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ЛÅÊÖ²¯ ÒÀ ÎÃЛßÄÈ

САРКОПЕНИЯ И ВОЗРАСТ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Поворознюк В.В., Дзерович Н.И., Поворознюк Вас.В., Паламарчук А.А., Мусиенко А.С.

ГУ «Институт геронтологии имени Д.Ф. Чеботарёва НАМН Украины», г. Киев

В шестом из этих действий
Является он тощим паяцем,
С очками на носу и с сумкой сбоку;
Штаны его, что юношей еще
Себе он сшил, отлично сохранились,
Но широки безмерно для его
Иссохших ног

The sixth age shifts
Into the lean and slipper
With spectacles on nose and pouch on side,
His youthful hose well sav'd, a world too wide
For his shrunk shank

William Shakespeare, As You Like It, 2.7

Ñаðкоïениÿ — атðоôи÷еское äеãенеðа-
тивное иçменение скеëетной мóскóëатóðы, 
ассоцииðованное с воçðастом и ïðивоäÿ-
щее к ïостеïенной ïотеðе мыøе÷ной мас-
сы и её сиëы (www.wikipedia.org).

До неäавнеãо вðемени саðкоïениÿ не 
ïðивëекаëа äоëæноãо вниманиÿ ãеðонтоëо-
ãов и äðóãиõ сïециаëистов. Ðоëü состоÿниÿ 
скеëетной мóскóëатóðы, её массы и сиëы 
в соõðанении çäоðовüÿ и óвеëи÷ении ïðо-
äоëæитеëüности æиçни оставаëасü неäоо-
цененной, но в ïосëеäние 15 ëет отноøе-
ние сïециаëистов к саðкоïении менÿетсÿ. 
Ïо äанным амеðиканскоãо центðа контðоëÿ 
çабоëеваемости (Center for Disease Control 
and Prevention, CDC) саðкоïениÿ ïðиçна-
на оäним иç ïÿти основныõ ôактоðов ðиска 
çабоëеваемости и смеðтности ó ëиц стаðøе 
65 ëет [3, 6, 10].

Ñаðкоïениÿ не вõоäит в äействóющóю 
Ìеæäóнаðоäнóю номенкëатóðó и кëасси-
ôикацию боëеçней, но ее вкëю÷ение ïëа-
ниðóетсÿ в сëеäóющее иçäание Ìеæäóна-
ðоäной кëассиôикации боëеçней.

Вïеðвые иçменениÿ мыøе÷ной ткани с 
воçðастом быëи оïисаны Ãиïïокðатом, но 
тоëüко в 1989 ãоäó Irwin Rozenberg äëÿ 
оïисаниÿ ïотеðи массы скеëетной мóскó-
ëатóðы с воçðастом ïðеäëоæиë исïоëüçо-
ватü теðмин «саðкоïениÿ» (ãðе÷еский теð-
мин «sarx» – теëо, ïëотü + «penia» – сни-
æение). В 1998 ãоäó Richard Baumgartner 
оïисаë саðкоïению как синäðом, ассоции-

ðованный с ïовыøенным ðиском ïаäений и 
ôиçи÷еской сëабостüю. 

На сеãоäнÿøний äенü теðмин «саðкоïе-
ниÿ» исïоëüçóетсÿ äëÿ оïисаниÿ воçðаст-
ныõ иçменений в скеëетной мóскóëатóðе 
– воçðастнаÿ саðкоïениÿ, ÷то отðаæает не 
тоëüко сниæение тощей массы, но и соïóт-
ствóющее сниæение мыøе÷ной сиëы и ее 
мыøе÷ной ôóнкции [6]. 

Эпидемиология. Ñаðкоïениÿ набëюäает-
сÿ как ó мóæ÷ин, так и ó æенщин. В ис-
сëеäовании NHAMES ÷астота саðкоïении 
ó насеëениÿ Нüю-Ìексико составиëа сðеäи 
мóæ÷ин 15%, сðеäи æенщин – 24%. Ó ëиц 
стаðøе 80 ëет äанный ïокаçатеëü составиë 
боëее 50%. Ó æитеëей Веëикобðитании ев-
ðоïеоиäной ðасы саðкоïениÿ встðе÷аëасü в 
53% сëó÷аев ó мóæ÷ин, в 31% – ó æенщин. 
Ìенüøаÿ ÷астота саðкоïении набëюäаëасü 
ó äатскиõ æенщин стаðøе 70 ëет – 12%, а 
такæе ó æенщин и мóæ÷ин стаðøе 80 ëет, 
ïðоæивающиõ в Òайване, – 26% ó мóæ÷ин, 
19% ó æенщин. Ñðеäи амеðиканцев стаðøе 
80 ëет 50% мóæ÷ин и 72% æенщин стðа-
äают саðкоïенией, а саðкоïениÿ II стеïе-
ни набëюäаëасü ó 7 и 11%, соответственно. 
Óстановëено, ÷то саðкоïениÿ ÷аще встðе-
÷аетсÿ ó ëатиноамеðиканскоãо насеëениÿ 
[6, 20].

Òеðмин «саðкоïениÿ» обы÷но не исïоëü-
çóют äëÿ оïисаниÿ ïотеðи мыøе÷ной мас-
сы ïðи втоðи÷ныõ состоÿниÿõ (остðыõ и 
ïоäостðыõ катабоëи÷ескиõ ïðоцессаõ: сеï-
сис, ВÈЧ-инôекциÿ, каõексиÿ ïðи ðаковыõ 
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çабоëеваниÿõ, ïосëеоïеðационныõ состоÿ-
ниÿõ, ãоëоäании, тÿæеëой ïо÷е÷ной неäо-
стато÷ности, õðони÷ескиõ обстðóктивныõ 
çабоëеваниÿõ ëеãкиõ). 

В ðÿäе иссëеäований óстановëено, ÷то 
саðкоïениÿ ассоцииðована с ïовыøением 
ðиска ïаäений, сниæением минеðаëüной 
ïëотности костной ткани, óõóäøением ка-
÷ества æиçни, ôóнкционаëüныõ воçмоæно-
стей и, соответственно, ðостом ëетаëüности 
ïациентов с äанным состоÿнием [6]. 

Причины саркопении. Ñóществóет мно-
ãо ïðи÷ин, ïðивоäÿщиõ к ïотеðе мыøе÷ной 
массы. Чаще всеãо саðкоïениÿ набëюäает-
сÿ ó ëюäей ïоæиëоãо воçðаста. Выäеëÿют 
ïеðви÷нóю и втоðи÷нóю ôоðмó саðкоïе-
нии. Ïеðви÷наÿ ôоðма ðаçвиваетсÿ с воç-
ðастом ïðи отсóтствии вëиÿниÿ ðаçëи÷ныõ 
втоðи÷ныõ ôактоðов на скеëетнóю мыøе÷-
нóю тканü. Втоðи÷наÿ ôоðма саðкоïении 
ÿвëÿетсÿ сëеäствием воçäействиÿ оäноãо 
иëи нескоëüкиõ состоÿний/ôактоðов, ока-
çывающиõ вëиÿние на состоÿние мыøе÷-

ной ткани (саðкоïениÿ, ассоцииðованнаÿ 
со сниæенной ôиçи÷еской активностüю, с 
ïитанием, с соïóтствóющей ïатоëоãией и 
äð.). Ó боëüøинства ëиц ïоæиëоãо воçðаста 
ïðиðоäа саðкоïении мóëüтиôактоðиаëüна 
(ðис. 1). 

В ïосëеäнее вðемÿ особое внимание сïе-
циаëистов óäеëÿетсÿ иçó÷ению нейðомы-
øе÷ныõ синаïсов как кëю÷евой стðóктóðе 
в осóществëении ôóнкционаëüной äенеð-
вации, котоðаÿ веäет к ïотеðе мыøе÷ной 
массы и сëабости [14]. 

В ðÿäе иссëеäований ïоäтвеðæäена ðоëü 
воçðастçависимоãо óвеëи÷ениÿ оксиäатив-
ноãо стðесса в ðаçвитии нейðомыøе÷ной 
äеãенеðации и ïðоãðессиðовании саðкоïе-
нии [11, 14]. 

Телостроение человека: роль жировой и 
тощей массы. Æиðоваÿ тканü øиðоко ðас-
ïðостðанена в оðãаниçме и составëÿет в 
ноðме 15-20% массы теëа ó мóæ÷ин и 20-
25% – ó æенщин. Æиðоваÿ тканü в оðãа-
ниçме ÿвëÿетсÿ необõоäимой äëÿ ôóнкцио-

ИЗМЕНЕНИЯ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА
● Снижение синтеза тестостерона,
эстрогенов, инсулина, инсулиноподобного 
фактора роста
● Увеличение синтеза кортизола

ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЦИТОКИНЫ
● Увеличение синтеза ИЛ-6
● Рост уровня С-реактивного белка

ИНВОЛЮЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
● Снижение синтеза мышечных волокон
● Нейро-дегенеративные процессы в 
мышечной ткани

ОБРАЗ ЖИЗНИ И ПИТАНИЕ
● Снижение физической активности
● Снижение потребления белков и углево-
дов с пищей

АКТИВИЗАЦИЯ 
КАТАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ДЕФИЦИТ И НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
ВИТАМИНА D

САРКОПЕНИЯ

Ðèñ. 1. Ïðè÷èíы ñàðêîïåíèè.
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ниðованиÿ æиçненно ваæныõ оðãанов и си-
стем: костноãо моçãа, внóтðенниõ оðãанов, 
мыøц и центðаëüной неðвной системы. Ак-
кóмóëиðование æиðовой ткани набëюäает-
сÿ в ïоäкоæной æиðовой кëет÷атке и во-
кðóã внóтðенниõ оðãанов. Ìинимаëüный 
óðовенü æиðовой ткани в оðãаниçме ÷еëо-
века, необõоäимый äëÿ ôóнкциониðованиÿ 
оðãанов и систем, ó æенщин составëÿет 8%, 
мóæ÷ин – 5%. 

Îбеçæиðеннаÿ иëи тощаÿ тканü в оðãа-
ниçме ÷еëовека ïðеäставëена мыøе÷ной 
тканüю, свÿçками, коæей и комïонентами 
сосóäистой системы. Îкоëо 40% массы теëа 
÷еëовека составëÿют скеëетные мыøцы и 
ïðибëиçитеëüно 10% ïðиõоäитсÿ на äоëю 
ãëаäкиõ мыøц и мыøцы сеðäца. Ïик мы-
øе÷ной массы ó мóæ÷ин и æенщин ïðи-
õоäитсÿ на 25 ëет, к 50 ãоäам набëюäает-
сÿ ïотеðÿ 10% мыøе÷ной массы, к 80 ãоäам 
– 30%. Ñðеäнÿÿ ïотеðÿ мыøе÷ной массы ó 
÷еëовека составëÿет 1% в ãоä ïосëе 35-40 
ëет [3]. 

Оценка тощей массы. Дëÿ оценки ïо-
теðи мыøе÷ной массы с воçðастом Richard 
Baumgartner и соавтоðы (1998) ïðеäëо-
æиëи исïоëüçоватü инäекс тощей массы 
(ÈÒÌ), ïðи ðас÷ете котоðоãо ó÷итываетсÿ 
тощаÿ масса веðõниõ и ниæниõ коне÷но-
стей. Ïонÿтно, ÷то в тощóю массó тóëови-
ща вõоäÿт такæе ïаðенõиматоçные оðãаны. 
Ïðи оценке æе тощей массы коне÷ностей 
оцениваетсÿ скеëетнаÿ мóскóëатóðа, коæа, 
свÿçки и сосóäистаÿ система.

