑÔÑÊÒ ó ãðóïаõ ïацієнтів 
іç ïоміðним та тÿæким ДВD не виÿвëено.

частота тÿæкоãо ДВD сеðеä øкоëÿðів 
Òеðноïіëüсüко¿ обëасті, ÿкі ïðоæиваютü 
на 49° ïівні÷но¿ øиðоти, є çна÷но вищою 
ïоðівнÿно ç оäноëітками Веëико¿ Áðитані¿, 
ÿкі æивóтü äещо ïівні÷ніøе (50-59° ïівні÷но¿ 
øиðоти), в останніõ äеôіцит ðеєстðóвавсÿ 
ó 8% виïаäків, неäостатністü вітамінó D – 
ó 29% обстеæениõ [11]. Ó äітей ïівні÷но¿ 
²таëі¿ (46° ïівні÷но¿ øиðоти) оïтимаëü-
ний ðівенü 25(ÎН)D ðеєстðóвавсÿ в 29,4% 
øкоëÿðів [13]. Ïðи ïоðівнÿнні ðеçóëüтатів 
äосëіäæеннÿ äітей м. Аëüбеðта (Êанаäа), 
ÿке çнаõоäитüсÿ на 51° ïівні÷но¿ øиðоти, 
виÿвëено 37,4% øкоëÿðів іç ðівнем 25(ÎН)
D міæ 25 та 75 нмоëü/ë і ëиøе 2% äітей іç 
тÿæким ДВD [14]. Висока ÷астота ДВD се-
ðеä äітей Òеðноïіëüщини обóмовëена ниçü-
ким вмістом вітамінó D ó äобовомó ðаціоні, 
а такоæ віäсóтністю ôоðтиôікованиõ 
ïðоäóктів ó наøій кðа¿ні. 

Òакоæ äосëіäники вкаçóютü на наÿвністü 
неãативно¿ äостовіðно¿ коðеëÿці¿ міæ 
ðівнÿми 25(ÎН)D та іÏÒÃ ó сиðоватці кðові 
[11, 13-15]. Ðівенü вæиваннÿ каëüцію в äо-
бовомó ðаціоні в øкоëÿðів ðіçниõ øтатів 
ÑØА (Òеõас, Ìасса÷óсетс, ²нäіана) скëаäає 
989-1214 мã/ä [16].

60% øкоëÿðів Веëико¿ Áðитані¿ сïоæи-
ваютü менøе 2,5 мкã вітамінó D на äобó, 
сеðеä äітей Òеðноïіëüщини äаний ïокаç-
ник сÿãає 82,2% [17]. Ïðовеäені äосëіäæеннÿ 
ðівнÿ вæиваннÿ каëüцію та вітамінó D се-
ðеä øкоëÿðів Дані¿ та Ôінëÿнäі¿ (55° та 60° 
ïівні÷но¿ øиðоти) вкаçóютü, що äіти 11-17 
ðоків вæиваютü в сеðеäнüомó 921 та 1219 
мã Ñа на äобó та вітамінó D 2,6 та 4,2 мкã/ä 

Таблиця 1. Показники структурно-функціонального стану кісткової тканини в дітей залежно від рівня 25(ОН)
D (M±m)

Ïокаçник Òÿæкий ДВD Ïоміðний ДВD Неäостатністü вітамінó D p
²Ì, % 98,46±2,61 98,61±1,88 106,03±6,12 0,02
еÌÙÊÒ, ã/см2 0,55±0,02 0,55±0,01 0,59±0,04 0,02
ØÐÓ (м/с) 1562,23±4,21 1561,96±3,19 1577,56±11,56 0,01
ØÎÓ, (äÁ/ÌÃц) 70,59±2,61 71,24±1,73 73,74±4,22 0,06
Ïðимітка. Вкаçана äостовіðністü ðіçниці міæ ãðóïами ç тÿæким ДВD та неäостатністю вітамінó D.
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віäïовіäно. Ñеðеäній ðівенü 25(ÎН)D ó äі-
тей Дані¿ та Ôінëÿнäі¿ скëав 57,2±13,9 та 
56,2±14,1 нмоëü/ë, сеðеä оäноëітків Òеðно-
ïіëüщини віäïовіäно 29,9±12,7 нмоëü/ë [18].

Вèñнîвкè
1. частота äеôіцитó вітамінó D ó äітей 

Òеðноïіëüсüко¿ обëасті скëаäає 91,6%, а не-
äостатністü вітамінó D äіаãностóєтüсÿ ó 
8,4% виïаäків. 

2. Втоðинний ãіïеðïаðатиðеоç ðеєстðó-
єтü сÿ в 1,7% øкоëÿðів. 

3. Ñеðеäній ðівенü вæиваннÿ Ñа скëав 
626,56±19,17 мã/ä, вітамінó D 82,96±3,73 
ÌÎ/ä. Ïеðеваæна біëüøістü øкоëÿðів 
70 (68,6%) сïоæиваëа віä 600 äо 800 мã/ä. 
88,2% обстеæениõ вæиваëи менøе ніæ 100 
ÌÎ/ä вітамінó D. 

4. Діти ç неäостатністю вітамінó D ма-
ютü äостовіðно вищі ïокаçники äенситоме-
тðі¿ ï’ÿтково¿ кістки ïоðівнÿно іç øкоëÿðа-
ми ç тÿæким ДВD. Віðоãіäно¿ ðіçниці міæ 
äаними ÑÔÑÊÒ ó ãðóïаõ ïацієнтів іç ïо-
міðним та тÿæким ДВD не виÿвëено.
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ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА D У ШКОЛЬНИКОВ ТЕР-
НОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Балацкая Н.И.

Ðезюìе. Öеëüю äанноãо иссëеäованиÿ быëо иçó-
÷итü ÷астотó äеôицита витамина D ó äетей 10-
15 ëет, ïðоæивающиõ в Òеðноïоëüской обëасти, 
и вëиÿние ниçкиõ ïокаçатеëей 25(ÎН)D на стðóк-
тóðно-ôóнкционаëüное состоÿние костной ткани.
Îбсëеäовано 118 äетей в воçðасте 10-15 ëет. Ïðе-
обëаäаëи маëü÷ики (53,2%). Êðоме общеïðинÿтыõ 
иссëеäований ïðовоäиëи анкетиðование, óëüтðа-
çвóковóю äенситометðию ïÿто÷ной кости аïïа-
ðатом SAHARA (Hologic), биоõими÷еский анаëиç 
кðови, 25(ÎН)D и интактный ïаðатãоðмон (иÏÒÃ) 
в ïëаçме кðови оïðеäеëÿëи с ïомощüю эëектðоõе-
миëюминисцентноãо метоäа.

Ó äетей Òеðноïоëüской обëасти äеôицит ви-
тамина D составиë 91,6%. Втоðи÷ный ãиïеðïа-
ðатиðеоç ðеãистðиðóетсÿ ó 1,7% øкоëüников. 
Ñðеäний óðовенü ïотðебëениÿ каëüциÿ составиë 
626,56±19,17 мã/с, витамина D 82,96±3,73 ÌÅ/с. 
Ïоäавëÿющее боëüøинство øкоëüников (68,6%) 
ïотðебëÿëо каëüциÿ от 600 äо 800 мã/с, 88,2% об-
сëеäованныõ óïотðебëÿëи менее 100 ÌÅ/с вита-
мина D. Дети с неäостато÷ностüю витамина D име-
ëи äостовеðно боëее высокие ïокаçатеëи стðóк-
тóðно-ôóнкционаëüноãо состоÿниÿ костной ткани 
ïо сðавнению с äанными øкоëüников с тÿæеëым 
äеôицитом витамина D.

Ключевые слова: äети, äеôицит витамина D, стðóк-
тóðно-ôóнкционаëüное состоÿние костной ткани, 
óðовенü ïотðебëениÿ каëüциÿ и витамина D.

VITAMIN D DEFICIENCY IN SCHOOLCHILDREN 
TERNOPIL REGION

Balatskaya N.I.

Summary. The aim of the study was to investigate the 
frequency of vitamin D deficiency among children 
10-15 years old, living in the Ternopil region, and 
the effect of 25(OH)D level on the structural and 
functional state of bone tissue.
There were examined 118 children aged 10-15 years, 
dominated by boys (53,2%). Researches included 
survey by questionnaires, ultrasound densitometry 
of calcaneus by SAHARA (Hologic), blood chemistry, 
25(OH)D and intact parathyroid hormone (iPTH) in 
plasma were determined by Elecsys 2010. 

Vitamin D deficiency was determined in 
91.6% children of Ternopil region. Secondary 
hyperparathyroidism was recorded in 1.7% cases. The 
average level of calcium intake was 626,56±19,17 
mg/day, vitamin D 82,96±3,73 IU/day. The vast 
majority of students (68,6%) consumed calcium from 
600 to 800 mg/day, 88,2% of surveyed consumed 
less than 100 IU/day of vitamin D. Children with 
vitamin D deficiency had significantly higher data 
of structural and functional state of bone tissue 
in comparison with the data of pupils with severe 
deficiency of vitamin D. 

Keywords: children, vitamin D deficiency, structural 
and functional state of bone tissue, calcium and 
vitamin D intake.
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Вñтóï. Îсновною ïðи÷иною çбіëüøен-
нÿ ÷астоти ïеðеëомів кісток ïðи остеоïо-
ðоçі (ÎÏ) є ïоðóøеннÿ щіëüності кістково¿ 
тканини внасëіäок ïðиøвиäøеннÿ темïів ¿¿ 
ðеçоðбці¿ або ïðиãні÷еннÿ ïðоцесів кістко-
воãо ôоðмóваннÿ. Öе моæе бóти ïов’ÿçано 
ç віком, статтю, ãіïоксією, ðесïіðатоðним 
ациäоçом, активацією ïеðекисноãо окис-
ëеннÿ ëіïіäів, вïëивом ïðоäóктів æиттє-
äіÿëüності мікðооðãаніçмів [25, 27]. Îстан-
нім ÷асом ïðобëема ÎÏ набóëа особëиво-
ãо çна÷еннÿ внасëіäок çбіëüøеннÿ ïоïóëÿ-
ці¿ ëюäей ëітнüоãо вікó, ÷астоти ïоëімоð-
біäниõ станів, що неãативно вïëиває на ме-
табоëіçм кістково¿ тканини. ßк ðеçóëüтат 
цüоãо çбіëüøóєтüсÿ ÷астота сïонтанниõ ïе-
ðеëомів кісток, особëиво в осіб ëітнüоãо й 
стаðе÷оãо вікó [17, 20, 30, 31]. Ïостменоïаó-
çаëüний та сеніëüний ÎÏ є ïðи÷иною біëü-
øості ïеðеëомів, особëиво äистаëüноãо віä-
äіëó кісток ïеðеäïëі÷÷ÿ, õðебта й стеãново¿ 
кістки. Ðиçик ïеðеëомів çбіëüøóєтüсÿ ç ві-
ком. Çðостаннÿ ÷астоти ïеðеëомів в ªвðоïі 
в ïісëÿвоєнні ðоки ïов’ÿçано çі çбіëüøен-
нÿм тðиваëості æиттÿ в ðоçвинениõ кðа¿-
наõ [15].

Ïаëіннÿ тютюнó є неçаëеæним ÷инни-
ком ðиçикó ðоçвиткó ÎÏ ó æінок і ÷оëові-
ків. Ìінеðаëüна щіëüністü кістково¿ ткани-
ни ó тиõ, що ïаëÿтü (біëüøе 20 ïа÷ко-ðо-
ків), на 12% ниæ÷е ïоðівнÿно ç тими, õто не 

ïаëитü [2, 29], а ðиçик ïеðеëомів õðебта й 
стеãна ó тиõ, що ïаëÿтü, ïеðевищóє такий 
ó тиõ, õто не ïаëитü. Çа äаними Seeman 
E. et al. [28] ïаëіннÿ в ïоєäнанні ç наäміð-
ним сïоæиваннÿм аëкоãоëю çбіëüøóє ðи-
çик ðоçвиткó ÎÏ і кістковиõ ïеðеëомів. Ó 
кóðців, що çëовæиваютü аëкоãоëем, віäнос-
ний ðиçик веðтебðаëüниõ ïеðеëомів ó віко-
вій ãðóïі 60-69 ðоків скëаäає 3, а сеðеä осіб 
стаðøе 70 ðоків äосÿãає 20,2. Òаким ÷ином, 
ïаëіннÿ є çаãаëüним ÷инником ðиçикó ðоç-
виткó ХÎÇË і ÎÏ. Ïðоте, оскіëüки ïеðе-
ваæна біëüøістü õвоðиõ ç ХÎÇË ïаëитü, 
ваæко виçна÷ити істинний внесок ïаëіннÿ 
й само¿ бðонõо-ëеãенево¿ ïатоëоãі¿ в ðоçви-
ток ÎÏ ó ціє¿ катеãоðі¿ ïацієнтів. 

Найменø вив÷еною стоðоною ïðобëеми 
ÎÏ є вïëив на ïðоцеси метабоëіçмó кістко-
во¿ тканини õðоні÷ноãо çаïаëüноãо ïðоце-
сó ó оðãанаõ äиõаннÿ, ÿкі сóïðовоäæóютü-
сÿ бðонõіаëüною обстðóкцією. Ó ðаçі ïоси-
ëеннÿ секðеці¿ ëейкоцитами ïðоçаïаëüниõ 
меäіатоðів та інтеðëейкінів [9], ïðоцес ак-
тиваці¿ ðеçоðбці¿ кістково¿ тканини ÷и ïðи-
ãні÷еннÿ ôоðмóваннÿ кістки мо æóтü набó-
вати ïðоãðесóю÷оãо õаðактеðó, óтвоðюю÷и 
«õибне коëо» ÷еðеç вçаємо çв›ÿçок ïатоëо-
ãі÷ниõ çмін ó оðãаніçмі (“Vicious circle” иëи 
“Circulus vitiosus”) [11]. Ïðи цüомó ïоðó-
øеннÿ, що виникаютü внасëіäок ïеðвинниõ 
çмін, ó свою ÷еðãó ¿õ ïосиëюютü. Öі ïðоце-
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Ðезюìе. Ç метою вив÷еннÿ стðóктóðи й õаðактеðó ïеðеëомів кісток ó õвоðиõ на ХÎÇË ó кëіні÷ниõ óмоваõ 
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місце çðостаннÿ ÷астоти ïеðеëомів кісток. Ó стðóктóðі ïеðеëомів 39,37% скëаäаютü ïеðеëоми 
стеãна, що майæе вäві÷і біëüøе, ніæ ó осіб контðоëüно¿ ãðóïи. Виÿвëена ïðÿма çаëеæністü стаäі¿ 
та тðиваëості ХÎÇË і ÷астоти ïеðеëомів стеãна. Ó õвоðиõ ç ïеðеëомами кісток, ÿкі виникаëи на 
тëі ХÎÇË, маëо місце ïðиãні÷еннÿ кістковоãо ôоðмóваннÿ, активаціÿ кістково¿ ðеçоðбці¿ на тëі 
виðаæеноãо стóïенÿ енäоãенно¿ інтоксикаці¿.
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си моæóтü ïоãëибëюватисÿ ïðи ïаëінні тю-
тюнó, ãіïоäинамі¿ та баãатüоõ інøиõ ôак-
тоðаõ, ÿкі сïðиÿютü ðоçвиткó остеоïені¿. 
Вони вïëиваютü на всіõ етаïаõ æиттÿ ëю-
äини: ÿк äо вкëю÷еннÿ інвоëюційниõ ме-
õаніçмів, так і на ¿õ тëі, ïðиçвоäÿтü äо сó-
маці¿ еôектó, ïðискоðеннÿ äемінеðаëіçаці¿ 
кісток [3].

Ìетîю ðоботи бóëо вив÷еннÿ стðóктóðи 
й õаðактеðó ïеðеëомів кісток ó õвоðиõ на 
ХÎÇË, виçна÷еннÿ çаëеæності ïоðóøен-
нÿ метабоëіçмó кістково¿ тканини віä вікó, 
статі, øкіäëивиõ çви÷ок, тðиваëості й тÿæ-
кості ХÎÇË. 

Ìатеріаëè і ìетîдè. Вðаõовóю÷и метó 
äосëіäæеннÿ, іç çаãаëüно¿ кіëüкості õвоðиõ 
(6111) тðавматоëоãі÷ноãо віääіëеннÿ бóëа 
віäібðана ãðóïа осіб, ó ÿкиõ äіаãностовано 
õвоðоби оðãанів äиõаннÿ. Ñеðеä обстеæе-
ниõ ïацієнтів äіаãноç ХÎÇË бóв встанов-
ëений ó ôаçі ðемісі¿. Діаãноç ХÎÇË веðи-
ôікóваëи на основі äетаëüноãо анамнеçó, 
ðеçóëüтатів всебі÷ноãо кëініко-інстðóмен-
таëüноãо обсте æеннÿ та ðентãеноëоãі÷ноãо 
äосëіäæеннÿ оðãанів ãðóäно¿ кëітки. Ñта-
äіÿ ХÎÇË виçна÷аëасü çãіäно накаçó ÌÎÇ 
Óкðа¿ни ¹128 віä 19.03.2007 ðокó «Ïðо çа-
твеðäæеннÿ кëіні÷ниõ ïðотокоëів наäаннÿ 
меäи÷но¿ äоïомоãи çа сïеціаëüністю «ïóëü-
моноëоãіÿ» [7], сôоðмóëüованиõ ó äокóмен-
ті GOLD [26]. Êонтðоëüнó ãðóïó скëаëи 80 
õвоðиõ ç ïеðеëомами кісток беç оçнак óðа-
æеннÿ оðãанів äиõаннÿ.

Хвоðі на ХÎÇË не ïðиймаëи ãëюко-
коðтикостеðо¿äи (ÃÊÑ), а ïіä ÷ас çаãостðен-
нÿ викоðистовóваëи інãаëÿційні бðонõоëі-
ти÷ні ïðеïаðати та віäõаðкóю÷і çасоби. Ñе-
ðеäній вік õвоðиõ становив 55,66±0,12 ðо-
ків. Îсіб ÷оëові÷о¿ статі бóëо 72,28% (206 
÷оë.), æіно÷о¿ статі – 27,72% (79 ÷оë.). Ñе-
ðеäній вік ÷оëовіків скëаäав 51,85±0,13 ðо-
ків, æінок – 65,78±0,73 ðоків.

² стаäіÿ ХÎÇË встановëена в 139 осіб 
(48,77%), ²² стаäіÿ – в 106 (37,19%), ²²² стаäіÿ 
– в 25 ÷оëовік (8,77%), та ²V стаäіÿ – в 15 
осіб (5,26%). Ñеðеäній вік ïацієнтів, õвоðиõ 
на ХÎÇË ² стаäі¿, скëаäав 48,76±3,47 ðо-
ків, õвоðиõ на ХÎÇË ²² стаäі¿ – 61,00±5,27 
ðоків, ó õвоðиõ на ХÎÇË ²²² стаäі¿ сеðеä-
ній вік бóв 67,72±7,43 ðоків, а ó õвоðиõ на 
ХÎÇË ²V стаäі¿ становив 62,92±7,79 ðоків. 

Вікова õаðактеðистика õвоðиõ ïðеäставëе-
на в табëиці 1.

Таблиця 1. Вікова характеристика хворих на ХОЗЛ

Вікові ãðóïи Êіëüкістü % сïіввіäноøеннÿ
До 45 ðоків 69 24,22
45-59 ðоків 106 37,19
60-74 ðоків 72 25,26
75 і біëüøе 
ðоків

38
13,33

Всüоãо 285 100

Ñеðеäнÿ тðиваëістü çаõвоðюваннÿ в ïа-
цієнтів ХÎÇË ² стаäі¿ скëаäаëа 6,81±0,32 
ðоків, ²² стаäі¿ – 10,11±0,29 ðоків, ²²² ста-
äі¿ – 15,20±1,13 ðоків; ç ²V стаäією стано-
виëа 24,14±0,97 ðік. Ðоçïоäіë обстеæениõ 
çа äавністю çаõвоðюваннÿ ïðеäставëений 
ó табëиці 2.

Ïðовоäиëосü виçна÷еннÿ ôóнкці¿ çовніø-
нüоãо äиõаннÿ çа äоïомоãою ïікôëоóметðа 
«Vitalograph®» ôіðми Boehringer Ingelheim 
¹43.400BOV, отðимані ôакти÷ні ïокаç-
ники ïіково¿ об’ємно¿ øвиäкості виäиõó 
(ÏÎØ виä) ïоðівнюваëисü ç наëеæними. 

Таблиця 2. Розподіл обстежених за давністю захво-
рювання

Òðиваëістü 
õвоðоби

Êіëüкістü õвоðиõ % сïіввіäноøеннÿ

До 5 ðоків 23 8,08
5-10 ðоків 112 39,29
11-15 ðоків 67 23,51
Áіëüøе 15 ðоків 83 29,12
Всüоãо 285 100

²нтенсивністü енäоãенно¿ інтоксика-
ці¿ виçна÷аëи çа вмістом кисëото- ðоç÷ин-
ниõ метабоëітів – моëекóë сеðеäнüо¿ маси 
çа метоäикою Ãабðиеëÿн Н.È., [1984]. Ви-
міðи ïðовоäиëи ïðи äовæині õвиëі 282 нм. 
Ëейкоцитаðний інäекс інтоксикаці¿ ðоçðа-
õо вóваëи çа ôоðмóëою Êаëüô Êаëиô Ë.Ë. 
[1941], ãематоëоãі÷ний ïокаçник інтоксика-
ці¿ об÷исëюваëи çа метоäикою Васиëüева 
В.Ñ., Êомаð В.È. [1983].

Ðівенü інтеðëейкінó 1β (²Ë-1β), ôакто-
ðó некðоçó ïóõëин-α (ÔНÏ-α) виçна÷аëи 
імóноôеðментним метоäом ç викоðистан-
нÿм комеðційноãо набоðó ðеактивів ÇАÒ 
«Вектоð–Áест» (Ðосіÿ) ó віäïовіäності äо 
інстðóкці¿ ôіðми-виðобника. Êіëüкістü ци-
токінів (ó ïã/мë) ðоçðаõовóваëи çа äоïомо-
ãою ïобóäови каëібðово÷но¿ кðиво¿ çа äоïо-
моãою сïеціаëüно¿ комï’ютеðно¿ ïðоãðами. 

Досëіäæеннÿ метабоëіçмó кістково¿ тка-
нини ïðовоäиëосü іç виçна÷еннÿм концен-
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тðаці¿ каëüцію, ôосôоðó, ëóæно¿ ôосôата-
çи, остеокаëüцинó, ïаðатиðео¿äноãо ãоðмо-
нó в сиðоватці кðові õвоðиõ на ХÎÇË на 
баçі кëініко-äіаãности÷но¿ ëабоðатоðі¿ Ñи-
нево (Synevo) м. Вінницÿ (Ëіценçіÿ ÌÎÇ 
Óкðа¿ни АВ ¹394464 віä 09.02.08.; АВ 
¹447845 віä 12.03.09. Ñвіäоцтво ïðо атеста-
цію ¹ ÏÃ – 452/08 віä 31.12.08). Êонтðоëем 
стаëи 22 çäоðові особи. 

Ñтатисти÷нó обðобкó баç äаниõ, ство-
ðениõ çа ðеçóëüтатами вëасноãо äосëі-
äæеннÿ, ðеаëіçóваëи в системі “Microsoft 
Excel” та çа викоðистаннÿ ÿк інтеãðовано-
ãо в “Microsoft Excel” ïакета статисти÷ниõ 
ïðоãðам, так і системи обðобки ðеçóëüтатів 
“Statistica 6.0”.

Ðезóëьтатè та îбãîвîреннÿ. Анаëіçóю-
÷и істоðі¿ õвоðоб, ми встановиëи, що в 221 
(77,54%) õвоðоãо на ХÎÇË äіаãностовано 
ïеðеëоми кісток. Ïðи÷омó ó віковій ãðóïі 
äо 44 ðоків ïеðеëоми кісток маëи місце в 52 
õвоðиõ (75,36%), ó ãðóïі 45-59 ðоків – ó 78 
осіб (73,58%), ó віці 60 – 74 ðоки – ó 59 ëю-
äей (81,94%), та в осіб стаðøе 75 ðоків – ó 
32 (84,21%). Îтæе, ó õвоðиõ çі çбіëüøеннÿм 
вікó віäçна÷аєтüсÿ çðостаннÿ ÷астоти ïеðе-
ëомів кісток. 

Ó стðóктóðі ïеðеëомів кісток ó õвоðиõ 
на ХÎÇË ваãоме місце ïосіäаëи ïеðеëо-
ми ниæніõ кінцівок, ÿкі äіаãностóваëисü ó 
78 (35,29%) ÷оëовік, øийки стеãна – ó 87 
(39,37%) ïацієнтів, веðõніõ кінцівок – ó 45 
(20,36%) осіб, ç ниõ ïеðеëомів ïðомене-
во¿ кістки – в 17 (7,69%) õвоðиõ. Ïеðеëо-
ми õðебта бóëи виÿвëені в 6 (2,71%) ïаці-
єнтів, таçа – в 3 (1,36%) õвоðиõ та ðебеð – 
ó 2 (0,91%). Ó ãðóïі ïоðівнÿннÿ ïеðеëоми 
веðõніõ кінцівок виÿвëÿëисü ó 26 (32,5%) 
õвоðиõ, ниæніõ кінцівок – ó 32 (40,0%) ëю-
äей, øийки стеãна – в 16 (20,0%) ïацієнтів, 
õðебта – в 4 (3,75%) осіб, ðебеð та таçа – ïо 
1 (1,25%) õвоðомó (табë. 3). 

Анаëіçóю÷и стðóктóðó ïеðеëомів сеðеä 
ïацієнтів основно¿ й контðоëüно¿ ãðóï, ми 
çвеðнóëи óваãó на встановëенó äостовіðнó 
ðіçницю (ð<0,05) в ÷астоті ïеðеëомів øий-
ки стеãна та веðõніõ кінцівок ó õвоðиõ на 
ХÎÇË ïоðівнÿно ç контðоëüною ãðóïою. 

Áеðó÷и äо óваãи оïóбëіковані äані Ïо-
воðоçнюка В.В. і сïівавтоðів ïðо те, що õа-
ðактеðною ëокаëіçацією остеоïоðоти÷ниõ 
ïеðеëомів є õðебет, стеãнова кістка та äис-

таëüна äіëÿнка ïеðеäïëі÷÷ÿ [17], ïðеäстав-
ëÿëа наóково-ïðакти÷ний інтеðес ïоðів-
нÿëüна õаðактеðистика ëокаëіçаці¿ ïеðе-
ëомів кісток ó õвоðиõ на ХÎÇË, а такоæ 
çв’ÿçок ¿õ ç віком õвоðиõ, тðиваëістю об-
стðóктивноãо çаõвоðюваннÿ ëеãенü, наÿв-
ністю øкіäëивиõ çви÷ок. 

Çãіäно наøиõ äаниõ, сеðеäній вік õво-
ðиõ на ХÎÇË ç ïеðеëомами стеãна стано-
вив 67,47±5,44 ðоків, ïацієнтів контðоëü-
но¿ ãðóïи – 71,43±2,15 ðоків (ð>0,05). Ñе-
ðеäній вік æінок ç ïеðеëомами стеãна – 
73,82±2,91 ðоків, ó ãðóïі ïоðівнÿннÿ вік æі-
нок скëаäав 75,43±2,71 ðік (ð>0,05). Ñеðеä-
ній вік ÷оëовіків ç ïеðеëомами стеãна ста-
новив 61,74±2,38 ðоків, тоäі ÿк ó контðоëі 
– 67,57±2,14 ðоків (ð>0,05). 

Ñеðеäній вік ïацієнтів ç ïеðеëома-
ми ïðоменево¿ кістки бóв 55,29±2,58 ðо-
ків, ó контðоëüній ãðóïі – 55,42±2,15 ðо-
ків (ð>0,05). Ñеðеä ниõ вік æінок, õвоðиõ на 
ХÎÇË, становив 63,72±0,32 ðоків, ó контðо-
ëі – 67,09±2,82 ðоків. Ñеðеäній вік ÷оëовіків 
ó контðоëі скëаäав – 48,14±4,78 ðоків, а ÷о-
ëовіків ç ХÎÇË – 41,80±1,58 ðоків (ð>0,05). 

Навеäені вище äані свіä÷атü ïðо те, що 
ãенäеðниõ і віковиõ віäмінностей обоõ ãðóï 
не бóëо виÿвëено (ð>0,05). Öе äає ïіäставó 
викëю÷ити вïëив вікó та статі ÿк ôактоðів 
ðиçикó ÎÏ на стðóктóðó ïеðеëомів кісток 
ó õвоðиõ на ХÎÇË ïоðівнÿно ç контðоëü-
ною ãðóïою.

Îцінюю÷и вïëив тðиваëості çаõвоð-
юваннÿ на ÷астотó та õаðактеð ïеðеëомів 
кісток ó õвоðиõ на ХÎÇË, ми виÿвиëи ïðÿ-
мий коðеëÿційний çв’ÿçок міæ тðиваëістю 
õвоðоби та ÷астотою ïеðеëомів стеãна. Òак, 
ïðи тðиваëості ХÎÇË äо 5 ðоків ïеðеëом 

Таблиця 3. Структура переломів кісток пацієнтів 
травматологічного відділення

Ïеðеëоми
Хвоðі на ХÎÇË 

(%)
Êонтðоëüна ãðóïа 

(%)
n 221 80

Веðõніõ кінці-
вок

20,36 32,50*

Ниæніõ кінці-
вок

35,29 40,00

Ñтеãна 39,37* 20,00
Хðебта 2,71 3,75
Òаçа 1,36 1,25
Ðебеð 0,91 1,25
Всüоãо: 100 100

Ï ð и м і т к а . * ïоçна÷ена äостовіðна ðіçницÿ в ïо-
каçникаõ (ð<0,05).
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стеãна äіаãностóвавсÿ в 1 æінки (1,15%) й 
4 ÷оëовіків (4,60%), віä 5 äо 10 ðоків – ó 
10 (11,49%) і 7 (8,05%) ïацієнтів віäïовіäно, 
ïðи тðиваëості õвоðоби віä 11 äо 15 ðоків – 
ó 11 æінок (12,64%) і 15 ÷оëовіків (17,24%), 
біëüøе 15 ðоків – ó 17 (19,54%) æінок і 22 
(25,29%) ÷оëовіків. Ïеðеëоми веðõніõ кін-
цівок, çокðема ïðоменево¿ кістки, виÿвëÿ-
ëисü віäïовіäно в 3 ÷оëовіків (17,65%); ó 4 
(23,53%) æінок та в 2 (11,76%) ÷оëовіків; ó 
3 (17,65%) æінок і 2 (11,76%) ÷оëовіків; ó 3 
(17,65%) æінок. Ðіçницÿ äостовіðна (ð<0,05). 
Îтðимані ðеçóëüтати äаютü ïіäставó вва-
æати, що тðиваëістü çаõвоðюваннÿ є ôак-
тоðом ðиçикó ïеðеëомів стеãна й ïðомене-
во¿ кістки ó ãðóïі õвоðиõ на ХÎÇË. 

Віäомо, що тютюновий äим і йоãо комïо-
ненти неãативно вïëиваютü на всі оðãани й 
системи ëюäини. Довеäено, що ïаëіннÿ тю-
тюнó є ãоëовним ôактоðом ðиçикó ХÎÇË 
і в стðóктóðі етіоëоãі÷ниõ ÷инників õвоðо-
би скëаäає 82% [8, 23]. Òютюновий аеðоçоëü 
міститü 4 тис. õімі÷ниõ комïонентів, ÿкі 
маютü ðіçнó тðоïністü äо ïевниõ оðãанів і 
тканин. Öе ïоÿснює ðоçвиток ïонаä 40 ðіç-
ниõ çаõвоðюванü і ðоçëаäів ó ëюäини, що 
ïаëитü. Ãëибина й õаðактеð циõ ïоðóøенü 
çаëеæатü віä тðиваëості та інтенсивності 
тютюноïаëіннÿ [2, 8, 22]. В çв’ÿçкó іç цим 
необõіäно бóëо ç’ÿсóвати, ÿк вïëиває цей 
ôактоð на стан кістково¿ тканини ó õвоðиõ 
на ХÎÇË. Îбстеæені õвоðі бóëи ðоçïоäіëе-
ні на ãðóïи в çаëеæності віä тðиваëості та 
інтенсивності тютюнокóðіннÿ. Òак, 95 осіб 
(33,33%) óвійøëи в ãðóïó тиõ, ÿкі не ïа-
ëÿтü. Ñеðеäній вік скëаäав 64,62±6,84 ðо-
ків. 190 õвоðиõ (66,67%) скëаëи ãðóïó ак-
тивниõ кóðців, сеðеäній вік ÿкиõ становив 
50,86±2,50 ðоків. Віäмінності çа віком äо-
стовіðні (ð<0,05). 

Встановëено, що ç 139 õвоðиõ на ХÎÇË 
² стаäі¿ 111 осіб ïаëÿтü (79,86%), інäекс 
ïа÷ко-ðоків – 26,16±0,23. ²ç 106 ïацієнтів 
іç ²² стаäією ХÎÇË ïаëÿтü 65 осіб (61,32%), 
інäекс ïа÷ко-ðоків – 34,06±0,32; а іç 25 
õвоðиõ на ²²² стаäію ХÎÇË 14 осіб ïа-
ëитü (56,0%), інäекс ïа÷ко-ðоків скëаäав 
42,43±0,59. Ñеðеä ÷оëовіків інäекс ïа÷ко-
ðоків – 25,83±0,17, тоäі ÿк сеðеä æінок бóв 
11,53±2,81. Не äивëÿ÷исü на те, що ваãо-
ма ÷астка кóðців çі çðостаннÿм стаäі¿ çа-
õвоðюваннÿ çменøóєтüсÿ, інäекс ïа÷ко-ðо-

ків – çбіëüøóєтüсÿ. Встановëений ïðÿмий 
коðеëÿційний çв’ÿçок (r=0,78, ð<0,05) ста-
äі¿ ХÎÇË віä стаæó тютюноïаëіннÿ. Ана-
ëоãі÷на каðтина сïостеðіãаëасü çаëеæно віä 
кіëüкості виïаëениõ циãаðок на äобó. 

Анаëіçóю÷и ðеçóëüтати ïікôëóометðі¿, 
ми встановиëи äостовіðне çниæеннÿ ïо-
каçників ÏÎØ стосовно наëеæниõ, ïðÿ-
мий çв’ÿçок міæ цим ïокаçником і ста-
æем ïаëіннÿ. Òак, ïðи ïаëінні циãаðок тðи-
ваëістю äо 10 ðоків ÏÎØ виä станови-
ëа 331,3±39,7 ë/õв, ïðи стаæі 10-20 ðоків 
– 253,7±36,5 ë/õв, теðміном ïонаä 20 ðо-
ків – 245,0±35,3 ë/õв. Встановëений ïðÿ-
мий коðеëÿційний çв’ÿçок (r=0,65, ð<0,05) 
çниæеннÿ ïокаçників ôóнкці¿ çовніøнüоãо 
äиõаннÿ іç тðиваëістю ïаëіннÿ та кіëüкістю 
виïаëениõ циãаðок на äобó. Îтðимані äані 
свіä÷атü ïðо те, що активне тютюноïаëін-
нÿ сïðиÿє ïðоãðесóванню ХÎÇË, що óçãо-
äæóєтüсÿ ç äаними інøиõ автоðів [12, 14]. 

Викëикаëо наóково-ïðакти÷ний інтеðес 
вив÷еннÿ вïëивó тютюноïаëіннÿ на стðóк-
тóðó ïеðеëомів кісток ó ïацієнтів ç ХÎÇË. 
Òак, сеðеä кóðців ïеðеëоми стеãна äіаãнос-
тóваëисü ó 44 осіб (22,11%), тоäі ÿк сеðеä 
тиõ, õто не ïаëитü, – ó 42 осіб (44,21%); 
ïеðеëоми ïðоменево¿ кістки – 6 (3,16%) та 
7 (7,38%) віäïовіäно, ïеðеëоми ãоміëки – в 
59 кóðців (31,05%) і 16 (16,84%) ó некóð-
ців. ²нäекс ïа÷ко-ðоків ó ÷оëовіків, õво-
ðиõ на ХÎÇË, ç ïеðеëомами стеãна ста-
новив 34,14±0,55, ç ïеðеëомами ãоміëки – 
27,12+3,22, тоäі ÿк ç ïеðеëомами ïðоме-
нево¿ кістки – 24,20±1,72. ²нäекс ïа÷ко-
ðоків ó æінок ç ïеðеëомами стеãна скëав 
11,53±2,81. Виÿвëений ïðÿмий коðеëÿцій-
ний çв'ÿçок (r=0,42; ð<0,05) міæ інäексом 
ïа÷ко-ðоків та ÷астотою виникненнÿ ïеðе-
ëомів стеãна та ãоміëки. 

Достовіðно¿ ðіçниці в стðóктóðі ïеðеëо-
мів кісток сеðеä осіб, що ïаëÿтü, ó ïоðів-
нÿнні ç тими, ÿкі не ïаëÿтü, ми не виÿвиëи. 
Дещо інøі, ïðавäа ексïеðиментаëüні, äані 
оïóбëіковані Воëоøиним В.Ì. [1]. Він вста-
новив неãативний вïëив інтоксикаці¿ ком-
ïонентами тютюновоãо äимó на ðіст, бóäо-
вó й ôоðмóваннÿ кісток щóðів. Ïðи цüомó 
стóïінü виðаæеннÿ циõ çмін çаëеæав віä 
теðмінó інãаëÿці¿ тютюновоãо äимó й вікó 
тваðин, що ïðоÿвëÿëосü óïовіëüненнÿм 
темïів ðостó кістки, çменøеннÿм øиðини 



Òом 15, ¹ 2, 2012 25

Оригінальні дослідження

еïіôіçаðноãо õðÿща, çменøеннÿм кіëüкос-
ті каëüцію й ôосôоðó в кісткаõ, ÿке ïðи-
çвоäитü äо ïоãіðøеннÿ ¿õ меõані÷ниõ вëас-
тивостей. Êо÷еткова Å.А. і сïівав. [5] вста-
новиëи ïоçитивнó коðеëÿцію міæ маðке-
ðом кісткоóтвоðеннÿ остеокаëüцином, міне-
ðаëüною щіëüністю кістково¿ тканини та ін-
äексом ïа÷ко-ðоків. 

Öей ôакт сïонóкав нас äо ïðовеäеннÿ 
анаëіçó ïеðеëомів ó циõ ïацієнтів çаëеæ-
но віä вікó. Ñеðеäній вік кóðців ç ïеðеëо-
мами стеãна становив 58,52±5,53 ðоків, тоäі 
ÿк вік тиõ, õто не ïаëитü, – 74,17±1,89 ðо-
ків (ð<0,05). Вік õвоðиõ ç ïеðеëомами ïðо-
менево¿ кістки сеðеä кóðців бóв 39,83±9,11 
ðоків, ó тиõ, õто не ïаëитü – 64,57±9,36 ðо-
ків (ð<0,05). Вðаõовóю÷и те, що сеðеäній 
вік тиõ, що не ïаëÿтü, ç ïеðеëомами кісток 
äостовіðно ïеðевищóвав вік кóðців, моæ-
на ïðиïóстити, що çðостаннÿ ÷астоти ïе-
ðеëомів є насëіäком вïëивó віковиõ çмін ó 
оðãаніçмі циõ õвоðиõ. Ùо стосóєтüсÿ ÷ас-
тоти ïеðеëомів ó кóðців моëоäоãо й сеðеä-
нüоãо вікó, то вона обóмовëена ïоєäнаннÿм 
кіëüкоõ ôактоðів, çокðема ïаëіннÿ тютю-
нó та õðоні÷ноãо çаïаëüноãо ïðоцесó ó оð-
ãанаõ äиõаннÿ. Ñóмаціÿ ôактоðів віðоãіäно 
викëикає ïоðóøеннÿ метабоëіçмó кістково¿ 
тканини.

Ó õвоðиõ ç ïеðеëомами стеãна встанов-
ëені ïðÿмі коðеëÿційні çв’ÿçки: міæ віком 
та інäексом ïа÷ко-ðоків (r=0,75; ð<0,05) і 
тðиваëістю ХÎÇË (r=0,63; ð<0,05); стаäі-
єю ХÎÇË та інäексом ïа÷ко-ðоків (r=0,49; 
ð<0,05) і äавністю çаõвоðюваннÿ (r=0,51; 
ð<0,05); тðиваëістю ХÎÇË та інäексом ïа÷-
ко-ðоків (r=0,58; ð<0,05).

Ó ïацієнтів ç ïеðеëомами ïðоменево¿ 
кістки виÿвëені ïðÿмі коðеëÿційні çв’ÿçки: 
міæ тðиваëістю ХÎÇË і віком (r=0,66; 
ð<0,05) та інäексом ïа÷ко-ðоків (r=0,75; 
ð<0,05). Ìає місце ïðÿмий коðеëÿційний 
çв›ÿçок міæ тðиваëістю çаõвоðюваннÿ, ін-
äексом ïа÷ко-ðоків (r=0,98; ð<0,05) ó ÷о-
ëовіків ç ïеðеëомами ïðоменево¿ кістки, 
тоäі ÿк ó æінок ç анаëоãі÷ними ïеðеëомами 
виçна÷аєтüсÿ ïðÿмий çв›ÿçок міæ äавніс-
тю ХÎÇË і тðиваëістю меноïаóçи (r=0,37; 
ð<0,05). 

Ó обстеæениõ нами ïацієнтів іç ХÎÇË 
маëо місце ïіäвищеннÿ інтенсивності енäо-
ãенно¿ інтоксикаці¿, маðкеðами ÿко¿ є мо-

ëекóëи сеðеäнüо¿ маси (ÌÑÌ), ëейкоци-
таðний інäекс інтоксикаці¿ (Ë²²), ãематоëо-
ãі÷ний ïокаçник інтоксикаці¿ (ÃÏ²). Òак, ó 
õвоðиõ ç ïеðеëомами стеãна ðівенü ÌÑÌ 
скëаäав 0,367±0,44 (оä.оïт.щ.), тоäі ÿк ç ïе-
ðеëомами ïðоменево¿ кістки – 0,341±0,03 
(оä.оïт.щ.). Ë²² становив 1,32±0,31 ïðи ïе-
ðеëомаõ стеãна й 1,19±0,39– ïðи ïеðеëо-
маõ ïðоменево¿ кістки. ÃÏ² çмінювавсÿ іç 
2,06±0,41 äо 1,52±0,39 віäïовіäно. Ðіçницÿ 
äостовіðна (ð<0,05).

Ó õвоðиõ ç ХÎÇË бóëо виÿвëено äо-
стовіðне (ð<0,05) ïіäвищеннÿ ðівнÿ ²Ë-1β, 
ÔНÏ-α в ïоðівнÿнні çі çäоðовими особами, 
ó ÿкиõ ці ïокаçники не ïеðевищóютü 1 (ïã/
мë) і 0,5 (ïã/мë) віäïовіäно. Вміст ²Ë-1β çмі-
нювавсÿ віä 4,44±0,47 (ïã/мë) ïðи ïеðеëо-
маõ стеãна äо 3,79±0,81 (ïã/мë) – ïðи ïеðе-
ëомаõ ïðоменево¿ кістки ó õвоðиõ на ХÎÇË. 
Êонцентðаціÿ ÔНÏ-α маëа анаëоãі÷нó äи-
намікó, тобто ó õвоðиõ ç ïеðеëомами стеã-
на скëаäаëа 3,49±0,12 (ïã/мë), а ç ïеðеëо-
мами ïðоменево¿ кістки – 3,39±0,18 (ïã/
мë). Îтðимані ðеçóëüтати äаютü ïіäста-
вó ствеðäæóвати, що стóïінü інтенсивнос-
ті енäоãенно¿ інтоксикаці¿ є віäобðаæеннÿм 
тÿæкості ïеðеëомів ó õвоðиõ на ХÎÇË, 
оскіëüки ïеðеëоми стеãна ïоðівнÿно іç ïðо-
меневою кісткою çа сво¿м ïеðебіãом є тÿæ-
÷ими.

Ðівенü ëóæно¿ ôосôатаçи ó õвоðиõ ç 
ïеðеëомами стеãна становив 1089,1±1,26 
(н.моëü/с.ë), тоäі ÿк ç ïеðеëомами ïðоме-
нево¿ кістки – 1689,71±1,53 (н.моëü/с.ë), що 
ниæ÷е контðоëüниõ çна÷енü (1902,18±5,81 
(н.моëü/с.ë)). Ðіçницÿ äостовіðна (ð<0,05) 
ïðи ïоðівнÿнні міæ ãðóïами й контðо-
ëем (табë. 4). Îтðимані ïокаçники çаãаëü-
но¿ активності ëóæно¿ ôосôатаçи, а в çäо-
ðово¿ äоðосëо¿ ëюäини такоæ кістковий і 
ïе÷інковий іçоôеðменти, ïðисóтні в сиðо-
ватці кðові ïðибëиçно в ðівниõ кіëüкостÿõ, 
моæóтü свіä÷ити ïðо ïðиãні÷еннÿ ïðоце-
сів кістко воãо ôоðмóваннÿ в çаëеæності віä 
тÿæкості ïеðеëомó.

В ексïеðиментаëüниõ äосëіäæеннÿõ Ñі-
ко ðи і сïівав. [18], Ïоãоðєëова Ì.В. і сïі-
вав. [16] ÷еðеç 5 äнів ïісëÿ ïеðеëомó виÿви-
ëосü çðостаннÿ ðівнÿ ëóæно¿ ôосôатаçи на 
56,72%. Автоðи ïоÿснюютü цей ôакт тим, 
що çна÷на кіëüкістü ôеðментó äеïонóєтü-
сÿ в цитоïëаçмі остеобëастів та на ¿õ ïо-
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веðõні, томó масивна çаãибеëü остеобëас-
тів ó çоні тðавми й виäіëеннÿ ôеðментó в 
кðовоносне ðóсëо ïðиçвоäитü äо çðостаннÿ 
йоãо активності. чеðеç 10 äіб ïісëÿ ïеðеëо-
мó ðівенü ëóæно¿ ôосôатаçи çниæóєтüсÿ, 
що є насëіäком çменøеннÿ äіëÿнки óøко-
äæеннÿ й ïо÷атком ôоðмóваннÿ [18] або ðе-
моäеëюваннÿ новоóтвоðеноãо [16] кістковоãо 
матðиксó. На äóмкó Ïисаðево¿ Å.В. і сïівав. 
ïіäвищеннÿ активності ëóæно¿ ôосôатаçи, 
ôеðментó, ÿкий ðóйнóє інãібітоðи каëüци-
ôікаці¿ й стимóëює мінеðаëіçацію кістково¿ 
тканини, свіä÷итü ïðо активацію ðеçоðбці¿ 
кістково¿ тканини [14].

В наøомó äосëіäæенні ïіäвищеннÿ ак-
тивності ëóæно¿ ôосôатаçи ми не віäçна÷а-
ëи. Навïаки, çна÷не çниæеннÿ ðівнÿ ëóæ-
но¿ ôосôатаçи ó õвоðиõ ç ïеðеëомами, ÿке 
виçна÷аëосü ó ïеðøі 2-3 äоби ïісëÿ виник-
неннÿ ïеðеëомó, свіä÷итü ïðо ïðиãні÷еннÿ 
ïðоцесів ôоðмóваннÿ кістково¿ тканини, ві-
ðоãіäно çóмовëене наÿвністю õðоні÷ноãо çа-
ïаëüноãо ïðоцесó ó оðãанаõ äиõаннÿ.

До біоõімі÷ниõ маðкеðів ôоðмóваннÿ 
кістки віäносÿтü сиðоватковий остеокаëü-
цин, концентðаціÿ ÿкоãо ïðи ïеðеëомаõ 
стеãна бóëа 11,9±0,53 (нã/мë), а ïðомене-
во¿ кістки – 21,03±1,55 нã/мë), що äосто-
віðно ниæ÷е контðоëüниõ çна÷енü (ð<0,001) 
(табë. 4). Îтðимані äані óçãоäæóютüсÿ ç ðе-
çóëüтатами äосëіäæеннÿ інøиõ автоðів, ÿкі 
виÿвиëи, що ïеðеëоми äовãиõ тðóб÷астиõ 
кісток ó äітей сóïðовоäæóютüсÿ äостовіð-
ним çниæеннÿм концентðаці¿ остеокаëüци-
нó в сиðоватці кðові (біëüø виðаæеним ó 
äітей 3-7 ðоків, ніæ 8-14 ðоків) [6]. Îскіëüки 
äостатній ðівенü остеокаëüцинó в кðові çа-
беçïе÷óє біëüø інтенсивний ïеðебіã ðеïа-
ðативноãо остеоãенеçó й ïðискоðене óтво-
ðеннÿ кістково¿ моçоëі, йоãо çниæеннÿ в 
äосëіäæóваниõ ãаëüмóє ðеïаðативні ïðо-
цеси в обëасті ïеðеëомó.

Çãіäно наøиõ äаниõ, вміст ïаðатиðео¿ä-
ноãо ãоðмонó (ÏÒÃ) äостовіðно віäðіçнÿв-
сÿ в çаëеæності віä ëокаëіçаці¿ ïеðеëомó. 
Òак, ïðи ïеðеëомаõ стеãна ÏÒÃ становив 
32,34±0,77 (ïã/мë), а ïðи ïеðеëомаõ ïеðеä-
ïëі÷÷ÿ – 74,24+2,59 (ïã/мë). Îскіëüки се-
ðеäній вік õвоðиõ на ХÎÇË ç ïеðеëомами 
стеãна становив 67,47±5,44 ðоків, а ïаці-
єнтів ç ïеðеëомами ïðоменево¿ кістки бóв 
55,29±2,58 ðоків, то ïіäвищеннÿ ðівнÿ ÏÒÃ 
не моæна ïоÿснити вïëивом віковиõ çмін. 
Вðаõовóю÷и виðаæений стóïінü енäоãенно¿ 
інтоксикаці¿ ïðи ïеðеëомаõ стеãна, а такоæ 
ïеðеваæнó біëüøістü (76,95%) ó цій ãðó-
ïі õвоðиõ іç ²²² і ²V стаäією ХÎÇË, моæна 
вваæати, що çна÷не çниæеннÿ концентðа-
ці¿ ÏÒÃ віðоãіäно обóмовëене виснаæеннÿм 
ôóнкціонаëüноãо ðесóðсó оðãаніçмó на тëі 
õðоні÷ноãо çаïаëüноãо ïðоцесó ïðи ХÎÇË.

Дещо інøі äані навоäитü Хвостова Ñ.А. 
[24], обстеæивøи 167 õвоðиõ ç мноæинни-
ми ïеðеëомами кісток ниæніõ кінцівок на 
тëі ÎÏ. Виÿвëено çбіëüøеннÿ вмістó ïаðа-
тиðео¿äноãо ãоðмонó ÷еðеç äобó ïісëÿ тðав-
ми в 6,5 ðаçів, на 3-ю äобó – в 9,8 ðаçів. Ðі-
венü çаëиøавсÿ ïіäвищеним äо 14-ãо äнÿ, 
а ïотім çниæóвавсÿ. Автоð вваæає çбіëü-
øеннÿ ÏÒÃ ó ïо÷атковомó ïеðіоäі ïісëÿ ïе-
ðеëомó ïокаçником активаці¿ меçенõімаëü-
ниõ кëітин, ïосиëеннÿ ïðоëіôеðаці¿ кістко-
воãо моçкó й ðеçоðбці¿ кістково¿ тканини. 
Áеðó÷и äо óваãи навеäені äані, моæна вва-
æати, що в наøомó äосëіäæенні ðіçницÿ в 
ïокаçникаõ ÏÒÃ ó çаëеæності віä ëокаëіçа-
ці¿ ïеðеëомó ïов’ÿçана не тіëüки ç ãоðмо-
ноçаëеæною активацією ðеçоðбці¿ кістково¿ 
тканини, а й ç віком õвоðиõ та õðоні÷ним 
çаïаëеннÿм, ÿке набóває ïðи ХÎÇË оçнак 
системноãо.

Виçна÷ений ðівенü каëüцію в сиðоватці 
кðові ó õвоðиõ ç ïеðеëомами стеãна стано-
вив 2,33±0,02 (ммоëü/ë), що в ïоðівнÿнні 

Таблиця 4. Показники метаболізму кісткової тканини у хворих на ХОЗЛ залежно від локалізації переломів 
кісток (M±m)

Ïокаçники Ïеðеëоми стеãна
Ïеðеëоми кісток 

ïеðеäïëі÷÷ÿ
Êонтðоëü P1 P2

Ëóæна ôосôатаçа, нмоëü/ë 1089,1±1,26 1689,71±1,53 1902,18±5,81 <0,05 <0,001
Îстеокаëüцин, нã/мë 11,9±0,53 21,03±1,55 29,82±0,33 <0,001 <0,001
Ïаðатãоðмон, ïã/мë 32,34±0,77 74,24±2,59 36,12±0,463 <0,01 <0,05
Êаëüцій, ммоëü/ë 2,33±0,02 2,50±0,08 2,37±0,10 <0,01 <0,01
Ôосôоð, ммоëü/ë 1,1±0,08 1,05±0,09 1,13±0,08 <0,01 <0,05
Ï ð и м і т к и : P1 – äостовіðна ðіçницÿ в ïокаçникаõ ïоðівнÿно ç контðоëем; P2 – äостовіðна ðіçницÿ в 
ïокаçникаõ міæ ãðóïами осіб ç ïеðеëомами кісток.
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ç ïеðеëомами ïðоменево¿ кістки 2,50±0,08 
(ммоëü/ë) віäðіçнÿëосü äостовіðно (ð<0,01) 
(табë. 4). 

Çãіäно отðиманиõ ðеçóëüтатів ексïеðи-
ментаëüниõ äосëіäæенü Ñікоðи В.Ç. і сïі-
вав. [18], Ïоãоðєëова Ì.В. і сïівав. [16] ç 5-ãо 
äнÿ ïісëÿ ïеðеëомó вміст каëüцію сиðоват-
ки кðові çбіëüøóєтüсÿ внасëіäок ðóйнóван-
нÿ неоðãані÷но¿ скëаäово¿ кістки й ïðоäо-
вæóє наðостати вïðоäовæ 2-õ тиæнів, що, 
моæëиво, обóмовëене ðÿäом ôактоðів, та-
киõ ÿк ïоäаëüøе вивіëüненнÿ йоãо іç тðав-
мовано¿ кістки, імобіëіçаційний стðес, ïоси-
ëена ïеðебóäова матеðинсüко¿ кістки біëÿ 
çони äеôектó та ïо÷атком ïðоцесів каëü-
циôікаці¿ матðиксó ðеãенеðатó й втðатою 
äаноãо еëемента матеðинсüкою кісткою, 
йоãо мобіëіçацією й çаëó÷еннÿм äëÿ осиôі-
каці¿ новоóтвоðеноãо матðиксó.

²нøі автоðи, вив÷ивøи äинамікó вмістó 
каëüцію в сиðоватці кðові тваðин ïðи ïеðе-
ëомаõ ниæнüо¿ щеëеïи, виäіëиëи äва ïеðі-
оäи: ïеðøий – çбіëüøеннÿ кіëüкості каëü-
цію іç 7-ãо äо 14-ãо äнÿ; äðóãий – ïостóïо-
ве çниæеннÿ çмістó йоãо віäïовіäно іç 14-ãо 
äнÿ й ïонаä 1,5 місÿці [21].

Îтðимані нами ðеçóëüтати, а саме äо-
стовіðне ïіäвищеннÿ кіëüкості каëüцію ïðи 
ïеðеëомаõ ïðоменево¿ кістки й віäсóтністü 
çмін йоãо концентðаці¿ ó õвоðиõ на ХÎÇË 
ç ïеðеëомами стеãна, на наøó äóмкó, є на-
сëіäком õðоні÷ноãо çаïаëüноãо ïðоцесó ó 
оðãанаõ äиõаннÿ та виснаæеннÿ каëüцієвиõ 
äеïо внасëіäок тðиваëоãо ïеðебіãó õвоðоби.

Ðівенü ôосôоðó в сиðоватці кðові õво-
ðиõ ç ïеðеëомами ïðоменево¿ кістки çмен-
øóєтüсÿ äо 1,05+±0,09 (ммоëü/ë) ïðоти 
1,1±0,08 (ммоëü/ë) ç ïеðеëомами стеãна äо-
стовіðно (ð<0,05) (табë. 4). 

Ðеçóëüтати наøоãо äосëіäæеннÿ óçãо-
äæóютüсÿ ç ексïеðиментаëüними äаними 
інøиõ автоðів, ÿкі встановиëи, що макси-
маëüний вміст ôосôоðó в сиðоватці кðові 
кðоëів виÿвëÿєтüсÿ на 30-й äенü çмоäеëüо-
ваноãо ïеðеëомó ниæнüо¿ щеëеïи, що äо-
стовіðно вище виõіäноãо ðівнÿ. Автоðи ви-
äіëиëи äва ïеðіоäи ôосôатемі¿: ïеðøий – 
ïіäвищеннÿ кіëüкості ôосôоðó, що çакін-
÷óєтüсÿ äо кінцÿ ïеðøоãо місÿцÿ ïісëÿ ïе-
ðеëомó; äðóãий – çниæеннÿ вмістó ôосôо-
ðó в сиðоватці кðові äо 45-ãо äнÿ [21]. 

Ðівні неоðãані÷ноãо ôосôоðó й каëüцію 
çнаõоäиëисü в основномó в меæаõ ноðми, 

що моæна ïоÿснити äією меõаніçмів ôос-
ôоðно-каëüцієвоãо ãомеостаçó.

Òаким ÷ином, меõані÷на тðавма ïðиçво-
äитü äо виðаæено¿ ðеакці¿ кістково¿ систе-
ми та оðãаніçмó в ціëомó, що сïðÿмовано 
на віäновëеннÿ ціëісності кістково¿ ткани-
ни. Ïеðеваæаннÿ синтеçó ÷и ðеçоðбці¿ кіст-
ково¿ тканини моæе ïðиçвести äо ðоçвиткó 
äиçðеãенеðатоðниõ ïðоцесів, що óтðóäнює 
çаãоєннÿ äеôектó та ïðиçвоäитü äо çбіëü-
øеннÿ собіваðтості ëікóваннÿ ïеðеëомів [4]. 
Ïðовеäений анаëіç стðóктóðи та õаðакте-
ðó ïеðеëомів кісток ó õвоðиõ на ХÎÇË ви-
ÿвив, що çі çбіëüøеннÿм вікó віäçна÷аєтüсÿ 
çðостаннÿ ÷астоти ïеðеëомів кісток, вста-
новëена äостовіðна ðіçницÿ в ÷астоті ïеðе-
ëомів øийки стеãна ó õвоðиõ на ХÎÇË ïо-
ðівнÿно ç контðоëüною ãðóïою, а такоæ ви-
ÿвëений ïðÿмий коðеëÿційний çв’ÿçок міæ 
тðиваëістю çаõвоðюваннÿ та ÷астотою ïе-
ðеëомів стеãна й ïðоменево¿ кістки. Ðе-
çóëüтати наøиõ äосëіäæенü çасвіä÷óютü 
те, що ïеðеëоми кісток ó õвоðиõ на ХÎÇË 
сóïðовоäæóютüсÿ виðаæеною енäоãенною 
інтоксикацією, ïіäвищеною ïðоäóкцією ïа-
ðатиðео¿äноãо ãоðмонó, ïоðóøеннÿм каëü-
цієво-ôосôоðноãо ãомеостаçó на тëі ïðиãні-
÷еннÿ ïðоäóкці¿ остеокаëüцинó й ëóæно¿ 
ôосôатаçи. Ïðовеäені обстеæеннÿ моæóтü 
свіä÷ити ïðо ïðиãні÷еннÿ ïðоцесів кістко-
воãо ôоðмóваннÿ на тëі ðеçоðбці¿ кістково¿ 
тканини й äаютü моæëивістü ствеðäæóва-
ти, що ïоäібні стани є насëіäком ïоєäнаннÿ 
äвоõ вçаємно обтÿæóю÷иõ ôактоðів: віко-
виõ çмін ó оðãаніçмі та системно¿ äі¿ ХÎÇË. 

Вèñнîвкè
1. Ó õвоðиõ на ХÎÇË çі çбіëüøеннÿм 

вікó віäçна÷аєтüсÿ çðостаннÿ ÷астоти ïе-
ðеëомів кісток. Ó стðóктóðі ïеðеëомів ó 
39,37% виïаäків є ïеðеëоми øийки стеãна, 
що майæе вäві÷і біëüøе, ніæ ó осіб контð-
оëüно¿ ãðóïи.

2. Òðиваëістü çаõвоðюваннÿ на ХÎÇË є 
ôактоðом ðиçикó ïеðеëомів кісток, çокðема 
стеãна й ïðоменево¿ кістки. Встановëений 
ïðÿмий коðеëÿційний çв›ÿçок міæ тðиваëіс-
тю õвоðоби та ÷астотою ïеðеëомів стеãна 
(r=0,102; ð<0,05). 

3. Виÿвëений ïðÿмий коðеëÿційний 
çв’ÿçок (r=0,42; ð<0,05) міæ інäексом ïа÷-
ко-ðоків та ÷астотою виникненнÿ ïеðеëо-
мів стеãна та ãоміëки. Çна÷на ÷астота ïеðе-
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ëомів ó кóðців моëоäоãо й сеðеäнüоãо вікó 
обóмовëена ïоєäнаннÿм äекіëüкоõ ôакто-
ðів, çокðема ïаëіннÿ тютюнó та õðоні÷ноãо 
çаïаëüноãо ïðоцесó ó оðãанаõ äиõаннÿ, що 
в кінцевомó ðеçóëüтаті викëикає ïоðóøен-
нÿ метабоëіçмó кістково¿ тканини.

4. Ïокаçник інтенсивності енäоãенно¿ ін-
токсикаці¿ моæе сëóãóвати кðитеðієм тÿæ-
кості ïеðеëомів ó õвоðиõ на ХÎÇË.

5. Ó õвоðиõ на ХÎÇË ç ïеðеëомами стеã-
на має місце äостовіðне çниæеннÿ ðівнÿ 
ëóæно¿ ôосôатаçи й сиðоватковоãо остео-
каëüцинó в ïоðівнÿнні ç ïеðеëомами ïðо-
менево¿ кістки. Öе моæе свіä÷ити ïðо біëüø 
çна÷не ïðиãні÷еннÿ ïðоцесів ôоðмóваннÿ 
кістково¿ тканини й ãаëüмóваннÿ ðеïаðа-
тивниõ ïðоцесів в обëасті ïеðеëомó, що ві-
ðоãіäно çóмовëене ÿк наÿвністю õðоні÷ноãо 
çаïаëüноãо ïðоцесó ó оðãанаõ äиõаннÿ, так 
і стóïенем енäоãенно¿ інтоксикаці¿.

6. Ðівенü ÏÒÃ çаëеæитü віä ëокаëіçаці¿ 
ïеðеëомó й обóмовëений не тіëüки ãоðмо-
ноçаëеæною активацією ðеçоðбці¿ кістково¿ 
тканини, а й віком õвоðиõ та інтенсивністю 
õðоні÷ноãо çаïаëеннÿ ïðи ХÎÇË.
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THE FRACTURE OF BONES FOR PATIENTS 
WITH THE CHRONIC OBSTRUCTIVE DISEASES 
OF LUNGS: GENDER-AGE-OLD STRUCTURE, 

LOCALIZATION AND CLINICAL AND 
LABORATORY MARKERS

Masik N.P.

Summary. The 285 patients with COPD were clini-
cally inspected. It was studied a structure and char-
acter of fracture of this patients. As a result of 
such research we came to the conclusion that the 
patients with chronic obstructive diseases of lungs 
have been elucidated in 39,37% fracture of thigh. 
The complex of fractures is depend on prolonged of 
diseases and stage of diseases. It was observed that a 
decline bone forming, activating of bone resorption 
took place on a background of the expressed degree 
of endogenous intoxication, fracture of bones in pa-
tients with COPD.

Key words: chronic obstructive diseases of lungs, 
fracture, osteoporosis. endogenous intoxication.
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Àктóаëьніñть. Ãіïеðóðикеміÿ є ÷астою 
çнаõіäкою ïðи обстеæенні ïацієнтів в ам-
бóëатоðниõ та стаціонаðниõ óмоваõ, що 
навоäитü ëікаðів ó ïеðøó ÷еðãó на äóмкó 
ïðо äіаãноç «ïоäаãðа».

Ïоäаãðа – õðоні÷не ïðоãðесóю÷е çаõво-
ðюваннÿ, ïов’ÿçане ç ïоðóøеннÿм ïóðино-
воãо обмінó, що õаðактеðиçóєтüсÿ ïіäви-
щеннÿм ðівнÿ се÷ово¿ кисëоти в кðові (ãі-
ïеðóðикемією) й віäкëаäеннÿм ó тканинаõ 
оïоðно-ðóõовоãо аïаðатó та внóтðіøніõ оð-
ãанаõ натðієво¿ соëі се÷ово¿ кисëоти (óðа-
тів) ç ðоçвитком ãостðоãо аðтðитó та óтво-
ðеннÿм ïоäаãðи÷ниõ вóçëиків (тоôóсів) [1]. 

На сüоãоäні в ëітеðатóðі існóє веëика 
кіëüкістü наóковиõ äæеðеë, ïðисвÿ÷ениõ 
вив÷енню ãіïеðóðикемі¿, що ðоçвиваєтüсÿ 
не ëиøе ïðи ïоäаãðі, а й ïðи інøиõ ïатоëо-
ãі÷ниõ станаõ, çокðема, існóє вçаємоçв’ÿçок 
міæ ðівнем се÷ово¿ кисëоти та ðоçвитком 
метабоëі÷ноãо синäðомó, оæиðіннÿм, інсó-
ëіноðеçистентністю, аðте ðіаëü ною ãіïеð-
тенçією, ïðийомом äіóðетиків і ниçüкиõ äоç 
ацетиëсаëіциëово¿ кисëоти, наäëиøковим 
óæиваннÿм аëкоãоëю, ëітнім віком та ниð-
ковою неäостатністю [2, 6, 11].

Віäïовіäно äо ðекоменäацій EULAR, ãі-
ïеðóðикемією вваæаєтüсÿ ïіäвищеннÿ ðівнÿ 
се÷ово¿ кисëоти в сиðоватці кðові ïонаä 360 
мкмоëü/ë (≤6 мã/äë) [5]. Öей ïокаçник і є 
виçна÷аëüним ïðи ëікóванні õвоðиõ іç ïоäа-
ãðою ïðеïаðатами, що çниæóютü ðівенü се-
÷ово¿ кисëоти та óðатів ó оðãаніçмі. Ñе÷ова 
кисëота є кінцевим ïðоäóктом ðоçщеïëен-
нÿ ïóðинів і виäіëÿєтüсÿ ç оðãаніçмó ниðка-

ми. Ó çäоðовиõ осіб ïðотÿãом 24 ãоäин іç се-
÷ею виäіëÿєтüсÿ 400–600 мã се÷ово¿ кисëо-
ти. Дæеðеëом óтвоðеннÿ се÷ово¿ кисëоти ó 
оðãаніçмі є ïóðинові сïоëóки, що наäõоäÿтü 
ç ¿æею або óтвоðюютüсÿ ó оðãаніçмі ïіä ÷ас 
обмінó нóкëеотиäів. Ñеðеä ïðи÷ин, що ïðи-
çвоäÿтü äо накоïи÷еннÿ óðатів ó оðãаніç-
мі, ïеðøо÷еðãовó ðоëü віäвоäÿтü ïіäвищен-
ню óтвоðеннÿ се÷ово¿ кисëоти та çниæенню 
екскðеці¿ óðатів ниðками. На ïоäаãðó ÷асті-
øе õвоðіютü ÷оëовіки. Ïік çаõвоðюваності в 
÷оëовіків ïðиïаäає на вік 35–50 ðоків, ó æі-
нок – 55–70 ðоків, ïðоте ïоäаãðа моæе ðоç-
виватисÿ в біëüø моëоäомó віці та сïостеðі-
ãаєтüсÿ навітü ó äітей [1]. 

Ç ëітеðатóðниõ äæеðеë віäомо, що в æі-
нок ðеïðоäóктивноãо вікó високий ðівенü 
естðоãенів сïðиÿє ïіäтðиманню в ноðмі 
ниðковоãо кëіðенсó óðатів. Ó ïостменоïа-
óçаëüномó ïеðіоäі ðівенü се÷ово¿ кисëоти в 
ниõ такий самий, ÿк і в ÷оëовіків віäïовіä-
ноãо вікó, томó вив÷еннÿ особëивостей ðоç-
виткó ãіïеðóðикемі¿ в äано¿ катеãоðі¿ æінок 
набóває все біëüøо¿ актóаëüності.

Ïðобëема ãіïеðóðикемі¿ та ïоäаãðи на-
бóëа особëивоãо çна÷еннÿ çа останні ðоки, 
що обóмовëено çбіëüøеннÿм ÷астоти äано¿ 
ïатоëоãі¿ ó світовій ïоïóëÿці¿. Ïоøиðеністü 
ïоäаãðи в ðіçниõ ðеãіонаõ ваðіює в øиðо-
киõ меæаõ – 0,01-0,37% – і баãато в ÷омó 
ïов’ÿçана ç особëивостÿми õаð÷óваннÿ на-
сеëеннÿ. Високий ðівенü çаõвоðюваності 
õаðактеðний äëÿ інäóстðіаëüно ðоçвинóтиõ 
кðа¿н, ïðоте в ниõ віäçна÷аєтüсÿ неоäна-
кова ÷астота ïоäаãðи в ïоïóëÿці¿: 0,05% ó 

ÓДÊ: 612.461.25: 616]053.9

ОСОбЛИВОСТІ ГІПЕРУРИКЕМІЇ В ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК 
СТАРшИХ ВІКОВИХ ГРУП

Поворознюк В.В., Дубецька Г.С.

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

Ðезюìе. Ó статті ïðеäставëено ðеçóëüтати вëасниõ äосëіäæенü ç вив÷еннÿ віковиõ та статевиõ особëивостей 
ðоçвиткó ãіïеðóðикемі¿. Встановëено, що ç віком сïостеðіãаєтüсÿ çбіëüøеннÿ ðівнÿ се÷ово¿ кисëоти 
в сиðоватці кðові в æінок, ÿке äосÿãає віðоãіäниõ віäмінностей ó віковій ãðóïі 80–89 ðоків ïоðівнÿ-
но іç ãðóïою 20–29 ðоків. Ó ÷оëовіків максимаëüне ïіäвищеннÿ ðівнÿ се÷ово¿ кисëоти õаðактеðне 
äëÿ віково¿ ãðóïи 60–69 ðоків, ïðоте воно не äосÿãаëо віðоãіäниõ віäмінностей ïоðівнÿно ç інøими 
ãðóïами. частота ãіïеðóðикемі¿ сеðеä æінок становиëа 34%, в ÷оëовіків – 32%. Найбіëüøа ÷астка 
ãіïеðóðикемі¿ в æінок (24,8%) та ÷оëовіків (45,4%) виÿвëена ó віковій ãðóïі 60–69 ðоків.
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ßïоні¿, 0,15-0,17% ó Êита¿, 0,65% ó Німе÷-
÷ині, в ÑØА цей ïокаçник становитü 0,84%. 
Ç ëітеðатóðниõ äæеðеë віäомо, що ïоøи-
ðеністü ãіïеðóðикемі¿ скëаäає 5-12%. В 
Óкðа¿ні ïоøиðеністü ïоäаãðи скëаäає 0,4% 
äоðосëоãо насеëеннÿ, ïоøиðеністü ãіïеðó-
ðикемі¿ – 15-20%. Ó çвÿçкó іç цим ïитан-
нÿ своє÷асно¿ äіаãностики та ëікóваннÿ ïо-
äаãðи та ãіïеðóðикемі¿ çаëиøаютüсÿ актó-
аëüними [1, 9, 12, 13]. 

Неçваæаю÷и на те, що ïоäаãðа є оäним 
іç найäавніøиõ çаõвоðюванü ëюäини, ÷ас-
тота äіаãности÷ниõ ïомиëок ïðи ¿¿ виÿв-
ëенні çаëиøаєтüсÿ äóæе високою. Îскіëüки 
оäним іç ïðоÿвів ïоäаãðи є ãіïеðóðикеміÿ, 
що виникає й ïðи інøиõ ïатоëоãі÷ниõ ста-
наõ, цÿ ïатоëоãіÿ ïотðебóє äетаëüноãо ви-
в÷еннÿ. На сüоãоäніøній äенü в Óкðа¿ні не 
ïðовоäиëосü вив÷еннÿ віковиõ особëивос-
тей ãіïеðóðикемі¿, ïðоте існóютü ïооäино-
кі ëітеðатóðні äосëіäæеннÿ äано¿ ïатоëоãі¿ 
çаëеæно віä статі ïацієнтів. Все вищеçаç-
на÷ене й обóмовиëо ïðовеäеннÿ äаноãо äо-
сëіäæеннÿ.

Ìета дîñëідженнÿ. Виçна÷ити ðівенü се-
÷ово¿ кисëоти в сиðоватці кðові та ÷астотó 
ãіïеðóðикемі¿ в ëюäей ðіçноãо вікó та статі.

Îб’ºкт і ìетîдè дîñëідженнÿ. Îбстеæен-
нÿ ïðовоäиëи на баçі віääіëеннÿ кëіні÷-
но¿ ôіçіоëоãі¿ і ïатоëоãі¿ оïоðно-ðóõовоãо 
аïаðатó ДÓ «²нститóт ãеðонтоëоãі¿ НАÌН 
Óкðа¿ни» та Óкðа¿нсüкоãо наóково-меäи÷-
ноãо центðó ïðобëем остеоïоðоçó. Всüоãо 
обстеæено 510 ïацієнтів віком віä 18 äо 89 
ðоків. Ñеðеä ниõ 400 æінок та 110 ÷оëовіків. 
Ñеðеäній вік становив сеðеä æінок 64,3±0,8 
ðокó, сеðеä ÷оëовіків 54,1±0,5 ðокó. 

Виçна÷еннÿ ðівнÿ се÷ово¿ кисëоти в 
ïëаçмі кðові çäійснюваëи çа äоïомоãою 
ôеðментноãо óðикаçноãо метоäó. Ñтатис-
ти÷ний анаëіç ïðовоäиëи ç викоðистаннÿм 
ïðоãðами Statistica 6.0.

Ðезóëьтатè дîñëідженнÿ та ¿х îбãîвî-
реннÿ. Ç віком сïостеðіãаєтüсÿ çбіëüøеннÿ 
ðівнÿ се÷ово¿ кисëоти в сиðоватці кðові в 
æінок, що äосÿãає віðоãіäниõ віäмінностей 
ó віковій ãðóïі 80-89 ðоків ïоðівнÿно іç ãðó-
ïою 20–29 ðоків (ðис. 1). Ó ÷оëовіків макси-
маëüне ïіäвищеннÿ ðівнÿ се÷ово¿ кисëоти 
õаðактеðне äëÿ віково¿ ãðóïи 60–69 ðоків, 
ïðоте воно не äосÿãаëо віðоãіäниõ віäмін-
ностей ïоðівнÿно ç інøими ãðóïами (ðис. 2). 

Ðèñ. 1. Ðівень ñечîвî¿ кèñëîтè в ñèрîватöі крîві 
îбñтеженèх жінîк заëежнî від вікó.

Ðèñ. 2. Ðівень ñечîвî¿ кèñëîтè в ñèрîватöі крîві 
îбñтеженèх чîëîвіків заëежнî від вікó.

частота ãіïеðóðикемі¿ сеðеä æінок ста-
новиëа 34% (ðис. 3), ó  ÷оëовіків – 32% (ðис. 
4). Найбіëüøа ÷астка ãіïеðóðикемі¿ в æінок 
(24,8%) та ÷оëовіків (45,4%) виÿвëена ó ві-
ковій ãðóïі 60–69 ðоків (ðис. 5, 6).

Ðèñ. 3. Чаñтîта ãіïерóрèкеìі¿ в жінîк.

Ðèñ. 4. Чаñтîта ãіïерóрèкеìі¿ в чîëîвіків.
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Ðèñ. 5. Чаñтîта ãіïерóрèкеìі¿ в жінîк заëежнî від 
вікó.
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Ðèñ. 6. Чаñтîта ãіïерóрèкеìі¿ в чîëîвіків заëежнî 
від вікó.