ÈÒÌ = тощаÿ масса веðõниõ и ниæниõ 
коне÷ностей (кã)/ðост (м2)

Диаãноç саðкоïении óстанавëивают ïðи 
сниæении ÈÒÌ на äва станäаðтныõ от-
кëонениÿ (SD) ïо сðавнению с ïðакти÷е-
ски çäоðовыми моëоäыми ëюäüми соответ-
ственно ïоëó. Êðайнÿÿ то÷ка ÈÒÌ, óста-
новëеннаÿ R. Baumgartner, составиëа <5,45 
кã/м2 [6, 21]. 

Òем не менее, на сеãоäнÿøний äенü теð-
мин «саðкоïениÿ» øиðоко не исïоëüçóет-
сÿ в кëини÷еской ïðактике. В свÿçи с этим 
Åвðоïейское общество ãеðиатðи÷еской ме-
äицины (European Union Geriatric Medicine 
Society (EUGMS)) в 2009 ãоäó выäеëиëо 
Ðабо÷óю ãðóïïó ïо иçó÷ению саðкоïении 
(European Working Group on Sarcopenia 

in Older People (EWGSOP)), цеëüю ðабо-
ты котоðой ÿвëÿетсÿ ðаçðаботка äеôини-
ций и äиаãности÷ескиõ кðитеðиев саðко-
ïении в кëини÷еской ïðактике и ïðи ïðо-
веäении кëини÷ескиõ иссëеäований [8]. 
Чëены äðóãиõ Åвðоïейскиõ сообществ 
(European Society of Clinical Nutrition and 
Metabolism (ESPEN), the International 
Academy of Nutrition and Aging (IANA), 
the International Association of Gerontology, 
Geriatrics—European Region (IAGG-ER)) 
такæе быëи ïðиãëаøены в Ðабо÷óю ãðóï-
ïó ïо иçó÷ению саðкоïении. На ïеðвыõ çа-
сеäаниÿõ EWGSOP, котоðые быëи ïðове-
äены в 2009 ãоäó, ðассматðиваëисü сëеäó-
ющие воïðосы:

– оïðеäеëение саðкоïении;
– äиаãности÷еские кðитеðии саðкоïе-

нии; 
– ваðиабеëüностü äиаãности÷ескиõ ме-

тоäик, «концевыõ» то÷ек;
– свÿçü саðкоïении с äðóãими состоÿни-

ÿми/çабоëеваниÿми.
В ðеçóëüтате ðаботы ïÿти сообществ 

(EWGSOP, EUGMS, ESPEN, IAGG-ER, 
IANA) быë соçäан консенсóс ïо äиаãности-
ке саðкоïении.

Ñаðкоïениÿ – синäðом, котоðый õаðак-
теðиçóетсÿ ïðоãðессивным и ãенеðаëиçи-
ðованным сниæением скеëетной мыøе÷-
ной массы и ее сиëы с ðиском ðаçвитиÿ та-
киõ осëоæнений, как наðóøение ïоäвиæ-
ности, сниæение ка÷ества æиçни и смеðти 
(EWGSOP, 2009).

Дëÿ ïостановки äиаãноçа «саðкоïениÿ» 
необõоäимо оïðеäеëение не тоëüко скеëет-
ной мыøе÷ной массы, но и ее сиëы и ôóнк-
ционаëüныõ воçмоæностей, так как сиëа 
мыøе÷ной массы не çависит искëю÷итеëü-
но от её массы и вçаимосвÿçü меæäó äан-
ными ïокаçатеëÿми не ÿвëÿетсÿ ëинейной.

Диагностические критерии саркопении 
(EWGSOP, 2009):

1. Ñниæение мыøе÷ной массы.
2. Ñниæение мыøе÷ной сиëы.
3. Ñнижение мышечной функции.
Ïостановка äиаãноçа саðкоïении осно-

вываетсÿ на выÿвëении äвóõ иç тðеõ вы-
øеïеðе÷исëенныõ кðитеðиев. Наëи÷ие 
ïеðвоãо кðитеðиÿ ÿвëÿетсÿ обÿçатеëüным. 

Ñтаäийностü ðаçвитиÿ саðкоïении ото-
бðаæает тÿæестü состоÿниÿ. Ðабо÷аÿ ãðóï-
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ïа EWGSOP выäеëиëа тðи стаäии ðаçви-
тиÿ саðкоïении:

² – ïðесаðкоïениÿ, õаðактеðиçóетсÿ 
сниæением мыøе÷ной массы беç сниæениÿ 
её сиëы и ôóнкции;

²² – саðкоïениÿ, õаðактеðиçóетсÿ сни-
æением скеëетной мыøе÷ной массы, её 
сиëы иëи ôóнкции;

²²² – тÿæеëаÿ ôоðма саðкоïении, õаðак-
теðиçóетсÿ сниæением всеõ тðеõ ïаðаме-
тðов (мыøе÷ной массы, её сиëы и ôóнк-
ции).

Диагностика саркопении. Ãðóïïой 
EWGSOP ïðеäëоæен аëãоðитм äиаãности-
ки саðкоïении (ðис. 2). Ïðи исïоëüçовании 
äанноãо аëãоðитма необõоäимо ó÷итыватü 
комоðбиäные состоÿниÿ, инäивиäóаëüные 
особенности ïациентов. Ó ëиц моëоæе 65 
ëет ïðименение аëãоðитма воçмоæно ïðи 
наëи÷ии ôактоðов ðиска. 

На сеãоäнÿøний äенü äëÿ оценки ске-
ëетной мыøе÷ной массы, её сиëы и ôóнк-
ции сóществóет øиðокий сïектð метоäик 
(табë. 2). Ñтоимостü, äостóïностü и ïðо-
стота в исïоëüçовании оïðеäеëÿют иõ ис-
ïоëüçование в кëини÷еской ïðактике и ïðи 
ïðовеäении кëини÷ескиõ иссëеäований. 

Дëÿ оценки æиðовой и обеçæиðенной 
массы исïоëüçóют комïüютеðнóю томоãðа-
ôию (ÊÒ), маãнитнóю ðеçонанснóю томо-

ãðаôию (ÌÐÒ) и äвóõôотоннóю ðентãенов-
скóю абсоðбциометðию (ДÐА). ÊÒ и ÌÐÒ 
ÿвëÿютсÿ «çоëотым» станäаðтом в äиаãно-
стике ôиçиоëоãи÷ескиõ и ïатоëоãи÷ескиõ 
состоÿний мÿãкиõ тканей и ÷асто исïоëü-
çóютсÿ в кëини÷ескиõ иссëеäованиÿõ. В 
ðóтинной ïðактике оïðеäеëение æиðовой 
ткани с ïомощüю ÊÒ и ÌÐÒ оãðани÷ено в 
свÿçи с высокой стоимостüю обсëеäованиÿ 
и ïовыøенным óðовнем иониçиðóющеãо 
иçëó÷ениÿ. В äанном сëó÷ае ДÐА выстóïа-
ет аëüтеðнативой äëÿ оïðеäеëениÿ æиðо-
вой и обеçæиðенной ткани как в кëини÷е-
скиõ иссëеäованиÿõ, так и в ïðактике. Диа-
ãности÷еской «ïоãðеøностüю» исïоëüçова-
ниÿ ДÐА в оïðеäеëении саðкоïении ÿвëÿ-
етсÿ невоçмоæностü ðаçäеëениÿ ïоäкоæной 
и висцеðаëüной æиðовой ткани, а такæе то, 
÷то в состав обеçæиðенной ткани вõоäÿт 
и ïаðенõиматоçные оðãаны. Îбеçæиðен-
наÿ масса коне÷ностей наибоëее то÷но со-
вïаäает с иõ мыøе÷ной массой. Ïоэтомó в 
кëини÷ескиõ иссëеäованиÿõ ïо саðкоïении 
ó÷итывают не тоëüко общий ïокаçатеëü 
обеçæиðенной массы, а и выäеëÿют сóммó 
ïокаçатеëей обеçæиðенной массы веðõниõ 
и ниæниõ коне÷ностей – «аïïенäикóëÿð-
наÿ» масса скеëетной мóскóëатóðы. Òеõни-
÷ескаÿ оøибка ïðи иçмеðении ïðоцентноãо 
соäеðæаниÿ æиðовой массы и «аïïенäикó-

ëÿðной» массы ске-
ëетной мóскóëатó-
ðы с ïомощüю ДÐA 
составëÿет ±1,5% 
и ±3,0%, соответ-
ственно. Ïðи ïðо-
веäении ДÐА ëó÷е-
ваÿ наãðóçка мини-
маëüна (0,037 mrem 
– GE Lunar Prodigy, 
0,01 mGy – Hologic 
Discovery) ïо сðав-
нению с äðóãими 
метоäиками. Ðаç-
ëи÷иÿ æе в инôоð-
мативности ДÐА и 
ÊÒ, ÌÐÒ составëÿ-
ют менее 5% [5, 7, 
15, 23].

Áоëее 10 ëет 
äëÿ оценки æиðо-
вой и обеçæиðен-

Возрост > 65 лет

Определение 
скорости ходбы

> 0,8 м/с < 0,8 м/с

Динамометрия Измерение 
мышечной массы

Норма НормаСниженаСнижена

Нет 
саркопении

Нет 
саркопении

Саркопение

Ðèñ. 2. Àëãîðèòì äèàãíîñòèêè ñàðêîïåíèè (EWGSOP, 2009).
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ной ткани в ïðактике ïðименÿют ïðостой 
в исïоëüçовании, неäоðоãой и восïðоиçво-
äимый метоä – биоимïеäансный анаëиç. 
Фоðмóëы ðаçðаботаны äëÿ ðаçëи÷ныõ эт-
ни÷ескиõ ãðóïï, óстановëены ðеôеðент-
ные äанные äëÿ мóæ÷ин и æенщин ðаç-
ëи÷ноãо воçðаста евðоïеоиäной ðасы. Ïоэ-
томó биоимïеäансный анаëиç ÿвëÿетсÿ õо-
ðоøей ïоðтативной аëüтеðнативной мето-
äикой äвóõôотонной ðентãеновской абсоðб-
циометðии. 

Îценкó æиðовой массы моæно ïðово-
äитü такæе с исïоëüçованием óëüтðаçвó-
ковоãо иссëеäованиÿ. Ïðовоäÿт иçмеðе-
ние ïоäкоæной, ïðеïеðитонеаëüной и вис-
цеðаëüной æиðовой ткани в веðõней тðе-
ти æивота ïо сðеäинной ëинии (от ме÷е-
виäноãо отðостка äо ïóïка), óстанавëиваÿ 
ïеðïенäикóëÿðно ëинейный äат÷ик (÷асто-
та 7,5 ÌÃц). 

Òотаëüное иëи ÷асти÷ное оïðеäеëение 
каëиÿ в обеçæиðенныõ мÿãкиõ тканÿõ – 
кëасси÷ескаÿ метоäика оïðеäеëениÿ состо-
ÿниÿ скеëетной мыøе÷ной ткани, так как в 
ней соäеðæитсÿ боëее 50% каëиÿ всеãо оð-
ãаниçма. Но в ðóтинной кëини÷еской ïðак-
тике äанный метоä исïоëüçóетсÿ ðеäко.