Ç ëітеðатóðниõ äæеðеë віäомо, що ÷ас-
тіøе ãіïеðóðикеміÿ, а наäаëі ïоäаãðа ðоç-
виваютüсÿ в ÷оëовіків. Вваæаютü, що цей 
ôакт çаëеæитü віä õаðактеðó óсïаäкóван-
нÿ, а такоæ ãоðмонаëüниõ ãенäеðниõ осо-
бëивостей óтвоðеннÿ се÷ово¿ кисëоти та ¿¿ 
екскðеці¿. Ïðи наÿвності вðоäæениõ äеôек-
тів (äеôіцит ãіïоксантин-ãóанін-ôосôоðи-
боçиëтðансôеðаçи (ÃÃÔÒ), ïіäвищеннÿ ак-
тивності ôосôоðибоçиë-ïіðоôосôатсинте-
таçи), ÿкі беðóтü ó÷астü в обміні ïóðинів, ãі-
ïеðóðикеміÿ та ïоäаãðа моæóтü ç’ÿвëÿтисü 
ó ðаннüомó віці, çокðема ïðи синäðомаõ Ëе-
øа-Ніõена (Lesch-Nyhan synd.) або Êеëëі-
Ñиãміëëеðа (Kelly-Seegmiller synd.) – ðеце-
сивномó, Х-ç÷еïëеномó äеôіциті ÃÃÔÒ ðіç-
ноãо стóïенÿ ç ãіïеðóðикемією та невðо-
ëоãі÷ними ðоçëаäами. Ñаме томó çаõвоðю-
ваннÿ ðоçвиваєтüсÿ в ÷оëовіків, а ïðибëиç-
но в 25% ðоäи÷ів виçна÷аєтüсÿ ãіïеðóðике-
міÿ [2]. Анаëіç наóковиõ ëітеðатóðниõ äа-
ниõ свіä÷итü, що çа останні ðоки ãіïеðóðи-
кеміÿ та ïоäаãðа все ÷астіøе ðоçвиваютüсÿ 
в ïацієнтів стаðøиõ віковиõ ãðóï, що моæе 

бóти обóмовëене енäоãенним синтеçом ïó-
ðинів, ç оäноãо бокó, та çменøеною екскðе-
цією се÷ово¿ кисëоти – ç інøоãо. Çокðема, 
çа äаними äосëіäæенü бðитансüко¿ ïоïóëÿ-
ці¿, ïік çаõвоðюваності ïðиïаäає на віковó 
ãðóïó 75–84 ðоки. Ðеçóëüтати Ôðемінãем-
сüкоãо äосëіäæеннÿ свіä÷атü, що в коæноãо 
øостоãо ÷оëовіка та в коæно¿ тðетüо¿ æінки 
ïðи ãіïеðóðикемі¿ (се÷ова кисëота в меæаõ 
7–7,9 мã%) ðоçвиваëасü ïоäаãðа, а ïðи ãіïе-
ðóðикемі¿ ïонаä 8 мã% ÷астота ðоçвиткó ïо-
äаãðи в ÷оëовіків äосÿãаëа 36,7%. Ñеðеä æі-
нок такоãо високоãо ðівнÿ óðикемі¿ не виÿв-
ëÿëосü [1].

Çа наøими äаними, çниæеннÿ ðівнÿ се-
÷ово¿ кисëоти ó віці 70–79 ðоків свіä÷итü 
ïðо «сïециôі÷ний» віковий віäбіð: ó ïацієн-
тів іç ниæ÷им ðівнем се÷ово¿ кисëоти моæе 
çбіëüøóватисÿ тðиваëістü æиттÿ.

Вèñнîвкè. Îтðимані нами ðеçóëüтати 
ïоäібні äо бðитансüкоãо äосëіäæеннÿ, ïðо-
те сïостеðіãаєтüсÿ çміщеннÿ віково¿ ãðóïи 
ç високим ðівнем се÷ово¿ кисëоти: в бðи-
тансüкій вибіðці – 75–84 ðоки, ó нас – 60–
69 ðоків, що моæе бóти обóмовëене мен-
øою сеðеäнüою тðиваëістю æиттÿ óкðа¿н-
сüко¿ ïоïóëÿці¿ (в Óкðа¿ні сеðеäнÿ тðива-
ëістü æиттÿ становитü 68 ðоків: ó æінок – 
75 ðоків, ó ÷оëовіків – 62; ó Веëикій Áðита-
ні¿ – 78,7 ðокó: ó ÷оëовіків – 76,2, ó æінок 
– 81,3 ðокó).

Вік є оäним іç ôактоðів, що сïðиÿє çбіëü-
øенню ðівнÿ се÷ово¿ кисëоти в сиðоватці 
кðові та ïðиçвоäитü äо ðоçвиткó ãіïеðóðи-
кемі¿. Çбіëüøеннÿ ðівнÿ се÷ово¿ кисëоти в 
æінок äосÿãає віðоãіäниõ віäмінностей ó ві-
ковій ãðóïі 80–89 ðоків ïоðівнÿно іç ãðóïою 
20-29 ðоків, а в ÷оëовіків çбеðіãаєтüсÿ тен-
äенціÿ äо çбіëüøеннÿ ðівнÿ се÷ово¿ кисëоти 
ó віці 60-69 ðоків ïоðівнÿно іç ãðóïою 20–
29 ðоків. 

Література

1. Максудова А.Н., Саліхов І.Г., Хабіров Р.А. Ïоäаãðа. 
– Ì.: «ÌÅДïðесс-інôоðм», 2008. – 96 с.

2. Дзяк Г.В., Хомазюк Т.А. Ïоäаãðа: «каïкан» 
метабоëі÷ниõ ïðобëем: Наóкове виäаннÿ. – 
Дніïðоïетðовсüк: ÎÎÎ «Ðоÿë Ïðинт», 2010. – 112 с. 

3. Казимирко В.К., Коваленко В.Н. Ðевматоëоãіÿ. 
Нав÷аëüний ïосібник äëÿ ëікаðів в ïитаннÿõ і 
віäïовіäÿõ. – Донецüк: Виäавецü Çасëавсüкий 
Î.Þ., 2009. – 626 с.

4. Schlesinger N. Diagnosis of gout: clinical, laboratory 
and radiologic findings // The American journal of 
managed care. – 2005. – 11. – P. 443-450.



Òом 15, ¹ 2, 2012 33

Оригінальні дослідження

5. Zhang W., Doherty M., Pascual E. et al. EULAR 
evidence based recommendation for gout // Ann. 
Rheum. Dis. – 2006. – 10. – Ð. 1301-1311.

6. Chiou W.K., Wang M.H., Huang D.H. et al. The Rela-
tionship between Serum Uric Acid Level and Meta-
bolic Syndrome: Differences by Sex and Age in Tai-
wanese. // J. Epidemiol. – 2010. – 20(3). – Ð. 219-
224. 

7. Dirken-Heukensfeldt J., Lagro-Janssen A. Clinical 
features of women with gout arthritis. A system-
atic review // Clin. Rheumatol. – 2010. – 29. – P. 
575-582.

8. Wallace K.L., Riedel A.A., Joseph-Ridge N., Wort-
mann R. Increasing prevalence of gout and hy-
peruricemia over 10 years among older adults in a 
managed care population // J. Rheumatol. – 2008. – 
31(8). – Ð. 1582-1587.

9. Lai S.W., Tan C.K., Nаg К.С. Epidemiology of hy-
peruricemia in the elderly // J. Biol. Med. – 2007. – 
74. – Ð. 151-157.

10. Yamanaka H. Gout and hyperuricemia in young people 
// Curr. Opin. Rheumatol. – 2011. – 23(2). – P. 156-
160.

11. Johnson R.J., Rideont B.A. Uric acid and diet – in-
sights into the epidemic of cardiovascular disease // 
N. Engl. J. Med. – 2004. – 350. – Ð. 1071-1073.

12. Kim K.Y., Schumacher H.R., Hunsche E. A literature 
review of epidemiology and treatment in acute gout 
// Clin. Ther. – 2005. – 25. – Ð. 1593-1617.

13. Mikuls T.R., Saag G. New insights into gout epide-
miology // Curr. Opin. Rheumatol. – 2006. – 18. – 
Ð. 199-203.

14. Ehrlich R., Robins T., Jordaan E. et al. Gout among 
middle aged and elderly men: the Normative Aging 
Study // J. Rheumatol. – 2007. – 27. – Ð. 1708-1712.

ОСОбЕННОСТИ ГИПЕРУРИКЕМИИ У МУЖЧИН 
И ЖЕНЩИН СТАРшИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Поворознюк В.В., Дубецкая Г.С.

Ðезюìе. В статüе ïðеäставëены ðеçóëüтаты соб-
ственныõ иссëеäований ïо иçó÷ению воçðастныõ 
и ïоëовыõ особенностей ðаçвитиÿ ãиïеðóðикемии. 
Óстановëено, ÷то с воçðастом óвеëи÷иваетсÿ óðо-
венü мо÷евой кисëоты в сывоðотке кðови ó æен-
щин, котоðый äостиãает веðоÿтныõ отëи÷ий в воç-
ðастной ãðóïïе 80–89 ëет в сðавнении с ãðóïïой 
20–29 ëет. Ó мóæ÷ин максимаëüное óвеëи÷ение 
óðовнÿ мо÷евой кисëоты выÿвëено в воçðастной 
ãðóïïе 60–69 ëет, оäнако оно не äостиãаëо веðо-
ÿтныõ отëи÷ий в сðавнении с äðóãими ãðóïïами. 
частота ãиïеðóðикемии сðеäи æенщин составëÿëа 
34%, ó мóæ÷ин – 32%. Ìаксимаëüнаÿ ÷астота ãи-
ïеðóðикемии ó æенщин (24,8%) и мóæ÷ин (45,4%) 
выÿвëена в воçðастной ãðóïïе 60–69 ëет.

Ключевые слова: ãиïеðóðикемиÿ, мо÷еваÿ кисëота, 
воçðаст, ïоë.

PECULIARITIES OF HYPERURICEMIA IN MEN 
AND WOMEN ELDERLY GROUPS

Povoroznjuk V.V., Dubetska G.S. 

Summary. The article presents the results of own 
study of peculiarities of the hyperuricemia in men 
and women of different age. The level of uric acid 
increased with age in women and had a significant 
difference in women of 80–89 yrs. In men, the maxi-
mal level of uric acid was in the group 60-69 yrs. In-
cidence of hyperuricemia among women was 34%, in 
men – 32%. The maximal incidence of hyperurice-
mia in women (24,8%) and men (45,4%) was in age 
group 60-69 yrs.

Key words: hyperuricemia, uric acid, age, sex.
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Óвеëи÷ение сðеäней ïðоäоëæитеëüно-
сти æиçни ÿвëÿетсÿ о÷евиäным äостиæе-
нием меäицины 21-ãо века. Îäнако общее 
ïостаðение насеëениÿ неиçбеæно соïðо-
воæäаетсÿ ðостом воçðастныõ çабоëеваний, 
в том ÷исëе и остеоïоðоçа, котоðый кëини-
÷ески ïðоÿвëÿетсÿ ïеðеëомами. Óвеëи÷е-
ние коëи÷ества ïеðеëомов имеет боëüøóю 
социаëüнóю и экономи÷ескóю çна÷имостü 
и ïðеäставëÿет собой сеðüеçнóю ïðобëемó 
äëÿ сóществóющей системы çäðавооõðане-
ниÿ. Îсновной цеëüю äиаãностики остеоïе-
ни÷ескиõ состоÿний ÿвëÿетсÿ ïðоôиëакти-
ка маëоэнеðãети÷ескиõ ïеðеëомов, äеãене-
ðативныõ äеôоðмаций ïоçвоно÷ноãо стоëба 
и ниæниõ коне÷ностей. Ñтоимостü ëе÷ениÿ 
остеоïоðоçа äëÿ амеðиканскоãо çäðавооõ-
ðанениÿ еæеãоäно обõоäитсÿ в астðономи-
÷еские 10 мëðä. äоëëаðов, беç ó÷ета óõо-
äа на äомó. До 50% ïациентов с ïеðеëома-
ми øейки беäðа не моãóт обõоäитüсÿ беç 
ïостоðонней ïомощи, а äо 20% этиõ боëü-
ныõ óмиðают в те÷ение ïеðвоãо ãоäа ïосëе 
тðавмы. Òак æе, как и в ÑØА, в Ðоссии 
в свÿçи со всеобщим ïостаðением насеëе-
ниÿ коëи÷ество остеоïоðоçныõ ïеðеëомов 
неóкëонно воçðастает в сðеäнем на 6,5% в 
ãоä [1, 2, 6, 7]. В то æе вðемÿ, ïо всей ви-
äимости, неïðавомо÷но экстðаïоëиðоватü 
äанные ðасïðостðаненности остеоïени÷е-
скиõ состо ÿний, ïоëó÷енные äëÿ ïоïóëÿ-
ции ÑØА иëи Åвðоïы, наïðимеð, на Ïðи-
воëæский ôеäеðаëüный окðóã, котоðый сó-
щественно отëи÷аетсÿ ïо óðовню инсоëÿ-
ции в сиëó боëее севеðноãо ãеоãðаôи÷еско-
ãо ïоëоæениÿ. Î÷евиäно, ÷то ðеçко конти-
нентаëüный кëимат сðеäней ïоëосы Ðоссии 
вносит свой неãативный вкëаä в äеãенеðа-
тивные çабоëеваниÿ скеëета, в то æе вðемÿ 

æитеëи äанноãо ðеãиона сóщественно отëи-
÷аютсÿ ïо óðовню äостóïности аëиментаð-
ноãо витамина D и остеотðоïныõ минеðа-
ëов, к томó æе ïо÷ва и воäа соäеðæат не-
äостато÷ное коëи÷ество йоäа, не ïосëеä-
нюю ðоëü, ïо всей виäимости, иãðает äи-
аïаçон сеçонныõ коëебаний темïеðатóð и 
сеçонные инôекционные çабоëеваниÿ. 

Ñоãëасно äанным меæäóнаðоäныõ и 
Ðоссийской ассоциации ïо остеïоðоçó [2, 
6] станäаðтом äиаãностики наðÿäó с кëи-
ни÷ескими äанными ÿвëÿетсÿ ðентãенов-
скаÿ äвóõэнеðãети÷ескаÿ абсоðб циометðиÿ. 
Òеðмины «остеоïениÿ и остеоïоðоç» øиðо-
ко ïðименÿютсÿ äëÿ оïисаниÿ ðеçóëüта-
тов äенситометðии, тем не менее, они не 
ÿвëÿютсÿ кëини÷еским äиаãноçом и мо-
ãóт скðыватü çа собой ëюбое çабоëевание 
костей, соïðовоæäающеесÿ сниæением иõ 
ïëотности иëи äðóãиõ õаðактеðистик, свÿ-
çанныõ с ðиском ïеðеëомов (остеомаëÿ-
циÿ, остеоëиç, несовеðøенный остеоãенеç 
и т. ä.). Это вытекает иç сóщности исïоëü-
çóемыõ метоäик, в основе котоðыõ ëеæит 
эïиäемиоëоãи÷еский (и в некотоðой стеïе-
ни экономи÷еский) ïоäõоä к ïðобëеме. Îс-
новной цеëüю äенситометðии ÿвëÿетсÿ не 
ïостановка äиаãноçа, а тоëüко ëиøü оïðе-
äеëение ðиска ïеðеëомов ó ïациента, ÷то 
наãëÿäно äемонстðиðóет сïособ оценки ðе-
çóëüтатов такиõ иссëеäований.

Хоðоøо иçвестные сïециаëистам, çани-
мающимсÿ äиаãностикой остеоïоðоçа, çна-
÷ениÿ (SD: -1,0; -2,5), ïðинÿтые ВÎÇ, ин-
теðïðетиðóющиесÿ  как «ïоðоãовые», не-
сóт в себе сóщественнóю веðоÿтностü не-
ïðавиëüной интеðïðетации ðеçóëüтатов. 
Ñвÿçано это с тем, ÷то они быëи óстановëе-
ны ïо ðеçóëüтатам иссëеäованиÿ æенщин 

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ МЕТАбОЛИ-
ЧЕСКИХ ЗАбОЛЕВАНИЙ СКЕЛЕТА ПОСРЕДСТВОМ 

ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ АбСОРбЦИОМЕТРИИ
Кочиш А.Ю., Минасов Т.Б.

ФГУ “Российский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии  
им. Р.Р. Вредена» Росмедтехнологий, 
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в ïостменоïаóçе с ïомощüю ðенãеноãðаôии 
ïоÿсни÷ныõ ïоçвонков, костей ïðеäïëе÷üÿ 
и øейки беäðенной кости. Áыëо óстановëе-
но, ÷то ïðоцент æенщин, имеющиõ ïеðеëо-
мы в ïостменоïаóçе, соответствóет в коëи-
÷ественном отноøении ïðоцентó æенщин, 
÷ей Ò-кðитеðий ïðи этом иссëеäовании не 
ïоäнимаëсÿ выøе -2,5. Áыë сäеëан вывоä, 
÷то такомó коëи÷ествó æенщин в ïостмено-
ïаóçе ïокаçано активное остеотðоïное ëе-
÷ение. Òаким обðаçом, исïоëüçование ïðи-
веäенныõ «ïоðоãовыõ» çна÷ений ïðи ëюбом 
äðóãом çабоëевании, кðоме ïостменоïаó-
çаëüноãо остеоïоðоçа, ÿвëÿетсÿ не вïоëне 
коððектным. Не менее ваæный вывоä çа-
кëю÷аетсÿ в том, ÷то ÷ем äаëüøе исïоëü-
çóемаÿ метоäика äенситометðии ïо своей 
сóти от ïоÿсни÷ныõ ïоçвонков, øейки бе-
äðенной кости иëи костей ïðеäïëе÷üÿ, тем 
боëее неïðавиëüно исïоëüçоватü çна÷ениÿ 
-1,0 и -2,5 äëÿ неё в ка÷естве «ïоðоãовыõ». 
Ïоïытки оïðеäеëитü свои «ïоðоãовые» ве-
ëи÷ины äëÿ ðаçëи÷ныõ метоäик и ðаçëи÷-
ныõ çабоëеваний ïðеäïðинимаютсÿ всё бо-
ëее мноãо÷исëенными ãðóïïами иссëеäова-
теëей, иç ÷еãо ïонÿтно, ÷то воïðос äаëёк 
от ðаçðеøениÿ, ввиäó ÷еãо быëи ðаçðабо-
таны боëее совеðøенные метоäики äвóõэ-
неðãети÷еской äенсито мет ðии в со÷етании 
с оценкой ðасïðос тðанениÿ ëаçеðной оïти-
÷еской энеðãии, ïеðиôеðи÷еской комïüю-
теðной томоãðаôией, óëüтðаçвóковой äен-
ситометðией, а такæе комïëексной кëини-
ко-ëó÷евой оценкой ðиска ïеðеëомов (си-
стема FRAX). 

Èçвестно, ÷то теõни÷ески с ïомощüю 
ðентãеновскоãо иçëó÷ениÿ и äаæе óëüтðа-
çвóка моæно иссëеäоватü боëüøинство ко-
стей, но äëÿ äенситометðии исïоëüçóет-
сÿ оãðани÷енное иõ ÷исëо (те, ïо котоðым 
имеютсÿ баçы äанныõ; такæе ó÷итывают-
сÿ ïðостота иссëеäованиÿ и состав кости), 
ïðеæäе всеãо это, коне÷но æе, ïоÿсни÷ный 
отäеë ïоçвоно÷ника, ïðоксимаëüный отäеë 
беäðенной кости (цеëиком иëи ïо отäеëü-
ным ðеãионам: øейка, её наименее ïëот-
наÿ ÷астü – тðеóãоëüник Óоðäа (Ward's 
triangle), боëüøой веðтеë, меæвеðтеëüнаÿ 
обëастü, ïðоксимаëüнаÿ ÷астü äиаôиçа), 
весü скеëет (в совокóïности и кðóïные сеã-
менты в отäеëüности – коне÷ности, ïоçво-
но÷ник, таç), äистаëüный и óëüтðаäистаëü-

ный ðеãионы костей ïðеäïëе÷üÿ, ïÿто÷наÿ 
костü. 

Ñтанäаðтнаÿ ïðоãðамма äиаãностики 
остеоïени÷ескиõ состоÿний (оценка ïëот-
ности ïоÿсни÷ныõ ïоçвонков и ïðокси-
маëüноãо отäеëа беäðенной кости), ÿвëÿ-
ÿсü метоäом выбоðа, ввиäó ðиска иõ маëо-
энеðãети÷ескиõ ïеðеëомов, беçóсëов но, не 
ëиøена неäостатков. Îсновным ÿвëÿетсÿ 
äвóõмеðнаÿ оценка минеðаëüной ïëотно-
сти. Îсобенно стðаäает то÷ностü оïðеäеëе-
ниÿ истинной ïëотности ïоçвоно÷ ника. Ñо-
стоÿниÿ, веäóщие к наðóøению стðóктóðы 
ïоçвонков (сóбõонäðаëüный скëеðоç в об-
ëасти ãоëовки беäðенной ãости и наëи÷ие 
синäесмоôитов, в некото ðой стеïени ско-
ëиоç), неðеäко обóсëавëивают ëоæные ðе-
çóëüтаты. Èõ веðоÿтностü особенно веëи-
ка ó ïоæиëыõ боëüныõ, ïоэтомó основное 
внимание ó ниõ сïециаëисты ðекоменäóют 
óäеëÿтü ïëотности беäðенной кости. В то 
æе вðемÿ äистðоôи÷еские ïðоцессы ðаç-
ëи÷ной стеïени выðаæенности в обëасти 
таçо беäðенноãо сóстава весüма не ðеäки 
äëÿ ëиц ïоæиëоãо и стаð÷ескоãо воçðаста и 
не оãðани÷иваютсÿ обëастüю total hip ëибо 
çоной тðеóãоëüника Ward, ÷то оïÿтü таки 
скðывает оïасностü ëоæноотðицатеëüныõ 
ðеçóëüтатов интеðïðетации минеðаëüной 
ïëотности беäðа в цеëом, воçмоæно именно 
ïоэтомó ïðоãðамма инäивиäóаëüной оцен-
ки ðиска ïеðеëомов «FRAX» ïðеäïоëаãает 
анаëиç минеðаëüной ïëотности искëю÷и-
теëüно обëасти øейки беäðенной кости.

Ïðи этом, на наø вçãëÿä, äанные Ò- иëи 
Z-кðитеðиÿ, соответствóющие воçðаст-
ной ноðме ïðи наëи÷ии кëини÷ескиõ мани-
ôестныõ ïðиçнаков стðóктóðной несостоÿ-
теëüности соеäинитеëüной ткани иëи мно-
ãо÷исëенныõ маëоэнеðãети÷есиõ ïеðе ëо мов 
в анамнеçе, не äоëæны ïовëиÿтü на ðеøе-
ние сïециаëиста о необõоäимости антиðе-
çоðбтивной теðаïии. 

Несмотðÿ на все оãðани÷ениÿ, метоäики, 
свÿçанные с «äвóõмеðным» анаëиçом тðеõ-
меðныõ объектов, ïоãðеøностüю аïïаðа-
тóðы, çна÷итеëüной ðоëüю ква ëи ôикации 
оïеðатоðа и äðóãиõ, äвóõ энеðãети÷ескаÿ 
äенситометðиÿ, на наø вçãëÿä, ÿвëÿетсÿ 
инôоðмативной äëÿ скðининãовыõ и ïоïó-
ëÿционныõ иссëеäований. 
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Öеëью èññëедîванèÿ ïосëóæиë анаëиç 
äанныõ ëó÷евоãо скðининãовоãо обсëеäова-
ниÿ æитеëей ã. Óôы на ïðеäмет метабоëи-
÷ескиõ çабоëеваний скеëета. 

Ìатерèаëы è ìетîды. Ñ 2008 ïо 2011 ãоä, 
на баçе ÁÑÌÏ и ÃÊÁ 21 ã. Óôы, ïðи ïомо-
щи аïïаðата DTX – 200 быëо обсëеäовано 
12238 ïациентов в воçðасте от 6 äо 92 ëет, 
иç ниõ мóæ÷ин 1156 (9,45%), сðеäний воç-
ðаст 50,76 ëет (SD – 17,9) и 11082 (90,55%) 
æенщин, сðеäний воçðаст 55,31 ëет (SD – 
13,02). Ðасïðеäеëение ïациентов ïо ïоëó и 
воçðастó ïðеäставëено на ðис. 1.

Ðèñ. 1. Ðаñïредеëенèе îбñëедîванных ïаöèентîв 
ïî ïîëó è вîзраñтó.

В ïðоцессе ïðовеäенноãо анаëиçа быëо 
отме÷ено, ÷то наибоëее инôоðмативным 
ïаðаметðом äëÿ æенской ïоïóëÿции 
ÿвëÿетсÿ ÌÏÊÒ, так как наибоëее 
объективно отðаæает воçðастнóю äинамикó 
äеминеðаëиçации костноãо матðикса. 

Áыëо выÿвëено ïовыøение минеðаëüной 
ïëотности в обеиõ ãðóïïаõ в воçðастном 
äиаïаçоне äо 30 ëет, стабиëиçацию 
ïаðаметðов в ïðомеæóтке от 30 äо 45 
ëет и ïосëеäóющее сниæение. Анаëиç 
ïаðаметðов сðеäнеïоïóëÿционноãо тðенäа 
выÿвиë äостовеðно боëее отðицатеëüнóю 
коððеëÿционнóю свÿçü в æенской 
ïоïóëÿции (ðис. 2 А, Á). 

А  

Á

Ðèñ. 2. Êîрреëÿöèîннаÿ ñвÿзь ìеждó вîзраñтîì è 
ìèнераëьнîé ïëîтнîñтью кîñтнîé тканè ó жен-

щèн (À) è ìóжчèн (Б).

Îценка äинамики T- кðитеðиÿ ó æенщин 
в иссëеäóемой ïоïóëÿции ïокаçаëа, ÷то 
он менее инôоðмативен ïо сðавнению с 
истинным çна÷ением ÌÏÊÒ, тем не менее, 
такæе отðаæает воçðастнóю äинамикó 
ïаðаметðов (ðис. 3), ïðи этом наибоëüøаÿ 
ðаçница T- и Z-кðитеðиев быëа в воçðасте 
60-75 ëет.

Анаëиç интеãðаëüноãо ïокаçатеëÿ ме-
äианы ÌÏÊÒ в ïоïóëÿции 1156 мóæ÷ин и 
11082 æенщин выÿвиë çна÷имые ðаçëи÷иÿ 
во всеõ воçðастныõ ãðóïïаõ. Хаðактеðным 
äëÿ æенской ïоïóëÿции быëо çна÷итеëü-
ное сниæение ïокаçатеëей ÌÏÊÒ в ïост-
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меноïаóçе, в то вðемÿ как ó мóæ÷ин быëа 
отме÷ена некотоðаÿ стабиëиçациÿ ïаðаме-
тðа в воçðастном äиаïаçоне 50-60 ëет, ÷то, 
ïо-виäимомó, и отðаæает наëи÷ие некиõ 
ðеçеðвныõ воçмоæностей коððекции мине-
ðаëüноãо обмена в анäðоïаóçе (ðис. 4). 

Ðèñ. 3. Êîрреëÿöèîннаÿ ñвÿзь ìеждó вîзраñтîì è 
Ò-крèтерèеì ó ëèö женñкîãî ïîëа.

Ðèñ. 4. Ìèнераëьнаÿ ïëîтнîñть кîñтнîé тканè ó 
ëèö женñкîãî è ìóжñкîãî ïîëа в завèñèìîñтè îт 

вîзраñта.

Наибоëüøий интеðес с то÷ки çðениÿ 
ðасïðостðаненности остеоïени÷ÿесиõ со-
сто ÿний в ïоïóëÿции несомненно выçывает 
äинамика выÿвëенныõ ïаðаметðов ó 
æенщин в ïеðименоïаóçе, так как именно 
этот äиаïаçон наõоäитсÿ в ãðóïïе ðиска, 
в свÿçи с ÷ем быë ïðовеäен анаëиç 
T-кðитеðиÿ ó æенской ïоïóëÿции в 
воçðасте стаðøе 40 ëет. 

В ïðоцессе ïðовеäенноãо анаëиçа 
T-кðитеðий >-1 SD быë выÿвëен ó 
81,92% æенщин в воçðасте от 40-50 ëет, 
T-кðитеðий в äиаïаçоне (-1; -2,5) ó 17,3% 
ïациенток и (>2,5) ó ïÿти ïациенток, ÷то 
составиëо менее 1% выбоðки. Наибоëüøий 

ïðоцент ïациенток с остеоïенией (56,9%) 
быë выÿвëен в ãðóïïе 70-80 ëет, ïëотностü 
менее -2,5 SD, соответствóющаÿ äенсито-
метðи÷ескомó остеоïоðоçó ïо кðитеðиÿм 
ВÎÇ ó 71,1% ïациентов в ãðóïïе стаðøе 80 
ëет. Îтноситеëüно небоëüøое коëи÷ество 
ïациенток в воçðасте стаðøе 80 ëет (менее 
1,13% от всеõ набëюäений), воçмоæно, не 
отðаæает истиннóю ðасïðостðаненностü 
ïатоëоãии в ïоïóëÿции, тем не менее, 
коëи÷ество набëюäений с T-кðитеðием 
менее (-2,5 SD) быëо äостовеðно выøе 
(p<0,03), ÷ем в äðóãиõ воçðастныõ ãðóïïаõ 
(ðис. 5).
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Ðèñ. 5. Чаñтîта îñтеîïîрîза, îñтеîïенèè, нîрìы ó 
женщèн ñтаршèх вîзраñтных ãрóïï.

Òаким обðаçом, ïðовеäенный анаëиç сви-
äетеëüствóет о äостато÷ной эôôек тивности 
äенситометðи÷еской оценки ÌÏÊÒ в обëа-
сти äистаëüноãо отäеëа ïðеäïëе÷üÿ. Ïðо-
веäенный сðавнитеëüный анаëиç ïоçвоëÿет 
çакëю÷итü, ÷то стðóк тóðнаÿ несостоÿтеëü-
ностü соеäинитеëüной ткани именно в об-
ëасти äистаëüноãо отäеëа ïðеäïëе÷üÿ наи-
боëее ðано ðеаãиðóет на системные иçме-
нениÿ минеðаëüноãо ãомеостаçа с ïосëеäó-
ющей äеминеðаëиçацией костноãо матðик-
са. На наø вçãëÿä, сóществóет некотоðаÿ 
неäооценка кëиницистами äиаãности÷еской 
ценности äистаëüноãо отäеëа ïðеäïëе÷üÿ, 
ïðи этом внимание  сïециаëистов, как ïðа-
виëо, сôокóсиðовано на ïðоксимаëüном от-
äеëе беäðа, ëибо ïоÿсни÷ныõ ïоçвонкаõ, в 
то æе вðемÿ äистаëüный метаэïиôиç ïðеä-
ïëе÷üÿ боëее ÷ем на 75% состоит иç тðа-
бекóëÿðноãо костноãо вещества, óстóïаÿ 
ïо этомó ïаðаметðó ëиøü ïÿто÷ной кости, 
ïðи этом несет çна÷итеëüно менüøие на-
ãðóçки, ÷ем осевой скеëет и ниæние коне÷-
ности. Ïðеимóществами äанной теõноëоãии 
ïоïóëÿционноãо скðининãа ÿвëÿютсÿ ниç-
каÿ ëó÷еваÿ наãðóçка, ниçкаÿ стоимостü и 
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ïðоäоëæитеëüностü обсëеäованиÿ. Òем не 
менее сðеäнее коëи÷ество ïациентов в ëó-
÷евом äиаïаçоне ïо Ò-кðитеðию менее -2,5 
SD ó æенщин в воçðастной ãðóïïе 50-80 ëет 
быëо менее 23%, ÷то не ïоçвоëÿет ðекомен-
äоватü äанное обсëеäование äëÿ всей ïоïó-
ëÿции, в то æе вðемÿ метоäика несомненно 
äоëæна ïðименÿтüсÿ ó ïациенток ãðóïïы 
высокоãо ðиска, ëибо имеющиõ каскаä ма-
ëоэнеðãети÷ескиõ ïеðеëомов в анамнеçе. В 
то æе вðемÿ цеëесообðаçностü монитоðин-
ãа именно этоãо отäеëа скеëета в ïðоцессе 
антиðеçоðбтивной теðаïии, как и сðоки ïо-
втоðноãо обсëеäованиÿ, ïо-виäимомó, тðе-
бóют äаëüнейøеãо иçó÷ениÿ. 

Данные äенситометðии вне çависимости 
от анатоми÷еской ëокаëиçации иссëеäóе-
моãо сеãмента не äоëæны исïоëüçоватüсÿ 
иçоëиðованно äëÿ инäивиäóаëüной оценки 
ðиска ïеðеëомов, как и оценки эôôектив-
ности антиðеçоðбтивной теðаïии, так как 
сóщественно çависÿт от мноãиõ ïаðаме-
тðов, котоðые äаннаÿ теõноëоãиÿ не ó÷и-
тывает, наïðимеð тиï конститóции сóбъек-
та, неðавномеðнаÿ äеминеðаëиçациÿ оце-
ниваемыõ обëастей скеëета и ðÿä äðóãиõ.

Выÿвëенные ïаðаметðы несомненно 
свиäетеëüствóют об относитеëüно высокой 
встðе÷аемости метабоëи÷ескиõ çабоëева-
ний скеëета в ïоïóëÿции, ïðоøеäøей об-
сëеäование в ã. Óôе. Îтме÷енные ïаðаме-
тðы нескоëüко ниæе ïокаçатеëей, выÿв-
ëенныõ на скðининãовыõ обсëеäованиÿõ 
ïациентов в Øвеции и Ноðвеãии, и наибо-
ëее соïоставимы с ïоïóëÿцией ïðовинции 
«Аëüбеðта» Êанаäы [8, 9].
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В Óкðа¿ні, ÿк і в óсüомó світі, кіëüкістü 
тðавмати÷ниõ ïоøкоäæенü коëінноãо сó-
ãëоба (ÊÑ) ïосіäає оäне іç ïðовіäниõ місцü 
ó стðóктóðі тðавм оïоðно-ðóõовоãо аïаðа-
тó [1, 4]. Îäнією іç ïðи÷ин çðостаннÿ çа-
ãаëüно¿ кіëüкості õвоðиõ іç тðавмами ко-
ëінноãо сóãëоба є ïðоôесійні çанÿттÿ сïоð-
том, ÿкі çаоõо÷óютüсÿ на äеðæавномó ðівні 
та асоціюютüсÿ іç ïðаãненнÿм äо çäоðов’ÿ. 
Ïðобëема тðавмати÷ниõ óøкоäæенü ко-
ëінноãо сóãëоба є оäнією ç ãоëовниõ ïðи-
÷ин втðати іãðовиõ конäицій ó сïоðтсме-
нів, çокðема ó ôóтбоëістів. Ó çв’ÿçкó ç тим, 
що õаðактеð та об’єм тðавмати÷ниõ óøко-
äæенü äóæе ðіçноманітні, ðіçним є й ïіäõіä 
äо теðаïі¿ та теðміни ðеабіëітаці¿. Ïеðене-
сені тðавми, а такоæ неäіаãностовані мікðо-
тðавми оïоðно-ðóõовоãо аïаðатó, в томó 
÷исëі й коëінноãо сóãëоба, аäекватна теðа-
ïіÿ ÿкиõ не бóëа ïðовеäена , наäаëі ïðи-
çвоäитимóтü ÿк äо втðати максимаëüниõ 
іãðовиõ конäицій ôóтбоëіста, так і сïðиÿ-
тимóтü біëüø ðаннüомó ðоçвиткó äеãенеðа-
тивниõ çмін ó сóãëобі й, отæе, ðаннüомó çа-
веðøенню каð’єðи [2, 3]. Òомó ïеðеä сïоð-
тивними ëікаðÿми ïостає ïитаннÿ оцінки 
стóïенÿ тÿæкості тðавми, ãостðоти ïðоце-
сó, äëÿ ÷оãо необõіäне викоðистаннÿ най-
біëüø інôоðмативниõ äіаãности÷ниõ мето-
äів. Ðоçвиток теõні÷ноãо ïðоãðесó й виник-
неннÿ новиõ метоäів меäи÷но¿ віçóаëіçаці¿ 
біоëоãі÷ниõ тканин ïðиçвів äо тоãо, що ïе-
ðеä ëікаðем на äаний момент ïостає øи-
ðокий вибіð äіаãности÷ниõ моæëивостей ó 
вив÷енні ðіçниõ виäів тðавмати÷ниõ óøко-
äæенü коëінноãо сóãëоба, ïо÷инаю÷и віä 
ðентãеноãðаôі¿ й çавеðøóю÷и високотеõ-
ноëоãі÷ними неінваçивними та інваçивними 
метоäами äіаãностики та ëікóваннÿ. В ціëо-
мó, сó÷асний аðсенаë метоäів меäи÷но¿ ві-
çóаëіçаці¿ вкëю÷ає такі çасоби, ÿк ðентãе-

ноãðаôіÿ (ÐÃ), óëüтðаçвóкове äосëіäæеннÿ 
(ÓÇД), ðентãенівсüка комï'ютеðна томоãðа-
ôіÿ (ÊÒ), маãнітно-ðеçонансна томоãðаôіÿ 
(ÌÐÒ) та аðтðоскоïіÿ [2-8].

Ìетîю äано¿ ðоботи є вив÷еннÿ моæëи-
востей ïðоменевиõ метоäів äіаãностики ðіç-
ниõ виäів тðавмати÷ниõ óøкоäæенü коëін-
ноãо сóãëоба ïðи ãостðій та õðоні÷ній тðав-
мі ó ôóтбоëістів.

Ìатеріаë і ìетîдè. Áóëо обстеæено 107 
ôóтбоëістів ó віці віä 18 äо 42 ðоків ç ðіçни-
ми виäами ãостðиõ (ïіäãðóïа ²-а; n=60) та 
õðоні÷ниõ (ïіäãðóïа ²-б; n=47) тðавмати÷-
ниõ óøкоäæенü коëінноãо сóãëоба. Îсно-
вними метоäами ïðоменево¿ äіаãностики, 
ÿкі бóëи викоðистані в äаній ðоботі, бóëи 
ÐÃ, ÌÐÒ та ÓÇД, тоäі ÿк ÊÒ ðоçãëÿäаëа-
сÿ нами ÿк äоäатковий метоä äосëіäæен-
нÿ й çастосовóваëасü ó тиõ виïаäкаõ, коëи 
бóëа ïіäоçðа на наÿвністü так çваниõ «ïðи-
õованиõ» ïеðеëомів кісток (табë. 1.). Веðи-
ôікаціÿ отðиманиõ äаниõ ïðи тðавмати÷-
ниõ ïоøкоäæеннÿõ ÊÑ ó ïацієнтів ïðово-
äиëасü çа äоïомоãою аðтðоскоïі¿.

Таблиця 1. Використані методи променевої діагнос-
тики при дослідженні

Ìетоä /
ãðóïи

ÐÃ ÌÐÒ ÊÒ ÓÇД Аðтðос-
коïіÿ

²-а 
(n=60)

40-
66,6%

60-
100% 3-5%

35-
58,3% 9-15%

²-б 
(n=47)

45-
95,7%

47-
100% 3-6,4%

25-
53,2% 8-17,1%

Всüоãо 85-
79,4%

107-
100% 6-5,6%

60-
56,1%

17-
15,9%

Ðезóëьтатè дîñëідженнÿ та ¿х îбãîвî-
реннÿ. Óсі ïацієнти ïіäãðóï ²-а та ²-б бóëи 
ðоçïоäіëені в çаëеæності віä іãðовоãо амï-
ëóа та тðиваëості іãðово¿ каð’єðи (табë. 2). 
Ïðи ãостðиõ тðавмаõ (ïіäãðóïа ²-а) ÷астіøе 
çаçнаютü тðавм наïівçаõисники (36,7±6,2%) 
та ôоðваðäи (33,3±6,1%), це обóмовëено 
вçаємоäіÿми на високій øвиäкості та ðіçки-
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ми çмінами наïðÿмкó ðóõó, що ïðиçвоäитü 
äо виникненнÿ ÿк ïðавиëо, тÿæкиõ тðавм 
та оäно÷асно¿ втðати іãðовиõ конäицій.