Ïðи ïðовеäении кëини÷ескиõ иссëеäо-
ваний в оценке особенностей теëостðое-
ниÿ активно ïðоäоëæает исïоëüçоватüсÿ 

антðоïометðиÿ – наибоëее ïоðтативный, 
óнивеðсаëüный, неäоðоãой и неинваçивный 
метоä. Îбы÷но ïðовоäÿт иçмеðение окðóæ-
ности веðõнесðеäней тðети ïëе÷а и тоëщи-
ны скëаäки. Ðаçмеð окðóæности ïëе÷а ïо-
ëоæитеëüно коððеëиðóет с массой мыøе÷-
ной ткани, ðаçмеð <31 см ассоцииðован с 
нетðóäосïособностüю. Èçвестно, ÷то воç-
ðастçависимые иçменениÿ æиðовой ткани 
и ïотеðÿ эëасти÷ности коæи с воçðастом 
óвеëи÷ивают оøибкó иçмеðений ó ëюäей 
ïоæиëоãо воçðаста. Дëÿ оценки стеïени 
оæиðениÿ исïоëüçóют инäекс массы теëа, 
ïðеäëоæенный ВÎÇ в 1995 ãоäó, а такæе 
оïðеäеëÿют окðóæностü æивота и беäеð, 
иõ соотноøение [5].

Ðåзóëüòàòы ñîбñòâåííых èññëåäîâà-
íèé. На баçе Óкðаинскоãо наó÷но-ïðакти-
÷ескоãо наó÷но-меäицинскоãо центðа ïðо-
бëем остеоïоðоçа ïðовеäен анаëиç особен-
ностей теëостðоениÿ æенщин ðаçëи÷ноãо 
 воçðаста. Îбсëеäовано 8637 æенщин в воç-
ðасте 20-89 ëет. Антðоïометðи÷еские õа-
ðактеðистики ïðеäставëены в табë. 3.

Ïокаçатеëи æиðовой и тощей массы 
оцениваëи с исïоëüçованием äвóõôотонной 
ðентãеновской абсоðбциометðии (Ðrodigy, 
GE). Ñтатисти÷еский анаëиç ïðовоäиëи с 
исïоëüçованием ïðоãðаммы «Statistica 6.0». 
Èсïоëüçоваëи коððеëÿционный, ðеãðесси-

Таблица 1. Стадии саркопении (EWGSOP, 2009)

Ñтаäии Ìыøе÷наÿ масса Ìыøе÷наÿ сиëа Ìыøе÷наÿ ôóнкциÿ

Ïðесаðкоïениÿ ↓
Ñаðкоïениÿ ↓ ↓ иëи ↓
Òÿæеëаÿ саðкоïениÿ ↓ ↓ ↓

Таблица 2. Методы оценки состояния скелетной мускулатуры

Ïокаçатеëü Ìетоäы, исïоëüçóемые в кëини÷ескиõ иссëеäованиÿõ
Ìетоäы, исïоëüçóемые в кëини-

÷еской ïðактике

Ìасса скеëетной 
мóскóëатóðы

Êомïüютеðнаÿ томоãðаôиÿ Áиоимïеäансный анаëиç
Ìаãнитно-ðеçонанснаÿ томоãðаôиÿ

Двóõôотоннаÿ ðентãеновскаÿ 
абсоðбциометðиÿ

Двóõôотоннаÿ ðентãеновскаÿ абсоðбциометðиÿ
Áиоимïеäансный анаëиç

Òотаëüное иëи ÷асти÷ное оïðеäеëение каëиÿ в 
обеçæиðенныõ мÿãкиõ тканÿõ

Антðоïометðиÿ

Ñиëа скеëетной 
мóскóëатóðы

Динамометðиÿ
ДинамометðиÿÑтеïенü сãибаниÿ/ðаçãибаниÿ коëенноãо сóстава

Ïиковаÿ скоðостü выäоõа

Фóнкционаëüные воçмоæ-
ности мыøе÷ной ткани

SPPB-тест SPPB-тест

Òест на оïðеäеëение скоðости õоäüбы
Òест на оïðеäеëение 

скоðости õоäüбы
Òест «ïоäъем ïо ëестнице»

Òест «ïоäъем ïо ëестнице»
Òест «ïоäнÿтüсÿ и ïðойти»
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онный и оäноôактоðный äисïеðсионный 
анаëиç ANOVA.

В ðеçóëüтате иссëеäованиÿ быë óста-
новëен ïик накоïëениÿ æиðовой и обеçæи-
ðенной массы ó æенщин воçðастной ãðóï-
ïы 50-59 ëет (ðис. 3). Ïоëó÷енные äанные 
ïоäтвеðæäают ãиïотеçó о ðавномеðном на-
коïëении и сниæении ó æенщин ïокаçате-
ëей æиðовой и обеçæиðенной массы с воç-
ðастом. Ó мóæ÷ин во вðеменном асïекте 
вна÷аëе набëюäаетсÿ сниæение мыøе÷ной 
массы с ïосëеäóющим ïовыøением и ïоçä-
ним сниæением æиðовой массы. 

На ðис. 4 и 5 ïðеäставëены ãистоãðаммы 
ðасïðеäеëениÿ æенщин в воçðасте 65 ëет 
и стаðøе в çависимости от ÈÒÌ и коððе-
ëÿционнаÿ свÿçü меæäó ÈÒÌ и воçðастом 
ïðеäставëены на ðис. 4 и 5.

Частота саðкоïении ó обсëеäóемыõ ïа-
циенток в воçðасте 65 ëет и стаðøе соста-
виëа 7%, ïðи искëю÷ении æенщин с оæиðе-
нием – 10%. В табë. 4 ïðеäставëена ÷асто-
та саðкоïении в каæäой воçðастной ãðóï-
ïе. Данный ïокаçатеëü в воçðастной ãðóï-
ïе 85-89 ëет äостовеðно выøе (ð<0,005) ïо 
сðавнению с äðóãими ãðóïпами.

Таблица 3. Антропометрические характеристики обследуемых пациенток

Воçðастнаÿ ãðóïïа, ëет n Воçðаст, ëет Ðост, м Ìасса, кã Èнäекс массы теëа, ó.е.

20-24 143 22,27±0,11 1,66±0,010 57,87±0,85 21,03±0,30

25-29 209 26,99±0,10 1,66±0,010 58,98±0,79 21,49±0,26

30-34 271 32,03±0,09 1,66±0,003 62,23±0,70 22,65±0,24

35-39 326 37,00±0,08 1,66±0,003 66,12±0,74 24,12±0,26

40-44 419 42,17±0,07 1,65±0,003 70,17±0,70 25,78±0,24

45-49 794 47,26±0,05 1,64±0,002 72,90±0,54 27,11±0,19

50-54 1292 52,10±0,04 1,63±0,002 75,08±0,40 28,14±0,15

55-59 1534 57,01±0,04 1,63±0,001 77,51±0,37 29,30±0,14

60-64 1193 61,81±0,04 1,62±0,002 77,18±0,41 29,32±0,15

65-69 943 67,08±0,05 1,61±0,002 75,34±0,46 29,19±0,17

70-74 877 71,76±0,05 1,60±0,002 73,48±0,44 28,87±0,17

75-79 384 76,78±0,07 1,59±0,003 73,26±0,65 29,01±0,24

80-84 204 81,50±0,09 1,59±0,004 69,53±0,83 27,54±0,29

85-89 48 86,31±0,19 1,57±0,010 63,67±1,46 25,96±0,50

Всеãо 8637 56,70±0,14 1,62±0,07 73,53±0,16 27,90±0,10

Ï ð и м е ÷ а н и е . Данные ïðеäставëены в виäе M±m.
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Ðèñ. 3. Жèðîâàÿ è òîщàÿ ìàññà (ã) ó жåíщèí â зàâèñèìîñòè îò âîзðàñòà.
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Таблица 4. Частота саркопении у обследованных 
женщин в зависимости от возраста

Воçðастнаÿ 
ãðóïïа, ëет

Всÿ ãðóïïа, n
Частота саðкоïении

n %
65-69 943 72 7,6
70-74 877 54 6,1
75-79 384 24 6,3
80-84 204 14 6,9
85-89 48 5 10,4
Всеãо 2456 169 6,8

Ïðîфèëàêòèêà è ëå÷åíèå ñàðêîïåíèè. 
Занятия лечебной физкультурой. Îс-

новным наïðавëением теðаïии в веäении 
ïациентов с саðкоïенией ÿвëÿютсÿ ôиçи-
÷еские наãðóçки. Òðаäиционно ïðовоäÿт аэ-
ðобные óïðаæнениÿ, котоðые ïоëеçны äëÿ 
óëó÷øениÿ состоÿниÿ сеðäе÷но-сосóäистой 
и äыõатеëüной систем и окаçывают ïоëо-
æитеëüное вëиÿние на соотноøение æи-

ðовой и тощей массы теëа. Èçвестно, ÷то 
сиëовые анаэðобные ôиçи÷еские наãðóç-
ки окаçывают боëее çна÷итеëüное воçäей-
ствие на костно-мыøе÷нóю системó, ïðе-
äотвðащаÿ остеоïоðоç и саðкоïению. Öикë 
çанÿтий (кóðс – 10-12 неäеëü, äëитеëüно-
стüю 30 минóт, 2 ðаçа в неäеëю) ïðиво-
äит к çна÷итеëüномó óвеëи÷ению мыøе÷-
ной сиëы ó ïоæиëыõ мóæ÷ин и æенщин. 
Эôôективностü ôиçи÷ескиõ наãðóçок ïðе-
выøает ðеçóëüтаты äðóãиõ виäов ëе÷ениÿ 
саðкоïении, ïðименÿвøиõсÿ беç со÷етаниÿ 
с ôиçи÷еской наãðóçкой (ðаçëи÷ные ваðи-
анты çаместитеëüной ãоðмонаëüной теðа-
ïии, коððекциÿ ïитаниÿ и äð.) [6]. 

Коррекция питания. Èçвестно, ÷то ко-
ëи÷ество ïðинимаемой ïищи ëюäüми в ïо-
æиëом воçðасте óменüøаетсÿ – ðаçвива-
етсÿ «воçðастнаÿ аноðексиÿ», всëеäствие 
вëиÿниÿ висцеðаëüныõ, ãоðмонаëüныõ, не-
вðоëоãи÷ескиõ, ôаðмакоëоãи÷ескиõ и ïси-
õосоциаëüныõ ôактоðов. В иссëеäовании 
Sayhoun N. (1992) отме÷ено, ÷то боëее 50% 
ïоæиëыõ ëюäей óïотðебëÿет менее 1,0 ã. 
высокока÷ественноãо беëка на 1 кã массы в 
äенü. Ðеçóëüтаты иссëеäованиÿ Roubenoff 
R., Hughes V. (2000) ïокаçаëи, ÷то 30% ëиц 
ïоæиëоãо воçðаста óïотðебëÿют менее 0,8 
ã/кã/äенü беëка, 15% – менее 0,6 ã/кã/äенü. 
Óïотðебëение беëка менее 0,45 ã/кã/äенü 
ïðивоäит к ïðоãðессивной и быстðой ïо-
теðе тощей массы и ôóнкционаëüноãо со-
стоÿниÿ мыøе÷ной ткани. В иссëеäовании 
Solerte S. (2008) óстановëено, ÷то äоïоëни-
теëüное наçна÷ение ïациентам с саðкоïе-
нией беëка в äоçе 0,25 ã/кã/äенü выçыва-
ëо äостовеðное ïовыøение тощей массы. 
Îïтимаëüным коëи÷еством ïотðебëÿемоãо 
беëка ó ïоæиëыõ ëюäей ÿвëÿетсÿ 1,2-1,5 ã/
кã/äенü, в то вðемÿ как äëÿ ÷еëовека сðеä-
ниõ ëет – 0,8 ã/кã/äенü. Ïðеäваðитеëüные 
ðеçóëüтаты неäавно оïóбëикованноãо ðан-
äомиçиðованноãо иссëеäованиÿ ïокаçаëи, 
÷то оïтимаëüным коëи÷еством высокока-
÷ественноãо беëка ÿвëÿетсÿ 25-30 ã. çа оäин 
ïðием ïищи, так как боëее высокое соäеð-
æание беëка не выçывает стимóëÿцию син-
теçа беëка мыøе÷ной ткани [6, 20, 25]. 