Таблиця 2. Розподіл пацієнтів І групи в залежності 
від ігрового амплуа

²ãðове амïëóа
Ïіäãðóïа ²-а Ïіäãðóïа ²-б Всüоãо

n % n % n %
Воðотаð 2 3,3 4 10,6 6 5,6
Çаõисник 16 26,7 14 29,8 30 28
Наïівçаõисник 22 36,7 19 40,4 41 38,4
Наïаäник 20 33,3 10 21,2 30 28
Всüоãо 60 100 47 100 107 100

Ó ïіäãðóïі ²²-б, äо ÿко¿ віäносÿтüсÿ ïа-
цієнти іç õðоні÷ною тðавмою, виçна÷аєтüсÿ 
біëüøа кіëüкістü тðавм сеðеä наïівçаõис-
ників (40,4±7,2%), а на äðóãомó місці - çа-
õисники (29,8±6,7%), це обóмовëено веëи-
кою кіëüкістю сиëово¿ боðотüби, стðибків 
та çіткненü, ïіä ÷ас ÿкиõ виникаютü мікðо-
óøкоäæеннÿ, ÿкі не ïðиçвоäÿтü äо оäно-
÷асно¿ втðати ðóõомості, аëе накоïи÷óютü-
сÿ та в майбóтнüомó ïðиçвоäÿтü äо обме-
æеннÿ або втðати іãðовиõ конäицій.

Òðиваëістü сïоðтивно¿ каð’єðи має ве-
ëике çна÷еннÿ ç то÷ки çоðó виникненнÿ ãо-
стðиõ тðавм та çаãостðеннÿ вæе існóю÷иõ 
(ðис. 1, 2). 
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аìïëóа.

Найбіëüøа кіëüкістü ãостðиõ тðавмати÷-
ниõ óøкоäæенü ïðиïаäає на ïеðøі 5 ðоків 
сïоðтивно¿ каð’єðи ôóтбоëістів і найбіëüø 
÷асто в цей ïеðіоä ãостðі тðавми оäеðæó-
ютü наïаäники, що обóмовëено біëüøою 
кіëüкістю ðіçкиõ ðóõів наïаäників та äіÿми 
на веëикій øвиäкості, що в ðаçі çіткненü 
ïðиçвоäитü äо отðиманнÿ тÿæкиõ тðавм. 
Ïік õðоні÷ниõ тðавм ïðиïаäає на віäðіçок 
віä 6 äо 15 ðоків тðиваëості ïðоôесійно¿ 

каð’єðи й найбіëüø ÷асто õðоні÷ні тðав-
ми в цей ïеðіоä отðимóютü наïівçаõисни-
ки та çаõисники. Òаким ÷ином, тðиваëістü 
ïðоôесійно¿ каð’єðи та іãðове амïëóа беç-
ïосеðеäнüо вïëиває на ðоçïовсюäæеннÿ ãо-
стðиõ та õðоні÷ниõ тðавм. 
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Ëокаëіçаціÿ тðавмати÷ниõ óøкоäæенü 
ðіçниõ стðóктóðниõ еëементів коëінноãо 
сóãëоба ïðи ãостðиõ тðавмаõ ïоäана в та-
бëиці 3. Çаëеæно віä кіëüкості та ëокаëі-
çаці¿ тðавмати÷ниõ óøкоäæенü ó ïацієнтів 
бóëи встановëені іçоëüовані (20%) та ком-
біновані óøкоäæеннÿ (80%). ßк виäно ç та-
бëиці 3, сеðеä ãостðиõ тðавм ïеðеваæно çó-
стðі÷аëисÿ óøкоäæеннÿ менісків (äо 90%) 
та çв’ÿçок і сóõоæиëü (äо 95%), ÿкі най÷ас-
тіøе отðимóютü наïаäники та наïівçаõис-
ники. ßк ïðавиëо, ãостðі тðавми є найтÿæ-
÷ими, томó що в біëüøості виïаäків вони 
комбіновані, тобто сïостеðіãаєтüсÿ óðаæен-
нÿ й менісків, і каïсóëüно-çв’ÿçковоãо аïа-
ðатó (ÊÇА).

Ïðи ðентãеноëоãі÷номó äосëіäæен-
ні ÊÑ ïісëÿ ãостðо¿ тðавми бóëо встанов-
ëено ëиøе асиметðи÷не çвóæеннÿ сóãëобо-
во¿ щіëини в 19 (31,2%) ïацієнтів, çбіëüøен-
нÿ в об’ємі м’ÿкиõ тканин та çатемненнÿ 
ïðосвітëенü коëінноãо сóãëоба, що свіä÷итü 
ïðо наÿвністü внóтðіøнüосóãëобово¿ ðіäини 
та набðÿк м’ÿкиõ тканин ó 36 (60%) обсте-
æениõ. Ніÿкиõ ïатоëоãі÷ниõ çмін на ÐÃ не 
бóëо виÿвëено в 19 (31%) обстеæениõ. Ïðи 
ãостðиõ тðавмаõ ÊÑ çа äаними ÓÇД ó ïа-
цієнтів бóëо äіаãностовано іçоëüовані ðоç-
ðиви менісків ó 39%; комбіновані óðаæен-
нÿ менісків та ÊÇА встановëені в 59,6%. Ó 
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17% ïацієнтів, окðім óøкоäæенü менісків 
та ÊÇА, такоæ бóëи виÿвëені тðавмати÷-
ні óøкоäæеннÿ м’ÿçів. В óсіõ ïацієнтів бóëи 
виÿвëені оçнаки синові¿тó ðіçноãо стóïенÿ 
та в 42,8% виïаäкаõ - наÿвністü ãемаðтðоçó. 

Çа äоïомоãою ÌÐÒ іçоëüовані ãостðі 
óøкоäæеннÿ ÊÑ äіаãностовані в 12 сïоðтс-
менів (20%), комбіновані óðаæеннÿ äекіëü-
коõ м’ÿкотканинниõ стðóктóð коëінноãо сó-
ãëоба та кістково-моçково¿ ðе÷овини виÿв-
ëені в 48 ïацієнтів ²-а ïіäãðóïи (80%). Ïðи 
ãостðиõ ðоçðиваõ менісків çа äаними ÌÐÒ 
вäаëосÿ ÷ітко вкаçати ëокаëіçацію, наïðÿ-
мок ðоçðивó – ïоçäовæній, ïоïеðе÷ний 
÷и косий, іç ôðаãментацією ÷и беç, вкаçа-
ти наÿвністü віëüниõ ôðаãментів меніска, 
¿õ ëокаëіçацію. Ó наøомó äосëіäæенні в 17 
(28,3%) сïоðтсменів бóв ðоçðив меäіаëüно-
ãо меніска, ç ниõ ó 7 (41,2%) ïовні ðоçðиви 
та в 10 (58,8%) - ÷асткові; ó 8 (13,3%) – ëа-
теðаëüноãо меніска, ç ниõ 3 (44%) - ïовні 
та 5 (56%) - ÷асткові; ó 18 (30,2%) ïацієн-
тів бóв ïоєäнаний ðоçðив меäіаëüноãо ме-
ніска, ïеðеäнüо¿ õðестоïоäібно¿ çв’ÿçки та 
меäіаëüно¿ бі÷но¿ çв’ÿçки, ç ниõ ó 5 (27,8%) 
виïаäкаõ ïовний ðоçðив меніска та ïеðе-
äнüо¿ õðестоïоäібно¿ çв’ÿçки, в 2 (11,2%) 
виïаäкаõ бóëи ïовні ðоçðиви всіõ вкаçа-
ниõ стðóктóð; ó 9 (15%) ïацієнтів виÿвëе-
но ðоçðив ëатеðаëüноãо меніска та ïеðе-
äнüо¿ õðестоïоäібно¿ çв’ÿçки; ó 18 (30,2%) 
виïаäкаõ äоäатково бóëи виÿвëені ðіç-

ні виäи óøкоäæенü м’ÿçів та ¿õ сóõоæиëü. 
Òаким ÷ином, ÌÐÒ äоçвоëÿє äати ÿк комï-
ëекснó оцінкó станó коëінноãо сóãëоба вçа-
ãаëі, так і äетаëüнó õаðактеðистикó станó 
м'ÿкиõ тканин.

Хðоні÷ні тðавми найбіëüø ÷асто çóстðі-
÷аютüсÿ в çаõисників та наïівçаõисників, 
сеðеä ниõ äомінóютü óøкоäæеннÿ меніс-
ків (äо 99%), м’ÿçів та ¿õ сóõоæиëü (78%), 
çв’ÿçок (ïонаä 85%), біëüøе ніæ ó 80% об-
стеæениõ виÿвëÿютüсÿ óøкоäæеннÿ õðÿ-
ща (табë. 4). 

Îäнією іç çаäа÷ наøоãо äосëіäæеннÿ 
бóëо виçна÷еннÿ ïðоãности÷ниõ кðитеðі-
¿в ðоçвиткó äеãенеðативно-äистðоôі÷ниõ 
çмін ó коëінномó сóãëобі та оçнак, ÿкі мо-
æóтü вïëинóти на äостðокове ïðиïиненнÿ 
ïðоôесійно¿ каð’єðи.

В óсіõ ïацієнтів оцінювавсÿ стан стðóк-
тóðниõ еëементів ÊÑ, виçна÷аëисÿ ïокаç-
ники тðавмати÷ниõ óøкоäæенü çв’ÿçок, 
сóõоæиëü, м’ÿçів, менісків, кістковоãо моç-
кó, ãіаëіновоãо õðÿща ÿк віçóаëüно, так і 
çа äоïомоãою тоïометðи÷ниõ ïокаçників 
на основі викоðистаннÿ ðіçниõ ïðоменевиõ 
метоäів äосëіäæеннÿ. Òобто, в коæноãо ïа-
цієнта вив÷аëи 11 ðіçниõ ïокаçників тÿæ-
кості тðавмати÷ниõ óøкоäæенü стðóктóð 
ÊÑ, ïісëÿ ÷оãо ïðиймаëи ðіøеннÿ ïðо йоãо 
стан: сïðиÿтëивий äо віäновëеннÿ або є ðи-
çик äëÿ ïðоäовæеннÿ каð’єðи. Ïоðівнÿннÿ 
ïðовоäиëи ç ноðмаëüними тоïометðи÷ними 
ïокаçниками стðóктóðниõ еëементів ÊÑ, 

Таблиця 3. Частота виникнення різних видів гострих травматичних ушкоджень у залежності від локалізації та 
амплуа

²ãðове амïëóа / ëокаëіçаціÿ
Воðотаð ( n=2) Çаõисник (n=16) Наïівçаõисник (n=22) Наïаäник (n=20)

n % n % n % n %
Óøкоäæеннÿ кісток 1 50 5 31,3 3 13,6 2 10
Óøкоäæеннÿ кістковоãо моçкó 1 50 8 50 18 81,8 12 60
Óøкоäæеннÿ менісків 2 100 14 87,5 19 86,4 19 95
Óøкоäæеннÿ ÊÇА 2 100 12 75 21 95,5 18 90
Óøкоäæеннÿ м’ÿçів 1 50 11 68,8 15 68,2 17 85
Óøкоäæеннÿ õðÿща 2 100 10 62,5 14 63,6 8 40

Таблиця 4. Частота виникнення різних видів хронічних травматичних ушкоджень у залежності від локалізації 
та амплуа

²ãðове амïëóа / ëокаëіçаціÿ
Воðотаð (n=4) Çаõисник (n=14) Наïівçаõисник (n=19) Наïаäник (n=10)
n % n % N % n %

Óøкоäæеннÿ кісток 0 0 1 7,1 1 5,3 0 0
Êістковоãо моçкó 1 25 2 14,2 2 10,5 2 20
Óøкоäæеннÿ менісків 4 100 12 85,7 19 100 9 90
Óøкоäæеннÿ ÊÇА 3 75 12 85,7 15 78,9 10 100
Óøкоäæеннÿ м’ÿçів 3 75 11 78,6 14 73,7 7 70
Óøкоäæеннÿ õðÿща 4 100 12 85,7 17 89,5 8 80
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ÿкі виçна÷ені та äетаëüно викëаäені в ëі-
теðатóðі.

Ïісëÿ ïðовеäеноãо ïоðівнÿëüноãо ана-
ëіçó çðобиëи висновок ïðо тÿæкістü отðи-
маниõ тðавмати÷ниõ óøкоäæенü ðіçниõ 
стðóктóð ÊÑ, ÿкі ïоäіëиëи на ÷отиðи ка-
теãоðі¿: 

1. Ñïðиÿтëиві äëÿ віäновëеннÿ тðавма-
ти÷ні óøкоäæеннÿ (ðоçтÿãненнÿ, стонøен-
нÿ çв’ÿçок/м’ÿçів, ÷асткові ðоçðиви меніс-
ків) виÿвëені в 65 (60,8%) ïацієнтів.

2. Óøкоäæеннÿ сеðеäнüоãо стóïенÿ тÿæ-
кості (÷асткові ðоçðиви та окðемі ïовні ðоç-
ðиви) – в 20 (18,7%).

3. Òÿæкі óøкоäæеннÿ (комбіновані ïовні 
ðоçðиви менісків та çв’ÿçок або/та м’ÿçів) 
– ó 14 (13,1%).

4. Дóæе тÿæка тðавма (ïоєäнані óøко-
äæеннÿ м’ÿçів та каïсóëüно-çв’ÿçковоãо 
аïаðатó та óøкоäæеннÿ кіток) виçна÷аëасü 
тіëüки ó 8 (7,1%) обстеæениõ.

Òаким ÷ином, на основі ïðовеäеноãо äо-
сëіäæеннÿ ïацієнти ðоçäіëиëисÿ на äві ãðó-
ïи: çі сïðиÿтëивими äëÿ віäновëеннÿ тðав-
мати÷ними óøкоäæеннÿми, ÿкі виçна÷ено в 
60,8% ôóтбоëістів, і ç тðавмати÷ними óøко-
äæеннÿми ðіçноãо стóïенÿ тÿæкості, ÿкі ви-
кëикаютü çаãðоçó äостðоковоãо ïðиïиненнÿ 
ïðоôесійно¿ каð’єðи (ðіçноãо стóïенÿ тÿæ-
кості тðавм) – 39,2%. Ïðи÷омó сеðеä обсте-
æениõ ç тÿæкими та äóæе тÿæкими тðав-
мами 14 ïацієнтів (63,7%) бóëи іç ïіäãðóïи 
²-а (ç ãостðою тðавмою) й тіëüки 8 ïацієнтів 
(36,3%) - іç ïіäãðóïи ²-б (іç õðоні÷ною тðав-
мою). Òобто, ïðи виïаäковій вибіðці тÿæкі 
тðавмати÷ні óøкоäæеннÿ в ïацієнтів іç ïіä-
ãðóïи ²-а виçна÷аëисÿ в 2 ðаçи ÷астіøе, ніæ 
ó ïацієнтів іç ïіäãðóïи ²-б. В самиõ ïіäãðóïаõ 
ïацієнти ðоçïоäіëиëисü настóïним ÷ином: ó 
ïіäãðóïі ²-б наÿвністü неäіаãностованиõ мі-
кðоóøкоäæенü çв’ÿçок, сóõоæиëü та м’ÿçів 
виÿвëені в 56,8% обстеæениõ, ó ïіäãðóïі ²-а 
наÿвністü мікðоóøкоäæенü виÿвëена тіëüки 
в 30,2% (ðіçницÿ віðоãіäна – ð<0,01), що ще 
ðаç ïіäтвеðäæóє, що наÿвністü мікðоóøко-
äæенü ðіçноãо стóïенÿ виðаæеності є ôакто-
ðом ðиçикó виникненнÿ біëüø тÿæкиõ тðавм 
ó майбóтнüомó, що моæе ïðиçвести äо äо-
стðоковоãо ïðиïиненнÿ ïðоôесійно¿ каð’єðи. 

Дëÿ ïацієнтів ç ãостðою тðавмою най-
біëüø ïðоãности÷но çна÷имими кðитеðіÿ-
ми ðоçвиткó äеãенеðативно-äистðоôі÷ниõ 
çмін та ðиçикó äостðоковоãо ïðиïинен-
нÿ ïðоôесійно¿ каð’єðи виÿвиëисÿ ðоçво-
ëокненнÿ çв’ÿçок/сóõоæиëків на 1/3, ïо-
товщеннÿ çв’ÿçок на 15-25%, ôðаãментова-
ні ðоçðиви менісків та контóçі¿ кістковоãо 
моçкó. Ó ïацієнтів іç õðоні÷ною тðавмою 
найбіëüø ïðоãности÷но çна÷имими виÿви-
ëисü стонøеннÿ çв’ÿçки/сóõоæиëка на 15-
25%, ðоçвоëокненнÿ çв’ÿçок/сóõоæиëків на 
1/3 та стонøеннÿ ãіаëіновоãо õðÿща. 

Ïðовеäене виçна÷еннÿ ÌÐÒ-кðитеðі¿в 
õðоні÷но¿ тðавми м’ÿкотканинниõ стðóктóð 
коëінноãо сóãëоба äовеëо ¿õ біëüøó ÷óтëи-
вістü (97,2%), сïециôі÷ністü (99,1%) та то÷-
ністü (98,1%), ніæ ïокаçників ÓÇД (56,3%; 
51,6%; 53,3% віäïовіäно) та ðентãенівсüкиõ 
метоäів (21,2%; 18,8%; 18,3% віäïовіäно). 

Вèñнîвкè
1. Ãостðі тðавми ÷астіøе отðимóютü на-

ïівçаõисники та ôоðваðäи в ïеðøі 5 ðоків 
сïоðтивно¿ каð’єðи ôóтбоëістів, сеðеä ниõ 
най÷астіøе çóстðі÷аютüсÿ ïоєäнані óøко-
äæеннÿ менісків та õðестоïоäібниõ çв’ÿçок, 
авóëüсивні ïеðеëоми, ÿкі ïðиçвоäÿтü äо оä-
но÷асно¿ втðати ðóõомості. Хðоні÷ні тðав-
ми ÷астіøе виникаëи в наïівçаõисників та 
çаõисників ó стðоки віä 6 äо 15 ðоків тðи-
ваëості ïðоôесійно¿ каð’єðи ó виãëÿäі мі-
кðоóøкоäæенü ïеðеваæно сóõоæиëü м’ÿçів 
та çв’ÿçок, ÿкі не ïðиçвоäÿтü äо оäно÷асно¿ 
втðати ðóõомості, аëе накоïи÷óютüсÿ та в 
майбóтнüомó ïðиçвоäÿтü äо обмеæеннÿ або 
втðати іãðовиõ конäицій.

2. ÌÐÒ є основним метоäом обстеæен-
нÿ коëінноãо сóãëоба ó ôóтбоëістів, ÿкий  
äоçвоëÿє äати ÿк комïëекснó оцінкó ста-
нó коëінноãо сóãëоба вçаãаëі, так і äетаëü-
нó õаðактеðистикó станó менісків, çв'ÿçок, 
м'ÿкиõ тканин та äає моæëивістü äиôеðен-
ціювати ãостðотó óðаæеннÿ, що коðисно 
äëÿ виçна÷еннÿ метоäó ëікóваннÿ та ïðо-
ãноçóваннÿ тðиваëості ðеабіëітаці¿. 
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Ãостðе ïоðóøеннÿ моçковоãо кðовообіãó 
моæе віäбóтисÿ в бóäü-ÿкомó віці, аëе осо-
бëиво стðаæäаютü ëітні ëюäи, й ïоëовина ç 
óсіõ інсóëüтів віäбóваєтüсÿ в осіб ó віці стаð-
øе 70 ðоків [2]. Òаким ÷ином, це ãðóïа насе-
ëеннÿ ç óæе ïіäвищеним ðиçиком остеоïо-
ðоçó та ïеðеëомів [4]. Jorgensen et al. [3] çа-
ÿвиëи ïðо ïеðøі виміðи мінеðаëüно¿ щіëü-
ності кістково¿ тканини (ÌÙÊÒ) стеãново¿ 
кістки ïісëÿ інсóëüтó, аëе äо тоãо, ÿк іммо-
біëіçаціÿ та ïëеãіÿ сïðи÷инÿтü свій вïëив. 
Çа ¿õ ðеçóëüтатами, ÌÙÊÒ æінок, ÿкі що-
йно ïеðенесëи інсóëüт, бóëа на 8% ниæ÷е, 
ніæ ÌÙÊÒ контðоëю. В інøиõ äосëіäæен-
нÿõ виÿвиëи çниæеннÿ ÌÙÊÒ на óðаæе-
ній стоðоні ïісëÿ інсóëüтó ç ãеміïëеãією [13]. 

Ó çäоðовиõ осіб ïік кістково¿ маси äо-
сÿãаєтüсÿ ó віці бëиçüко 25-30 ðоків. Ùіëü-
ністü кістково¿ тканини, çа ðеçóëüтатами 
äосëіäæенü, бóäе çаëиøатисÿ ïостійною 
або çниæóватисü çі øвиäкістю äо 0,5% на 
ðік äо настаннÿ меноïаóçи [13]. Ïісëÿ мено-
ïаóçи втðата кістково¿ маси çðостає ç 0,5% 
äо 1,5% на ðік çаëеæно віä вікó настаннÿ 
меноïаóçи, ëокаëіçаці¿ виміðюваннÿ, а та-
коæ виміðюваëüно¿ теõніки [14]. 

Ïðотÿãом ðокó ïісëÿ інсóëüтó втðата 
кістково¿ маси øийки стеãново¿ кістки ïа-

ðети÷но¿ кінцівки çðостає äо 14% [1]. В ін-
øомó äосëіäæенні çаðеєстðоване çниæеннÿ 
ÌÙÊÒ øийки стеãново¿ кістки ïаðети÷но¿ 
кінцівки ÷еðеç 11,3 тиæнÿ (ó сеðеäнüомó) 
ïісëÿ інсóëüтó на 4,6% (в сеðеäнüомó) ïоðів-
нÿно ç кістками інтактно¿ ïоëовини [5]. В ін-
øій ðоботі бóëа çаðеєстðована такоæ втðата 
ÌÙÊÒ на інтактній ïоëовині, й ïокаçники 
ïосіäаëи ïðоміæне ïоëоæеннÿ міæ ïокаçни-
ками ïаðети÷но¿ кінцівки та контðоëю [13]. 

Детеðмінант втðати ÌÙÊÒ ïісëÿ інсóëü-
тó äóæе баãато: тðиваëістü неðóõомості [6], 
тÿæкістü ãеміïëеãі¿ [5], тðиваëістü меноïаó-
çи в æінок [7]. Jorgensen et al. [4], ïовіäоми-
ëи, що втðата ÌÙÊÒ ó стеãні є найвищою 
в тиõ, õто не мав наäëиøково¿ маси ïоïеðе-
äнüо, або не навантаæóвав ниæні кінцівки 
в ïеðøі 2 місÿці ïісëÿ інсóëüтó. Êðім тоãо, 
¿õ äосëіäæеннÿ ïокаçóє, що віäсóтністü на-
вантаæеннÿ на ïаðети÷нó кінцівкó – ôак-
тоð втðати кістково¿ маси [11].

Îсновною ïðи÷иною втðати кістково¿ 
маси ïðи ïëеãі¿ є неðóõомістü, інøі меõа-
ніçми неäостатнüо ç’ÿсовані. Деÿкі автоðи 
вваæаютü, що активна ðеçоðбціÿ кістково¿ 
тканини  віäбóваєтüсÿ çðаçó ïісëÿ інсóëü-
тó й óïовіëüнюєтüсÿ в настóïні ðоки [3, 4, 
5]. «Ðеãіонаëüний» остеоïоðоç кінцівки віä-
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Ðезюìе. В ðоботі ïðеäставëені ðеçóëüтати обстеæеннÿ 26 æінок, ÿкі ïеðенесëи інсóëüт, і 26 çäоðовиõ æі-
нок віäïовіäноãо вікó, а такоæ 27 ÷оëовіків, ÿкі ïеðенесëи інсóëüт, і 27 çäоðовиõ ÷оëовіків віä-
ïовіäноãо вікó. ÌÙÊÒ ó æінок ïісëÿ інсóëüтó бóëа çна÷но ниæ÷ою в ïоðівнÿнні ç ÌÙÊÒ æінок 
контðоëüно¿ ãðóïи на ðівні всüоãо скеëета (Z-ïокаçник в основній та контðоëüній ãðóïі віäïовіäно 
-0,02±0,21 та 0,67±0,21, F=5,92, ð=0,018) і на ðівні äистаëüноãо віääіëó ïеðеäïëі÷÷ÿ (Z-ïокаçник 
в основній та контðоëüній ãðóïі віäïовіäно -0,65±0,24 та 0,45±0,25, F=9,7, ð=0,003). Ó ÷оëові-
ків іç ïоміðним і виðаæеним ïаðеçом бóëи отðимані äостовіðні віäмінності ÌÙÊÒ на ðівні всüо-
ãо скеëета (Z-ïокаçник в основній та контðоëüній ãðóïі віäïовіäно -0,35±0,25 та 0,59±0,23, F=7,4, 
ð=0,09), на ðівні ïоïеðековоãо віääіëó õðебта (Z-ïокаçник в основній та контðоëüній ãðóïі віäïовіä-
но -0,48±0,42 та 0,68±0,26, F=6,0, ð=0,02) та ïðоксимаëüноãо віääіëó стеãново¿ кістки (Z-ïокаçник 
в основній та контðоëüній ãðóïі віäïовіäно -0,16±0,27 та 0,51±0,15, F=5,4, ð=0,03), äистаëüноãо віä-
äіëó ïеðеäïëі÷÷ÿ (Z-ïокаçник в основній та контðоëüній ãðóïі віäïовіäно -0,03±0,33 та 0,99±0,30, 
F=4,7, ð=0,04). Óçаãаëüнюю÷и все вищенавеäене, ÌÙÊÒ ó õвоðиõ ç інсóëüтом бóëа çна÷но ниæ÷е, 
ніæ ó çäоðовиõ ëюäей віäïовіäноãо вікó, ó æінок ðіçницÿ бóëа віðоãіäною на ðівні всüоãо скеëета й 
на ðівні äистаëüноãо віääіëó ïеðеäïëі÷÷ÿ, в ÷оëовіків ðіçницÿ бóëа статисти÷но äостовіðною тіëü-
ки в ãðóïі õвоðиõ іç ïоміðним та виðаæеним ïаðеçом.
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бóваєтüсÿ неçабаðом ïісëÿ настаннÿ неðó-
õомості. Ñистемний остеоïоðоç моæе ðоçви-
нóтисü внасëіäок тðиваëо¿ іммобіëіçаці¿, аëе 
ïісëÿ інсóëüтó óðаæена стоðона стðаæäає 
біëüøе. Êаëüціотðоïнó віäïовіäü кістково¿ 
тканини ïðи ãеміïëеãі¿ äосëіäæóвав Sato [8], 
аëе äосëіäæеннÿ на кëітинномó ðівні втðа-
ти кістково¿ тканини, інäóковано¿ ãеміïëе-
ãією, äóæе обмеæені. Набаãато біëüøе äа-
ниõ існóє äëÿ інøиõ неðóõомиõ станів. Ïіс-
ëÿ інсóëüтó ëіæковий ðеæим ïоєäнóєтüсÿ іç 
çаãаëüним ðоçвантаæеннÿм скеëета іç ãëи-
боким місцевим ðоçвантаæеннÿм óðаæе-
ниõ кінцівок внасëіäок невðоëоãі÷ноãо äе-
ôіцитó. Досëіäæеннÿ, ïðовеäене на воëон-
теðаõ, ïокаçóє, що ïðи ëіæковомó ðеæимі 
віäбóваєтüсÿ ðаннє (ïðотÿãом 7 äнів) çðос-
таннÿ остеокëаст-оïосеðеäковано¿ ðеçоðбці¿ 
кістково¿ тканини ç ïоäаëüøим çниæеннÿм 
остеобëаст-оïосеðеäкованоãо ôоðмóваннÿ 
кістки [9].

Вïëив ïëеãі¿ кінцівок набаãато ваæ÷е 
ïіääаєтüсÿ кіëüкісній оцінці. Ðеçоðбтивна 
ãіïеðкаëüциóðіÿ çі çбіëüøеннÿм ðеçоðбці¿ 
кістки, ÿка віäбóваєтüсÿ в ïацієнтів ç ïо-
øкоäæеннÿм сïинноãо моçкó, моæе мати 
місце й ó виïаäкó ðаннüо¿ втðати кістково¿ 
маси ïісëÿ інсóëüтó [10]. Ãістоëоãі÷ні äосëі-
äæеннÿ ãðебенÿ кëóбово¿ кістки ïацієнтів 
іç ïëеãією вкаçóютü на ðаннє çбіëüøеннÿ 
ïовеðõні остеокëастно¿ ðеçоðбці¿ й на äе-
ïðесію ôоðмóваннÿ остеобëастами кіðково-
ãо øаðó кістки [10]. 

Ïіçніøе в ïðоцесі õвоðоби такі ôакто-
ðи, ÿк ниçüкий стóïінü ôóнкціонаëüно-
ãо віäновëеннÿ [7], тðиваëа ãеміïëеãіÿ [6], 
çменøеннÿ ðівнÿ вітамінó D [11] і çасто-
сóваннÿ антикоаãóëÿнтів (ваðôаðин) [12] 
моæе сïðиÿти ïоäаëüøій втðаті кістково¿ 
маси. Все вищевкаçане свіä÷итü ïðо те, що 
ïацієнти, ÿкі ïеðенесëи інсóëüт, – це ка-
теãоðіÿ õвоðиõ ç високим ðиçиком ðоçви-
ткó остеоïоðоçó та йоãо найсеðйоçніøоãо 
óскëаäненнÿ – ïеðеëомó стеãново¿ кіст-
ки. Ïðоте, не виçна÷ено, в ÿкий ïеðіоä та 
ÿкій катеãоðі¿ õвоðиõ ç інсóëüтом в анам-
неçі ïовинно бóти ïðовеäено обстеæеннÿ 
на остеоïоðоç. 

Ìетîю ïðеäставëеноãо äосëіäæеннÿ бóëо 
вив÷еннÿ мінеðаëüно¿ щіëüності кістково¿ 
тканини в ïацієнтів, ÿкі ïеðенесëи інсóëüт.

Îб’ºкт дîñëідженнÿ. Ó віääіëі кëіні÷-
но¿ ôіçіоëоãі¿ та ïатоëоãі¿ оïоðно-ðóõо-

воãо аïаðатó ДÓ «²нститóт ãеðонтоëоãі¿ 
імені Д.Ô. чеботаðüова НАÌН Óкðа¿ни» 
обстеæені 53 ïацієнти, ÿкі ïеðенесëи ін-
сóëüт. Ç ниõ 27 ÷оëовіків та 26 æінок. Òа-
коæ бóëи обстеæені 53 ïðакти÷но çäоðові 
особи віäïовіäноãо вікó та статі, ÿкі бóëи 
ïіäібðані çа ïðинциïом виïаäок-конт-
ðоëü (табë. 1).

Таблиця 1. Клінічна характеристика груп

Ïокаçник Îсновна ãðóïа
Êонтðоëüна 

ãðóïа
Ò ð

Ïіäãðóïа ²
чоëовіки, n=27

чоëовіки, 
n=27

Вік, ðоки 64,8±1,8 63,2±1,8 -0,07 0,94
Çðіст, см 173,9±1,2 174,1±1,4 0,42 0,67
Ìаса, кã 86,4±3,3 87,4±2,7 0,23 0,82
²ÌÒ, óм оä 28,57±4,82 28,62±4,36 0,05 0,96
Ïіäãðóïа ²² Æінки, n=26 Æінки, n=26
Вік, ðоки 66,8±2,2 66,8±2,2 0,0 1,0
Çðіст, см 162,2±1,2 162,1±1,2 0,05 0,95
Ìаса, кã 75,4±3,3 76,4±2,7 -0,2 0,8
²ÌÒ, óм оä 28,6±1,1 29,0±0,9 -0,3 0,8

Êðитеðі¿ вкëю÷еннÿ в основнó ãðóïó: 
÷оëовіки та æінки віком 40-80 ðоків, ÿкі ïе-
ðенесëи ãостðе ïоðóøеннÿ моçковоãо кðо-
вообіãó; наÿвністü ãеміïаðеçó бóäü-ÿкоãо 
стóïенÿ.

Êðитеðі¿ вкëю÷еннÿ в контðоëüнó ãðó-
ïó: ÷оëовіки та æінки віком 40-80 ðоків беç 
бóäü-ÿко¿ невðоëоãі÷но¿ та сóäинно¿ симï-
томатики.

Êðитеðі¿ викëю÷еннÿ: наÿвністü бóäü-
ÿкиõ çаõвоðюванü, що вïëиваютü на міне-
ðаëüнó щіëüністü кістково¿ тканини: ðан-
нÿ або õіðóðãі÷на меноïаóçа, онкоëоãі÷на 
ïатоëоãіÿ та ïðоменева або õіміотеðаïіÿ в 
анамнеçі, ðевмато¿äний аðтðит та ін.; ïðи-
йом ëікаðсüкиõ çасобів, ÿкі вïëиваютü на 
метабоëіçм кістково¿ тканини: ãëюкокоð-
тикостеðо¿äи, цитостатики та ін.; виðаæені 
коãнітивні ïоðóøеннÿ; наÿвністü çаõвоðю-
ванü оïоðно-ðóõовоãо аïаðатó, ÿкі óскëаä-
нюютü ïðовеäеннÿ äіаãности÷ниõ ïðоце-
äóð та вïëиваютü на мінеðаëüнó щіëüністü 
кістково¿ тканини в çонаõ обстеæеннÿ (ос-
теоаðтðоç кóëüøовиõ сóãëобів та ін); ïðи-
йом остеотðоïниõ çасобів в анамнеçі тðива-
ëістю ïонаä 3 місÿці.

Ìетîдè дîñëідженнÿ.
 – Невðоëоãі÷не обстеæеннÿ; 
 – Двоôотонна ðентãенівсüка абсоðбціо-

метðіÿ (ДÐА), ÿка виконóваëасü на аïаðа-
ті DXA «Prodіgy» (GE, 2005). Ó ïацієнтів 
основно¿ та контðоëüно¿ ãðóï мінеðаëüнó 
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щіëüністü кістково¿ тканини (ÌÙÊÒ) 
виçна÷аëи на ðівні всüоãо скеëета, ïоïеðе-
ковоãо віääіëó õðебта, ïðоксимаëüноãо віä-
äіëó стеãново¿ кістки та äистаëüноãо віääі-
ëó ïеðеäïëі÷÷ÿ;

 – Ñтатисти÷ні метоäи обðобки отðима-
ниõ ðеçóëüтатів.

Ðезóëьтатè дîñëіджень. Ó ïацієнтів, ÿкі 
ïеðенесëи інсóëüт, ÷астота остеоïоðоçó та 
остеоïені¿ бóëа вищою, ніæ ó контðоëüній 
ãðóïі (ðис. 1).
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Ðèñ.1. Ðîзïîдіë ïаöіºнтів за ìінераëьнîю щіëь-
ніñтю кіñткîвî¿ тканèнè ïîïерекîвîãî віддіëó 
хребта (L1-L4) (нîрìа, îñтеîïеніÿ, îñтеîïîрîз) ó 
îбñтеженèх, ÿкі ïеренеñëè інñóëьт (À), та îñіб 

кîнтрîëьнî¿ ãрóïè (Б).

Ìінеðаëüна щіëüністü кістково¿ 
тканини в ïацієнтів основно¿ ãðóïи бóëа 
віðоãіäно ниæ÷ою, ніæ в основній ãðóïі, 
в óсіõ обстеæениõ äіëÿнкаõ: весü скеëет, 
ïоïеðековий віääіë õðебта, ïðоксимаëüний 
віääіë стеãново¿ кістки, äистаëüний віääіë 
кісток ïеðеäïëі÷÷ÿ (ðис. 2).

Ó æінок ÿк основно¿, так і контðоëüно¿ 
ãðóï остеоïоðоç та остеоïеніÿ çóстðі÷аëисü 
÷астіøе, ніæ ó ÷оëовіків, томó ÌÙÊÒ 

вив÷аëасü окðемо в ïіäãðóïі ² (÷оëовіки) та 
ïіäãðóïі ²² (æінки). Ðеçóëüтати виçна÷еннÿ 
ÌÙÊÒ кістково¿ тканини в ïіäãðóïі ² 
ïðеäставëені в табëиці 2. 

Ó ÷оëовіків основно¿ ãðóïи виçна÷ена 
віðоãіäно ниæ÷а ÌÙÊÒ на ðівні веðõніõ 
кінцівок ïðи обстеæенні всüоãо скеëета 
та на ðівні óëüтðа-äистаëüноãо віääіëó 
ïеðеäïëі÷÷ÿ, ïðи äетаëüномó обстеæенні 
ïеðеäïëі÷÷ÿ в інøиõ äіëÿнкаõ ÌÙÊÒ такоæ 
бóëа ниæ÷ою, аëе віäмінності не äосÿãëи 
віðоãіäниõ çна÷енü.

На настóïномó етаïі äосëіäæеннÿ бóëи 
викëю÷ені ç основно¿ ãðóïи ïацієнти ç ëеãким 
ãеміïаðеçом (óтвоðена нова основна ïіäãðóïа 
²а) та віäïовіäні ¿м ïацієнти ç контðоëüно¿ 
ãðóïи (контðоëüна ïіäãðóïа ²б). Ïацієнти 
в новоóтвоðениõ ïіäãðóïаõ такоæ не 
віäðіçнÿëисü çа віком та антðоïометðи÷ними 
äаними (табë. 3). 

В новиõ ãðóïаõ отðимана віðоãіäна ðіçницÿ 
на всіõ обстеæениõ äіëÿнкаõ – весü скеëет, 
ïоïеðековий віääіë õðебта, ïðоксимаëüний 
віääіë стеãново¿ кістки та äистаëüний віääіë 
кісток ïеðеäïëі÷÷ÿ (ðис. 3).

На настóïномó етаïі äосëіäæеннÿ бóëи 
виäаëені ç основно¿ ãðóïи ïацієнти іç 
тðиваëістю ïостінсóëüтноãо ïеðіоäó äо 6 
місÿців, сôоðмовані нові ïіäãðóïи – основна 
ïіäãðóïа ²в та контðоëüна ïіäãðóïа ²ã. Ó новиõ 
ïіäãðóïаõ ïацієнти такоæ не віäðіçнÿëисü 
çа віком та антðоïометðи÷ними äаними. 
Ó ïацієнтів іç тðиваëістю ïостінсóëüтноãо 
ïеðіоäó ïонаä 6 місÿців (ïіäãðóïа ²в) отðимана 
віðоãіäна ðіçницÿ в óсіõ обстеæениõ äіëÿнкаõ 
ó ïоðівнÿнні іç ïðакти÷но çäоðовими особами 
віäïовіäноãо вікó (ðис. 4).