Фармакотерапия. Во мноãо÷исëенныõ 
ðаботаõ ïоäтвеðæäено óвеëи÷ение ðиска 
ðаçвитиÿ саðкоïении (в 2 ðаçа) ïðи äеôи-
ците витамина D (менее 25 нмоëü/ë). Îтме-
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÷ено, ÷то äоïоëнитеëüное наçна÷ение ви-
тамина D ëицам ïоæиëоãо воçðаста ïðеä-
óïðеæäает ðаçвитие саðкоïении, наðóøе-
ний ôóнкционаëüныõ воçмоæностей и ðиск 
ïаäений [6, 13, 25].

В эïиäемиоëоãи÷ескиõ иссëеäовани-
ÿõ ïоäтвеðæäена вçаимосвÿçü меæäó сни-
æением óðовнÿ тестостеðона с воçðастом 
и сниæением мыøе÷ной сиëы и ôóнкции. 
Ñниæение óðовнÿ эстðоãенов ó æенщин с 
воçðастом, в ïеðиоä меноïаóçы имеет так-
æе çна÷итеëüное вëиÿние на мыøе÷нóю 
сиëó, так как иçвестно, ÷то эстðоãен, кон-
веðтиðóÿсü в тестостеðон, окаçывает ана-
боëи÷еский эôôект на синтеç мыøе÷ноãо 
беëка. Êðоме тоãо, оба этиõ ïоëовыõ ãоð-
мона óãнетают ïðоäóкцию ïðовосïаëи-
теëüныõ цитокинов, окаçывающиõ ката-
боëи÷еское вëиÿние на состоÿние мыøе÷-
ной ткани. Наçна÷ение теðаïии ïðеïаðа-
тами, соäеðæащими эстðоãены и тестосте-
ðон, æенщинам не окаçаëо сóщественно-
ãо эôôекта на состоÿние мыøе÷ной сиëы. 
Ïðи наçна÷ении æе çаместитеëüной теðа-
ïии тестостеðоном мóæ÷инам быëи ïоëó-
÷ены äвойственные ðеçóëüтаты в çависи-
мости от воçðаста обсëеäóемыõ. В нескоëü-
киõ иссëеäованиÿõ ïокаçана ïоëоæитеëü-
наÿ ðоëü теðаïии тестостеðоном ó моëо-
äыõ ãиïоãонаäныõ мóæ÷ин на массó тощей 
ткани и мыøе÷нóю сиëó. Ìыøе÷наÿ сиëа 
óвеëи÷иваëасü от 20 äо 60% – äанные ïо-
каçатеëи быëи нескоëüко ниæе ïо сðавне-
нию с эôôективностüю сиëовыõ наãðóçок. 
Анабоëи÷еский эôôект теðаïии тестосте-
ðоном ó ïоæиëыõ ãиïоãонаäныõ мóæ÷ин 
быë менее выðаæенным: во мноãиõ иссëе-
äованиÿõ отме÷ены минимаëüные иçмене-
ниÿ в теëостðоении, óвеëи÷ение мыøе÷ной 
сиëы не набëюäаëосü. Ðеçóëüтаты ðÿäа ис-
сëеäований ïокаçаëи óвеëи÷ение мыøе÷-
ной сиëы от 10 äо 25%, но äанные иссëе-
äованиÿ не быëи ïëацебо-контðоëиðóемы-
ми. Òакæе необõоäимо ïомнитü, ÷то наçна-
÷ение теðаïии тестостеðоном в небоëüøиõ 
äоçаõ ó ïоæиëыõ мóæ÷ин моæет óвеëи÷и-
ватü ðиск ðаçвитиÿ ðака ïðеäстатеëüной 
æеëеçы [6, 7]. 

Èнтеðесные äанные ïоëó÷ены относи-
теëüно вëиÿниÿ ãомона ðоста на ðаçви-
тие саðкоïении. Ãоðмон ðоста имеет не-
ïðÿмое анабоëи÷еское вëиÿние на мыøе÷-

нóю тканü ïóтем стимóëÿции ïðоäóкции в 
ïе÷ени инсóëинïоäобноãо ôактоðа ðоста. 
Îбы÷но óðовенü ôактоðа ðоста ó ïоæиëыõ 
ëиц сниæаетсÿ с воçðастом. Ïоэтомó сóще-
ствóет ãиïотеçа, ÷то наçна÷ение теðаïии 
ôактоðом ðоста ó ïоæиëыõ ëюäей моæет 
ïðеäóïðеæäатü ïотеðю мыøе÷ной тка-
ни. Òем не менее, ðеçóëüтаты боëüøинства 
иссëеäований ïокаçаëи, ÷то äаннаÿ теðа-
ïиÿ неэôôективна относитеëüно состоÿ-
ниÿ мыøе÷ной массы и ôóнкции. Наçна÷е-
ние ðост-ðиëиçинã-ãоðмона выçываëо ïо-
выøение óðовнÿ ïðоäóкции ãоðмона ðоста 
и óмеðенное ïовыøение мыøе÷ной сиëы. В 
иссëеäовании Boonen и соавт. отме÷ено, ÷то 
ïðи наçна÷ении неïосðеäственно инсóëин-
ïоäобноãо ôактоðа ðоста ïоæиëым æенщи-
нам с неäавно воçникøим ïеðеëомом øей-
ки беäðенной кости набëюäаëосü óвеëи÷е-
ние мыøе÷ной сиëы [6]. 

Ïеðсïективными наïðавëениÿми ôаð-
макотеðаïии саðкоïении на сеãоäнÿøний 
äенü ÿвëÿетсÿ иçó÷ение эôôективности и 
беçоïасности инãибитоðов миостатина и се-
ëективныõ моäóëÿтоðов анäðоãенныõ ðе-
цеïтоðов [15].

Òаким обðаçом, саðкоïениÿ ÿвëÿетсÿ ãе-
ðиатðи÷еским синäðомом, котоðый ÷асто 
набëюäаетсÿ ó ëиц ïоæиëоãо и стаð÷ескоãо 
воçðаста, сниæает иõ ôиçи÷еские воçмоæ-
ности, óõóäøает ка÷ество æиçни, сïособ-
ствóет óвеëи÷ению ÷астоты ïаäений и со-
ответственно ðиска остеоïоðоти÷ескиõ ïе-
ðеëомов. В свÿçи с этим необõоäимы эïиäе-
миоëоãи÷еские иссëеäованиÿ ïо иçó÷ению 
ðасïðостðаненности и ôактоðов ðиска саð-
коïении ó ëиц стаðøиõ воçðастныõ ãðóïï, 
ðаçðаботка метоäов и сðеäств äиаãностики, 
ïðоôиëактики и ëе÷ениÿ наðóøений ôóнк-
ционаëüноãо состоÿниÿ мыøе÷ной системы.
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Бîëåзíü Êàшèíà-Бåêà (óðовскаÿ бо-
ëеçнü) – энäеми÷еское äеãенеðативное çа-
боëевание оïоðно-äвиãатеëüноãо аïïаðа-
та, в основе котоðоãо ëеæит ïеðви÷ное на-
ðóøение энõонäðаëüноãо ðоста тðóб÷атыõ 
костей и ïðоцессов окостенениÿ. Ðаçвива-
ющиесÿ çатем äеôоðмации сóставов беç 
ïðиçнаков восïаëениÿ äают основание 
ðассматðиватü боëеçнü Êаøина-Áека как 
энäеми÷еский äеôоðмиðóющий остеоаð-
тðоç. 

Вïеðвые çабоëевание быëо оïисано ó 
æитеëей Çабайкаëüÿ в ðайоне бассейна 
ðеки Óðов (отсюäа и ее втоðое наçвание 
– óðовскаÿ боëеçнü) Н.È. Êаøиным (1848), 
È.Ì. Þðенским (1849) и А.Н. Áек (1906). В 
о÷аãаõ энäемии боëеçнü быëа констатиðо-
вана ó 32% насеëениÿ, а в отäеëüныõ ïо-
сеëкаõ – ó 46,5% (Å.В. Áек).

На сеãоäнÿøний äенü энäеми÷ескими 
ðайонами ÿвëÿетсÿ Восто÷наÿ ÷астü Чи-
тинской обëасти, ðайоны сðеäнеãо те÷ениÿ 
ðеки Çеи Амóðской обëасти, Ñевеðный Êи-
тай, Êоðеÿ, Êиðãиçиÿ, сïоðаäи÷еские сëó-
÷аи встðе÷аютсÿ в Ïðимоðском кðае, ßкó-
тии, Áóðÿтии и севеðо-çаïаäныõ ðеãионаõ 
Óкðаины. В настоÿщее вðемÿ с внеäðени-
ем метоäов ëе÷ениÿ и ïðоôиëактики ðас-
ïðостðанение боëеçни Êаøина-Áека сниçи-
ëосü: 95,7 на 1000 æитеëей энäеми÷ескоãо 
о÷аãа (Ë.Ф. Êðав÷енко).

Этиоëоãиÿ çабоëеваниÿ неäостато÷-
но выÿснена. Ñóществóет мнение, ÷то äе-
ôицит йоäа в сеëенäеôицитном ðеãионе и 
свÿçанные с ним ÿвëениÿ ãиïотиðеоиäиç-
ма ÿвëÿютсÿ ôактоðом ðиска ðаçвитиÿ бо-
ëеçни Êаøина-Áека. Ñïособствóют ðаçви-
тию äанной боëеçни äеôицит йоäа, высо-
кое соäеðæание ôосôатов и маðãанца в 
воäе и ïище, ниçкое соäеðæание каëüциÿ 
и высокое соäеðæание стðонциÿ. Наибо-
ëее обоснованной ïðеäставëÿетсÿ ãеобио-
õими÷ескаÿ (минеðаëüнаÿ) теоðиÿ, ïðеäëо-
æеннаÿ А.Á. Виноãðаäовым, соãëасно кото-
ðой боëеçнü Êаøина-Áека – ðеçóëüтат не-
сбаëансиðованноãо соäеðæаниÿ в оðãаниç-
ме каëüциÿ и микðоэëементов всëеäствие 
неäостатка каëüциÿ и ïовыøенноãо соäеð-
æаниÿ æеëеçа, стðонциÿ, маðãанца в ïо÷ве, 
воäе и ïðоäóктаõ ïитаниÿ в теõ ðайонаõ, 
ãäе ðасïðостðанено çабоëевание. В костной 
ткани боëüныõ обнаðóæены äеôицит каëü-
циÿ и высокое соäеðæание æеëеçа, маð-
ãанца, цинка и сеðебðа. Ïо äанным неко-
тоðыõ автоðов наибоëüøий вкëаä в äисба-
ëанс макðо- и микðоэëементов вносит иç-
быток ôосôатов и маðãанца. Ñотðóäники 
Ïðобëемной наó÷но-иссëеäоватеëüской ëа-
боðатоðии ïо иçó÷ению óðовской боëеçни 
в Чите óстановиëи, ÷то äисбаëанс макðо- 
и микðоэëементов в энäеми÷ескиõ ðайонаõ 
выçван, ãëавным обðаçом, ïовыøенным со-
äеðæанием ôосôатов в ïо÷ве, воäе и мест-
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ныõ ïðоäóктаõ ïитаниÿ. Ïðи обсëеäова-
нии насеëениÿ этиõ ðайонов отме÷ено ïо-
выøение óðовнÿ неоðãани÷ескоãо ôосôоðа 
в сывоðотке кðови и мо÷е боëüныõ боëеç-
нüю Êаøина-Áека. Автоðы «ôосôатной» 
ãиïотеçы ïоëаãают, ÷то в ðеçóëüтате иçбы-
то÷ноãо ïостóïëениÿ в оðãаниçм ôосôатов 
наðóøаетсÿ ãоðмонаëüнаÿ ðеãóëÿциÿ ôос-
ôатно-каëüциевоãо обмена и ïðоисõоäит 
«сðыв» ãоðмонаëüноãо остеоãенеçа. Êðоме 
этоãо, óстановëено, ÷то в óðовскиõ биоãео-
õими÷ескиõ ïðовинциÿõ соотноøениÿ Ca/
Sr и Ba/Sr боëее ниçкие ïо сðавнению с 
контðоëüными ðеãионами, ãäе óðовскаÿ бо-
ëеçнü не встðе÷аетсÿ. В то æе вðемÿ, А.Á. 
Виноãðаäов, В.В. Êоваëевский и В.Ã. Хоба-
ðüев, иçó÷аÿ ïо÷вы в óðовском ðайоне, вы-
ÿсниëи, ÷то там, ãäе имеютсÿ ïоëÿ иçвест-
нÿка (в воäе мноãо каëüциÿ), сðеäи насеëе-
ниÿ встðе÷аемостü äанной ïатоëоãии маëа. 
Все эти набëюäениÿ ïоäтвеðæäают ïеðво-
стеïеннóю ðоëü микðоэëементов в наðó-
øении ïðоцессов остеоãенеçа ïðи óðовской 
боëеçни. Ïо-виäимомó, иçбыток иëи неäо-
статок оïðеäеëенныõ минеðаëüныõ соëей 
ïðивоäит к äеôицитó каëüциÿ в костной 
ткани эïиôиçов и ðаçвитию çабоëеваниÿ. 
Ñоãëасно äанным Ë.Ф. Êðав÷енко, ïðи этом 
наðóøаетсÿ обмен коëëаãена и ïðоисõоäит 
тоðмоæение ôибðиноëиçа, ÷то сïособствó-
ет наðóøению микðоциðкóëÿции в метаэ-
ïиôиçаðныõ отäеëаõ эïиôиçов, тоðмоæе-
нию ïðоцессов ðеãенеðации соеäинитеëü-
нотканныõ эëементов, наðóøению ïðоцес-
сов остеоãенеçа и ðаннемó синостоçиðо-
ванию с ïосëеäóющим ðаçвитием äеãене-
ðативныõ иçменений сóставныõ тканей и 
внóтðенниõ оðãанов. 

Îбсóæäаетсÿ такæе (особенно китай-
скими автоðами) çна÷ение ãиïосеëениçма 
– неäостатка в воäе и ïо÷ве сеëена. Îäна-
ко, сóществóет такæе мнение, ÷то çабоëе-
вание свÿçано не тоëüко с äеôицитом се-
ëена, высокой концентðацией оðãани÷ескиõ 
соеäинений (особенно ôоëиевой кисëоты) 
в ïитüевой воäе, но и тÿæеëым ïоðаæе-
нием çеðна ïëесневым ãðибком – Fusaria 
Sporotrichilla. Òоксины ãðибка ïовðеæäают 
õонäðоциты и óвеëи÷ивают обðаçование 
ïðоäóктов ïеðекисноãо окисëениÿ ëиïиäов 
(ÏÎË), ÷то ïовðеæäает обоëо÷ки кëеток и 
ïðивоäит к иõ ðаçðóøению, а ниçкое со-

äеðæание сеëена не моæет çащититü õон-
äðоциты от ïовðеæäениÿ токсинами и ïðо-
äóктами ÏÎË. Êðоме этоãо, õеëатным аãен-
том выстóïает ãóминоваÿ кисëота. Фоëие-
ваÿ кисëота и микотоксины çеðна ïовðеæ-
äают õонäðоциты и óвеëи÷ивают ÏÎË, а 
ниçкое соäеðæание сеëена не моæет çащи-
титü кëетки от ïовðеæäениÿ этими токси-
нами и ïðоäóктами ÏÎË. 

Ðоëü насëеäственности не äокаçана, оä-
нако Ф.Ï. Ñеðãиевский óстановиë, ÷то ó 
боëüныõ óðовской боëеçнüю в 2 ðаçа ÷аще, 
÷ем ó çäоðовыõ ëиц ðоæäаютсÿ боëüные 
äети. Þ.А. Домаев, иссëеäовав 461 семüю 
с боëеçнüю Êаøина-Áека, äокаçаë высо-
кий ïðоцент çабоëеваемости сðеäи кðов-
ныõ ðоäственников. Автоð ïоëаãает, ÷то 
это свиäетеëüствóет о насëеäственном ãе-
неçе óðовской боëеçни с неïоëным ïðоÿв-
ëением ãенотиïа, в ðеаëиçации котоðоãо 
боëüøаÿ ðоëü ïðинаäëеæит окðóæающей 
сðеäе энäеми÷ескоãо ðайона. Ïðеäðасïоëа-
ãающим ôактоðом, ïо äанным мноãиõ авто-
ðов, ÿвëÿетсÿ ðаõит, так как ãиïовитами-
ноç D óõóäøает óсвоение каëüциевыõ со-
ëей и, таким обðаçом, сïособствóет боëее 
ðаннемó и боëее выðаæенномó ðаçвитию 
óðовской боëеçни. Фактоðами, бëаãоïðиÿт-
ствóющими ðаçвитию боëеçни, моãóт бытü 
такæе иçбыто÷наÿ ôиçи÷ескаÿ наãðóçка и 
ïеðеоõëаæäение.

Áоëеçнü Êаøина-Áека иëи энäеми÷е-
скаÿ остеоïатиÿ ïоðаæает ïðеимóществен-
но äетей в ïеðиоä ðоста, ÷аще всеãо в воç-
ðасте 6-14 ëет, коãäа набëюäаетсÿ наибоëее 
интенсивный ðост скеëета. В ïоäðостковой 
ãðóïïе маëü÷ики стðаäают в 2 ðаçа ÷аще 
äево÷ек. Çабоëевание никоãäа не ðаçвива-
етсÿ ó äетей моëоæе 4 ëет, а ïосëе 25-ëет-
неãо воçðаста выÿвëÿетсÿ кðайне ðеäко. 

Ïðи боëеçни Êаøина-Áека имеет место 
ãенеðаëиçованный äеãенеðативный ïðоцесс 
в костÿõ и сóставаõ со çна÷итеëüным на-
ðóøением ïðоцессов окостенениÿ. Ïоðа-
æаютсÿ ãëавным обðаçом эïиôиçы и ме-
таôиçы äëинныõ тðóб÷атыõ костей. Ïðо-
цесс на÷инаетсÿ с äистðоôи÷ескиõ иçмене-
ний в çоне ïðеäваðитеëüноãо обыçвествëе-
ниÿ метаэïиôиçаðноãо отäеëа кости. Ïðи 
ноðмаëüном остеоãенеçе в этой çоне ïðоис-
õоäит сна÷аëа обыçвествëение, çатем ðас-
сасывание õðÿща и çамена еãо костной тка-
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нüю. Ïðи боëеçни Êаøина-Áека наðóøа-
ютсÿ оба ïðоцесса. Ïðоисõоäит ðаçðеæе-
ние çоны ïðеäваðитеëüноãо обыçвествëе-
ниÿ, çатем ее óтоëщение и скëеðоçиðова-
ние и, наконец, ïостеïенное ïоëное ис÷еç-
новение. На сóставныõ ïовеðõностÿõ ко-
стей ïоÿвëÿютсÿ мноæественные óãëóбëе-
ниÿ, боðоçäы и отвеðстиÿ, наïоминающие 
сосóäистые, всëеäствие ÷еãо всÿ сóставнаÿ 
ïовеðõностü каæетсÿ иçðытой, ïоðистой 
и äеôоðмиðóетсÿ. Ïðи этом эðоçиðование 
и äестðóкциÿ не ïðоÿвëÿютсÿ. Хаðактеð-
ны своеобðаçные óãëóбëениÿ сóставныõ 
вïаäин в виäе коëокоëа иëи ниøи, в кото-
ðые вкëиниваютсÿ ÷асти эïиôиçа, а так-
æе неðавномеðное óвеëи÷ение эïиôиçов в 
øиðинó. Òак как все эти иçменениÿ ëока-
ëиçóютсÿ в ðостковой çоне тðóб÷атыõ ко-
стей и ðаçвиваютсÿ в ïеðиоä наибоëüøе-
ãо ðоста скеëета, наðóøаетсÿ ноðмаëü-
ный ðост костей, ÷то обóсëавëивает ниçко-
ðосëостü этиõ боëüныõ. Òиïи÷но çамеäëе-
ние ðоста ôаëанã (ãëавным обðаçом сðеä-
ней ôаëанãи), ÷то веäет к коðоткоïаëости. 
В боëее ïоçäней стаäии ðаçвиваютсÿ ÿв-
ëениÿ äеôоðмиðóющеãо аðтðоçа, ÷емó сïо-
собствóет çна÷итеëüное иçменение конãðó-
энтности сóставныõ ïовеðõностей. Ïðоис-
õоäит так наçываемое ðаçвоëокнение, от-
сëаивание и äестðóкциÿ сóставноãо õðÿща, 
оäнако он моæет остатüсÿ и óтоëщенным. 
В этиõ сëó÷аÿõ не обðаçóютсÿ óïëотне-
ниÿ сóбõонäðаëüной кости (остеоскëеðоç), 
õаðактеðные äëÿ остеоаðтðоçа. Ðаçвиваю-
щиесÿ ïðи боëеçни Êаøина-Áека обиëüные 
остеоôиты бывают не тоëüко кðаевыми, но 
и моãóт «наïëыватü» на сóставнóю ïовеðõ-
ностü, иноãäа нависаÿ наä ней. Çна÷итеëü-
наÿ äеôиãóðациÿ сóставныõ ïовеðõностей 
ïðивоäит к иõ смещению и ïоäвывиõам, к 
çна÷итеëüной äеôоðмации сóстава и оãðа-
ни÷ению äвиæениÿ в нем. Анкиëоçов ни-
коãäа не обðаçóетсÿ. Деôоðмации сóставов, 
наðóøение статики и неïðавиëüное ðас-
ïðеäеëение наãðóçки сïособствóют обðа-
çованию мыøе÷ныõ контðактóð. В синови-
аëüной обоëо÷ке ïðоисõоäит çна÷итеëüнаÿ 
ãиïеðïëаçиÿ воðсин с ÷астым иõ отðывом 
и обðаçованием (вместе с кóсо÷ками некðо-
тиçиðованноãо õðÿща) свобоäныõ внóтðи-
сóставныõ теë («сóставные мыøи»). Èноãäа 
набëюäаютсÿ ÿвëениÿ ðеактивноãо синови-

ита. Ïðоисõоäит äеôоðмациÿ çамыкатеëü-
ныõ ïëастинок теë ïоçвонков с óãëóбëени-
ÿми в ниõ и внеäðением выстóïов меæïоç-
воно÷ныõ äисков. Îäнако в отëи÷ие от óç-
ëов Øмоðëÿ неïðеðывностü ïëастинки не 
наðóøена. Высота äисков моæет бытü то 
óвеëи÷енной, то óменüøенной. Воçмоæ-
но ôоðмиðование иçоãнóтости äисков. Ïо 
кðаÿм ïоçвонков обðаçóютсÿ çна÷итеëüные 
остеоôиты и иноãäа обыçвествëение ïеðеä-
ней ïðоäоëüной свÿçки. Ìикðоскоïи÷ески в 
основном веществе õðÿща обнаðóæивают-
сÿ некðоти÷еские ó÷астки – óменüøение 
коëи÷ества ïðотеоãëиканов, äемаскиðов-
ка коëëаãеновыõ воëокон, ðасïаä ôибðиëë 
коëëаãена. В сðеäней çоне моæно набëю-
äатü ïðоëиôеðацию õонäðоцитов. Ïеðе-
стðойка костныõ стðóктóð ðеçко çатоðмо-
æена. В äëинныõ костÿõ набëюäаютсÿ ëи-
нии остановки ðоста, ÷то óкаçывает на ïе-
ðиоäи÷еские ïеðеðывы в ðосте костей.