Îтðимані äані свіä÷атü ïðо вïëив на 
ÌÙÊÒ ÿк тðиваëості ïостінсóëüтноãо 

* * * *
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Ðèñ. 2. ÌÙÊÒ (Z-ïîказнèк) ó ïаöіºнтів, ÿкі ïе-
ренеñëè інñóëьт, та ïаöіºнтів кîнтрîëьнî¿ ãрóïè. 
Ïðимітки: ВÑ – весü скеëет, ÏВХ – ïоïеðековий 
віääіë õðебта, ÏВÑÊ – ïðоксимаëüний віääіë стеã-
ново¿ кістки, ДВÊÏ – äистаëüний віääіë кісток ïе-

ðеäïëі÷÷ÿ, *– віðоãіäна ðіçницÿ, ð<0,001.
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ïеðіоäó, так і стóïенÿ виðаæеності ïаðеçó. 
Ïðоте віðоãіäниõ коðеëÿтивниõ çв’ÿçків 
міæ ÌÙÊÒ та стóïенем ïаðеçó, а такоæ 
міæ ÌÙÊÒ та тðиваëістю ïостінсóëüтноãо 
ïеðіоäó не отðимано.

Ïðи анаëіçі ÌÙÊÒ ó æінок основно¿ 
та контðоëüно¿ ãðóï отðимані віðоãіäні 
віäмінності на ðівні всüоãо скеëета çа 
Z-ïокаçником (табë. 4) та на ðівні всіõ 
обстеæóваниõ äіëÿнок äистаëüноãо віääіëó 
кісток ïеðеäïëі÷÷ÿ (ðис. 4).

Ó æінок ïðи викëю÷енні ïацієнток 
ç ëеãким стóïенем ïаðеçó не отðимано 

äоäатковиõ віðоãіäниõ віäмінностей міæ 
ãðóïами, ïðи викëю÷енні ïацієнток іç 
тðиваëістю ïостінсóëüтноãо ïеðіоäó äо 6 
місÿців такоæ отðимана віðоãіäно ниæ÷а 
ÌÙÊÒ на ðівні всüоãо скеëета (Ò=2,3; 
ð=0,02) та äоäатково на ðівні тðикóтника 
Ваðäа (Ò=2,6, ð=0,01).

Îбãовоðеннÿ ðеçóëüтатів. Îтðимані äані 
сïівставні ç ðеçóëüтатами інøиõ äосëі-
äæенü. Çа äаними Watanabe Y. [2] ïðи äо-
сëіäæенні 83 ïацієнтів, ÿкі ïеðенесëи ін-
сóëüт, бëиçüко 40% ïацієнтів маëи остеоïо-

Таблиця 2. Мінеральна щільність кісткової тканини в чоловіків, які перенесли інсульт, та чоловіків контроль-
ної групи

Ïокаçник Îсновна ãðóïа ² Êонтðоëüна ãðóïа ² Ò ð
Весь скелет

ÌÙÊÒ, ã/см2 1,22±0,02 1,26±0,02 1,19 0,24
Ò-ïокаçник, óм оä 0,06±0,27 0,61±0,23 1,51 0,14
Z-ïокаçник, óм оä 0,03±0,24 0,59±0,22 1,67 0,10

Поперековий відділ хребта
ÌÙÊÒ, ã/см2 1,20±0,04 1,28±0,03 1,57 0,12
Ò-ïокаçник, óм оä -0,17±0,35 0,46±0,25 1,47 0,15
Z-ïокаçник, óм оä -0,01±0,34 0,68±0,26 1,58 0,12

Проксимальний відділ стегнової кістки
ÌÙÊÒ, ã/см2 1,05±0,03 1,10±0,02 1,27 0,21
Ò-ïокаçник, óм оä -0,38±0,23 0,05±0,16 1,52 0,13
Z-ïокаçник, óм оä 0,07±0,22 0,51±0,15 1,65 0,10

Ультрадистальний відділ променевої кістки
ÌÙÊÒ, ã/см2 0,51±0,02 0,56±0,02 2,09 0,04
Ò-ïокаçник, óм оä -0,43±0,37 0,81±0,38 2,33 0,02
Z-ïокаçник, óм оä 0,14±0,36 1,41±0,39 2,38 0,02
ÌÙÊÒ веðõніõ кінцівок, ã/см2 0,96±0,12 1,05±0,12 2,92 0,006

Таблиця 3. Клінічна характеристика хворих основної підгрупи Іа та контрольної підгрупи ІІб

Ïокаçник Îсновна ïіäãðóïа ²а, n=19 Êонтðоëüна ãðóïа ²б, n=19 Ò ð
Вік, ðоки 63,00±2,17 63,93±2,16 0,33 0,74
Çðіст, см 173,44±1,18 174,52±2,11 0,42 0,67
Ìаса, кã 86,44±3,7 87,33±3,35 0,66 0,51
²ÌÒ, óм оä 28,57±1,07 28,62±1,06 0,05 0,96

*
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* *
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Ðèñ. 3. ÌÙÊÒ (Z-ïîказнèк) ó ïаöіºнтів, ÿкі ïере-
неñëè інñóëьт, з ïîìірнèì і ãëèбîкèì ãеìіïарезîì 
та ïаöіºнтів кîнтрîëьнî¿ ãрóïè. Ïðимітки: ВÑ – 
весü скеëет, ÏВХ – ïоïеðековий віääіë õðебта, 
ÏВÑÊ – ïðоксимаëüний віääіë стеãново¿ кістки, 
ДВÊÏ – äистаëüний віääіë кісток ïеðеäïëі÷÷ÿ, *– 

віðоãіäна ðіçницÿ, ð<0,001.

*

*

*

*
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ВС ПВХ ПВСК ДВКП

основна підгрупа Ів контрольна підгрупа Іг

Ðèñ. 4. ÌÙÊÒ (Z-ïîказнèк) ó ïаöіºнтів, ÿкі ïере-
неñëè інñóëьт, із трèваëіñтю ïîñтінñóëьтнîãî ïе-
ріîдó ïîнад 6 ìіñÿöів та ïаöіºнтів кîнтрîëьнî¿ 
ãрóïè. Ïðимітки: ВÑ – весü скеëет, ÏВХ – ïо-
ïеðековий віääіë õðебта, ÏВÑÊ – ïðоксимаëüний 
віääіë стеãново¿ кістки, ДВÊÏ – äистаëüний віääіë 
кісток ïеðеäïëі÷÷ÿ, *- віðоãіäна ðіçницÿ, ð<0,001.
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ðоç іç T-score ÌÙÊÒ стеãново¿ кістки -2,5 
SD або ниæ÷е. В навеäеномó äосëіäæенні 
віäсоток ïацієнтів ç остеоïоðоçом бóв ниæ-
÷им, аëе, моæëиво, це обóмовëено менøим 
сеðеäнім віком обстеæениõ õвоðиõ.

* *
*0,8

0,6
0,4
0,2

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
УДВКП 33% ПК ДВКП

основна група контрольна група

Ðèñ. 5. Ìінераëьна щіëьніñть кіñткîвî¿ тканè-
нè на рівні дèñтаëьнîãî віддіëó ïередïëіччÿ 
(Z-ïîказнèк) ó жінîк, ÿкі ïеренеñëè інñóëьт, та 
îñіб кîнтрîëьнî¿ ãрóïè. Ïðимітки: ÓДВÊÏ – óëü-
тðа-äистаëüний віääіë кісток ïеðеäïëі÷÷ÿ, ДВÊÏ 
– äистаëüний віääіë кісток ïеðеäïëі÷÷ÿ, 33% ÏÊ 
– 33% ïðоменево¿ кістки, * – віðоãіäні віäміннос-

ті, p<0,001.

Ó äосëіäæенні Ramnemark А. et al [1] 
мінеðаëüна щіëüністü кістково¿ тканини 
(ÌÙÊÒ) 24 ïацієнтів, ÿкі ïеðенесëи ін-
сóëüт, бóëа ноðмаëüною äëÿ своãо вікó. В 
ïðоцесі äосëіäæеннÿ бóëа çаðеєстðована 
çна÷на втðата ÌÙÊÒ óсüоãо тіëа (-2,0%), 
ÌÙÊÒ істотно віäðіçнÿëасü міæ ïаðети÷-
ною та неïаðети÷ною ðóкою (-4,8%). Çни-
æеннÿ ÌÙÊÒ бóëо найбіëüø виðаæеним 
на ðівні ïëе÷ово¿ кістки (-17,4%) та ïðокси-
маëüноãо віääіëó стеãново¿ кістки (-12,2%). 
В ïðеäставëеномó äосëіäæенні такоæ 
отðимані віðоãіäні віäмінності міæ ÌÙÊÒ 
ó ïацієнтів, ÿкі ïеðенесëи інсóëüт, та в 
ïðакти÷но çäоðовиõ осіб віäïовіäноãо вікó 
та статі, ïðоте ïðи ðоçïоäіëі ïацієнтів çа 
статтю віðоãіäні віäмінності отðимані ëиøе 

на ðівні äистаëüноãо віääіëó кісток ïеðеä-
ïëі÷÷ÿ, а такоæ на ðівні всüоãо скеëета та 
веðõніõ кінцівок ó æінок.

В äосëіäæенні Ramnemark А. et al [1] не 
отðимані коðеëÿційні çв’ÿçки міæ çаконо-
міðністю втðати кістково¿ тканини й стó-
ïенем ïаðеçó та çäатністю äо ïеðесóван-
нÿ, в ïðеäставëеномó äосëіäæенні такоæ не 
отðимані коðеëÿційні çв’ÿçки міæ стóïенем 
ïаðеçó та ÌÙÊÒ, ïðоте ïðи виëó÷енні іç 
çаãаëüно¿ ãðóïи ÷оëовіків ïацієнтів ç ëеã-
ким ïаðеçом отðимані віðоãіäні віäмінності 
не тіëüки на ðівні äистаëüноãо віääіëó ïе-
ðеäïëі÷÷ÿ, а й на ðівні ïоïеðековоãо віääі-
ëó õðебта та ïðоксимаëüноãо віääіëó стеã-
ново¿ кістки.

Вèñнîвкè. Ó ïацієнтів, ÿкі ïеðенесëи ін-
сóëüт, ÌÙÊÒ віðоãіäно ниæ÷а на всіõ äо-
сëіäæóваниõ äіëÿнкаõ. Ó ÷оëовіків ÌÙÊÒ 
ниæ÷а на ðівні óëüтðаäистаëüноãо віääіëó 
ïеðеäïëі÷÷ÿ. Ïðи викëю÷енні ïацієнтів ç 
ëеãким ïаðеçом  ÌÙÊÒ віðоãіäно ниæ÷а на 
всіõ äосëіäæóваниõ äіëÿнкаõ (Z-ïокаçник), 
що моæе свіä÷ити ïðо  вïëив стóïенÿ ïа-
ðеçó. Ïðи викëю÷енні ïацієнтів ç коðотким 
ïостінсóëüтним ïеðіоäом ÌÙÊÒ віðоãіä-
но ниæ÷а на всіõ äосëіäæóваниõ äіëÿнкаõ 
(Z-ïокаçник), що вкаçóє на вïëив тðива-
ëості ïостінсóëüтноãо ïеðіоäó. Ó æінок 
основно¿ ãðóïи ÌÙÊÒ віðоãіäно ниæ÷а на 
ðівні всüоãо скеëета та äистаëüноãо віääі-
ëó ïеðеäïëі÷÷ÿ. Ïðи викëю÷енні ïацієнток 
ç ëеãким ïаðеçом та коðотким ïеðіоäом ïо-
стінсóëüтноãо ïеðіоäó (äо 6 місÿців) äоäат-
ковиõ віðоãіäниõ віäмінностей ÌÙÊÒ ïо-
ðівнÿно ç контðоëüною ãðóïою не отðима-
но. Ïðоте, ÷астки ïацієнток ç остеоïоðоçом 
біëüøі й в основній, і в контðоëüній ãðóïі в 

Таблиця 3. МЩКТ у пацієнток основної та контрольної груп

Ïîказнèк Îñнîвна ãрóïа ²² Êîнтрîëьна ãрóïа ²² Ò p 

Весь скелет
ÌÙÊÒ, ã/см2 1,06±0,02 1,11±0,01 1,90 0,06 
Ò-ïокаçник, óм оä -0,78±0,30 -0,06±0,21 1,91 0,06 
Z-ïокаçник, óм оä -0,02±0,21 0,67±0,21 2,43 0,018 

Поперековий відділ хребта
ÌÙÊÒ, ã/см2 1,06±0,03 1,13±0,02 1,71 0,09 
Ò-ïокаçник, óм оä -1,02±0,30 -0,43±0,19 1,61 0,11 
Z-ïокаçник, óм оä 0,05±0,27 0,58±0,17 1,59 0,11 

Проксимальний відділ стегнової кістки
ÌÙÊÒ, ã/см2  0,89±0,03 0,96±0,02 1,51 0,14 
Ò-ïокаçник, óм оä -0,89±0,25 -0,40±0,19 1,53 0,13 
Z-ïокаçник, óм оä 0,17±0,19 0,63±0,20 1,61 0,11 
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ïоðівнÿнні іç ÷оëовіками. Îтæе, в ÷оëовіків, 
ÿкі ïеðенесëи інсóëüт, стóïінü ïаðеçó та 
тðиваëістü ïостінсóëüтноãо ïеðіоäó біëüøе 
вïëиваютü на втðатó ÌÙÊÒ, ніæ ó æінок, 
äе ймовіðно ïеðеваæаютü інøі меõаніçми.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОя-
НИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕ-

НЕСшИХ ИНСУЛЬТ

Поворознюк В.В., Быстрицкая М.А.

Ðезюìе. В ðаботе ïðеäставëены ðеçóëüтаты обсëеäо-
ваниÿ 26 æенщин, ïеðенесøиõ инсóëüт, и 26 çäоðо-
выõ æенщин соответствóющеãо воçðаста, а такæе 27 
мóæ÷ин, ïеðенесøиõ инсóëüт, и 27 çäоðовыõ мóæ-
÷ин соответствóющеãо воçðаста. ÌÏÊÒ æенщин ïо-
сëе инсóëüта быëа çна÷итеëüно ниæе ïо сðавнению 
с ÌÏÊÒ æенщин контðоëüной ãðóïïы на óðовне все-
ãо скеëета (Z-ïокаçатеëü в основной и контðоëüной 
ãðóïïе соответственно -0,02±0,21 и 0,67±0,21, F=5,92, 
ð=0,018) и на óðовне äистаëüноãо отäеëа ïðеäïëе÷üÿ 
(Z-ïокаçатеëü в основной и контðоëüной ãðóïïе соот-
ветственно -0,65±0,24 та 0,45±0,25, F=9,7, ð=0,003). Ó 
мóæ÷ин с óмеðенным и выðаæенным ïаðеçом быëи 
ïоëó÷ены äостовеðные ðаçëи÷иÿ ÌÏÊÒ на óðоне 
всеãо скеëета (Z-ïокаçатеëü в основной и контðоëü-
ной ãðóïïе соответственно 0,35±0,25 и 0,59±0,23, 
F=7,4, ð=0,09), на óðовне ïоÿсни÷ноãо отäеëа ïо-
çвоно÷ника (Z-ïокаçатеëü в основной и контðоëüной 
ãðóïïе соответственно -0,48±0,42 и 0,68±0,26, F=6,0, 
ð=0,02) и ïðоксимаëüноãо отäеëа беäðенной кости 
(Z-ïокаçатеëü в основной и контðоëüной ãðóïïе соот-
ветственно -0,16±0,27 и 0,51±0,15, F=5,4, ð=0,03), äис-
таëüноãо отäеëа ïðеäïëе÷üÿ (Z-ïокаçатеëü в основ-
ной и контðоëüной ãðóïïе соответственно -0,03±0,33 
и 0,99±0,30, F=4,7, ð=0,04). Îбобщаÿ все выøеóка-
çанное, ÌÏÊÒ ó боëüныõ, ïеðенесøиõ инсóëüт, быëа 
çна÷итеëüно ниæе, ÷ем ó çäоðовыõ ëюäей соответ-
ствóющеãо воçðаста. Ó æенщин ðаçница быëа ста-
тисти÷ески çна÷имой на óðовне всеãо скеëета и на 
óðовне äистаëüноãо отäеëа ïðеäïëе÷üÿ, ó мóæ÷ин 
ðаçница быëа статисти÷ески çна÷имой тоëüко в ãðóï-
ïе боëüныõ с óмеðенным и выðаæенным ïаðеçом.

BONE MINERAL DENSITY IN PATIENTS WITH 
STROKE

Povoroznyuk V., Bystrytska M.

Summary. In research were examined 26 women with 
stroke and 26 healthy women of appropriate age; 27 
men with stroke and 27 healthy men of appropri-
ate age. BMD of women after stroke was significant-
ly lower compared with BMD of women of control 
group on the level of total body (Z-score -0.02±0.21 vs 
0.67±0.21, F=5.92, p=0.018) and at the distal forearm 
(Z-score -0.65±0.24 vs 0.45±0.25, F=9.7, p=0.003). In 
men with moderate and severe stroke it was obtained 
significant differences in BMD at total body (Z-score 
-0.35±0.25 vs 0.59±0.23, F=7.4, p=0.09), lumbar spine 
(Z-score -0.48±0.42 vs 0.68±0.26, F=6.0, p=0.02), total 
hip (Z-score -0.16±0.27 vs 0.51±0.15, F=5.4, p=0.03), 
distal forearm (Z-score -0.03±0.33 vs 0.99±0.30, F=4.7, 
p=0.04). In conclusion, BMD in patients with stroke was 
significantly lower than in healthy people of the same 
age. In women the difference was significant at the 
level of the total body and distal forearm. In men, the 
difference was significant only in the group of the pa-
tients with moderate and severe paresis.
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Дисïëаçіÿ сïоëó÷но¿ тканини (ДÑÒ) є 
óнікаëüною онтоãенети÷ною аномаëією ðоç-
виткó оðãаніçмó ëюäини, ÿка віäноситüсÿ äо 
скëаäниõ, остато÷но не виðіøениõ, ïðоте 
беçóмовно актóаëüниõ ïðобëем сó÷асно¿ ме-
äицини. Вæе на ïо÷аткó вив÷еннÿ ïðобëе-
ми неäиôеðенційовано¿ äисïëаçі¿ сïоëó÷но¿ 
тканини (НДÑÒ) виникаютü ïевні тðóäно-
щі, çокðема, це стосóєтüсÿ анаëіçó ïоøи-
ðеності виïаäків НДÑÒ, що обóмовëено віä-
сóтністю станäаðтиçаці¿ кëасиôікаційниõ і 
äіаãности÷ниõ кðитеðі¿в. частота виÿвëен-
нÿ синäðомó НДÑÒ äоситü веëика – віä 26 
äо 80% çаëеæно віä вікó, місцÿ ïðоæиван-
нÿ, ðасово¿ ïðинаëеæності та інø. ôактоðів 
ãðóï äосëіäæеннÿ [1, 2]. Òак, çа äаними äе-
ÿкиõ наóковців віä 74 äо 85% äітей øкіëü-
ноãо вікó маютü ðіçні оçнаки НДÑÒ [3, 4]. 
Çа äаними інøиõ äосëіäників ïоøиðеністü 
окðемиõ оçнак НДÑÒ саме в цій віковій ãðó-
ïі має статеві ðоçõоäæеннÿ, тобто віäсоток 
õëоï÷иків ç наÿвністю НДÑÒ становитü ó 
сеðеäнüомó 20%, а äів÷аток – 43% [5]. 

Áеçóмовно, синäðом НДÑÒ вçаãаëі – це 
особëивістü ðоçвиткó äитини й не є ïатоëо-
ãі÷ним станом, ÿкий ïовинен ðоçãëÿäатисÿ 
в ÿкості вðоäæениõ ваä, ïðоте ôоðмóван-
нÿ äисïëастикоçаëеæно¿ ïатоëоãі¿ (ДÇÏ) 
ствоðює тÿãаð õвоðоб äитини, ÿкий вïëи-
ває на ÿкістü æиттÿ й ïоäаëüøе ¿¿ соціаëü-
не становище в сóсïіëüстві. Òомó äіаãнос-
тика синäðомó НДÑÒ, óðаõóваннÿ йоãо ïðи 
äисïансеðномó наãëÿäі, навітü ó ðаçі віä-
сóтності ДÇÏ, є єäиним віðним ðіøеннÿм 
ïðобëеми ïокðащеннÿ çäоðов’ÿ циõ äітей.

Ìета рîбîтè: виçна÷еннÿ ïоïóëÿційно¿ 
ïоøиðеності неäиôеðенційовано¿ äисïëа-
çі¿ сïоëó÷но¿ тканини, ¿¿ окðемиõ оçнак та 
ïðоÿвів ó äітей, ÿкі меøкаютü ó Хаðків-
сüкомó ðеãіоні.

Ìатеріаë та ìетîдè дîñëідженнÿ. До-
сëіäæеннÿ ÷астоти та õаðактеðó НДÑÒ ó 

вçаємоçв’ÿçкó ç анатомо-ôіçіоëоãі÷ними 
особëивостÿми çðостаю÷оãо оðãаніçмó ви-
конано в äитÿ÷ій ïоïóëÿці¿ øëÿõом ексïе-
äиційниõ обстеæенü оðãаніçованиõ коëек-
тивів äітей çі станäаðтиçованою скðинінã-
оцінкою ôенотиïі÷ниõ оçнак та ç ïоäаëü-
øою кëініко-інстðóментаëüною веðиôіка-
цією ôоðм НДÑÒ. Îбстеæено 1200 äітей ві-
ком віä 8 äо 17 ðоків; ç ниõ 541 особа – ïо-
стійні меøканці м. Хаðкова та 659 äітей, 
ÿкі ïостійно меøкаютü ó сіëüсüкиõ ðайо-
наõ Хаðківсüко¿ обëасті. Ðоçïоäіë обстеæе-
ниõ на вікові ãðóïи бóëо ïðовеäено çãіäно 
сõеми віково¿ ïеðіоäиçаці¿ онтоãенеçó ëю-
äини, çãіäно ðекоменäацій ÌÎÇ Óкðа¿ни 
[6], äе виäіëÿютü: моëоäøий øкіëüний (віä 
7 äо 12 ðоків), стаðøий øкіëüний або ïіä-
ëітковий (віä 13 äо 17 ðоків) вік; ãðóïи бóëи 
стðатиôіковані çа віком та статтю.

Ïëан обстеæеннÿ вкëю÷ав: ïоãëибëе-
ний анаëіç анамнести÷ниõ äаниõ, антðоïо-
метðи÷не обстеæеннÿ ç виçна÷еннÿм сïів-
віäноøеннÿ äовæин і ïоïеðе÷ниõ ðоçмі-
ðів, інäексó Ваðãе, кëіні÷ний оãëÿä ç óðа-
õóваннÿм кіëüкості й виðаçності çовніø-
ніõ стиãм äиçембðіоãенеçó й ôенотиïі÷ниõ 
оçнак НДÑÒ, вісцеðаëüні ïоðóøеннÿ, виÿв-
ëеннÿ наÿвності й стóïенÿ ãіïеðмобіëüності 
сóãëобів (ÃÌÑ) іç çастосóваннÿм кðитеðі¿в 
C. Carter і J. Wilkinson (1964) ó моäиôікаці¿ 
P. Beighton (1973) [7]. Ïðи анаëіçі çäоðов’ÿ 
äитÿ÷о¿ ïоïóëÿці¿ викоðистано äані ÿк об-
ëікó çаõвоðюваності äітей çа çвеðненнÿм 
(ексïеðтна оцінка ô.112/ó çа сïеціаëüною 
каðткою), так і äані, отðимані ïðи ïðове-
äенні ціëüовиõ меäи÷ниõ оãëÿäів ó меæаõ 
цüоãо äосëіäæеннÿ.

Ïðи анаëіçі ðеçóëüтатів äосëіäæеннÿ 
çастосовóваëи вибіðкові метоäи ç обґðóн-
тóваннÿм ðеïðеçентативно¿ кіëüкості сïо-
стеðеæенü та метоäи ваðіаційно¿ статисти-
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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 óðаõóван-
нÿм міæнаðоäниõ біоети÷ниõ  станäаðтів 
щоäо çãоäи батüків на ó÷астü äитини в 
 обстеæенні.

Ðезóëьтатè та ¿х îбãîвîреннÿ. Îäні-
єю ç ãоëовниõ ðис äиçмоðôоãенеçó сïо-
ëó÷но¿ тканини (ÑÒ) є ôенотиïі÷ні оçна-
ки або стиãми äиçембðіоãенеçó. Ïðи ана-
ëіçі ðеçóëüтатів комïëексноãо обстеæеннÿ 
встановëено, що 52,3±5,3% äітей маютü ïо-
оäинокі ôенотиïі÷ні оçнаки äиçмоðôоãене-
çó ÑÒ або стиãми äиçембðіоãенеçó (віä 1 äо 
3 стиãм), що не є äіаãности÷но çна÷óщим 
äëÿ синäðомó НДÑÒ. Ó 18,3±4,8% äітей ви-
ÿвëено віä 4 äо 6 стиãм äиçмоðôоãенеçó 
ÑÒ, 29,4±1,1% äітей маютü ïонаä 6 стиãм 
і/або оçнак äисïëаçі¿ ÑÒ, що ðоçãëÿäаєтü-
сÿ в ÿкості еквіваëента синäðомó НДÑÒ. В 
сеðеäнüомó коеôіцієнт стиãмаці¿ äитÿ÷оãо 
насеëеннÿ становитü 3,4. 

Ó çаãаëüній ïоïóëÿці¿ äітей найбіëüø 
ïоøиðеними ïðоÿвами äиçмоðôоãенеçó ÑÒ 
є äеôоðмаціÿ вóøно¿ ðаковини й/або çа-
витка, ïðиðощена мо÷ка вóõа 63,9±2,5%, 
ãоти÷не ïіäнебіннÿ 61,8±3,6%, еïікант 
44,2±2,1% (табë. 1). ² ÿкщо äеôоðмаціÿ 

вóøно¿ ðаковини й еïікант çãіäно кðитеðі-
¿в Ò. Ìіëковсüко¿-Димитðово¿ (1985) наëе-
æатü äо äðóãоðÿäниõ, то ãоти÷не ïіäнебін-
нÿ – це оäна ç ãоëовниõ оçнак скðинінãово¿ 
äіаãностики синäðомó НДÑÒ [8]. 

Анаëіç віково¿ ïоøиðеності ïðоÿвів ïо-
ðóøеннÿ моðôоãенеçó ÑÒ ïокаçав, що се-
ðеä äітей моëоäøо¿ віково¿ ãðóïи äостовіð-
но ÷астіøе на віäмінó віä äітей стаðøо¿ ві-
ково¿ ãðóïи виÿвëÿєтüсÿ ãіïеðеëастоç øкі-
ðи (25,3±2,0% ïðоти 19,7±1,9%, ð<0,05), 
äеôоðмаціÿ ниæніõ кінцівок (40,3±1,5% 
ïðоти 36,1±0,8%, ð<0,05), оïóкëий ïóïок 
(27,3±1,2% ïðоти 21,9±1,5%, ð<0,05), äе-
ôоðмаціÿ вóøниõ ðаковин (67,9±1,4% ïðо-
ти 59,9±1,1%, ð<0,05) та еïікант (46,0±1,3% 
ïðоти 42,4±1,4%, ð<0,05). Ñеðеä інøиõ ïðо-
ÿвів äиçембðіоãенеçó ÑÒ встановëена ëиøе 
тенäенціÿ äо çðостаннÿ ïокаç÷ика ïоøиðе-
ності віäïовіäниõ оçнак сеðеä äітей моëоä-
øоãо вікó на віäмінó віä ãðóïи äітей стаð-
øоãо øкіëüноãо ïеðіоäó. 

Îскіëüки стиãми äиçембðіоãенеçó вини-
каютü ó внóтðіøнüоóтðобномó ïеðіоäі ðоç-
виткó äитини, çбіëüøеннÿ ïокаçника стиã-
маці¿ äитÿ÷оãо насеëеннÿ віäобðаæає на-
самïеðеä ïðоцес накоïи÷еннÿ маëиõ ано-
маëій ðоçвиткó (ÌАÐ) ó ïоïóëÿці¿.

Ïðи äосëіäæенні ÃÌÑ ÿк оäноãо ç еквіва-
ëентів сïоëó÷нотканинно¿ äисïëаçі¿ сеðеä 
äітей та ïіäëітків встановëено, що çаãаëü-

Таблиця 1. Популяційна поширеність ознак дизморфогенезу сполучної тканини серед дитячої популяції Хар-
ківського регіону (Р±m,%)

Ñтиãми äиçембðіоãенеçó
й ôенотиïі÷ні оçнаки äисïëаçі¿ сïоëó÷но¿ тканини

Ïокаçник ðоçïовсюäæеності
Ìоëоäøий 

øкіëüний вік
Ñтаðøий 

øкіëüний вік
Всüоãо

Ãоти÷не ïіäнебіннÿ 64,8±2,2 58,7±2,1 61,8±3,6
Ãіïеðеëастоç або в’ÿëістü øкіðи 25,3±2,0* 19,7±1,9* 22,5±2,4
Аðаõноäактиëіÿ 20,75±1,2 18,65±0,9 19,7±2,1
Дðóãий ïаëецü äовøе ÷етвеðтоãо 43,6±1,7 42,5±1,7 43,05±2,8
Деôоðмаціÿ ниæніõ кінцівок 40,3±1,5* 36,1±0,8* 38,2±2,2
Îïóкëий ïóïок 27,3±1,2* 21,9±1,5* 24,6±1,75
Ниçüкий ðіст воëоссÿ на ÷оëі, øи¿ 24,3±1,1 21,5±1,0 22,9±1,6
Ñтðи¿ (не ïов’ÿçані ç оæиðіннÿм або енäокðинною ïатоëоãією), ðóбці 14,15±0,8 14,2±0,6 14,2±1,4
Деôоðмаці¿ вóøно¿ ðаковини / çавитка 67,9±1,4* 59,9±1,1* 63,9±2,5
Ðоçäвоєннÿ ïіäбоðіääÿ 18,1±0,8 16,8±0,6 17,4±1,4
Ïіãментаціÿ (невóси, веснÿнки, ïëÿми) 28,1±1,1 25,2±1,2 26,6±2,4
Ñанäаëієïоäібна щіëина 32,5±1,6 34,2±1,4 33,3±2,45
Деôоðмаціÿ ÷еðеïа 10,4±0,5 9,0±0,5 9,7±0,6
Åïікантóс 46,0±1,3* 42,4±1,4* 44,2±2,1
Ìікðоãнатіÿ 12,0±0,75 10,2±0,7 11,1±1,75
Ìакðоãнатіÿ 8,2±0,6 8,4±0,6 8,3±0,8
«Ïтаõоïоäібне обëи÷÷ÿ» 7,05±0,5 6,8±0,5 6,9±0,55
Доëіõоцеôаëіÿ 6,4±0,5 6,2±0,5 6,3±0,5
Ï ð и м і т к а . *– äостовіðні віäмінності çаëеæно віä вікó äітей на ðівні не менøе ð<0,05.



52 “Ïðобëеми остеоëоãі¿”

Охапкіна О.В., Фролова Т.В. “Регіональні особливості пРоявів недифеРенційованої дисплазії сполучної...”

на ïоøиðеністü ÃÌÑ скëаäає 34,46±1,2% та 
коëиваєтüсÿ çаëеæно віä вікó й статі äи-
тини віä 30,35±1,2% ó õëоï÷иків стаðøо-
ãо øкіëüноãо вікó äо 36,0±1,7% ó äів÷аток 
стаðøоãо øкіëüноãо вікó. Віäсóтністü оçнак 
ÃÌÑ (0 баëів çа øкаëою Áейтона) виçна÷е-
на в 38,8±1,9% äітей çі çна÷ним ïеðеваæан-
нÿм õëоï÷иків ïіäëітковоãо вікó (43,1±2,4%, 
ð<0,05) на віäмінó віä інøиõ віко-статевиõ 
ãðóï. Віäмінностей ó ïокаçникаõ виðаæе-
ності й ïоøиðеності ÃÌÑ çаëеæно віä місцÿ 
ïðоæиваннÿ äітей не встановëено.

Çаãаëüні особëивості ïоøиðеності ÃÌÑ 
ó äітей ïоëÿãаютü ó äостовіðно біëüøій 
ïоøиðеності ãенеðаëіçованиõ ваðіантів 
ÃÌÑ 36,0±1,4% сеðеä äітей моëоäøо¿ ві-
ково¿ ãðóïи (ð<0,05) ç ïеðеваæаннÿм ó 
цій віковій ãðóïі äів÷аток ó ïоðівнÿнні ç 
õëоï÷иками (39,3±1,7% і 35,55±1,6% віäïо-
віäно; ð>0,05).

Найбіëüø сóттєві віäмінності в 
ïоøиðеності ãенеðаëіçованиõ ôоðм ÃÌÑ 
на віäмінó віä інøиõ ïоïóëÿційниõ ãðóï 
встановëені сеðеä äів÷аток моëоäøо¿ віково¿ 
ãðóïи ïðи виðаçності ÃÌÑ çа øкаëою 
Áейтона ó 8 і 7 баëів (7,0±0,7% і 4,4±0,5% 
віäïовіäно, ð<0,05); і сеðеä õëоï÷иків ціє¿ ві-
ково¿ ãðóïи – в 5 баëів (5,1±0,6%, ð<0,05). 
Ñеðеä іçоëüованиõ ôоðм ÃÌÑ віäïовіäні äо-
стовіðні віäмінності встановëені в äів÷аток 
ïіäëітковоãо вікó сеðеä ïокаçників ÃÌÑ ó 2 
баëи (14,8±1,1%, ð<0,05), çа ðаõóнок ïіäви-
щено¿ ðóõëивості äðібниõ сóãëобів ïаëüців 
ðóк (91,2% віä óсіõ виïаäків ÃÌÑ ó 2 баëи 
сеðеä ціє¿ віко-статево¿ ãðóïи) (табë. 2).

Ó ціëомó віко-статеві особëивості çаãаëüно¿ 
ïоøиðеності ÃÌÑ сеðеä äітей віäïовіäаютü 
АÔÎ äитÿ÷оãо оðãаніçмó: виðаçністü і 
ïоøиðеністü ÃÌÑ ó äітей моëоäøо¿ віково¿ 
ãðóïи біëüøа на віäмінó віä стаðøо¿ віково¿ 
ãðóïи, й в äів÷аток на віäмінó віä õëоï÷иків 
(останнє ïоÿснюєтüсÿ вïëивом естðоãенів на 
еëасти÷ні воëокна ÑÒ).

Îтæе, ðеçóëüтати ïðовеäениõ 
äосëіäæенü свіä÷атü ïðо ïоøиðеністü 
ïоєäнаниõ ôенотиïі÷ниõ оçнак НДÑÒ (6 і 
біëüøе) і еквіваëентниõ ДÑÒ станів (ÃÌÑ), 
що маютü віäïовіäно 29,4±1,1% і 34,5±1,2% 
äітей, ÿкі меøкаютü ó наøомó ðеãіоні. 

Ïðоте, на ïіäставі ïðинциïів меäико-
статисти÷но¿ обðобки äаниõ ç óðаõóваннÿм 
біоõімі÷ниõ маðкеðів коëаãеноóтвоðеннÿ 
çаãаëüна ïоøиðеністü синäðомó НДÑÒ 
сеðеä äітей скëаäає 25,58±2,1%, ç коëиван-
нÿми віä 22,7±1,05% ó õëоï÷иків стаðøо-
ãо øкіëüноãо вікó , ÿкі меøкаютü ó місті, 
äо 30,3±1,45% ó äів÷аток ïóбеðтатноãо 
вікó сіëüсüкиõ ðайонів. Ïокаçник çаãаëüно¿ 
ïоøиðеності НДÑÒ вище сеðеä äів÷аток на 
віäмінó віä õëоï÷иків (26,8±1,3% і 24,5±1,2% 
віäïовіäно, ð>0,05) (табë. 3). 

Достовіðні віäмінності віä ïоïóëÿційно¿ 
ïоøиðеності синäðомó НДÑÒ сеðеä віко-
статевиõ ãðóï äітей встановëено сеðеä 
äів÷аток ïóбеðтатноãо вікó, в ÿкиõ 
ïокаçник ðоçïовсюäæеності äисïëасти÷ниõ 
ïоðóøенü становитü 27,6±2,3% (ð<0,05) çа 
ðаõóнок äостовіðно¿ біëüøості виïаäків 
сеðеä äів÷аток ціє¿ віково¿ ãðóïи, ÿкі 
меøкаютü ó сіëüсüкиõ ðайонаõ (30,3±1,45% 

Таблиця 2. Популяційна поширеність гіпермобільності суглобів серед дітей і підлітків (Р±m,%)

Áаëüна оцінка ãіïеðмобіëüнос-
ті сóãëобів

Ñтðатиôіковані віко-статеві ãðóïи äітей
Всüоãо
N=1200

Ìоëоäøий øкіëüний вік Ñтаðøий øкіëüний вік
Хëоï÷ики

n²=257
Дів÷атка
n²=273

Хëоï÷ики
n²²=314

Дів÷атка
n²²=356

Віäсóтнÿ 0 37,1±2,1 36,0±2,1 43,1±2,4* 39,0±2,2 38,8±1,9

²çоëüована  
ãіïеðмобіëüністü

1 3,1±0,5 2,2±0,2 3,5±0,5 2,8±0,2 2,9±0,4
2 10,55±1,1 10,3±1,0 9,6±1,0 14,8±1,1* 11,3±1,0
3 1,95±0,3 2,6±0,2 3,2±0,4 2,8±0,2 2,6±0,4
4 11,7±1,1 9,2±0,6 10,2±1,0 8,1±0,6 9,8±0,9

Ãенеðаëіçована  
ãіïеðмобіëüністü 

5 5,1±0,6* 3,7±0,4 3,2±0,4 2,8±0,2 3,7±0,4
6 7,8±0,8 8,5±0,8 7,35±0,7 8,4±0,8 8,0±0,9
7 1,95±0,3 4,4±0,5* 3,3±0,3 3,4±0,3 3,2±0,4
8 5,1±0,6 7,0±0,7* 4,15±0,5 5,3±0,4 5,4±0,55
9 15,6±1,2* 15,8±1,3* 12,5±1,1 12,8±1,0 14,2±1,2

Всüоãо ÃÌÑ (5-9 баëів) 35,55±1,6 39,3±1,7** 30,35±1,2** 32,6±1,3 34,5±1,2
Ï ð и м і т к и : *– äостовіðні віäмінності ïокаçника сеðеä інøиõ віко-статевиõ ãðóï на ðівні не менøе ð<0,05; 
**- äостовіðні віäмінності ïокаçника віä çаãаëüно-ïоïóëÿційноãо на ðівні не менøе ð<0,05.
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ïðоти 24,9±1,4% сеðеä місüкиõ äів÷аток, 
ð<0,05). 