Дëÿ çабоëеваниÿ õаðактеðно õðони÷е-
ское ïðоãðессиðóющее те÷ение с мноæе-
ственными симметðи÷ными ïоðаæениÿ-
ми сóставов, с выðаæенными äеôоðмациÿ-
ми. Ó äетей и ïоäðостков çабоëевание ðаç-
виваетсÿ меäëенно и бессимïтомно. Ïеð-
вые ïðоÿвëениÿ çабоëеваниÿ – неïостоÿн-
ные, ноющие боëи в сóставаõ, мыøцаõ и 
ïоçвоно÷нике, скованностü, õðóст в сóста-
ваõ, ïаðестеçии и сóäоðоãи в ïаëüцаõ и в 
икðоноæныõ мыøцаõ. Ïðеæäе всеãо, ïоðа-
æаютсÿ II-IV меæôаëанãовые сóставы ки-
стей, и в некотоðыõ сëó÷аÿõ на этом ïðо-
цесс останавëиваетсÿ. Îäнако ÷аще на-
бëюäаетсÿ ïðоãðессиðование çабоëеваниÿ 
с ïоðаæением ëó÷еçаïÿстныõ, ëоктевыõ 
и остаëüныõ сóставов. Ïоðаæение сóста-
вов мноæественное и симметðи÷ное с ïо-
стеïенным ðаçвитием в ниõ óтоëщений, 
äеôоðмаций, оãðани÷ениÿ ïоäвиæности и 
небоëüøой мыøе÷ной атðоôии. Часто на-
бëюäаетсÿ искðивëение осей коне÷ности и 
ïаëüцев. Áоëи в сóставаõ ÷аще ïоÿвëÿют-
сÿ в ве÷еðне-но÷ное вðемÿ, имеют ноющий 
неïостоÿнный õаðактеð, моãóт ïоÿвëÿтüсÿ 
çна÷итеëüно ïоçæе ðаçвитиÿ äеôоðмации. 
Ïðи óщемëении «сóставной мыøи» воçни-
кает синäðом «бëокаäы сóстава» – ðеçкаÿ 
боëü, невоçмоæностü äвиæениÿ и быстðо 
ïðоõоäÿщее ïðиïóõание, ÷аще всеãо такие 
эïиçоäы отме÷аютсÿ в коëенном сóставе. 
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Дëÿ äиаãноçа боëеçни Êаøина-Áека 
весüма сóщественное çна÷ение имеет выðа-
æенный энäеми÷еский õаðактеð çабоëева-
ниÿ и õаðактеðный виä боëüноãо – ниçкий 
ðост, коðоткоïаëостü, обóсëовëенные наðó-
øением ðоста костей, наëи÷ие контðактóð, 
выðаæенный ïоÿсни÷ный ëоðäоç, çна÷и-
теëüнаÿ äеôоðмациÿ мноãиõ сóставов, óти-
наÿ ïоõоäка. Ñëеäóет ó÷итыватü такæе на-
÷аëо çабоëеваниÿ в äетском иëи ïоäðост-
ковом воçðасте, õðони÷еское ïðоãðессиðó-
ющее те÷ение, ðаçвитие äеôоðмаций беç 
восïаëитеëüноãо ïðоцесса в сóставаõ и õа-
ðактеðнóю ðентãеноëоãи÷ескóю каðтинó. 

Различают три степени тяжести за-
болевания:

I – óмеðенное óтоëщение ïðоксимаëü-
ныõ меæôаëанãовыõ сóставов II, III, IV 
ïаëüцев кистей, боëи ïðи наãðóçке, небоëü-
øое оãðани÷ение äвиæений в ëó÷еçаïÿст-
ныõ, ëоктевыõ и ãоëеностоïныõ сóставаõ;

II – мноæественное ïоðаæение сóставов 
с иõ óтоëщением, äеôоðмацией, õðóстом и 
оãðани÷ением äвиæений. Хаðактеðна атðо-
ôиÿ мыøц и мыøе÷ные контðактóðы. Ниç-
кий ðост (ó мóæ÷ин 160,2±0,6, ó æенщин 
146±0,5) и коðоткоïаëостü;

III – все сóставы äеôоðмиðованы и 
óтоëщены, äвиæениÿ в ниõ ðеçко оãðани-
÷ены. Ниçкий ðост (ó мóæ÷ин 160,2±0,6, ó 
æенщин 144±0,5), коðоткаÿ øеÿ, меäвеæüÿ 
ëаïа, genu valgum и genu varum, ïëоско-
стоïие, ãиïеðëоðäоç ïоÿсни÷ноãо отäеëа, 
óтинаÿ ïоõоäка. Ó æенщин äовоëüно ÷асто 
набëюäаетсÿ óçкий таç.

Êðоме этиõ иçменений, ïðи боëеçни Êа-
øина-Áека II и III стеïени тÿæести моãóт 
набëюäатüсÿ неðвно-äистðоôи÷еские на-
ðóøениÿ: ãоëовные боëи, каðäиаëãии, ïëо-
õой аïïетит, моðщинистаÿ коæа, тóскëые 
ноãти и воëосы. Довоëüно ÷асто ðаçвивают-
сÿ õðони÷еский атðоôи÷еский ðинит, ôа-
ðинãит, отит, бðонõит, эмôиçема ëеãкиõ, 
ãастðит, энтеðокоëит, веãето-сосóäистаÿ 
äистониÿ, миокаðäиоäистðоôиÿ, äеôоðма-
ции çóбов и ÷еëюстей, невðоëоãи÷еские на-
ðóøениÿ (астено-невðоти÷еский синäðом, 
энцеôаëоïатиÿ). Ïо меðе ïðоãðессиðова-
ниÿ çабоëеваниÿ сниæаютсÿ óмственные 
сïособности боëüноãо. Òемïеðатóðа теëа ó 
боëüныõ обы÷но ноðмаëüнаÿ. В анаëиçаõ 
кðови и мо÷и не обнаðóæиваетсÿ ïатоëоãи-

÷ескиõ откëонений. Òоëüко в 5-8% сëó÷аев 
отме÷ают ãиïоõðомнóю анемию, небоëüøой 
ëимôоцитоç и нейтðоïению. Îбðащает на 
себÿ внимание, ÷то ïðи иссëеäовании ми-
неðаëüноãо состава кðови отме÷аетсÿ ïо-
выøение óðовнÿ общеãо каëüциÿ и сниæе-
ние ôосôоðа, тоãäа как в мо÷е эти иçмене-
ниÿ абсоëютно ïðотивоïоëоæны.

Ïðи боëеçни Êаøина-Áека ïатоëоãи÷е-
ские ïðиçнаки на ðентãеноãðамме моãóт 
бытü боëее выðаæенными, ÷ем иçменениÿ 
сóставов ïðи осмотðе. Ðанüøе всеãо настó-
ïают обы÷но симметðи÷ные иçменениÿ в 
костÿõ кистей. Ñоãëасно äанным Д.Ã. Ðоõ-
ëина и Ф.Ï. Ñеðãиевскоãо, наибоëее ðан-
ние ïðиçнаки боëеçни оïðеäеëÿютсÿ в ме-
таэïиôиçаðныõ çонаõ, ãäе ïðоисõоäит ðост 
костей в äëинó. Ñна÷аëа ïоÿвëÿетсÿ ðаçðе-
æение çоны «ïðеäваðитеëüноãо обыçвест-
вëениÿ» метаôиçа, еãо не÷еткостü и неðав-
номеðное óтоëщение. Çона выãëÿäит как 
«скëеðоçиðованное ïоëóëóние». В äаëü-
нейøем эта çона ис÷еçает, в метаôиçе об-
ðаçóетсÿ ãëóбокое вäавëение (ниøа), кóäа 
ïоãðóæаетсÿ эïиôиç. Ïðи этом в эïиôи-
çе моæет обðаçоватüсÿ выстóï, вõоäÿщий 
в ниøó метаôиçа. Çатем настóïает óтоë-
щение метаôиçа и ïðеæäевðеменное кост-
ное сðащение метаôиçа и эïиôиçа. На сó-
ставной ïовеðõности эïиôиçа набëюäают-
сÿ ïовеðõностнаÿ äестðóкциÿ с вäавëени-
ем, асеïти÷еские некðоçы с ïосëеäóющим 
óтоëщением эïиôиçа и ðаçвитием ÿвëений 
äеôоðмиðóющеãо аðтðоçа. Îäнако сóстав-
наÿ щеëü моæет бытü ðасøиðена çа с÷ет 
обðаçованиÿ ниøи и óтоëщениÿ õðÿща. В 
õðÿще моãóт ôоðмиðоватüсÿ остðовки око-
стенениÿ, ÷то иноãäа соçäает ÷асти÷ный 
äвойной контóð сóставной ïовеðõности. В 
ïоçвоно÷нике обðаçóютсÿ мноæественные 
õðÿщевые óçëы (ãðыæи Øмоðëÿ) и «бó-
тыëкообðаçнаÿ» äеôоðмациÿ теë ïоçвон-
ков, а такæе виäны ïðиçнаки äеôоðмиðó-
ющеãо сïонäиëеçа.

Äèффåðåíöèàëüíыé äèàãíîз ïðîâîäÿò 
с ïеðви÷ным äеôоðмиðóющим остеоаð-
тðоçом. Ñëеäóет отметитü, ÷то ïосëеäний 
ðаçвиваетсÿ в сðеäнем и ïоæиëом воçðас-
те. Ïðи ïеðви÷ном äеôоðмиðóющем осте-
оаðтðоçе отсóтствóют такие õаðактеðные 
ïðиçнаки óðовской боëеçни, как ниçкоðос-
ëостü, коðоткоïаëостü, мыøе÷ные контðак-
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тóðы, а на ðентãеноãðамме не оïðеäеëÿют-
сÿ соответствóющие боëеçни Êаøина-Áека 
иçменениÿ стðóктóðы костной ткани (ки-
стоçнаÿ ïеðестðойка и øиðокие тðабекó-
ëы).

Äèффåðåíöèàëüíыé äèàãíîз ïðîâîäÿò 
такæе с остеоõонäðоïатиÿми, котоðые так-
æе ðаçвиваютсÿ в äетском воçðасте и ïðо-
текают беç восïаëитеëüныõ ÿвëений. Îäна-
ко необõоäимо ó÷итыватü, ÷то ïðи остео-
õонäðоïатиÿõ отсóтствóют мноæественные 
симметðи÷ные ïоðаæениÿ сóставов и ðеç-
ко выðаæенные äеôоðмации, а такæе кост-
ный некðоç с обðаçованием секвестðа, беç 
сóæениÿ сóставныõ щеëей и беç костныõ 
ðаçðастаний ïðи ïðовеäении ðентãеноãðа-
ôии.