Ïðи анаëіçі ïоøиðеності синäðомó 
НДÑÒ çаëеæно віä місцÿ ïðоæиваннÿ вста-
новëено, що çаãаëüна ðоçïовсюäæеністü 
цüоãо станó äещо вище сеðеä äітей, ÿкі 
меøкаютü ó сіëüсüкиõ ðайонаõ, на віäмінó 
віä меøканців міста (26,4±1,4% і 24,7±1,7% 
віäïовіäно, ð>0,05), ç äостовіðним çбіëü-
øеннÿм ïоøиðеності синäðомó НДÑÒ се-
ðеä ïіäëітків сіëüсüкиõ ðайонів на віäмінó 
віä місüкиõ (23,8±1,4% і 28,85±1,75% віäïо-
віäно, ð<0,05). 

Встановëена тенäенціÿ äо çðостаннÿ 
ïокаçників ïоøиðеності синäðомó НДÑÒ 
сеðеä äітей ïіäëітковоãо вікó на віäмі-
нó віä äітей моëоäøо¿ ãðóïи (26,3±2,2% і 
24,7±2,6% віäïовіäно, ð>0,05) віäобðаæає 
ïðоãðеäієнтністü ïеðебіãó синäðомó НДÑÒ 
і çбіëüøеннÿ кіëüкості ïðоÿвів äисïëасти÷-
ноãо ïðоцесó ç віком.
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Таблиця 3. Поширеність синдрому системної 
НДСТ серед дітей залежно від віку, статі та місця 

проживання (Р±m,%)

Віко-статеві ãðóïи 
обстеæениõ

Ïоïóëÿційні ãðóïи Çаãаëüна 
ïоøиðе-

ністü 
Ìісüкі äіти

Ñіëüсüкі 
äіти

Дів÷атка 8-12 ðо-
ків

23,4±1,05 27,6±1,6*
25,5±1,6

Хëоï÷ики 8-13 
ðоків 22,8±1,5 25,35±1,4 24,1±1,5
Ðаçом äіти ïðеïó-
беðтатноãо вікó 23,1±1,7 26,5±1,75 24,7±2,2
Дів÷атка 13-17 ðо-
ків 24,9±1,4 30,3±1,45* 27,6±2,3
Хëоï÷ики 14-17 
ðоків 22,7±1,6 27,4±1,8 25,05±2,1
Ðаçом äіти ïóбеð-
татноãо вікó 23,8±1,4 28,85±1,75* 26,3±2,6
Всüоãо äів÷атка 24,65±1,45 28,95±1,8 26,8±1,3
Всüоãо õëоï÷ики 22,7±1,3 26,4±1,6 24,5±1,2
Всüоãо 23,45±1,4 26,4±1,7 25,56±2,1
Ï ð и м і т к а .  * – віäмінності ïокаçників ó 
ïоðівнÿнні ç віко-статевими ãðóïами на ðівні не 
менø ð<0,05.
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Ñоãëасно совðеменным äанным остеоïо-
ðоç встðе÷аетсÿ ó 10-30% æенщин в те÷е-
ние 10-15 ëет ïосëе меноïаóçы и ïо ÷ас-
тоте çанимает 3-е место ïосëе сеðäе÷но-
сосóäистыõ çабоëеваний и саõаðно-
ãо äиабета, в свÿçи с ÷ем äаннаÿ ïатоëо-
ãиÿ имеет оãðомное меäико-социаëüное и 
экономи÷еское çна÷ение [2, 5]. 

Ôактоðами ðиска ðаçвитиÿ остеоïоðоçа 
в ïостменоïаóçе с÷итаютсÿ воçðаст стаðøе 
45 ëет, ïоçäнее менаðõе, аменоðеÿ, бесïëо-
äие, ðаннÿÿ меноïаóçа (äо 50 ëет), боëее 
3 ðоäов в анамнеçе, äëитеëüнаÿ ëактациÿ, 
неäостато÷ное ïотðебëение каëüциÿ, сни-
æеннаÿ ôиçи÷ескаÿ активностü [1, 4]. 

Ïðоÿвëениÿми ïостменоïаóçаëüно-
ãо остеоïоðоçа (ÏÎ) ÿвëÿютсÿ æаëобы на 
боëи в кðестцово-ïоÿсни÷ной обëасти, ïо-
ÿвëение киôоçа, ïеðеëомы øейки беäðа, 
теë ïоçвонков, ëó÷евой кости, ïаðаäонти-
та и ïотеðÿ çóбов. Ïотеðÿ костной массы 
обы÷но не имеет кëини÷ескиõ ïðоÿвëений 
и ÷асто ïеðвым симïтомом остеоïоðоçа ÿв-
ëÿетсÿ ïеðеëом, в свÿçи с ÷ем остеоïоðоç 
наçывают «беçмоëвной эïиäемией» [4, 5].

Ваæнóю ðоëü в ïатоãенеçе ÏÎ иãðа-
ют ïоëовые ãоðмоны, в ÷астности, эстðо-
ãены, котоðые, с оäной стоðоны, активиçи-
ðóют остеобëасты, с äðóãой стоðоны, ïо-
äавëÿÿ ïðоäóкцию интеðëейкинов, акти-
виðóÿ аïоïтоç остеокëастов, сïособствó-
ют тоðмоæению костной ðеçоðбции. Êðоме 
тоãо, эстðоãены стимóëиðóют синтеç каëü-
цитонина, котоðый наðÿäó с витамином D 
тоðмоçит аïоïтоç остеобëастов и соçäа-
ет бëаãоïðиÿтные óсëовиÿ äëÿ остеосинте-

çа. Ñниæение óðовнÿ эстðоãенов в оðãаниç-
ме ïðивоäит к ïотеðе костноãо вещества çа 
с÷ет ïовыøениÿ ÷óвствитеëüности костной 
ткани к ðассасывающемó вëиÿнию ïаðат-
ãоðмона и и витамина D [3, 7]. 

Çависимостü состоÿниÿ костной ткани от 
соäеðæаниÿ ãоðмонов äокаçана сëеäóющи-
ми ïоëоæениÿми: ðаннее çакðытие ðоста 
тðóб÷атыõ костей и остановка ðоста ïðи 
ïðеæäевðеменном ïоëовом соçðевании; 
ïоçäнее çакðытие çон ðоста тðóб÷атыõ ко-
стей и высокий ðост ïðи çаäеðæке ïоëово-
ãо ðаçвитиÿ; сниæение минеðаëüной ïëот-
ности костной ткани (ÌÏÊÒ) ïðи äисãене-
çии ãонаä, аменоðее, ãиïеðïðоëактинемии, 
ïосëе оваðиоэктомии; ïðекðащение ïотеðи 
костной ткани ïðи çаместитеëüной теðа-
ïии в ïеðвые ãоäы меноïаóçы и воçобнов-
ëение ïотеðи ïосëе ïðекðащениÿ ëе÷ениÿ. 
Ñëеäóет отметитü, ÷то óскоðение ðеçоðб-
ции костной ткани ïðоисõоäит еще в ме-
ноïаóçе в свÿçи с ановóëÿтоðными цикëа-
ми и ассоцииðóетсÿ с ïотеðей костной мас-
сы äаæе в ïðисóтствии äостато÷ноãо коëи-
÷ества эстðоãенов [2, 4]. Ìаксимаëüнаÿ ïо-
теðÿ костной массы ïðоисõоäит в ïеðвые 5 
ëет ïосëе меноïаóçы. Ó æенщин с остеоïо-
ðоçом скоðостü сниæениÿ костной массы в 
3 ðаçа выøе, ÷ем ó çäоðовыõ æенщин [4].

ÏÎ относитсÿ к çабоëеваниÿм, котоðые 
ëеã÷е ïðеäотвðатитü, ÷ем выëе÷итü, в свÿ-
çи с ÷ем ïðистаëüное внимание óäеëÿетсÿ 
ðанней äиаãностике, ëе÷ению и ïðоôиëак-
тике äанной ïатоëоãии. Ïоэтомó выбоð эô-
ôективной ïðоôиëактики и ëе÷ениÿ остео-
ïоðоçа в ïеðименоïаóçаëüном ïеðиоäе ÿв-
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Від науки до практики

ëÿетсÿ  актóаëüной çаäа÷ей совðеменной 
ãинекоëоãии. 

Öеëью äанноãо иссëеäованиÿ ÿвиëасü 
ðаçðаботка совðеменной ïатоãенети÷еской 
теðаïии и ïðоôиëактики, наïðавëенныõ на 
ïðеäóïðеæäение ÏÎ.

Ìатерèаëы è ìетîды èññëедîванèÿ. 
Дëÿ äостиæениÿ ïоставëенной цеëи быëо 
обсëеäовано 54 æенщины, сðеäний воçðаст 
котоðыõ составиë 54,7±3,6 ëет. Êонтðоëü-
нóю ãðóïïó составиëи 20 çäоðовыõ ïаци-
енток, сðеäний воçðаст котоðыõ ðавнÿëсÿ 
35,3±2,9ëет.

Дëÿ ðанней äиаãностики остеоïоðоçа 
ïðименÿëи метоä äенситометðии, котоðый 
ïоçвоëÿет äаватü коëи÷ественнóю оценкó 
ÌÏÊÒ. Денситометðиÿ ïðовоäиëасü с ис-
ïоëüçованием моноôотонноãо костноãо äен-
ситометðа NK-364 (“Muvek”, Áóäаïеøт), 
ïðи этом иçó÷аëи состоÿние комïактной 
и ãóб÷атой костной ткани в кëасси÷ескиõ 
то÷каõ äистаëüноãо отäеëа ëó÷евой кости. 
Îïðеäеëÿëи соäеðæание минеðаëов в ко-
сти (ВÌÑ) и минеðаëüнóю ïëотностü кости 
(ВÌD). Ñðавнитеëüный анаëиç осóществëÿ-
ëи ïо соотноøению с ноðмативными ïока-
çатеëÿми, вывеäенными на основании øи-
ðокомасøтабныõ ïоïóëÿционныõ иссëеäо-
ваний, äанные о котоðыõ çаëоæены в ïðо-
ãðаммó ïðибоðа, в ðеçóëüтате ÷еãо оïðеäе-
ëÿëи станäаðтнóю äевиацию – кðитеðий Z 
(äëÿ ВÌÑ и ВÌD). Èсõоäÿ иç ïокаçатеëÿ Z 
BMD, соãëасно кðитеðиÿм ВÎÇ оцениваëи 
стеïенü выðаæенности остеоïении и осте-
оïоðоçа и óстанавëиваëсÿ äиаãноç. Выäе-
ëÿëи тðи стеïени остеоïении: откëонение 
Z BMD от –1,0 äо –1,5 SD – остеоïениÿ ² 
стеïени, от –1,5 äо –2,0 SD – ²² стеïени, от 
–2,0 äо -2,5 SD – ²²² стеïени, откëонение 
свыøе –2,5 SD – остеоïоðоç.

Èçó÷ение системы цитокинов вкëю÷аëо 
иссëеäование интеðëейкинов ((IL-1, IL-
6, TNF) в сывоðотке кðови ïациенток 
метоäом иммóноôеðментноãо анаëиçа с 
исïоëüçованием станäаðтныõ набоðов 
“Ïðотеиновый контóð” (Ñïб, Ðоссиÿ).

Ñтатисти÷ескаÿ обðаботка ïоëó÷енныõ 
ðеçóëüтатов ïðовоäиëасü с исïоëüçованием 
ïðоãðаммы Biostat. 

Ðезóëьтаты èññëедîванèÿ. Ïациент-
ки основной ãðóïïы ïðеäъÿвëÿëи æа-
ëобы на ïеðиоäи÷еские боëи в сïине и 

ïоçвоно÷нике, воçникающие сïонтанно и 
óсиëивающиесÿ ïðи иçменении ïоëоæениÿ 
теëа и ôиçи÷еской наãðóçке. Êðоме тоãо, 
ó 18 (33,3%) æенщин выÿвëены æаëобы 
на боëи в обëасти кðóïныõ сóставов – 
таçобеäðенноãо и коëенноãо. Ó 36 æенщин 
(66,7%) набëюäаëисü õаðактеðные кëини-
÷еские симïтомокомïëексы: нейðовеãета-
тивные, ïсиõоэмоционаëüные, обменно-эн-
äокðинные. Æенщины контðоëüной ãðóïïы 
æаëоб не ïðеäъÿвëÿëи.

Ïðи иссëеäовании ÌÏÊÒ ó æенщин ос-
новной ãðóïïы ðаçвитие остеоïени÷ескоãо 
синäðома имеëо место в 30 (55,5%) 
сëó÷аÿõ набëюäениÿ, ïðи этом остеоïоðоç 
обнаðóæен в 9 (16,7%) сëó÷аÿõ. Êðоме тоãо, 
ó 44 ïациенток основной ãðóïïы (81,5%) 
имеëо место äостовеðное сниæение сðеä-
неãо óðовнÿ соäеðæаниÿ минеðаëов кост-
ной ткани (-1,81±0,38 SD), õаðактеð-
ное äëÿ остеоïении I-II стеïени (ð<0,001). 
В контðоëüной ãðóïïе сðеäний óðовенü 
ÌÏÊÒ составиë 0,27±0,04 SD. Ïоëó÷енные 
äанные свиäетеëüствóют о наëи÷ии 
остеоïении ó боëüøинства æенщин в 
ïеðименоïаóçаëüном ïеðиоäе. 

Дëÿ ïðеäóïðеæäениÿ ðаçвитиÿ остеоïо-
ðоçа нами быëо ïðименено äва виäа ïатоãе-
нети÷еской теðаïии, äëÿ оïðеäеëениÿ эô-
ôективности котоðой ïациентки основной 
ãðóïïы с остеоïенией быëи ðаçäеëены на 
äве ïоäãðóïïы. Ïеðвóю ïоäãðóïïó соста-
виëи 20 æенщин, котоðые в те÷ение 8 ме-
сÿцев äëÿ комбиниðованной ÇÃÒ ïоëó÷аëи 
моноôаçный ïðеïаðат «Ôемостон» («Sol-
vay Pharma»). Во втоðóю ïоäãðóïïó воøëи 
24 ïациентки, котоðым в ка÷естве теðаïии 
такæе на ïðотÿæении 8 месÿцев в äоïоëне-
ние к ÇÃÒ ïðименÿëисü иммóнокоððектоðы 
(тимоïтин ïо 100 мкã 1 ðаç в 5 äней кóðсом 
500 мкã и экстðакт ïëаценты ïо 1 мë ÷еðеç 
äенü кóðсом 7 инъекций).

В ðеçóëüтате ïðовеäенноãо обсëеäо-
ваниÿ ÷еðеç 8 месÿцев от на÷аëа ëе÷е-
ниÿ быëи ïоëó÷ены сëеäóющие ðеçóëüта-
ты. В ïеðвой ïоäãðóïïе ó 14 (70%) æенщин 
óëó÷øиëисü ïокаçатеëи ÌÏÊÒ (-1,16±0,27 
SD) ïо сðавнению с исõоäными ïðимеð-
но в 1,6 ðаçа. Во втоðой ïоäãðóïïе ïокаçа-
теëü ÌÏÊÒ составиë (-1,23±0,34 SD), ÷то 
такæе óкаçывает на óëó÷øение минеðаëü-
ной ïëотности костной ткани. Êðоме тоãо, ó 
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æенщин втоðой ïоäãðóïïы ис÷еçëи ïðиëи-
вы æаðа, ïотëивостü, ãоëовокðóæение, бес-
сонница.

Çасëóæивает вниманиÿ тот ôакт, ÷то ó 
æенщин с ÏÎ имеет место наðóøение им-
мóноðеãóëÿции, ÷то ïðоÿвëÿетсÿ óвеëи-
÷ением ÷исëа ïðовосïаëитеëüныõ цитоки-
нов (IL-1, IL-6, TNF) в 5,1-7,3 ðаçа, кото-
ðые óсиëивают ðеçоðбцию костной ткани, 
и сниæением ïðотивовосïаëитеëüныõ ци-
токинов (IL-4, IL-10), котоðые óãнетают 
äанный ïðоцесс. Выÿвëеннаÿ вçаимосвÿçü 
меæäó цитокиновым ïðоôиëем и стеïенüю 
тÿæести ÏÎ свиäетеëüствóет о том, ÷то со-
отноøение ïðовосïаëитеëüныõ и ïðоти-
вовосïаëитеëüныõ цитокинов моæет óка-
çыватü на тÿæестü те÷ениÿ ïостменоïаó-
çаëüноãо остеоïоðоçа, а ïðоãðессиðóющее 
óвеëи÷ение äанноãо ïокаçатеëÿ ïðоãноçи-
ðóет ïатоëоãи÷еское те÷ение меноïаóçы. 
Ïðименение иммóнокоððектоðов äает бо-
ëее ðанний и стабиëüный кëини÷еский эô-
ôект ïо сðавнению с тðаäиционной теðа-
ïией, сïособствóет сниæению ÷астоты ÏÎ 
и еãо ðециäивов.

Вывîд. Òаким обðаçом, ïðовеäенные 
иссëеäованиÿ ïокаçаëи, ÷то ó боëüøин-
ства æенщин в ïостменоïаóçаëüном ïе-
ðиоäе имеют место ïðиçнаки остеоïении 
иëи остеоïоðоçа. Ìетоä äенситометðии äëÿ 
оïðеäеëениÿ ÌÏÊÒ сëеäóет с÷итатü оäним 
иç наибоëее ðанниõ äиаãности÷ескиõ кðи-
теðиев остеоïоðоçа и оïðеäеëÿтü еãо ó всеõ 
æенщин ïо äостиæению 40-ëетнеãо воçðас-
та. Ëе÷ение и ïðоôиëактика остеоïоðоçа с 
исïоëüçованием иммóнокоððектоðов ÿвëÿ-
етсÿ эôôективным метоäом, ïоçвоëÿющим 
ïоëоæитеëüно вëиÿтü на ÌÏÊÒ, не выçы-
ваÿ ïðи этом ðиска осëоæнений и óëó÷øаÿ 
ка÷ество æиçни ïациенток ïеðименоïаó-
çаëüноãо воçðаста.
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ACTUAL ASPECTS OF POSTMENOPAUSAL 
OSTEOPOROSIS
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Gorbatovskaya E.V. 

Sammury. The article presents the current data 
available in the literature on bone tissue metabolism 
in different female age period and on the role of 
sex steroids and other hormones in the processes of 
osseous formation and remodeling. It also describes 
the risk factors of development of osteoporosis and 
its classification, methods of diagnostics and therapy.
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Аëãоðитм оцінки (ïатент ¹66943, Óкðа-
¿на) м’ÿçово¿ комïоненти тіëа ç óðаõóван-
нÿм соматотиïó ëюäини віäноситüсÿ äо ме-
äицини: моðôоëоãі¿ ëюäини, тоïоãðаôі÷но¿ 
анатомі¿, ïеäіатðі¿, ãеðіатðі¿, äієтоëоãі¿, са-
ноëоãі¿, інøиõ кëіні÷ниõ äисциïëін і моæе 
çастосовóватисÿ äëÿ вðаõóваннÿ особëивос-
тей ïðоïоðцій тіëа, аномаëій соматотиïó та 
тіëобóäови ïðи оцінці йоãо комïонентноãо 
скëаäó на етаïаõ ïостнатаëüноãо онтоãене-
çó ëюäини. Ì’ÿçова комïонента тіëа (ÌÊÒ) 
ëюäини є оäним іç ïокаçників тіëобóäови 
та інäикатоðом стðóктóðно-ôóнкціонаëü-
ноãо станó на етаïаõ онтоãенеçó. ßк віäо-
мо, на етаïаõ онтоãенеçó ÌÊÒ моæе äина-
мі÷но çмінюватисÿ ïіä вïëивом внóтðіøніõ 
та çовніøніõ ôактоðів [1, 2]. Çменøеннÿ та 
çбіëüøеннÿ ÌÊÒ моæе бóти тðанçитоðним 
або стійким, що виçна÷аєтüсÿ станом ме-
табоëі÷ниõ ïðоцесів ó віäïовіäномó ïеðіо-
äі онтоãенеçó, ðеãіонаëüно – екоëоãі÷ними 
віäмінностÿми, аäекватністю аëіментаðноãо 
çабеçïе÷еннÿ нóтðієнтноãо ãомеостаçó, ðе-
æимом ðóõово¿ активності та станом сома-
ти÷ноãо çäоðов’ÿ ëюäини [3, 4].

Вðаõóваннÿ ðіçноманітниõ ôактоðів, 
що вïëиваютü на ôоðмóваннÿ абсоëютно¿ 
кіëüкості м’ÿçово¿ комïоненти, ïотðебóє ін-
теãðаëüноãо ïіäõоäó ç óðаõóваннÿм консти-
тóційно-біоëоãі÷ниõ ïðеäиктоðів [5, 6]. Воä-
но÷ас, віäомо, що оäним ç інтеãðаëüниõ ïо-
каçників тіëобóäови є йоãо соматотиï, ÿким 
і виçна÷аєтüсÿ віäносний вміст м’ÿçово¿ 
комïоненти конкðетно¿ ëюäини [7]. До тоãо 
æ, наÿвністю виçна÷еноãо соматотиïó моæе 
виçна÷атисÿ й комïонентний скëаä тіëа, 
çокðема абсоëютне çна÷еннÿ м’ÿçово¿ маси 
ëюäини [8].

Віäомий такоæ сïосіб оцінки м’ÿçово¿ 
комïоненти тіëа баçóєтüсÿ на виконан-
ні антðоïометðи÷ниõ виміðів ç ïоäаëüøим 

çастосóваннÿм сïеціаëüноãо об÷исëюваëü-
ноãо аëãоðитмó [9]. Ñóтü вкаçаноãо сïособó 
антðоïометðи÷ноãо виçна÷еннÿ абсоëютно¿ 
кіëüкості м’ÿçовоãо комïонента ïоëÿãає в 
томó, що виконóютü виміðи ïëощі м’ÿçово¿ 
тканини ïëе÷а (А1, см2) та äовæинó тіëа 
ëюäини (А2, см), ïісëÿ ÷оãо виçна÷аютü аб-
соëютнó кіëüкістü м’ÿçово¿ маси çа ôоðмó-
ëою ÌÌА=А2×(0,0264 + 0,0029×А1). Öей 
сïосіб äоçвоëÿє ç викоðистаннÿм ïðÿмиõ 
антðоïометðи÷ниõ виміðів отðимóвати ïо-
каçник абсоëютно¿ кіëüкості м’ÿçово¿ тка-
нини. Îäнак, çастосóваннÿ сïособó ïеðеä-
ба÷ає оцінкó м’çово¿ комïоненти тіëа беç 
óðаõóваннÿ соматотиïó, çокðема йоãо ме-
çомоðôноãо ïокаçника, що çменøóє то÷-
ністü оцінки та не ïовною міðою вðаõовóє 
онтоãенети÷ні особëивості комïонентноãо 
скëаäó тіëа.

Віäомий такоæ сïосіб оцінки соматоти-
ïó çа сõемою J. Carter і B. Heath [10, 11], 
ïðи цüомó соматотиï виçна÷аєтüсÿ çа ін-
теãðаëüним кðитеðієм, ÿкий об’єäнóє тðи 
скëаäові: енäомоðôний (õаðактеðиçóє стó-
ïінü ðоçвиткó æиðово¿ тканини), меçо-
моðôний (виçна÷ає віäносний ðоçвиток 
м’ÿçів і кістковиõ еëементів тіëа) та екто-
моðôний, що виçна÷ає віäноснó витÿãнó-
тістü тіëа ëюäини й є ïðоміæним міæ ен-
äомоðôною й меçомоðôною õаðактеðисти-
ками статóðи ëюäини. Ïðи цüомó оцінкó 
мÿçово¿ комïоненти çа меçомоðôним ïо-
каçником (ÌÌÒ) виçна÷аютü çа ôоðмóëою:

ÌÌÒ=(0,858×В1+0,601×В2+0,188×В3+ 
+0,161×В5)–0,131×В6+4,50, 

äе В1 – øиðина äистаëüноãо еïіôіçа ïëе÷а 
(см), 

В2 – øиðина äистаëüноãо еïіôіçа стеãна, 
В3 – обõват ïëе÷а в йоãо наïðóæеномó 

стані, 
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В4 – сеðеäнє çна÷еннÿ обõватниõ ïаðа-
метðів ãоміëки ó ¿¿ веðõній та ниæній ÷ас-
тинаõ, 

В5 – äовæина тіëа ëюäини. 

Çастосóваннÿ цüоãо сïособó äоçвоëÿє 
виçна÷ити меçомоðôний комïонент ó 
соматотиïі ëюäини, оäнак не вðаõовóє 
абсоëютнó кіëüкістü æиðово¿ тканини.

Ó çв’ÿçкó ç вищенавеäеним, в основó 
аëãоðитмó ïокëаäено çаäа÷ó ïіäвищеннÿ 
то÷ності оцінки м’ÿçово¿ комïоненти 
тіëа øëÿõом óðаõóваннÿ абсоëютно¿ 
кіëüкості м’ÿçово¿ тканини та меçомоðôно¿ 
скëаäово¿ соматотиïó çаëеæно віä етаïó 
онтоãенети÷ноãо ðоçвиткó ëюäини.

Çаäа÷а, ÿкó ïокëаäено в основó 
аëãоðитмó, виðіøóєтüсÿ тим, що ó віäомомó 
сïособі оцінки комïонентноãо скëаäó маси 
тіëа ëюäини, ÿкий вкëю÷ає антðоïометðію 
çа ëінійними та обõватними ïокаçниками ç 
ïоäаëüøим об÷исëеннÿм віäносноãо вмістó 
м’ÿçово¿ комïоненти маси тіëа, çãіäно ç 
аëãоðитмом, виконóютü виміðи øиðини 
äистаëüниõ еïіôіçів ïëе÷а (F1, см) та стеãна 
(F2, см), обõват ïëе÷а в наïðóæеномó ста-
ні (F3, см), ïëощó м’ÿçово¿ тканини ïëе÷а 
(F4, см

2), обõват ãоміëки (F5, см) та äовæи-
нó тіëа ëюäини (F6, см), ïісëÿ ÷оãо виçна-
÷аютü абсоëютнó кіëüкістü м’ÿçово¿ маси 
(ÌÌА) çа ôоðмóëою ÌÌА=F6×(Х0+Х1×F4), 
а оцінкó м’ÿçово¿ комïоненти вико-
нóютü çа меçомоðôним ïокаçником 
(ÌÌÒ), ÿкий виçна÷аютü çа ôоðмóëою 
ÌÌÒ=(Х2×F1+Х3×F2+Х4×F3+Х5×F5)– 
–Х6×F6+Х7, вðаõовóю÷и віко-статеві кое-
ôіцієнти (Х0–Х7) і ваðіаційністü (SD) ме-
çомоðôноãо ïокаçника (ÌÌÒ±SDMÒ) та 
абсоëютно¿ кіëüкості м’ÿçово¿ ткани-
ни (ÌÌА±SDÌА); і коëи ó конкðетно-
ãо обстеæеноãо ÌÌÒ çнаõоäитüсÿ в меæаõ 
ÌÌÒ±SDMÒ, а ÌÌА çнаõоäитüсÿ в меæаõ 
ÌÌА±SDÌА, м’ÿçовó комïонентó тіëа ëю-
äини оцінюютü ÿк онтоãенти÷но-ãаðмонійнó 
й навïаки.

Îтæе, ïіäвищеннÿ то÷ності оцінки 
м’ÿçово¿ комïоненти тіëа äосÿãаютü øëÿ-
õом оäно÷асноãо óðаõóваннÿ абсоëютно¿ 
кіëüкості м’ÿçово¿ тканини та меçомоðôно¿ 
скëаäово¿ соматотиïó çаëеæно віä етаïó 
онтоãенети÷ноãо ðоçвиткó ëюäини. Îстан-
нє віäіãðає виðіøаëüнó ðоëü ó ïіäвищенні 
то÷ності оцінки м’ÿçово¿ комïоненти тіëа, 

оскіëüки óðаõовóєтüсÿ вïëив комïëексó 
антðоïоëоãі÷ниõ ïокаçників та етаïó онто-
ãенеçó ëюäини. 

Ñïосіб виконóютü настóïним ÷ином: 
беçïосеðеäнüо в натóðаëüниõ óмоваõ ïðи 
виконанні антðоïометðі¿ конкðетно¿ ëюäи-
ни ó веðтикаëüномó ïоëоæенні, іç çастосó-
ваннÿм метðоëоãі÷но ïеðевіðениõ ïðистðо-
¿в виконóютü виміðи: øтанãенциðкóëем ç 
то÷ністю äо 0,01 см – виміðюютü øиðинó 
äистаëüниõ еïіôіçів ïëе÷а (F1, см; найбіëü-
øа віäстанü ïо ãоðиçонтаëі міæ çовніøнім 
і внóтðіøнім наäвиðостками ïëе÷ово¿ кіст-
ки) та стеãна (F2, см; найбіëüøа віäстанü ïо 
ãоðиçонтаëі міæ внóтðіøніми й çовніøніми 
наäвиðостками стеãново¿ кістки), сантиме-
тðовою стðі÷кою ç то÷ністю äо 0,5 см – об-
õват ïëе÷а в йоãо наïðóæеномó стані (F3, 
см), ïісëÿ ÷оãо виçна÷аютü ïëощó м’ÿçово¿ 
тканини ïëе÷а (F4, см2), сантиметðовою 
стðі÷кою ç то÷ністю äо 0,5 см – виміðюютü 
обõватні ïаðаметðи ãоміëки (F5, см; сеðеä-
нє çна÷еннÿ виміðів ó веðõній та ниæній 
÷астині ãоміëки) та óнівеðсаëüним антðо-
ïометðом, ç то÷ністю äо 0,5 см – äовæи-
нó тіëа ëюäини (F6, см), ïісëÿ ÷оãо виçна-
÷аютü абсоëютнó кіëüкістü м’ÿçово¿ маси 
(ÌÌА) çа ôоðмóëою ÌÌА=F6×(Х0+Х1×F4), 
а оцінкó м’ÿçово¿ комïоненти вико-
нóютü çа меçомоðôним ïокаçником 
(ÌÌÒ), ÿкий виçна÷аютü çа ôоðмóëою 
ÌÌÒ=(Х2×F1+Х3×F2+Х4×F3+Х5×F5)–
Х6×F6+Х7. Ïðи цüомó віко-статеві коеôі-
цієнти (Х0-Х7) і ваðіаційністü (SD) меçо-
моðôноãо ïокаçника (ÌÌÒ±SDMÒ), а та-
коæ абсоëютнó кіëüкістü м’ÿçово¿ тканини 
(ÌÌА±SDÌА) äëÿ віко-статево¿ ãðóïи, äо 
ÿко¿ віäноситüсÿ конкðетна ëюäина, äоби-
ðаютü іç ðеôеðентно¿ баçи äаниõ, або çа 
ðеçóëüтатами ðеãіонаëüно-ïоïóëÿційноãо 
вив÷еннÿ антðоïометðи÷ниõ ïаðаметðів, 
або çа ðеçóëüтатами ïоðівнÿëüноãо вив÷ен-
нÿ в сïеціаëüно сôоðмованиõ ãðóïаõ ëюäей 
(наïðикëаä, ïðи вив÷енні вïëивó наÿвниõ 
сомати÷ниõ ÷и ôóнкціонаëüниõ ðоçëаäів 
на комïонентний скëаä тіëа). ² коëи в кон-
кðетноãо обстеæеноãо ÌÌÒ çнаõоäитüсÿ в 
меæаõ ÌÌÒ±SDMÒ, а ÌÌА çнаõоäитüсÿ 
в меæаõ ÌÌА±SDÌА, м’ÿçовó комïонен-
тó тіëа ëюäини оцінюютü ÿк онтоãенти÷но-
ãаðмонійнó й навïаки.
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Ïрèкëад заñтîñóваннÿ. Ïðи ïðовеäен-
ні комïëексноãо меäи÷ноãо оãëÿäó øкоëÿ-
ðів беçïосеðеäнüо в натóðаëüниõ óмоваõ 
виконано антðоïометðію Îëüãи Н., 15 ðо-
ків; çокðема, øтанãенциðкóëем ç то÷ністю 
äо 0,01 см виміðюваëи найбіëüøó віäстанü 
ïо ãоðиçонтаëі міæ çовніøнім і внóтðіøнім 
наäвиðостками ïëе÷ово¿ кістки (F1=7,34 
см), виміðÿëи øиðинó äистаëüниõ еïіôіçів 
стеãна – найбіëüøó віäстанü ïо ãоðиçонта-
ëі міæ внóтðіøніми й çовніøніми наäвиðос-
тками стеãново¿ кістки (F2=8,25 см); сан-
тиметðовою стðі÷кою ç то÷ністю äо 0,5 см 
– виміðюваëи обõват ïëе÷а в йоãо наïðóæе-
номó стані (F3=23,5 см) та виçна÷аëи ïëощó 
м’ÿçово¿ тканини ïëе÷а (F4=34,2 см2); сан-
тиметðовою стðі÷кою ç то÷ністю äо 0,5 см – 
виміðюваëи обõватні ïаðаметðи ó веðõній 
та ниæній ÷астині ãоміëки й ðоçðаõóваëи 
¿õ сеðеäнє çна÷еннÿ (F5=(33+21)/2=27 см) 
та óнівеðсаëüним антðоïометðом, ç то÷-
ністю äо 0,5 см виміðюваëи äовæинó тіëа 
øкоëÿðки (F6=161,5 см).

Ïісëÿ виконаннÿ антðоïометðі¿ та äобо-
ðó ç ðеôеðентно¿ баçи äаниõ: віäïовіäниõ 
äëÿ äів÷инки 15 ð. віко-статевиõ коеôіці-
єнтів (становëÿтü: Х0=0,0264; Х1=0,0029; 
Х2=0,858; Х3=0,601; Х4=0,188; Х5=0,161; 
Х6=0,131; Х7=4,50; ваðіаційністü меçомоðô-
ноãо ïокаçника äëÿ віäïовіäноãо вікó та ста-
ті становитü ÌÌÒ±SDÌÒ=3,3±0,6, тоäі ÿк 
äëÿ абсоëютно¿ кіëüкості м’ÿçово¿ тканини 
– ÌÌА± SDÌА=21,2±1,3 кã); виçна÷иëи аб-
соëютнó кіëüкістü м’ÿçово¿ маси çа ôоðмó-
ëою ÌÌА=F6×(Х0+Х1×F4) = 161,5×(0,0264+ 
+0,0029×34,2)≈20,3 кã, а äëÿ оцінки м’ÿçово¿ 
комïоненти çа меçомоðôним ïокаçником 
виçна÷иëи йоãо веëи÷инó çа ôоðмóëою 
ÌÌÒ=(Х2×F1+Х3×F2+Х4×F3+Х5×F5)–Х6×F6 
+Х7=(0,858×7,34+0,601×8,25+0,188×23,5+0, 
161×27) – 0,131×161,5+4,50≈3,36. Îскіëüки, 
ó Îëüãи Н. ïокаçники ÌÌÒ та ÌÌА çна-
õоäÿтüсÿ в меæаõ сеðеäнüоãðóïовиõ çна-
÷енü äëÿ віäïовіäно¿ віко-статево¿ ãðóïи, то 
м’ÿçова комïонента тіëа оцінюєтüсÿ ÿк он-
тоãенти÷но-ãаðмонійна.

Îтæе, ÿк ïðоäемонстðовано на ïðикëаäі, 
çастосóваннÿ аëãоðитмó äоçвоëÿє оцінюва-
ти м’ÿçовó комïонентó тіëа ëюäини çа ви-

çна÷ениõ óмов вïëивó ïатоãенети÷ниõ/са-
ноãенети÷ниõ ôактоðів, øëÿõом óðаõóван-
нÿ абсоëютно¿ кіëüкості м’ÿçово¿ тканини 
та меçомоðôно¿ скëаäово¿ соматотиïó, çа-
ëеæно віä етаïó онтоãенеçó.
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Внеäðение в кëини÷ескóю ïðактикó но-
воãо кëасса ïðеïаðатов – симïтоммоäиôи-
циðóющие ïðеïаðаты çамеäëенноãо äей-
ствиÿ (SMOADs) – çна÷итеëüно ðасøиðи-
ëо воçмоæности ïðовеäениÿ ëе÷ебныõ и 
ðеабиëитационныõ меðоïðиÿтий в ëе÷ении 
ïациентов с остеоаðтðоçом коëенныõ сóста-
вов. Ê äанной ãðóïïе относÿтсÿ ïðеïаðаты 
õонäðоитина, ãëюкоçамина и ãиаëóðоно-
вой кисëоты. Îтëи÷итеëüной ÷еðтой этиõ 
сðеäств ÿвëÿетсÿ боëее меäëенное настó-
ïëение эôôекта ïо сðавнению с симïтома-
ти÷ескими сðеäствами, котоðый äëитсÿ ïо-
сëе окон÷аниÿ иõ ïðименениÿ. 

Ãиаëóðонат быë откðыт Karl Meyer в 
1934 ãоäó во вðемÿ ðаботы в ãëаçной кëи-
нике в Óнивеðситете øтата Êоëóмбиÿ. Îн 
выäеëиë это соеäинение иç стекëовиäно-
ãо теëа ãëаçа коðовы в кисëыõ óсëовиÿõ и 
наçваë еãо ãиаëóðоновой кисëотой от ãðе-
÷ескоãо hyalos – стекëовиäной и óðоно-
вой кисëоты, котоðаÿ вõоäиëа в состав это-
ãо ïоëимеðа. В те÷ение сëеäóющиõ äесÿ-
ти ëет Karl Meyer и еще цеëый ðÿä ав-
тоðов выäеëиëи ãиаëóðонат иç ðаçëи÷ныõ 
тканей. Òак, наïðимеð, он быë обнаðóæен 
в сóставной æиäкости, ïóïовине и тка-
ни ïетóøиноãо ãðебнÿ. Хими÷ескаÿ стðóк-
тóðа ïоëисаõаðиäной моëекóëы быëа ðас-
øиôðована Karl Meyer и еãо коëëеãами в 
1950-е. Ãиаëóðонат ÿвëÿетсÿ äëинной ïо-
ëимеðной моëекóëой, состоÿщей иç äис-
аõаðиäныõ çвенüев, комïонентами кото-
ðыõ ÿвëÿютсÿ N-ацетиë-D-ãëюкоçамин и 
D-ãëюкóðоноваÿ кисëота, свÿçанные меæ-
äó собой В1-4 и В1-3 свÿçÿми. 