Диôôеðенциðóÿ õðони÷еский ïоäаãðи-
÷еский аðтðит с боëеçнüю Êаøина-Áека, 
сëеäóет отметитü сëеäóющие отëи÷иÿ как 
в кëини÷еской каðтине (ëокаëиçациÿ ãëав-
ным обðаçом в сóставаõ стоï, остðые ïðи-
стóïы, наëи÷ие тоôóсов, ïовыøенное со-
äеðæание мо÷евой кисëоты в кðови), так 
и в ðентãеноëоãи÷ескиõ äанныõ (наëи÷ие 
окðóãëыõ костныõ äеôектов в месте отëо-
æениÿ мо÷екисëыõ соëей).

Диôôеðенциаëüнаÿ äиаãностика с ин-
ôекционными аðтðитами не ïðеäставëÿет 
çатðóäнений ввиäó отсóтствиÿ ïðи боëеç-
ни Êаøина-Áека ëюбыõ ïðиçнаков восïа-
ëитеëüноãо ïðоцесса в сóставаõ. 

Ïоскоëüкó иçменениÿ в метаэïиôиçаð-
ныõ отäеëаõ встðе÷аютсÿ ïðи всеõ çабо-
ëеваниÿõ, выçывающиõ тоðмоæение ðоста 
в äëинó, то боëеçнü Êаøина-Áека необõо-
äимо äиôôеðенциðоватü и с этими ïато-
ëоãи÷ескими ïðоцессами. Ïðи этом сëеäó-
ет ó÷итыватü, ÷то наïðимеð, ðаõит ðаçви-
ваетсÿ ó äетей ïеðвоãо ãоäа æиçни, а к 4-5 
ëетнемó воçðастó остаютсÿ тоëüко еãо ïо-
сëеäствиÿ, т.е. тоãäа, коãäа обы÷но ïоÿв-
ëÿетсÿ óðовскаÿ боëеçнü. «Ниøи» ïðи ðа-
õите ðаçвиваютсÿ в тðóб÷атыõ костÿõ ко-
не÷ностей, тоãäа как ïðи óðовской боëеç-
ни ïðеæäе всеãо в костÿõ кистей. Ïðи эн-
äокðинныõ наðóøениÿõ, свÿçанныõ с тоð-
моæением ïðоцесса ðоста «ниøи» на ðент-
ãеноãðамме, иçменениÿ не так выðаæены, 
как ïðи боëеçни Êаøина-Áека, кðоме тоãо, 
набëюäаютсÿ и äðóãие энäокðинные ðас-
стðойства. Ïðи õонäðоäистðоôии, котоðаÿ 

такæе ðаçвиваетсÿ в äетском воçðасте и 
имеет мноãо общиõ симïтомов с óðовской 
боëеçнüю (ниçкий ðост, óкоðо÷ение тðóб÷а-
тыõ костей, äеôоðмациÿ эïиôиçов и мета-
ôиçов с иõ ïðеæäевðеменным сðащением, 
ãиïеðëоðäоç, óтинаÿ ïоõоäка), ÷аще ïоðа-
æаютсÿ кðóïные сóставы: таçобеäðенные, 
коëенные и ïëе÷евые, ðеäко сóставы ки-
стей и стоï. Êðоме тоãо, õонäðоäистðоôиÿ 
обы÷но äебютиðóет óæе ó новоðоæäенныõ, 
тоãäа как боëеçнü Êаøина-Áека – ïосëе 
4-5 ëет æиçни ðебенка. Дëÿ õонäðоäистðо-
ôии õаðактеðны такие симïтомы, как óко-
ðо÷ение основаниÿ ÷еðеïа и çаïаäение ïе-
ðеносицы, котоðые отсóтствóют ïðи óðов-
ской боëеçни. 

Ïðи акðомеãаëии такæе набëюäаютсÿ 
óтоëщение эïиôиçов и õðÿщей, óïëоще-
ние и выстóïы на сóставныõ ïовеðõностÿõ, 
ðост костей в тоëщинó. Îäнако наðÿäó с 
этим выÿвëÿютсÿ õаðактеðные симïтомы: 
óтоëщение мÿãкиõ тканей и иçменение ÷е-
ðеïа (ãиïеðостоç своäа, выстóïание наä-
бðовныõ äóã, óвеëи÷ение тóðецкоãо сеäëа 
на ðентãеноãðамме), ÷то и сëеäóет ïðини-
матü во внимание ïðи ïðовеäении äиôôе-
ðенциаëüноãо äиаãноçа.

Лå÷åíèå бîëåзíè Êàшèíà-Бåêà наïðав-
ëено на óëó÷øение ôóнкции сóставов, ïо-
выøение тðóäосïособности, óменüøение 
боëей и мыøе÷ныõ контðактóð. Áоëеçнü 
ïðекðащаетсÿ ïðи восстановëении óðовнÿ 
сеëена в оðãаниçме, но иçменениÿ костной 
ткани, сôоðмиðовавøиесÿ ðанее, остают-
сÿ. Ïðи своевðеменной и ðеãóëÿðной теðа-
ïии в ðанней стаäии боëеçни ó 30% боëü-
ныõ (Ë.Ф. Êðав÷енко и соавт.) моæно äо-
битüсÿ обðатимости ïðоцесса, а в ïоçä-
ней – óменüøениÿ боëей, óëó÷øениÿ ïоä-
виæности сóставов и çамеäëениÿ ïðоãðес-
сиðованиÿ çабоëеваниÿ. Ïоëоæитеëüные 
ðеçóëüтаты äостиãаютсÿ ïðи наçна÷ении 
ïðеïаðатов каëüциÿ, ôосôоðа, сеëена, ви-
таминов Ñ, В1, В12 и биоëоãи÷ескиõ сти-
мóëÿтоðов (аëоэ, стекëовиäное теëо, АÒФ, 
ФиÁÑ и äð.) в со÷етании с метоäами ôи-
çиобаëüнеотеðаïии, ëе÷ебной ãимнастикой 
и массаæем. Весüма эôôективно äействие 
ðаäоновыõ ванн (3-6 кóðсов) в со÷етании 
с ïаðаôиновыми и ãðÿçевыми аïïëикаци-
ÿми на сóставы. Ïðименÿютсÿ такæе ðаï-
ные ванны, äиатеðмиÿ, óëüтðаçвóк и ÓВЧ 
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на сóставы. Ëе÷ение ðаäоновыми ваннами 
ïоçвоëÿет äобитüсÿ óëó÷øениÿ, ïо äанным 
Ф.Ï. Ñеðãиевскоãо, ó 80% боëüныõ. Ïосëе 
2-3 кóðсов ðаäоновыõ ванн (18-30 ïðоцеäóð 
с темïеðатóðой воäы 36-40°Ñ) Ë.Ф. Êðав-
÷енко набëюäаë не тоëüко óменüøение, но 
ис÷еçновение «ниø» на ðентãеноãðамме. В 
ïоçäней стаäии боëеçни ïðи выðаæенныõ 
необðатимыõ иçменениÿõ сóставов ðеко-
менäóют оðтоïеäоõиðóðãи÷еское ëе÷ение 
äëÿ óстðанениÿ контðактóð и восстановëе-
ниÿ äвиæении, а ïðи ïовтоðныõ бëокаäаõ 
сóстава – óäаëение сóставныõ «ниø». Вви-
äó отсóтствиÿ выðаæенноãо боëевоãо син-
äðома, ðеäкиõ и быстðо ïðоõоäÿщиõ вос-
ïаëитеëüныõ ïðоÿвëений в сóставаõ в на-
çна÷ении обеçбоëивающиõ и ïðотивовосïа-
ëитеëüныõ ïðеïаðатов эти боëüные обы÷но 
не нóæäаютсÿ.

Ïðîфèëàêòèêà бîëåзíè Êàшèíà-Бå-
êà çакëю÷аетсÿ в óстðанении неäостатка 
каëüциÿ и сеëена в воäе и ïо÷ве энäеми÷е-
скиõ ðайонов, ãäе ïðовоäитсÿ минеðаëиçа-
циÿ ïо÷вы, соçäаютсÿ сïециаëüные æивот-
новоä÷еские совõоçы с минеðаëüной ïоä-
коðмкой æивотныõ, снабæение насеëениÿ 
ïðивоçными ïðоäóктами и воäой иç аðте-
çианскиõ коëоäцев. Дети, ïоäðостки, беðе-
менные и коðмÿщие æенщины 2 ðаçа в ãоä 
ïоëó÷ают ïðеïаðаты каëüциÿ и витамины. 
В энäеми÷ескиõ ðайонаõ, как ïðавиëо, ïðо-
воäитсÿ óсиëенное вðа÷ебное набëюäение 
çа ôиçи÷еским ðаçвитием äетскоãо насеëе-
ниÿ. В цеëÿõ ïðоôиëактики ïðоãðессиðо-
ваниÿ и õðониçации боëеçни боëüным ðе-
коменäóют, ïо воçмоæности, ïеðесеëение 
иç энäеми÷ескоãо ðайона.
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ЕНДЕМІЧНИЙ ДЕФОРМУЮЧИЙ ОСТЕОАР-
ТРОЗ: ЕТІОЛОГІЯ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ, 

ПРОФІЛАКТИКА

Фролова Т.В., Охапкіна О.В.,  
Сороколат Ю.В., Колеушко К.Г.

Ðåзþìå. Ó ðоботі ïðеäставëено óçаãаëüнен-
нÿ істоðи÷ниõ, еïіäеміоëоãі÷ниõ, етіоëоãі÷ниõ, 
äіаãности÷ниõ, ïðоôіëакти÷ниõ та теðаïевти÷-
ниõ äаниõ щоäо енäемі÷ноãо äеôоðмóю÷оãо осте-

оаðтðоçó (çаõвоðюваннÿ Êаøина-Áека). Вðаõовó-
ю÷и çðостаю÷ó тенäенцію äо ïоãіðøеннÿ сó÷ас-
ноãо екоëоãі÷ноãо станó навкоëиøнüоãо сеðеäо-
вища, в÷еними äовеäена необõіäністü ïðовеäеннÿ 
äиôеðенційно¿ äіаãностики такиõ çаõвоðюванü, ÿк 
остеоõонäðоïаті¿, ïеðвинний äеôоðмóю÷ий остео-
аðтðоç, ðеактивні аðтðити та õðоні÷ний ïоäаãðи÷-
ний аðтðит.

Ключові слова: çаõвоðюваннÿ Êаøина-Áека, 
етіоëоãіÿ, äіаãностика, ïðоôіëактика, ëікóваннÿ.

ENDEMIC DEFORMING OSTEOARTROSIS: 
ETHIOLOGY, DYAGNOSTICS, TREATMENT, 

PROPHYLAXIS

Frolova T.V., Ohapkina О.V., Sorokolat Y.V., 
Koleushko E.G.

Summary. In the work the generalization of 
historical, epidemiological, diagnostic, prophylactic 
and therapeutic data of Endemic deforming 
osteoartrosis (Kashin-Beck disease) are shown. 
Taking into account the environment condition it 
is necessary to differentiate osteochondropathy, 
primary deforming osteoartrosis and gout artritis. 