В 1972 Hardingham и Muir ïокаçаëи, 
÷то ãиаëóðонат моæет свÿçыватüсÿ с ïðо-
теоãëиканами õðÿщевой ткани. Èссëеäова-
ниÿ Hascall и Heinegard ïокаçаëи, ÷то ãи-

аëóðонат моæет сïециôи÷но свÿçыватüсÿ 
с N-концевым äоменом ãëобóëÿðной ÷асти 
ïðотеоãëиканов и соеäинитеëüныõ беëков. 
Даннаÿ свÿçü ÿвëÿетсÿ äостато÷но ïðо÷ной 
и на оäнó цеïü ãиаëóðоната моãóт саäитü-
сÿ нескоëüко ïðотеоãëиканов, в ðеçóëüта-
те ÷еãо в õðÿще и иныõ тканÿõ ôоðмиðó-
ютсÿ кðóïные аãðеãации моëекóë. В 1979 
Underhill и Toole ïокаçаëи, ÷то ãиаëóðонат 
свÿçываетсÿ кëетками, а в 1985 ãоäó быë 
выäеëен отве÷ающий çа это вçаимоäей-
ствие ðецеïтоð. В 1989 ãоäó сðаçó 2 ãðóï-
ïы автоðов оïóбëиковаëи ðаботы, в кото-
ðыõ быëо ïокаçано, ÷то ðецеïтоð õоóмин-
ãа ëимôоцитов CD44 обëаäает сïособно-
стüю свÿçыватüсÿ с ãиаëóðонатом в õðÿ-
щевой ткани. Åще оäним ãиаëóðонат-свÿ-
çывающим беëком, выäеëенным ïоçäнее 
иç сóïеðнатанта кóëüтóðы кëеток 3T3 в 
1982 ãоäó Turley с соавтоðами, окаçаëсÿ 
ÐÃÐÏ (ðецеïтоð ãиаëóðоната, оïосðеäóю-
щий ïоäвиæностü). В на÷аëе 1970-õ Bryan 
Toole и Jerome Gross ïокаçаëи, ÷то во вðе-
мÿ ðеãенеðации коне÷ности ó ãоëовасти-
ков ãиаëóðонат синтеçиðóетсÿ в самом на-
÷аëе, а çатем еãо коëи÷ество óменüøаетсÿ 
ïоä äействием ãиаëóðониäаçы, но ïðи этом 
ïðоисõоäит çамещение ãиаëóðоната õон-
äðоитинсóëüôатом. Это иссëеäование ëеã-
ëо в основó äействиÿ совðеменныõ ïðеïа-
ðатов ãиаëóðоновой кисëоты. 

Ïðименение ïðеïаðатов ãиаëóðоновой 
кисëоты откðыëо новое наïðавëение ëе÷е-
ниÿ остеоаðтðоçов. Ïðи остеоаðтðоçе кон-
центðациÿ и моëекóëÿðнаÿ масса ãиаëóðо-
новой кисëоты в синовиаëüной æиäкости 
сниæаютсÿ, ÷то ïðивоäит к óõóäøению ее 
вÿçкоэëасти÷ескиõ свойств. Ввеäение экçо-
ãенной ãиаëóðоновой кисëоты в сóстав вос-
станавëивает иõ, ноðмаëиçóет амоðтиçи-
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ðóющие и смаçывающие свойства синови-
аëüной æиäкости. Ïоэтомó особое внима-
ние ó÷еныõ и кëиницистов ïðивëекает иç-
ó÷ение эôôективности ãиаëóðоновой кис-
ëоты в óменüøении выðаæенности боëе-
воãо синäðома и óëó÷øении ôóнкционаëü-
ноãо состоÿниÿ сóставов. Ïðеïаðаты на ос-
нове ãиаëóðоновой кисëоты моæно ðаçäе-
ëитü на 2 основные ãðóïïы: высоко- и ниç-
комоëекóëÿðные. Ïðиçнано, ÷то теðаïевти-
÷ескаÿ эôôективностü высокомоëекóëÿð-
ныõ соеäинений выøе. Ðанäомиçиðованное 
контðоëиðóемое сðавнитеëüное иссëеäова-
ние эôôективности высоко- и ниçкомоëе-
кóëÿðныõ соеäинений ãиаëóðоновой кис-
ëоты, ïðовеäенное на ïðотÿæении 12 не-
äеëü, ïðоäемонстðиðоваëо, ÷то эôôект вы-
сокомоëекóëÿðноãо соеäинениÿ в отноøе-
нии кóïиðованиÿ боëевоãо синäðома çна÷и-
теëüно выøе (Wobia M. et al., 1999). До ôев-
ðаëÿ 2002 ã. оïóбëикованы ðеçóëüтаты 39 
кëини÷ескиõ исïытаний ãиаëóðоновой кис-
ëоты ïðи остеоаðтðоçе коëенныõ сóставов: 
иç 20 ïëацебо-контðоëиðóемыõ иссëеäова-
ний 18 óкаçываëи на ÿвное ïðеимóщество 
ãиаëóðоновой кисëоты. Îäнако óëó÷øение 
состоÿниÿ ïациента на ôоне теðаïии ãи-
аëóðоновой кисëотой моæет бытü äостиã-
нóто в те÷ение боëее äëитеëüноãо вðемени 
ïо сðавнению с симïтомати÷еским ëе÷ени-
ем, ÷то свÿçано с боëее меäëенным на÷а-
ëом äействиÿ.

Несмотðÿ на то, ÷то на сеãоäнÿøний 
äенü выõоäит боëüøое коëи÷ество ïóбëи-
каций ïо иçó÷ению свойств ãиаëóðоновой 
кисëоты и оïðеäеëению ее места в меäи-
цинской ïðактике, кëини÷ескиõ иссëеäо-
ваний в ïоëüçó симïтоммоäиôициðóюще-
ãо эôôекта ãиаëóðоновой кисëоты остаетсÿ 
неäостато÷но.

В наøем иссëеäовании иçó÷аëасü эô-
ôективностü внóтðисóставноãо ввеäениÿ 
комбиниðованноãо ïðеïаðата ãиаëóðоновой 
кисëоты (концентðациÿ ãиаëóðоната 1,8%) 
и сóкцината натðиÿ ïоä тоðãовым наçва-
нием Ãиаëóаëü АÐÒÐÎ. Наëи÷ие сóкцина-
та натðиÿ в ïðеïаðате обóсëавëивает воç-
моæностü вëиÿниÿ на основные ïатоãене-
ти÷еские çвенüÿ остеоаðтðоçа. Ñóкцинат 
натðиÿ обëаäает выðаæенным антиãиïок-
си÷еским äействием, котоðое обóсëовëено 
вëиÿнием на тðансïоðт меäиатоðныõ ами-

нокисëот, стимóëиðóет синтеç восстанови-
теëüныõ эквиваëентов в кëетке (система 
окисëениÿ ÿнтаðной кисëоты минóет меä-
ëенные стаäии цикëа Êðебса и ïоçвоëÿет 
çна÷итеëüно óскоðитü ïðоцессы энеðãоо-
бðаçованиÿ), сниæает концентðацию ëак-
тата, ïиðóвата и цитðата, накаïëивающиõ-
сÿ в кëеткаõ на ðанниõ стаäиÿõ ãиïоксии, 
а такæе óсиëивает комïенсатоðнóю акти-
вацию аэðобноãо ãëикоëиçа и сниæает сте-
ïенü óãнетениÿ окисëитеëüныõ ïðоцессов в 
митоõонäðиÿõ.

Öеëь рабîты. Èçó÷итü эôôективностü, 
ïеðеносимостü и беçоïасностü ïðеïаðа-
та Ãиаëóаëü Аðтðо в ëе÷ении ïациентов с 
остеоаðтðоçом коëенныõ сóставов II и III 
стеïени.

Îбъект èññëедîванèÿ. В кëинике ÃÓ 
«Èнститóт ãеðонтоëоãии АÌН Óкðаины» 
обсëеäовано 20 ïациентов 50-75 ëет с ïеð-
ви÷ным остеоаðтðоçом коëенныõ сóставов 
II и III стеïени ïо Kellgren-Lawrence, ïоä-
твеðæäенным кëини÷ескими и ðентãено-
ëоãи÷еским метоäами äиаãностики. В ис-
сëеäование вкëю÷аëисü æенщины с боëе-
вым синäðомом ïо ВАØ 4-6 см и боëее ïðи 
ïеðви÷ном остеоаðтðоçе коëенныõ сóста-
вов. На момент вкëю÷ениÿ все ïациенты 
наõоäиëисü ïоä амбóëатоðным набëюäе-
нием в Ìеæäóнаðоäном остео-аðтðоëоãи-
÷еском центðе, но не ïðинимаëи в äанный 
момент иëи в те÷ение ïосëеäниõ 4-õ не-
äеëü какие-ëибо меäикаментоçные иëи не-
меäикаментоçные сðеäства ëе÷ениÿ остео-
аðтðоçа. В иссëеäование такæе не вкëю÷а-
ëисü ïациенты с втоðи÷ным остеоаðтðоçом 
коëенныõ сóставов, ïовыøенной ÷óвстви-
теëüностüю к ëюбомó комïонентó иссëеäó-
емыõ ïðеïаðатов, а такæе с какими-ëибо 
наðóøениÿми цеëостности коæныõ ïокðо-
вов в обëасти коëенныõ сóставов. В çави-
симости от сõемы ëе÷ениÿ ïациенты быëи 
ðаçäеëены на ãðóïïы:

I ãðóïïа – основнаÿ, 10 ïациентов, ïðи-
нимавøиõ Ãиаëóаëü Аðтðо оäин ðаç в 7 
äней (3 инъекции), иëи 21 äенü (сðеäний 
воçðаст 61,8±6,5 ëет);

II ãðóïïа – сðавнениÿ, 10 ïациентов, 
ïðинимающиõ äикëоôенак натðиÿ еæе-
äневно ïо 50 мã äва ðаçа в сóтки в те÷ение 
21 äнÿ (сðеäний воçðаст 63,2±7,4 ãоäа). 
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Ñ цеëüю иçó÷ениÿ эôôекта ïосëеäей-
ствиÿ всеõ ïациентов ïосëе çавеðøениÿ 
кóðса ëе÷ениÿ набëюäаëи в те÷ение 2-õ 
месÿцев. 

Ìетîды èññëедîванèÿ. В иссëеäовании 
ïðименÿëисü кëини÷еские, инстðóментаëü-
ные и нейðо-оðтоïеäи÷еские обсëеäованиÿ 
с цеëüю óстановëениÿ äиаãноçа ïеðви÷но-
ãо остеоаðтðоçа коëенныõ сóставов. Ðент-
ãеноãðаôиÿ коëенныõ сóставов ïðовоäи-
ëасü с цеëüю óстановëениÿ стеïени осте-
оаðтðоçа ïо Kellgren-Lawrence. Óëüтðа-
çвóковое иссëеäование коëенныõ сóставов 
ïðовоäиëосü с цеëüю äиôôеðенциаëüной 
äиаãностики и оценки состоÿниÿ мÿãкиõ 
тканей коëенныõ сóставов. Îценка выðа-
æенности и äинамики боëевоãо синäðома 
в коëенныõ сóставаõ ïðовоäиëасü мето-
äом анкетиðованиÿ с ïомощüю оïðосника 
Ìак-Ãиëëа (Ха÷кинсона, Ìеëçака), 11-ти 
комïонентной виçóаëüно-анаëоãовой øка-
ëы (ВАØ), óðовенü боëи еæеäневно оце-
ниваëсÿ инäивиäóаëüно ïациентом и ôик-
сиðоваëсÿ в äневнике боëи. Аëüãо-ôóнк-
ционаëüный статóс ïациентов оцениваë-
сÿ с ïомощüю оïðосника WOMAC. Ôóнк-
ционаëüное состоÿние коëенныõ сóставов 
оïðеäеëÿëи с ïомощüю ôóнкционаëüныõ 
тестов – 15-метðовоãо и 6-минóтноãо те-
стов. Êа÷ество æиçни ïациентов оценива-
ëосü с ïомощüю оïðосника EuroQol–5D (1), 
а иçменение этоãо ïокаçатеëÿ на ôоне ëе-
÷ениÿ – EuroQol–5D (2). Îценка ïеðеноси-
мости и контðоëü ïобо÷ныõ ðеакций ïðово-
äиëисü ïðи каæäом виçите. Ôиксиðоваëисü 
неæеëатеëüные ÿвëениÿ и ïобо÷ные эô-
ôекты ïðовоäимой теðаïии. Îбсëеäованиÿ 
ïациентов ïðовоäÿтсÿ äо на÷аëа ëе÷ениÿ, 
ïо окон÷анию ëе÷ениÿ (÷еðеç 21 äенü), ÷е-
ðеç 1 и 2 месÿца от на÷аëа кóðса ëе÷ениÿ.

Ðезóëьтаты èññëедîванèÿ. Ïо ðеçóëü-
татам иçó÷ениÿ особенностей боëево-
ãо синäðома ïо äанным Ìак-Ãиëëовскоãо 
оïðосника óстановëено, ÷то эмоционаëü-
наÿ õаðактеðистика боëевыõ ощóщений в 
коëенныõ сóставаõ, котоðóю õаðактеðи-
çóют äескðиïтоðный и ðанãовый инäексы, 
ïо окон÷анию кóðса ëе÷ениÿ (21 äенü) и 
в те÷ение ïеðиоäа набëюäениÿ (1 и 2 ме-
сÿца) в обеиõ иссëеäóемыõ ãðóïïаõ иçме-
нÿëасü оäнотиïно. Îäнако, быëо óстанов-
ëено äостовеðное óменüøение äескðиï-

тоðноãо иäекса ó ïациентов ² ãðóïïы ÷е-
ðеç 2 месÿца набëюäениÿ (äо ëе÷ениÿ 
11,0±6,1 и ÷еðеç 2 месÿца 7,8±5,4; t=2,61, 
ð=0,05; ðис. 1 А). В то æе вðемÿ ïо инäек-
сó боëи óстановëено äостовеðное сниæе-
ние ïокаçатеëÿ ïо окон÷анию кóðса ëе÷е-
ниÿ в ² ãðóïïе (äо ëе÷ениÿ 5,2±0,9 и ÷е-
ðеç 21 äенü 4,2±1,4; t=1,94, ð=0,05; ðис. 1 
В), õотÿ ðаçëи÷иÿ меæäó ãðóïïами быëи 
не äостовеðны.
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Ðèñ. 1. Èзìененèе ïîказатеëеé Ìак-Ãèëëîвñкîãî 
îïрîñнèка на фîне ëеченèÿ Ãèаëóаëеì è в тече-
нèе ïерèîда набëюденèÿ: À – èндекñ деñкрèïтî-
рîв, Б – èндекñ ранãîв, В – èндекñ бîëè, * – р<0,05 
дîñтîверные èзìененèÿ ïî îтнîшенèю к èñхîд-

нîìó ïîказатеëю.
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Динамика сниæениÿ ïокаçатеëÿ ïо от-
ноøению к исõоäномó составиëа äëÿ ин-
äекса äескðиïтоðов в ² ãðóïïе 6,1% и во ²² 
– 0,2% ÷еðеç 21 äенü ëе÷ениÿ, ÷еðеç 1 ме-
сÿц набëюäениÿ 16,5% и 8,3%, ÷еðеç 2 ме-
сÿца – 25,4% и 2,7% соответственно. Èнäекс 
ðанãов сниçиëсÿ в ² ãðóïïе на 4,7% и во ²² – 
на 10,7% ÷еðеç 21 äенü ëе÷ениÿ, ÷еðеç 1 ме-
сÿц набëюäениÿ на 16,8% и 29,3%, ÷еðеç 2 
месÿца – 25,8% и 2,7% соответственно. Èн-
äекс боëи ÷еðеç 21 äенü ëе÷ениÿ сниçиëсÿ 
в ² ãðóïïе на 17% и во ²² – на 2,4%, ÷еðеç 
1 месÿц набëюäениÿ на 4,7% и 4,9%, ÷еðеç 
2 месÿца – 8,8% и 8,3% соответственно. До-
стовеðныõ ðаçëи÷ий в сниæении ïокаçате-
ëей меæäó ãðóïïами не óстановëено. 

Êоëенные сóставы ÿвëÿютсÿ самыми 
кðóïными сóставами скеëета, на котоðые 
ïðиõоäитсÿ наибоëüøаÿ веснесóщаÿ на-
ãðóçка, ïоэтомó боëевой синäðом ïðи осте-
оаðтðоçе äанныõ сóставов наибоëее мноãо-
ãðанен и моæет ïðоÿвëÿтüсÿ с ðаçëи÷ной 
выðаæенностüю (интенсивностüю) как в ïо-
кое, так и ïðи ôиçи÷еской наãðóçке. Ïо ðе-

çóëüтатам иçó÷ениÿ особенностей иçмене-
ниÿ выðаæенности боëевоãо синäðома ïðи 
ðаçëи÷ныõ статико-äинами÷ескиõ óсëови-
ÿõ на ôоне ïðовоäимоãо ëе÷ениÿ óстанов-
ëены äостовеðные ðаçëи÷иÿ как с ïокаçа-
теëÿми äо ëе÷ениÿ в каæäой ãðóïïе, так и 
меæäó ãðóïïами (табë. 1).

Òак, óðовенü боëи на момент оïðоса 
(ВАØ-1) äостовеðно сниçиëсÿ ïосëе кóð-
са ëе÷ениÿ в обеиõ ãðóïïаõ (² ãð. – t=4,12; 
ð=0,003; ²² ãð. – t=2,83; ð=0,03). Îäнако, 
в те÷ение ïеðиоäа набëюäениÿ äостовеð-
ное сниæение äанноãо виäа боëи в коëен-
ныõ сóставаõ набëюäаëосü тоëüко в ² ãðóï-
ïе (÷еðеç 1 мес. – t=2,38; ð=0,04, ÷еðеç 2 
мес. – t=2,75; ð=0,02). Òиïи÷ный иëи сðеä-
ний óðовенü боëи (ВАØ-2) äостовеðно сни-
çиëсÿ в ² ãðóïïе в те÷ение ïеðиоäа набëю-
äениÿ (÷еðеç 1 мес. – t=2,18; ð=0,05, ÷еðеç 
2 мес. – t=2,37; ð=0,04), в то вðемÿ как в 
ãðóïïе сðавнениÿ набëюäаëасü тоëüко тен-
äенциÿ к сниæению äанноãо ïокаçатеëÿ. В 
² ãðóïïе ïо окон÷анию кóðса ëе÷ениÿ óста-
новëено такæе äостовеðное сниæение óðов-

Таблица 1. Динамика выраженности болевого синдрома на фоне проводимого лечения по данным 11-ти ком-
понентной ВАш, баллы (М±SD).

Ïеðиоä ëе÷ениÿ

Хаðактеðистика боëи
До ëе÷ениÿ 21 äенü 1 месÿц 2 месÿца

² ãðóïïа
Áоëü на момент оïðоса 5,00±1,25 3,60±1,84* 4,10±1,29* 3,40±1,43* #

Òиïи÷ный иëи сðеäний óðовенü боëи 5,50±1,43 4,90±0,74 4,40±1,43 4,50±1,08*
Óðовенü боëи в наиëó÷øие ïеðиоäы боëеçни 3,50±1,18 2,80±1,32* 3,60±1,26 2,90±1,45
Óðовенü боëи в наиõóäøие ïеðиоäы боëеçни 7,80±1,40 6,60±1,65* 6,60±1,43* 6,30±1,89*
Ñтаðтоваÿ боëü 4,40±1,90 4,30±1,70 3,70±1,49 4,00±2,31
Áоëü ïðи ïðоäоëæитеëüной õоäüбе 6,90±1,20 6,10±1,60 6,30±1,16 5,40±1,43*
Áоëü ïðи ïðоäоëæитеëüном отäыõе 3,70±1,34 2,50±1,43* # 3,10±1,20 2,70±1,49
Ïостоÿнные неïðекðащающиесÿ боëи 4,20±1,69 3,20±1,55* # 3,30±1,42* 2,60±1,78* #

Áоëи ïðи õоäüбе ïо ëестнице ввеðõ 5,90±2,64 4,90±2,38 4,60±1,90 4,40±2,37*
Áоëи ïðи õоäüбе ïо ëестнице вниç 5,70±2,00 5,60±2,46 4,80±1,99 5,00±2,05
Áоëи ïðи õоäüбе ïо ðовной местности 4,80±0,79 3,80±1,69* # 4,10±1,66 4,10±1,52

²² ãðóïïа
Áоëü на момент оïðоса 5,86±1,77 5,29±2,06* 5,29±2,14 5,43±2,57
Òиïи÷ный иëи сðеäний óðовенü боëи 6,14±1,68 5,71±1,60 5,29±1,60 5,00±1,83
Óðовенü боëи в наиëó÷øие ïеðиоäы боëеçни 4,71±2,14 4,14±1,95 3,57±1,90 4,14±2,48
Óðовенü боëи в наиõóäøие ïеðиоäы боëеçни 8,14±1,21 7,71±1,38 6,86±1,21 6,86±1,86
Ñтаðтоваÿ боëü 5,57±1,72 5,14±1,68 4,86±1,77 4,86±2,41
Áоëü ïðи ïðоäоëæитеëüной õоäüбе 7,29±2,69 6,71±2,43 6,57±2,51 6,29±2,50
Áоëü ïðи ïðоäоëæитеëüном отäыõе 4,71±1,80 4,71±1,98 3,86±1,35 3,86±2,12
Ïостоÿнные неïðекðащающиесÿ боëи 5,14±1,57 5,29±2,21 4,29±2,14 4,71±2,50
Áоëи ïðи õоäüбе ïо ëестнице ввеðõ 5,86±1,35 6,29±1,70 5,86±1,35 6,00±2,45
Áоëи ïðи õоäüбе ïо ëестнице вниç 7,00±1,83 6,43±3,05 6,14±3,13 6,00±3,11
Áоëи ïðи õоäüбе ïо ðовной местности 6,14±1,35 6,00±2,38 5,14±2,19 5,29±2,56

Ïðим е ÷ а н и ÿ : * – ð<0,05 äостовеðные ðаçëи÷иÿ ïо сðавнению с ïокаçатеëÿми äо ëе÷ениÿ в каæäой ãðóï-
ïе; # – ð<0,05 äостовеðные ðаçëи÷иÿ ïо сðавнению меæäó ãðóïïами.
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нÿ боëи в наиëó÷øие ïеðиоäы боëеçни (ми-
нимаëüный óðовенü боëи, ВАØ-3), ÷еãо не 
набëюäаëосü во ²² ãðóïïе, несмотðÿ на это 
в те÷ение ïеðиоäа набëюäениÿ äостовеðно-
ãо иçменениÿ äанноãо ïокаçатеëÿ не óста-
новëено в обеиõ ãðóïïаõ. А вот óðовенü 
боëи в наиõóäøие ïеðиоäы боëеçни (мак-
симаëüный óðовенü боëи, ВАØ-4) и ïо-
стоÿнные неïðекðащающиесÿ боëи (ВАØ-
8) äостовеðно иçмениëисü в ² ãðóïïе как 
ïосëе çавеðøениÿ кóðса ëе÷ениÿ (t=2,34; 
ð=0,04 и t=2,74; ð=0,02 соответственно), 
так и соõðаниëсÿ ÷еðеç 1 (t=2,17; ð=0,05 и 
t=2,86; ð=0,02 соответственно) и 2 (t=2,29; 
ð=0,05 и t=2,95; ð=0,02 соответственно) ме-
сÿца набëюäениÿ. Во ²² ãðóïïе äостовеðныõ 
иçменений óðовнÿ максимаëüной боëи не 
óстановëено. На ôоне ïðовеäенноãо ëе÷е-
ниÿ äостовеðныõ иçменений óðовнÿ стаð-
товой боëи (ВАØ-5) и боëей ïðи ïеðеäви-
æении ïо ëестнице вниç (ВАØ-10) не óста-
новëено ни в оäной ãðóïïе. Óðовни боëи 
ïðи ïðоäоëæитеëüной õоäüбе (ВАØ-6) и 
ïðи õоäüбе ïо ëестнице ввеðõ (ВАØ-9) äо-
стовеðно сниçиëисü тоëüко ÷еðеç 2 месÿ-
ца набëюäениÿ в ² ãðóïïе (t=3,14; ð=0,01 и 
t=3,74; ð=0,005 соответственно), а боëü ïðи 
ïðоäоëæитеëüном отäыõе (ВАØ-7) и ïðи 
õоäüбе ïо ðовной местности (ВАØ-11) – в 
той æе ãðóïïе ïо окон÷анию кóðса ëе÷е-
ниÿ (t=2,88; ð=0,02 и t=2,24; ð=0,05 соот-
ветственно). В ãðóïïе сðавнениÿ äостовеð-
ныõ иçменений óðовней óкаçанныõ боëей 
не набëюäаëосü.

Несмотðÿ на ïоëó÷енные ïоëоæитеëü-
ные ðеçóëüтаты ïðовеäенноãо ëе÷ениÿ в 
² ãðóïïе ïо сðавнению с ïокаçатеëÿми äо 

ëе÷ениÿ, ïо сðавнению со ²² ãðóïïой äо-
стовеðные ðаçëи÷иÿ óстановëены тоëüко 
ïо óðовню боëи на момент оïðоса ÷еðеç 2 
месÿца набëюäениÿ (F=3,24; ð=0,05), óðов-
ню боëи ïðи ïðоäоëæитеëüном отäыõе ïо 
окон÷анию кóðса ëе÷ениÿ (F=1,9; ð=0,02), 
ïостоÿнные неïðекðащающиесÿ боëи – ïо 
окон÷анию кóðса ëе÷ениÿ (F=2,04; ð=0,04) 
и ÷еðеç 2 месÿца набëюäениÿ (F=1,98; 
ð=0,05), а такæе ïо окон÷анию ëе÷ениÿ 
боëи ïðи ïеðеäвиæении ïо ðовной местно-
сти (F=1,99, ð=0,04). 

Ñоãëасно меæäóнаðоäной øкаëе Womac 
ïо иçó÷ению äинамики аëüãо-ôóнкционаëü-
ноãо состоÿниÿ ïациентов с остеоаðтðоçом 
коëенныõ сóставов óстановëено äостовеð-
ные иçменениÿ в ² ãðóïïе. Òак, ïо äанным 
ïоäøкаëы боëевоãо синäðома (Womac 1-5) 
óстановëено äостовеðное сниæение выðа-
æенности боëи в коëенныõ сóставаõ ÷еðеç 
21 äенü ëе÷ениÿ (t=2,64; ð=0,03), ÷еðеç 1 
(t=2,96; ð=0,02) и 2 (t=3,13; ð=0,02)  месÿц 
набëюäениÿ (ðис. 2 А). Ïо ðеçóëüтатам 
сðавнениÿ эôôективности теðаïии меæäó 
ãðóïïами óстановëено äостовеðно боëüøее 
сниæение ïокаçатеëÿ Womac 1-5 в ² ãðóïïе 
как ïо окон÷анию кóðса ëе÷ениÿ (F=2,27; 
ð=0,01), так и в те÷ение ïеðиоäа набëюäе-
ниÿ (1 месÿц – F=1,15; ð=0,01 и 2 месÿца 
F=2,11; ð=0,05). Динамика ïокаçатеëÿ со-
ставиëа ÷еðеç 21 äенü в основной ãðóïïе 
25,6%, в ãðóïïе сðавнениÿ – (-12,7%), ÷еðеç 
1 месÿц – 25,6% и 6,1%, ÷еðеç 2 месÿца – 
29,0% и 13,2% соответственно в ² и ²² ãðóï-
ïаõ (ðис. 2 Á).

Ïо ðеçóëüтатам анаëиçа äинамики ïоä-
øкаëы скованности (Womac 6-7) не óста-
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Рис. 2. Динамика показателей подшкалы боли (Womac 1-5) на фоне проводимой терапии и в течение периода 

наблюдения: А – в баллах к исходному показателю; б – в % к исходному показателю; * – достоверные 
изменения по сравнению с показателем до лечения, р<0,05; # – р<0,05 достоверные различия по сравнению 

между группами.
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новëено äостовеðныõ иçменений ïокаçате-
ëÿ в обеиõ ãðóïïаõ как ïо окон÷анию те-
ðаïии, так и ÷еðеç 1 и 2 месÿца набëюäе-
ниÿ, в ² ãðóïïе набëюäаëасü тоëüко тенäен-
циÿ (ðис. 3 А). Ïо ðеçóëüтатам сðавнениÿ 
эôôективности теðаïии меæäó ãðóïïами 
óстановëено äостовеðно боëüøее сниæение 
ïокаçатеëÿ Womac 6-7 в ² ãðóïïе ïо окон-
÷анию кóðса ëе÷ениÿ (F=1,47; ð=0,03) и ÷е-
ðеç 1 месÿц набëюäениÿ (F=1,78; ð=0,04). 
Динамика ïокаçатеëÿ составиëа ÷еðеç 21 
äенü в основной ãðóïïе 8,1%, в ãðóïïе сðав-
нениÿ – (-10,2)%, ÷еðеç 1 месÿц – 18,2% и 
(-0,3)%, ÷еðеç 2 месÿца – 14,9% и 6,6% соот-
ветственно в ² и ²² ãðóïïаõ (ðис. 3 Á).

Ðеçóëüтаты иçменениÿ ïоäøкаëы ïо-
всеäневной активности (Womac 8-24) ïока-
çаëи äостовеðное óëó÷øение состоÿниÿ ïа-
циентов, ïðименÿвøиõ Ãиаëóаëü, ïо окон-
÷анию кóðса теðаïии (t=2,58; ð=0,03), ÷е-

ðеç 1 (t=2,64; ð=0,03) и 2 (t=3,15; ð=0,01) 
месÿца набëюäениÿ (ðис. 4 А). Несмотðÿ на 
ïоëó÷еннóю ïоëоæитеëüнóю äинамикó ïо-
каçатеëÿ Womac 8-24, не выÿвëено äосто-
веðныõ ðаçëи÷ий в эôôективности теðа-
ïии меæäó ãðóïïами. Óстановëена тоëüко 
тенäенциÿ к боëее выðаæеномó сниæению 
ïокаçатеëÿ в ² ãðóïïе ïо сðавнению со ²²-й 
÷еðеç 21 äенü (F=1,29; ð=0,08) и ÷еðеç 1 ме-
сÿц (F=1,22; ð=0,06). Динамика ïокаçатеëÿ 
составиëа ÷еðеç 21 äенü в основной ãðóïïе 
17,6%, в ãðóïïе сðавнениÿ – (-0,6)%, ÷еðеç 
1 месÿц – 21,8% и 3,9%, ÷еðеç 2 месÿца – 
23,8% и 12,6% соответственно в ² и ²² ãðóï-
ïаõ (ðис. 4 Á).

Ïо ðеçóëüтатам иçó÷ениÿ äинамики 
ôóнкционаëüныõ тестов на ôоне ëе÷ениÿ и 
в ïеðиоä набëюäениÿ óстановëены особен-
ности вëиÿниÿ теðаïии на ôиçи÷еские воç-
моæности ïациентов, в ÷астности õоäüбó на 
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Ðèñ. 3. Дèнаìèка ïîказатеëеé ïîдшкаëы ñкîваннîñтè (Womac 6-7) на фîне ïрîвîдèìîé тераïèè è в те-
ченèе ïерèîда набëюденèÿ: À – в баëëах к èñхîднîìó ïîказатеëю; Б – в % к èñхîднîìó ïîказатеëю; # – 

р<0,05 дîñтîверные разëèчèÿ ïî ñравненèю ìеждó ãрóïïаìè.
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Ðèñ. 4. Дèнаìèка ïîказатеëеé ïîдшкаëы ïîвñедневнîé актèвнîñтè (Womac 8-24) на фîне ïрîвîдèìîé те-
раïèè è в теченèе ïерèîда набëюденèÿ: À – в баëëах к èñхîднîìó ïîказатеëю; Б – в % к èñхîднîìó ïî-

казатеëю; * – дîñтîверные èзìененèÿ ïî ñравненèю ñ ïîказатеëеì дî ëеченèÿ, р<0,05.
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ðасстоÿние и ïо вðемени. Òак, ïо ðеçóëü-
татам 15-метðовоãо теста (вðемÿ ïðоõоæ-
äениÿ ïациентом ðасстоÿниÿ в 15 метðов 
обы÷ным øаãом) не выÿвëено äостовеðныõ 
иçменений ïокаçатеëÿ на ïðотÿæении ис-
сëеäованиÿ в ãðóïïе сðавнениÿ, в то вðемÿ 
как в основной ãðóïïе набëюäаëосü äосто-
веðное óменüøение вðемени ïðоõоäæениÿ 
ïациентом 15-метðовой äистанции как сðа-
çó ïо çавеðøению кóðса ëе÷ениÿ (t=6,11; 
ð<0,0001), так и в те÷ение ïеðиоäа набëю-
äениÿ 1 (t=1,18; ð=0,01) и 2 (t=2,68; ð<0,001) 
месÿца (ðис. 5). Ïо ðеçóëüтатам сðавнитеëü-
ноãо анаëиçа меæäó ãðóïïами óстановëено 
äостовеðно ëó÷øие ïокаçатеëи в основной 
ãðóïïе ÷еðеç 1 (F=1,18; ð=0,01) и 2 (F=2,68; 
ð<0,001) месÿца набëюäениÿ. 
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Ðèñ. 5. Дèнаìèка резóëьтатîв 15-ìетрîвîãî теñ-
та на фîне ïрîвîдèìîé тераïèè è в теченèе ïе-
рèîда набëюденèÿ; * – дîñтîверные èзìененèÿ ïî 
ñравненèю ñ ïîказатеëеì дî ëеченèÿ, р<0,05; # – 
р<0,05 дîñтîверные разëèчèÿ ïî ñравненèю ìеж-

дó ãрóïïаìè.

Анаëиç ïоëó÷енныõ ðеçóëüтатов 6-ми-
нóтноãо теста (ðасстоÿние, ïðеоäоëеваемое 
ïациентом çа 6 минóт õоäüбы в обы÷ном 
темïе) ïокаçаë äостовеðное óëó÷øение ïо-
каçатеëÿ в обеиõ ãðóïïаõ ïо окон÷анию 
кóðса ëе÷ениÿ (² ãð. – t=5,3; ð=0,001 и ²² 
ãð. – t=4,62; ð=0,04). Îäнако в те÷ение ïе-
ðиоäа набëюäениÿ ïоëоæитеëüный эôôект 
äостовеðно соõðанÿëсÿ тоëüко в ² ãðóïïе 
(1 мес. – t=4,62; ð=0,04 и 2 мес. – t=4,62; 
ð=0,04) (ðис. 6). Ïо ðеçóëüтатам сðавни-
теëüноãо анаëиçа меæäó ãðóïïами óстанов-
ëено äостовеðно ëó÷øие ïокаçатеëи ó ïа-
циентов основной ãðóïïы как ïо окон÷анию 
кóðса ëе÷ениÿ (F=2,22; ð=0,05), так и в те-
÷ение ïеðиоäа набëюäениÿ ÷еðеç 1 (F=5,86; 
ð=0,01) и 2 (F=6,98; ð=0,05) месÿца. 
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Ðèñ. 6. Дèнаìèка резóëьтатîв 6-ìèнóтнîãî теñ-
та на фîне ïрîвîдèìîé тераïèè è в теченèе ïе-
рèîда набëюденèÿ: * – дîñтîверные èзìененèÿ ïî 
ñравненèю ñ ïîказатеëеì дî ëеченèÿ, р<0,05; # – 
дîñтîверные разëèчèÿ ïî ñравненèю ìеждó ãрóï-

ïаìè, р<0,05.

Ïосëе ïðовеäенноãо ëе÷ениÿ óстановëе-
но äостовеðное óëó÷øение ка÷ества æиçни 
ïациентов ïо äанным оïðосника EuroQol–
5D (1) в ² ãðóïïе ïо окон÷анию кóðса ëе÷е-
ниÿ (от 5,2±0,63 äо 4,6±0,97, t=2,6; ð=0,05), 
÷еðеç 1 (äо 4,5±1,3, t=2,9; ð=0,05) и 2 (äо 
4,2±1,7, t=2,3; ð=0,05) месÿца. Во ²² ãðóï-
ïе óстановëена тоëüко тенäенциÿ к óëó÷-
øению äанноãо ïокаçатеëÿ на ïðотÿæении 
всеãо иссëеäованиÿ. Ïо ðеçóëüтатам иçó-
÷ениÿ вëиÿниÿ теðаïии на ка÷ество æиç-
ни ïациентов (EuroQol–5D (2)) óстановëе-
но äостовеðное óëó÷øение в обеиõ ãðóï-
ïаõ ÷еðеç 1 месÿц набëюäениÿ (² ãð. – от 
1,0±0,47 äо 0,3±0,48, t=2,6; ð=0,03; ²² ãð. 
– от 0,86±0,38 äо 0,29±0,49, t=2,8; ð=0,03). 
Не выÿвëено äостовеðныõ отëи÷ий меæäó 
ãðóïïами ïо ïокаçатеëÿм ка÷ества æиçни 
и вëиÿниÿ теðаïии на ка÷ество æиçни ïа-
циентов с остеоаðтðоçом коëенныõ сóста-
вов.

Вывîды. Òаким обðаçом, ïðименение 
ïðеïаðата Ãиаëóаëü Аðтðо ó ïациентов 
стаðøиõ воçðастныõ ãðóïï с остеоаðтðо-
çом коëенныõ сóставов ïоëоæитеëüно вëи-
ÿет на те÷ение çабоëеваниÿ: набëюäает-
сÿ выðаæенное сниæение боëевоãо синäðо-
ма и óëó÷øение ôóнкционаëüноãо состоÿ-
ниÿ. Вëиÿние ïðеïаðата Ãиаëóаëü Аðтðо 
на аëüãо-ôóнкционаëüный статóс ïациен-
тов ïðевосõоäит эôôект ïðименениÿ тðа-
äиционной теðаïии НÏВÏ. 
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На теïеðіøній ÷ас ó світі 314 мëн. ëюäей 
стðаæäаютü на ïðеäіабет, ÷еðеç 20 ðоків ¿õ 
кіëüкістü çбіëüøитüсÿ в 1,5 ðаçи та скëаäа-
тиме 500 мëн. Çа äаними Ìіæнаðоäно¿ ôе-
äеðаці¿ äіабетó ãіïеðãëікеміÿ натще та ïо-
ðóøеннÿ тоëеðантності äо ãëюкоçи øиðоко 
ðоçïовсюäæені сеðеä насеëеннÿ й в біëü-
øості ïоïóëÿцій маютü ðоçбіæності çа ÷ас-
тотою виÿвëеннÿ. Ðіçноманітні еïіäеміоëо-
ãі÷ні äосëіäæеннÿ свіä÷атü, що в ãðóïі ïаці-
єнтів ç ïоðóøеннÿм тоëеðантності äо ãëю-
коçи ïеðеõіä ó цóкðовий äіабет 2 тиïó çа-
ëеæитü віä вікó, ðаси, стóïенÿ оæиðіннÿ та 
в сеðеäнüомó скëаäає 5% на ðік.

Ìета дîñëідженнÿ. Îцінити 
вçаємоçв’ÿçок міæ віком та вмістом ïðо-
çаïаëüноãо цитокінó інтеðëейкінó-6 (²Ë-6) 
ó õвоðиõ на ãіïеðтоні÷нó õвоðобó (ÃХ) іç 
сóïóтнім ïðеäіабетом.

Ìатеріаëè та ìетîдè. Îбстеæено 34 
ïацієнта ç ÃХ та ïðеäіабетом, ç ÿкиõ 14 
(41%) ÷оëовіків та 20 (59%) æінок. Вік обсте-
æениõ õвоðиõ коëивавсÿ віä 46 äо 69 ðоків, 
меäіана становитü 56,0 ðоків. Êонтðоëüна 
ãðóïа ïðеäставëена 10 çäоðовими воëон-
теðами, ÿкі сïівставëені çа віком та стат-
тю. Îбстеæениõ õвоðиõ бóëо ðоçïоäіëено 
çа віком (викоðистана сõема віково¿ 
ïеðіоäиçаці¿ онтоãенеçó ëюäини) на äві 

ãðóïи. Ó ãðóïó çðіëоãо вікó óвійøëи æінки 
віä 21 äо 55 ðоків та ÷оëовіки віä 22 äо 60 
ðоків. Ó ãðóïó ëітнüоãо вікó óвійøëи æінки 
віä 56 äо 74 ðоків та ÷оëовіки віä 61 äо 74 
ðоків. Îцінка вóãëевоäноãо обмінó ïðовоäи-
ëасü на ïіäставі äосëіäæеннÿ ãëюкоçи на-
тще, ïеðоðаëüноãо ãëюкоçо-тоëеðантноãо 
тестó, ãëікоëіçованоãо ãемоãëобінó (HbA1c) 
çа біоõімі÷ними станäаðтними метоäиками. 
Виçна÷еннÿ концентðаці¿ ²Ë-6 ïðовоäиëосü 
імóноôеðментним метоäом.

Ðезóëьтатè дîñëідженнÿ. Ïðи анаëіçі 
äаниõ імóноôеðментноãо äосëіäæеннÿ 
встановëено, що концентðаціÿ ²Ë-6 ó õво-
ðиõ çðіëоãо вікó становиëа 13,45 (10,00-
16,94) ïкã/мë, тоäі ÿк ó ãðóïі ëітнüоãо вікó 
15,64 (11,00-28,13) ïкã/мë. Віðоãіäністü 
ðоçбіæностей міæ ãðóïою çðіëоãо та ãðóïою 
ëітнüоãо вікó бóëа статисти÷но äостовіðна 
ð<0,01. Нами виÿвëена çаëеæністü міæ 
віком та концентðацією ²Ë-6 ó õвоðиõ на 
ÃХ іç ïðеäіабетом. Ìав місце ïоçитив-
ний çв’ÿçок міæ віком äосëіäæениõ та 
концентðацією ²Ë-6, коеôіцієнт коðеëÿці¿ 
скëаäав (r=0,45, p<0,01).

Вèñнîвкè. Нами виÿвëений ïоçитивний 
коðеëÿційний çв’ÿçок міæ віком õвоðиõ на 
ÃХ іç сóïóтнім ïðеäіабетом та ðівнем ïðо-
çаïаëüноãо цитокінó ²Ë-6.

ÊÎÐÎÒÊ² ÏÎВ²ДÎÌЛÅÍÍß

ВІКОВІ ОСОбЛИВОСТІ ЦИТОКІНОВОГО ПРОФІЛЮ  
У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОбУ ІЗ СУПУТНІМ 

ПРЕДІАбЕТОМ.
Ковальова О.М., Кочубєй О.А. 

Харківський національний медичний університет, Харків
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Короткі повідомлення

Ìета наøоãо äосëіäæеннÿ ïоëÿãаëа ó 
вив÷енні остеоãенеçó в стеãновиõ кісткаõ 
ексïеðиментаëüниõ тваðин ç моäеëüованою 
бðонõіаëüною астмою ïðи ëікóванні інãаëÿ-
ційними ãëюкокоðтико¿äами та нестеðо¿ä-
ними ïðотиçаïаëüними ïðеïаðатами.

Çãіäно ïоставëеним ó ðоботі çавäаннÿм 
моðôоëоãі÷не äосëіäæеннÿ ïðовоäиëи на 
статевоçðіëиõ моðсüкиõ свинкаõ. Òваðини 
скëаëи 3 ãðóïи: I – інтактні  çäоðові 
тваðини; II – ãðóïа контðоëüниõ тваðин, 
ó ÿкиõ моäеëюваëасÿ ÁА, аëе ëікóваннÿ 
не ïðовоäиëосÿ; III – ãðóïа тваðин, ÿким 
моäеëюваëасÿ ÁА і ïðовоäиëосÿ ëікóваннÿ 
²ÃÊÑ – Ôëіксотиäом.  

Ìоäеëюваннÿ бðонõіаëüно¿ астми çäій-
снюваëосü çãіäно метоäó J.J. de Bie, 2000. 
Ïотім ïðотÿãом 3 місÿців моðсüким свин-
кам моäеëюваëи ïðистóïи ÁА ïіä вïëивом 
оваëüбóмінó, що ввоäиëи інãаëÿційно. Ðоç-
ïиëеннÿ антиãенó ïðовоäиëи çа äоïомоãою 
óëüтðаçвóковоãо інãаëÿтоðа «Ìóсон-2». че-
ðеç 1 місÿцü, на тëі моäеëюваннÿ ïðистóïів 
ÁА, бóëа ïðовеäена меäикаментоçна ко-
ðекціÿ. Доçóваннÿ ïðеïаðатó, ÿкий вäиõав-
сÿ, çäійснóваëосÿ ç óðаõóваннÿм маси тва-
ðин, ÷астоти äиõаннÿ та об’ємó камеðи.

Ó тваðин ç моäеëüованою ÁА, що не 
отðимóваëи ніÿкоãо ëікóваннÿ ïðотÿãом 1 
місÿцÿ, в обëасті äіаôіçа віäçна÷аëисÿ ви-
ðаæені ïоðóøеннÿ остеоãенеçó, що ïðоÿв-
ëÿëисÿ óïовіëüненнÿм ôоðмóваннÿ остео-
нів, óïовіëüненнÿм ïеðетвоðеннÿ ðетикó-
ëоôібðоçно¿ кістково¿ тканини в комïактнó. 
Çовніøній (ÇØÃÏ) і внóтðіøній øаðи ãене-
ðаëüниõ ïëастинок (ВØÃÏ) ваðіюваëи ÿк 
çа çаãаëüною øиðиною øаðó, так і çа тов-
щиною ïëастинок. В остеонаõ сïостеðіãа-
ëосÿ äостовіðне çниæеннÿ (ð<0,05) ÿк тов-
щини, так і ÷исëа циëінäðи÷ниõ кістковиõ 
ïëастинок. Ìетаеïіôіçаðна õðÿщова ïëас-

тинка, виÿвëÿєтüсÿ, тіëüки ïо ïеðиôеðі¿ 
äóæе тонка, що свіä÷итü такоæ і ïðо ïо-
єäнане ïоðóøеннÿ õонäðоãенеçó в стеãновій 
кістці. Ïðи моäеëюванні ÁА ïðотÿãом 3-õ 
місÿців ó ãðóïі тваðин, що не отðимóваëа 
ëікóваннÿ, комïактна кістка в обëасті äіа-
ôіçа ставаëа біëüø тонкою й маëа неðівно-
міðнó товщинó, що çменøóваëасÿ äостовіð-
но (ð<0,05) в 1,89 ðаçів ó ïоðівнÿнні ç äа-
ними контðоëю цüоãо ïеðіоäó äосëіäæеннÿ. 

Ó тваðин, що отðимóваëи ôëіксотиä, 
ïðотÿãом 1 місÿцÿ в обëасті äіаôіçа товщина 
комïактно¿ кістки äостовіðно (ð<0,05) çмен-
øóваëасÿ ÿк ó ïоðівнÿнні ç інтактними тва-
ðинами, так і ç тваðинами, ÿким ëікóван-
нÿ не ïðовоäиëосÿ. Ñïостеðіãаëасÿ неðівно-
міðністü øиðини ÇØÃÏ і ВØÃÏ. Îстеонний 
øаð мав неçðіëó стðóктóðó. Ìетаеïіôіçаð-
на ïëастинка бóëа ïðеäставëена ïеðеваæ-
но äвома çонами õðÿща – çоною äеôінітив-
ноãо õðÿща й çоною äестðóкці¿, що ðоçãëÿ-
äаëосÿ ÿк ïоðóøеннÿ äиôеðенціюваннÿ ÊÒ. 

Вив÷еннÿ вïëивó ÁА ç оäно÷асним ïðо-
веäеннÿм теðаïі¿ ôëіксотиäом äоçвоëиëо 
встановити, що ÷еðеç 3 місÿці äаноãо вïëи-
вó в стеãновій кістці віäбóваëосÿ çна÷не 
стонøеннÿ кістково¿ тканини в скëаäі ком-
ïактно¿ кістки äіаôіçа та в скëаäі кістковиõ 
тðабекóë ãóб÷асто¿ кістки. Хонäðоцити ôоð-
мóваëи ïеðеваæно çонó äеôінітивноãо õðÿ-
ща, тоäі ÿк çони ïðоëіôеðаці¿ й äестðóкці¿ 
бóëи не виðаæені, що свіä÷иëо ïðо ïоðóøен-
нÿ ïðоцесів õонäðоãенеçó. Ó кістковомоçко-
вій ïоðоæнині еïіôіçа наðостав вміст æиðо-
виõ кëітин. Îäнак виÿвëені çміни стðóктóðи 
кістки в ãðóïі тваðин, що не отðимóваëи ні-
ÿкоãо ëікóваннÿ і маëи тðиваëістü çаõвоðю-
ваннÿ ïонаä 3-и місÿці, ðоçãëÿäаëосÿ нами 
ÿк самостійний вïëив õðоні÷ноãо çаïаëüноãо 
ïðоцесó на ðіст, ôоðмóваннÿ, äиôеðенцію-
ваннÿ кістковиõ стðóктóð. 
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Òаким ÷ином, єксïеðиментаëüне моäе-
ëюваннÿ бðонõіаëüно¿ астми виÿвиëо комï-
ëексні çміни кістково¿ тканини, що çа÷іïа-
ютü ïðоцеси остеоãенеçó, õонäðоãенеçó й 
ÿкі сóïðовоäæóютüсÿ ïоðóøеннÿми ðос-
тó, äиôеðенціюваннÿ й бóäови кістки. Хðо-
ні÷ний çаïаëüний ïðоцес ïðи бðонõіаëü-
ній астмі çäатний самостійно вïëивати на 

метабоëіçм кістково¿ тканини, викëикаю-
÷и тÿæкі çміни в стðóктóðі кістки, що ïðи-
çвоäÿтü äо остеоïоðоçó, а тðиваëе (ïонаä 
3-и місÿці) викоðистаннÿ інãаëÿційниõ ãëю-
кокоðтикостеðо¿äів çбіëüøóваëо ïðоцеси 
кістково¿ мінеðаëіçаці¿, що ðеаëіçовóваëосÿ 
в ÿкісниõ і кіëüкісниõ çмінаõ óëüтðастðóк-
тóðи кістковоãо матðиксó.

РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ПРОяВІВ  
НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ СПОЛУЧНОТКАНИННОЇ ДИСПЛАЗІЇ

Неєлова О.В., Грабар В.В., Лещинюк І.І., Бондаренко Л.В.

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Êëіні÷на меäицина ïотðебóє ðоçðобки 
аäекватно¿ тактики веäеннÿ катеãоðі¿ ïа-
цієнток çі сïаäковими станами, аäæе ðе-
аëіçаціÿ ðеïðоäóктивноãо ïотенціаëó çна-
õоäитüсÿ ïіä неãативним вïëивом сïаäко-
во обóмовëено¿ неäиôеðенційовано¿ сïо-
ëó÷нотканинно¿ äисïëаçі¿ (НÑÒД). Ñó÷ас-
на концеïціÿ НÑÒД баçóєтüсÿ на ïоëо-
æенні ïðо ôóнäаментаëüнó ðоëü ãенети÷-
но обóмовëеноãо ïоðóøеннÿ міцності оïо-
ðниõ еëастиновиõ та коëаãеновиõ воëокон 
внасëіäок õибноãо ïоëоæеннÿ амінокисëот 
ïðоëінó та ëіçинó. Òакоæ ïовіäомëÿєтüсÿ 
ïðо ãіïомаãніємію ÿк ïðо ïðовіäний ÷инник 
ó ïатоãенеçі ïоðóøенü ïðи НÑÒД, а, ÿк ві-
äомо, ваãітністü є моäеëëю ôіçіоëоãі÷но¿ ãі-
ïомаãніємі¿, тобто ãестаційний ïеðіоä моæе 
вваæатисÿ теðміном маніôестаці¿ окðемиõ 
ïðоÿвів НÑÒД та асоційованиõ станів.

Ïоøиðеністü коëиваєтüсÿ в меæаõ віä 
20% äо 80% і ÷астіøе çóстðі÷аєтüсÿ в æі-
нок – 53%. Êваëіôікаціÿ тÿæкості ïðоÿ-
вів НÑÒД є скëаäною, ïðоте çа äаними ëі-
теðатóðи äоціëüним є çастосóваннÿ баëü-
ниõ øкаë. Çасëóãовóютü óваãи ðеãіонаëü-
ні віäмінності в кëініці НÑÒД. Òак, на ïів-
но÷і Ðосі¿ сеðеä ïацієнток іç НÑÒД ó коæ-
номó восüмомó сïостеðеæенні встановëено 
ïðоëаïс мітðаëüноãо кëаïанó (ÏÌÊ), õðо-
ні÷нó веноçнó неäостатністü та ïіäвищенó 
ëамкістü каïіëÿðів, ó коæномó тðетüомó – 
нейðоциðкóëÿтоðнó äистонію, ó ÷веðті ви-
ïаäків – міоïію, скоëіоç та високоðосëістü. 
Ó центðі Ðосі¿ в кëініці НÑÒД ïеðеваæа-
ютü симïтоми ваðикоçно¿ õвоðоби та веãе-

то-сóäинно¿ äистоні¿ çа ãіïеðтоні÷ним ти-
ïом. На віäмінó віä цüоãо, на сõоäі Óкðа¿-
ни ÷астіøе виçна÷аютüсÿ настóïні симïто-
ми НÑÒД, комбінаці¿ ÿкиõ скëаäаютü вас-
кóëÿðний, ãіïеðмобіëüний сóãëобовий, ас-
тені÷ний, тоðакоäіаôðаãмаëüний синäðоми.

Досëіäæеннÿ ïоøиðеності окðемиõ 
симïтомів НÑÒД äоçвоëиëо констатóвати 
в ïоëовині сïостеðеæенü астено¿äнó ста-
тóðó çі скоëіоçом ãðóäноãо віääіëó õðеб-
та, scapulae alathae та «ÿмкó» на ãðóäині; 
в тðетині – високе ãоти÷не ïіäнебіннÿ, тон-
кó «ïðоçоðó» øкіðó беç стðий іç ÷исëенни-
ми невóсами, теëеанãіоектаçіÿми; в ÷веðті 
– оçнаки ïіäвищено¿ ëамкості каïіëÿðів та 
ваðикоçно¿ õвоðоби, ãіïеðмобіëüності сóãëо-
бів та ïëоскостоïості; в äесÿтій ÷астині – 
міоïію і вóøні äиçмоðôі¿, киëи ïеðеäнüо¿ 
÷еðевно¿ стінки, ïðоëаïс ãенітаëій, øвиä-
кі ïоëоãи в ðоäи÷ок; ëиøе 5,0% ïацієнток 
маëи ÏÌÊ. Îтæе, кëіні÷на каðтина НÑÒД 
на сõоäі Óкðа¿ни є особëивою ç äомінóван-
нÿм оçнак астено¿äноãо, сóãëобовоãо та вас-
кóëÿðноãо синäðомів. Ó÷астü ó ïатоëоãі÷но-
мó ïðоцесі сóäин äоçвоëÿє ïðоãноçóвати та 
в ïоäаëüøомó констатóвати øиðокий ïеðе-
ëік акóøеðсüкиõ óскëаäненü ó äаноãо кон-
тинãентó ïацієнток çі çна÷ною ïоøиðеністю 
невиноøóваннÿ та неäоноøóваннÿ ваãітнос-
ті, ïëацентаðно¿ äисôóнкці¿ іç çатðимкою 
ðостó та ðоçвиткó ïëоäа, ïатоëоãі¿ ïðикðі-
ïëеннÿ ïëаценти, ¿¿ ïеðеä÷асноãо віäøа-
ðóваннÿ, ïеðеä÷асноãо ðоçðивó амніонó та 
ïеðеä÷асниõ, øвиäкиõ ïоëоãів, ïоëоãовоãо 
тðавматиçмó та неонатаëüниõ óскëаäненü.
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Îäним иç веäóщиõ внесóставныõ ïðо-
ÿвëений ювениëüноãо ðевматоиäноãо аð-
тðита (ÞÐА) ÿвëÿетсÿ çаäеðæка ëинейно-
ãо ðоста с ïосëеäóющим ðаçвитием наниç-
ма ó ÷асти äетей, ÷то свÿçано с восïаëи-
теëüной активностüю çабоëеваниÿ, ãиïеðï-
ðоäóкцией активатоðов ðеçоðбции и ðаç-
витием остеоïоðоçа. Îстеоïоðоç ïðи ÞÐА 
воçмоæен äвóõ тиïов – ãенеðаëиçованный 
и ïеðиаðтикóëÿðный.

В собственныõ иссëеäованиÿõ иçó÷а-
ëосü теневое иçобðаæение минеðаëüно-
ãо остова костной ткани, ïоëó÷енное с ïо-
мощüю ðентãеноãðаôии ó 118 äетей, çабо-
ëевøиõ ïðеимóщественно сóставной ôоð-
мой ðевматоиäноãо аðтðита (ÐА) в воçðасте 
2-14 ëет. Ñтаäиÿ анатоми÷ескиõ иçменений 
оïðеäеëÿëасü соãëасно кðитеðиÿм Øтей-
нбðокеðа. Îстеоïоðоç эïиôиçов костей, со-
ставëÿющиõ сóстав, имеë место ó ÷етвеð-
ти набëюäаемыõ боëüныõ в ïеðвые тðи ме-
сÿца от на÷аëа çабоëеваниÿ (18,4% – моно, 
23,1% – оëиãо, 32% с ïоëиаðтðитом ), к кон-
цó ãоäа – ó ïоëовины äетей всеõ тðеõ ïо-
äãðóïï с ðаçвитием втоðой стаäии анато-
ми÷еской äестðóкции ó 18,2% äетей с ïо-
ëиаðтðитом. 

частота и стеïенü ðасïðостðаненнос-
ти остеоïоðоçа çависеëи от интенсивнос-
ти восïаëитеëüныõ иçменений в сóставаõ, 
õаðактеðа те÷ениÿ иммóноïатоëоãи÷еско-
ãо ïðоцесса. Òак, ó боëüныõ ÐА с быстðо 
ïðоãðессиðóющим те÷ением çабоëеваниÿ 
эïиôиçаðный остеоïоðоç оïðеäеëÿëсÿ ó 
87,5% к тðетüемó месÿцó боëеçни, ïðакти-
÷ески ó всеõ к исõоäó ïеðвоãо ãоäа, ðасïðо-
стðанÿÿсü ïðи этом на äиаôиçы боëüøо-
ãо ÷исëа костей. Èстиннаÿ костнаÿ атðоôиÿ 
с истон÷ением коðтикаëüноãо сëоÿ, óменü-
øением костныõ баëок и объема всей кос-
ти набëюäаëасü ó боëüныõ ÐА с äëитеëüно 
соõðанÿющейсÿ высокой активностüю ïðо-
цесса, ðанним анкиëоçиðованием сóставов 
к тðетüемó, ÷етвеðтомó ãоäó от на÷аëа бо-
ëеçни. Это ïосëóæиëо основанием äëÿ ïðо-
веäениÿ ðеконстðóктивныõ оïеðаций на 
таçобеäðенныõ сóставаõ ó äвóõ ïациентов 
в воçðасте 18 ëет. 

Ïðеäставëенные äанные обосновывают 
цеëесообðаçностü вкëю÷ениÿ в комïëек-
снóю теðаïию боëüныõ ðевматоиäным аð-
тðитом äетей активныõ метабоëитов ви-
тамина D к исõоäó ïеðвоãо ãоäа çа-
боëеваниÿ, ó÷итываÿ  ïðи этом и иõ 
иммóносóïðессивный эôôект.

ОСТЕОПОРОЗ У бОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 
ДЕТЕЙ

Савво В.М., Киселева Л.П., Лупальцева С.Е., Филонова Т.А., Мамалуй Н.И., Золотайкин Д.А. 
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Ðаціонаëüне õаð÷óваннÿ äитини сïðи-
ÿє ãаðмонійномó ðоçвиткó, çбеðеæенню 
çäоðов’ÿ та є оäним ç ваãомиõ ÷инників ó 
ïðоôіëактиці біëüøості çаõвоðюванü. Îсо-
бëивó тðивоãó викëикає стан õаð÷óваннÿ 
äітей ó øкіëüниõ çакëаäаõ. 

Ìета – оцінити особëивості õаð÷óваннÿ 
ïіäëітків ó м. Хаðкові ç óðаõóваннÿм тиïó 
нав÷аëüноãо çакëаäó та óмов ïеðебóваннÿ 
äитини. 

Ìетîдè дîñëідженнÿ. Îбстеæено 636 äі-
тей віком 10-16 ðоків, ÿкі нав÷аютüсÿ в ðіç-
ниõ нав÷аëüниõ çакëаäаõ: ó øкоëі-інтеð-
наті (Ø²), ãімнаçі¿ (Ãі) та çаãаëüноосвітній 
øкоëі (ÇÎØ). Ìетоäом анкетóваннÿ ïðове-
äено соціоëоãі÷не äосëіäæеннÿ на ïðеäмет 
вив÷еннÿ станó çäоðов’ÿ äітей, óмов і сïо-
собó æиттÿ ¿õ сімей, соціаëüно-ãіãієні÷ниõ, 
ïовеäінковиõ ÷инників.

Îбãîвîреннÿ резóëьтатів. Ñтан çäоðов’ÿ 
ïіäëітків õаðактеðиçóвавсÿ äиçãаðмоній-
ним ôіçи÷ним ðоçвитком (21,5%), наÿвніс-
тю ïоëімоðбіäниõ станів (47,6%), високим 
інäексом ïоєäнано¿ ïатоëоãі¿ (3,2). Ïоøи-
ðеністü äеÿкиõ çаõвоðюванü, çокðема õво-
ðоб кісток і сïоëó÷но¿ тканини, ðеєстðóва-
ëасÿ ÷астіøе в Ãі (в 5-6 ðаçів), ніæ ó äітей 
ÇÎØ та Ø². Çãіäно анкетóваннÿ çäоðови-
ми себе вваæаютü 69% ïіäëітків Ø², 55% 
– ÇÎØ і 33% – Ãі. Ç неçна÷ними ïðобëе-
мами çäоðов’ÿ віäçна÷ено 24% ïіäëітків ó 
Ø², 30% – ó ÇÎØ та 50% – ó Ãі. Ïосиëе-
но çаймаютüсÿ сïоðтом тіëüки 23,3% øко-
ëÿðів ÇÎØ, 19,6% äітей Ø² та 11,7% – ó 

Ãі. Ùоäо вæиваннÿ äеÿкиõ ïðоäóктів õаð-
÷óваннÿ, то встановëено çна÷ні ðоçбіæнос-
ті õаð÷овоãо статóсó øкоëÿðів. ßкщо ðа-
ціон õаð÷óваннÿ äітей ó Ø² не віäðіçнÿв-
сÿ ðіçноманітнистю, то çа набоðом необõіä-
ниõ ïðоäóктів він бóв біëüø çбаëансованим 
ó ïоðівнÿнні ç ïіäëітками, ÿкі ïðоæиваютü 
ó сім’ÿõ. Òак ÷астота вæиваннÿ моëо÷ниõ 
ïðоäóктів (моëоко, сметана, сиð), ðиби се-
ðеä ïіäëітків інтеðнатó бóëа в 2 ðаçи біëü-
øою. Áоðоøнÿні виðоби, макаðони, тісте÷-
ка  меøканці Ø² вæиваютü навïаки ðіä-
ко (в 3 ðаçи ïоðівнÿно іç ÇÎØ та ó 8 ðа-
çів – ç Ãі). чіïси, ¿æó øвиäкоãо “вóëи÷ноãо 
ïðиãотóваннÿ” ïіäëітки ç інтеðнатів май-
æе не вæиваютü. Îсобëивістю õаð÷óваннÿ 
äітей, що çнаõоäÿтüсÿ ïіä äеðæавною оïі-
кою, є й ðеãóëÿðне, 3-4 ðаçове õаð÷óван-
нÿ (75% ðесïонäентів ïіäтвеðäиëи 4-ðаçо-
ве õаð÷óваннÿ, а 25% – 3 ðаçове). В сім’ÿõ 
4-ðаçове õаð÷óваннÿ оäеðæóютü 9% ïіäëіт-
ків іç ÇÎØ і çовсім не оäеðæóютü в Ãі. 1 
ðаç на äобó õаð÷óютüсÿ 31% äітей ó Ãі та 
17,3% äітей ó ÇÎØ, äві÷і на äобó – віäïо-
віäно 43,7% та 31,7%, тðи÷і – 25% та 41,3%.

Вèñнîвкè. Îбґðóнтовано необõіäністü 
ðоçðобки моäеëі оðãаніçаці¿ ïеðвинно¿ äо-
ïомоãи ïðакти÷но çäоðовим і сомати÷но 
õвоðим ïіäëіткам ó веëикомó ïðомисëово-
мó місті, ÿка баçóєтüсÿ на стðатеãі¿ ç ôоð-
мóваннÿ çäоðовоãо сïособó æиттÿ, ðанній 
äіаãностиці сомати÷но¿ ïатоëоãі¿ та äиôе-
ðенційованиõ ïіäõоäів äо ¿¿ коðекці¿ ç óðа-
õóваннÿм óмов ïðоæиваннÿ äітей.
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В сó÷асниõ óмоваõ віäçна÷аєтüсÿ сóт-
теве ïіäвищеннÿ ÷астоти çаõвоðюванü на 
неаëкоãоëüнó æиðовó õвоðобó ïе÷інки 
(НАÆХÏ), ÿка ó своємó ðоçвиткó ïðоõо-
äитü äекіëüка ïосëіäовниõ ôаç віä ïðостоãо 
стеатоçó (æиðовоãо ãеïатоçó) ÷еðеç неаë-
коãоëüний стеатоãеïатит (НАÑÃ) äо циðоçó 
та ôібðоçó ïе÷інки [1, 12, 16, 18, 19]. Віäо-
мо, що ÷астота виÿвëеннÿ НАÆХÏ сóтте-
во вища в екоëоãі÷но несïðиÿтëивиõ ðеãіо-
наõ ç високим ðівнем çабðóäненнÿ äовкіë-
ëÿ ксенобіотиками [9, 10]. Ïðи цüомó НАÑÃ 
неðіäко ïоєäнóєтüсÿ іç синäðомом екоëоãі÷-
ноãо імóноäеôіцитó (ÑÅ²) [2], що неãативно 
вïëиває на ïокаçники імóнноãо статóсó та 
обóмовëює ðоçвиток втоðинниõ імóноäеôі-
цитниõ станів (В²ДÑ) [15]. На сüоãоäні çна-
÷на óваãа ïðиäіëÿєтüсÿ такоæ еïіäеміоëоãі¿ 
системноãо остеоïоðоçó (Îï), в томó ÷исëі в 
óмоваõ веëикиõ ïðомисëовиõ ðеãіонів, äëÿ 
ÿкиõ неðіäко õаðактеðні ãеоõімі÷ні анома-
ëі¿, ïов’ÿçані іç çабðóäненнÿм äовкіëëÿ ви-
киäами та віäõоäами ïðомисëовиõ ïіäïðи-
ємств метаëóðãійно¿, ãіðсüковóãіëüно¿, õі-
мі÷но¿ та коксоõімі÷но¿ ïðомисëовості [10, 
11, 13]. Òомó ми вваæаëи äоціëüним ïðо-
вести комïëексне біоõімі÷не та імóноëоãі÷-
не обстеæеннÿ ïацієнтів ç äаною комоðбіä-
ною ïатоëоãією.

Ïіä сïостеðеæеннÿм бóëо 125 õвоðиõ ві-
ком віä 30 äо 59 ðоків – 51 ÷оëовік (40,8%) 
та 74 æінки (59,2%), в ÿкиõ çа кëініко-ін-
стðóментаëüними äаними встановëено äіа-
ãноçи НАÑÃ та системноãо Îï на тëі ÑÅ². Ó 
20% обстеæениõ ïацієнтів в анамнеçі віä-
çна÷аëи ïеðеëоми кісток. Діаãноç НАÑÃ 
встановëено на ïіäставі äаниõ анамнеçó, 
кëіні÷ноãо, ëабоðатоðноãо, соноãðаôі÷ноãо 
обстеæеннÿ çãіäно ç Накаçом ÌÎÇ Óкðа¿ни 
віä 13.06.2005 ð., ¹ 271. Îцінка стðóктóð-
но-ôóнкціонаëüноãо станó кістково¿ ткани-

ни ïðовоäиëасÿ çа метоäом äвоõôотонно¿ 
ðентãенівсüко¿ äенситометðі¿, виçна÷еннÿ 
каëüцієво-ôосôоðноãо обмінó – çа ðівнем 
çаãаëüноãо каëüцію (Ñа) й ôосôоðó в сиðо-
ватці кðові та äобовій се÷і [4]. Ç імóноëо-
ãі÷ниõ ïокаçників äосëіäæóваëи кëітиннó 
ëанкó імóнітетó – кіëüкістü Ò- (CD3+) та 
В-ëімôоцитів (CD22+), сóбïоïóëÿцій Òõеë-
ïеðів/інäóктоðів (CD4+) та Ò-сóïðесоðів/
кіëеðів (CD8+) ó ïеðиôеðи÷ній кðові ви-
в÷аëи в цитотокси÷номó тесті іç çастосó-
ваннÿм комеðційниõ монокëонаëüниõ анти-
тіë кëасів CD3+, CD4+, CD8+, CD22+ ви-
ðобництва НВÖ „ÌеäÁиоÑïектð” (ÐÔ – 
Ìосква) [14]. Виðаõовóваëи імóноðеãóëÿ-
тоðний інäекс CD4/CD8. Îцінка виÿвëе-
ниõ çðóøенü çäійснюваëасü метоäом „імó-
ноëоãі÷ноãо комïасó”. Çа äоïомоãою ðе-
акці¿ бëастно¿ тðансôоðмаці¿ ëімôоцитів 
(ÐÁÒË) вив÷аëи ôóнкціонаëüнó активністü 
Ò-ëімôоцитів ïðи ¿¿ ïостановці мікðомето-
äом.

Ïðи ïðовеäенні сïеціаëüноãо біоõімі÷но-
ãо äосëіäæеннÿ äо ïо÷аткó ëікóваннÿ бóëо 
встановëено, що в ïацієнтів ç НАÑÃ ó ïо-
єäнанні ç Îï на тëі ÑÅ² вміст Ñа в кðові 
бóв ïоміðно çниæеним (ð<0,05), в той ÷ас 
ÿк вміст неоðãані÷ноãо ôосôоðó бóв, навïа-
ки, ïіäвищений віäносно ноðми в сеðеäнüо-
мó в 1,38 ðаçи (ð<0,05). Вміст ÿк Ñа, так і 
неоðãані÷ноãо ôосôоðó в äобовій се÷і бóв 
сóттєво ïіäвищений: концентðаціÿ Ñа бóëа 
вище ноðми в 2,07 ðаçів (ð<0,001) та вміст 
неоðãані÷ноãо ôосôоðó в обстеæениõ õво-
ðиõ бóв ïіäвищений в 11,8 ðаçів стосовно 
ïокаçника ноðми (ð<0,001). Ïðи ïðовеäен-
ні біоõімі÷ноãо обстеæеннÿ ïісëÿ çавеðøен-
нÿ çаãаëüноïðийнÿтоãо ëікóваннÿ õвоðиõ 
на НАÑÃ ó ïоєäнанні ç Îï на тëі ÑÅ² вста-
новëено, що ðівенü неоðãані÷ноãо ôосôоðó 
в кðові çаëиøавсÿ вище ноðми в 1,26 ðаçів 

ПОКАЗНИКИ КАЛЬЦІЙ-ФОСФОРНОГО МЕТАбОЛІЗМУ  
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(ð<0,05); вміст Ñа в äобовій се÷і ïеðевищó-
вав ноðмó в 1,98 ðаçів (ð<0,01) та концен-
тðаціÿ неоðãані÷ноãо ôосôоðó çаëиøаëасü 
вище ïокаçника ноðми в 9,1 ðаçів (ð<0,001). 
Îтðимані äані свіä÷атü, що ïðи çаãаëüно-
ïðийнÿтій теðаïі¿ ó õвоðиõ çаëиøаютüсÿ 
віðоãіäні çміни ç бокó каëüцій-ôосôоðноãо 
обмінó.

Встановëено такоæ, що äо ïо÷аткó ëі-
кóваннÿ в обстеæениõ õвоðиõ маëи міс-
це çміни ç бокó ïокаçників кëітинно¿ ëан-
ки імóнітетó [3, 5]. В ціëомó ó õвоðиõ на 
НАÑÃ ó ïоєäнанні ç Îï на тëі ÑÅ² вони õа-
ðактеðиçóваëисÿ Ò-ëімôоïенією, тобто ві-
ðоãіäним çниæеннÿм кіëüкості ëімôоцитів 
ç ôенотиïом CD3+ äо (0,98±0,05) Ã/ë, ïðи 
нормі (1,29±0,04)∙Г/л в абсолютному зна-
÷енні, що бóëо менøе çа ноðмó в 1,3 ðаçи 
(ð<0,05). Ó віäносномó ïеðеðаõóванні кіëü-
кістü ëімôоцитів ç ôенотиïом CD3+ бóëа 
менøою çа ноðмаëüні çна÷еннÿ такоæ ó 1,3 
ðаçи (ð<0,05). чисëо Ò-ëімôоцитів ç ôено-
тиïом CD4+ скëаäаëо в абсоëютномó віä-
ношенні в обстежених (0,65±0,02)∙Г/л (при 
нормі (0,84±0,03)∙Г/л;), що було нижче нор-
ми в 1,29 ðаçів (ð<0,01). Віäносна кіëüкістü 
CD4+-кëітин äо ïо÷аткó ëікóваннÿ в об-
стеæениõ õвоðиõ бóëа менøе ноðми в 1,3 
ðаçи (P<0,01). чисëо Ò-сóïðесоðів/кіëе-
ðів (Ò-кëітин ç ôенотиïом CD8+) ó віä-
носномó виðаõóванні скëаäаëо äо ïо÷ат-
ку лікування (0,37±0,02)∙Г/л (при нор-
мі (0,43±0,03)∙Г/л; р>0,05); у відносному – 
(19,9±1,1)% (ïðи ноðмі 22,5±1,8%; ð>0,05). 
Êіëüкістü В-ëімôоцитів, тобто кëітин ç ôе-
нотиïом CD22+ в обстеæениõ õвоðиõ на 
НАÑÃ ó ïоєäнанні ç Îï на тëі ÑÅ² стано-
виëа ó віäносномó çна÷енні (0,32±0,02)%, 
ïðи çна÷еннÿõ ноðми (0,42±0,02)% (ð<0,05); 
в абсоëютномó çна÷енні кіëüкістü В-кëітин 
скëаäаëа (19,4±1,3) Ã/ë (ïðи ноðмі – 
22,5±1,3 Ã/ë; ð>0,05). ²мóноðеãóëÿтоð-
ний інäекс CD4/CD8 в обстеæениõ õвоðиõ 
мав ÷іткó тенäенцію äо çниæеннÿ: в сеðеä-
нüомó äо 1,75±0,02 ïðи çна÷еннÿõ ноðми 
2,03±0,02 (ð<0,01). Ïокаçник ÐÁÒË ç ÔÃА 
äо ïо÷аткó ëікóваннÿ бóв ó 1,42 ðаçів ниæ-
÷е ноðми (ð<0,01). Òаким ÷ином, ó обстеæе-
ниõ õвоðиõ ç äіаãноçом НАÑÃ ó ïоєäнанні ç 
Îï на тëі ÑÅ² äо ïо÷аткó ëікóваннÿ бóв ви-
ÿвëений втоðинний імóноäеôіцитний стан, 
ïеðеваæно ïо віäносномó сóïðесоðномó ва-

ðіантó, що свіä÷иëо ïðо äоціëüністü ïðове-
äеннÿ в ниõ імóнокоðекці¿ [7, 8].

Òаким ÷ином, ó обстеæениõ õвоðиõ на 
НАÑÃ ó ïоєäнанні ç Îï на тëі ÑÅ² виÿв-
ëені ïоðóøеннÿ мінеðаëüноãо обмінó, ÿкі 
ïоëÿãаëи в çðостанні концентðаці¿ неоð-
ãані÷ноãо ôосôоðó в кðові, а такоæ вміс-
тó Ñа та неоðãані÷ноãо ôосôоðó в äобо-
вій се÷і. Ïðи ïðовеäенні імóноëоãі÷ноãо об-
стеæеннÿ в ïацієнтів іç вкаçаною комоð-
біäною ïатоëоãією äо ïо÷аткó ïðовеäен-
нÿ ëікóваëüниõ çаõоäів виÿвëені такоæ 
сóттєві çміни ç бокó імóнниõ ïокаçників, 
ÿкі õаðактеðиçóютüсÿ наÿвністю втоðинно-
ãо Ò-кëітинноãо імóноäеôіцитó, ïеðеваæно 
çа Ò-сóïðесоðним ваðіантом. 

Виõоäÿ÷и ç отðиманиõ äаниõ, моæ-
на вваæати ïатоãенети÷но обãðóнтова-
ним, кëіні÷но äоціëüним та ïеðсïектив-
ним викоðистаннÿ в ëікóванні та меäи÷ній 
ðеабіëітаці¿ õвоðиõ на НАÑÃ, ïоєäнаний 
ç Îï та ÑÅ², ðаçом ç метабоëі÷но актив-
ними ïðеïаðатами, ÿкі ïоçитивно вïëи-
ваютü на ôосôоðно-каëüцієвий обмін, та-
коæ імóноактивниõ çасобів, ÿкі сïðиÿ-
тимóтü ëіквіäаці¿ В²ДÑ. Ó ÿкості такиõ 
çасобів моæна, çокðема, ðекоменäóвати 
імóнотðоïні ïðеïаðати ðосëинноãо ïоõоä-
æеннÿ (ôітоçасоби ç еõінаце¿ ïóðïóðово¿, 
сó÷асний комбінований імóноактивний 
ôітоïðеïаðат імóïðет та інø.) [6, 17].
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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 вва-
æатиметüсÿ äата наäõоäæеннÿ äо ðеäакці¿ 
остато÷но оïðацüованоãо автоðом ваðіанта 
ðóкоïисó.
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