Key words: Kashin-Beck disease, ethiology, dyagnostics, 
treatment, prophylaxis. 
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ÀêòóÀëüíÀ ïðîáëåìÀ

Àêòóàëüí³ñòü. На сüоãоäні в ëітеðатó-
ðі існóє веëика кіëüкістü наóковиõ äæеðеë, 
ïðисвÿ÷ениõ вив÷енню ãіïеðóðикемі¿, що 
ðоçвиваєтüсÿ не ëиøе ïðи ïоäаãðі, а й ïðи 
інøиõ ïатоëоãі÷ниõ станаõ, çокðема, існóє 
вçаємоçв’ÿçок міæ ðівнем се÷ово¿ кисëо-
ти та ðоçвитком метабоëі÷ноãо синäðомó, 
оæиðіннÿм, інсóëіноðеçистентністю, аðте-
ðіаëüною ãіïеðтенçією, ïðийомом äіóðети-
ків і ниçüкиõ äоç ацетиëсаëіциëово¿ кис-
ëоти, наäëиøковим óæиваннÿм аëкоãоëю, 
ëітнім віком та ниðковою неäостатністю [3, 
5, 11, 18, 19, 25].

Віäïовіäно äо ðекоменäацій EULAR, ãі-
ïеðóðикемією вваæаєтüсÿ ïіäвищеннÿ ðів-
нÿ се÷ово¿ кисëоти в сиðоватці кðові ïонаä 
360 мкмоëü/ë (≤6 мã/äë) [17]. Öей ïокаç-
ник і є виçна÷аëüним ïðи ëікóванні õвоðиõ 
іç ïоäаãðою ïðеïаðатами, що çниæóютü ðі-
венü се÷ово¿ кисëоти та óðатів ó оðãаніçмі. 
Ñе÷ова кисëота є кінцевим ïðоäóктом ðоç-
щеïëеннÿ ïóðинів і виäіëÿєтсÿ ç оðãаніçмó 
ниðками. Ó çäоðовиõ осіб ïðотÿãом 24 ãо-
äин іç се÷ею виäіëÿєтüсÿ 400–600 мã се÷о-
во¿ кисëоти. Дæеðеëом óтвоðеннÿ се÷ово¿ 
кисëоти ó оðãаніçмі є ïóðинові сïоëóки, що 
наäõоäÿтü ç ¿æею або óтвоðюютüсÿ ó оðãа-
ніçмі ïіä ÷ас обмінó нóкëеотиäів [7, 19].

Ãіïеðóðикеміÿ є ÷астою çнаõіäкою ïðи 
обстеæенні ïацієнтів в амбóëатоðниõ та 
стаціонаðниõ óмоваõ, що навоäитü ëікаðів 
ó ïеðøó ÷еðãó на äóмкó ïðо äіаãноç «ïоäа-
ãðа» [1, 24].

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) [2, 
9]. 

Ñеðеä ïðи÷ин, що ïðиçвоäÿтü äо нако-
ïи÷еннÿ óðатів ó оðãаніçмі, ïеðøо÷еðãовó 
ðоëü віäвоäÿтü ïіäвищенню óтвоðеннÿ се-
÷ово¿ кисëоти та çниæенню екскðеці¿ óðа-
тів ниðками. На ïоäаãðó ÷астіøе õвоðіютü 
÷оëовіки (сïіввіäноøеннÿ ÷оëовіки/æінки 
становитü 20:1). Ó ÷оëовіків ó ноðмі сïо-
стеðіãаєтüсÿ біëüø високий ðівенü се÷ово¿ 
кисëоти в ïëаçмі кðові. Ïік çаõвоðюванос-
ті в ÷оëовіків ïðиïаäає на вік 35–50 ðоків, 
ó æінок – 55–70 ðоків, ïðоте ïоäаãðа моæе 
ðоçвиватисÿ в біëüø моëоäомó віці та сïо-
стеðіãаєтüсÿ навітü ó äітей [8]. 
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ГІПЕРУРИКЕМІЯ ТА ПОДАГРА:  
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Поворознюк В.В., Дубецька Г.С.

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

Ðåзþìå. Ïðобëема ãіïеðóðикемі¿ та ïоäаãðи набóëа особëивоãо çна÷еннÿ çа останні ðоки, що обóмовëено 
çбіëüøеннÿм ÷астоти äано¿ ïатоëоãі¿ ó світовій ïоïóëÿці¿. Ïоøиðеністü ïоäаãðи в ðіçниõ ðеãіонаõ 
ваðіює в øиðокиõ 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 неоäнакова ÷астота ïоäаãðи в ïоïóëÿці¿: 0,05% в ßïоні¿, 0,15-0,17% в Êита¿, 
0,65% в Німе÷÷ині, в ÑØА цей ïокаçник становитü 0,84%. Ç ëітеðатóðниõ äæеðеë віäомо, що ïо-
øиðеністü ãіïеðóðикемі¿ скëаäає 5-12%. В Óкðа¿ні ïоøиðеністü ïоäаãðи скëаäає 0,4% äоðосëоãо на-
сеëеннÿ, ïоøиðеністü ãіïеðóðикемі¿ – 15–20%. Ó çвÿçкó іç цим ïитаннÿ своє÷асно¿ äіаãностики та 
ëікóваннÿ ïоäаãðи та ãіïеðóðикемі¿ çаëиøаютüсÿ актóаëüними. Неçваæаю÷и на те, що ïоäаãðа є 
оäним іç найäавніøиõ çаõвоðюванü ëюäини, ÷астота äіаãности÷ниõ ïомиëок ïðи ¿¿ виçна÷енні çа-
ëиøаєтüсÿ äóæе високою. Îскіëüки оäним іç ïðоÿвів ïоäаãðи є ãіïеðóðикеміÿ, що виникає й ïðи 
інøиõ ïатоëоãі÷ниõ станаõ, цÿ ïатоëоãіÿ ïотðебóє äетаëüноãо вив÷еннÿ.

Ключові слова: ãіïеðóðикеміÿ, ïоäаãðа, се÷ова кисëота.
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Неçваæаю÷и на те, що ïоäаãðа є оäним 
іç найäавніøиõ çаõвоðюванü ëюäини, ÷ас-
тота äіаãности÷ниõ ïомиëок ïðи ¿¿ виçна-
÷енні 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. 

²ñòîðè÷í³ àñïåêòè. Вïеðøе ïатоëоãі÷ний 
стан, що наãаäóвав ïоäаãðó, бóв оïисаний 
Ãіïокðатом ó V ст. äо н.е. Öей äавнüоãðецü-
кий ëікаð та ðеôоðматоð анти÷но¿ меäи-
цини наçивав äане çаõвоðюваннÿ «õвоðо-
бою баãатиõ ëюäей». Ïеðøий виïаäок сі-
мейно¿ ïоäаãðи оïисав Ñенека в ² ст. äо н.е., 
а в ²²² ст. Ãаëен ïоäає ïеðøі віäомості ïðо 
тоôóси. Òеðмін «ïоäаãðа» бóв çаïðоïонова-
ний Віëüãаðäóеном ó Х²²² ст. Ç äавніõ ÷асів 
віäомі й інøі наçви ïоäаãðи: «õвоðоба коðо-
ëів» та «õвоðоба ãені¿в» [1, 9].

Анãëійсüкий ëікаð Å. Orowan (1956) на-
маãавсÿ ïоÿснити ðоçвиток ïоäаãðи в ãені-
¿в, оскіëüки ще в äавнинó бóëо віäçна÷ено, 
що на ïоäаãðó õвоðіютü веëикі ïоëковоä-
ці та ïðавитеëі, çокðема Îëексанäð Ìаке-
äонсüкий, Êаðë Х²², Ïетðо ², а такоæ такі 
віäомі особистості, ÿк Ìікеëанäæеëо, Ðó-
бенс, Ðембðанäт, Ñтенäаëü, Ãаëіëей, Даð-
він, Нüютон, Ëейбніц, Ðенóаð. Çаãаäковий 
çв’ÿçок міæ äосÿãненнÿми ãені¿в та ïоäа-
ãðою ïоÿснюваëи тим, що се÷ова кисëота 
çа своєю õімі÷ною стðóктóðою бëиçüка äо 
стимóëÿтоðів ðоçóмово¿ äіÿëüності коôе¿-
нó та теобðомінó, томó накоïи÷еннÿ се÷о-
во¿ кисëоти в кðові (ãіïеðóðикеміÿ) сïðиÿє 
ïокðащенню ðоботи моçкó ëюäини [22]. 

Êëаси÷ний кëіні÷ний оïис ïоäаãðи 
çäійснив ó 1685 ðоці анãëійсüкий ëікаð Ò. 
Sydenham ó книçі «Òðактат ïðо ïоäаãðó». 
Даю÷и õаðактеðистикó боëüовомó 
синäðомó ïðи äаній ïатоëоãі¿, він ïоðівнÿв 
ці віä÷óттÿ ç боëÿми віä çаæимó в ïðесі [1].

Ïîшèðåí³ñòü ïîäàãðè òà ã³ïåðóðèêåì³¿. 
Ó 1987 ðоці E.W. Campion віäçна÷ив, що 
щоðі÷на çаõвоðюваністü на ïоäаãðó в осіб 
іç ðівнем се÷ово¿ кисëоти в меæаõ 0,415–
0,530 мкмоëü/ë становитü 0,5%, а ÿкщо ¿¿ 
ðівенü ïеðевищóє 0,535 мкмоëü/ë, çаõво-
ðюваністü сÿãає 4,5%.

На сüоãоäні äані щоäо ïоøиðеності ïо-
äаãðи та ãіïеðóðикемі¿ сóïеðе÷ëиві. Ïоøи-
ðеністü ïоäаãðи в ðіçниõ ðеãіонаõ ваðіює в 

øиðокиõ меæаõ – віä 0,01% äо 0,37%, і ба-
ãато в ÷омó ïов’ÿçана ç особëивостÿми õаð-
÷óваннÿ насеëеннÿ. Високий ðівенü çаõво-
ðюваності õаðактеðний äëÿ інäóстðіаëüно 
ðоçвинóтиõ кðа¿н, ïðоте в ниõ віäçна÷а-
єтüсÿ неоäнакова ÷астота ïоäаãðи в ïоïó-
ëÿці¿: 0,05% в ßïоні¿; 0,15%–0,17% ó Êита¿; 
0,65% ó Німе÷÷ині. Ïоøиðеністü ãіïеðóðи-
кемі¿ становитü 5%–12% [1].

Çа äаними інøиõ наóковців, ïоøиðе-
ністü ïоäаãðи становитü віä 0,06% äо 3% äо-
ðосëоãо насеëеннÿ; ïоøиðеністü ãіïеðóðи-
кемі¿ – віä 2% äо 20%. Ïðи цüомó виÿвëено 
ðеãіони ç найбіëüø високою ÷астотою ãіïе-
ðóðикемі¿ – 60% (Фіëіïïіни, Нова Çеëанäіÿ, 
остðови Òиõоãо океанó) [22].

Ïік çаõвоðюваності в ÷оëовіків ïðиïаäає 
на вік 35–50 ðоків, ó æінок – 55–70 ðоків. 
Ïðоãности÷но несïðиÿтëивим вваæаєтüсÿ 
ðоçвиток õвоðоби ó віці äо 30 ðоків [9]. Çа 
äаними äосëіäæенü бðитансüко¿ ïоïóëÿці¿, 
ïік çаõвоðюваності ïðиïаäає на віковó ãðó-
ïó 75–84 ðоки (ðис.1). 

Ðèñ. 1. Çàхâîðþâàí³ñòü íà ïîäàãðó зàëåжíî â³ä 
â³êó òà ñòàò³ [Mikus T., Farrar G. et al., 2005].

Îбì³í ñå÷îâî¿ êèñëîòè â íîðì³. Ñе÷ова 
кисëота є кінцевим ïðоäóктом ðоçщеïëен-
нÿ ïóðинів і виäіëÿєтсÿ ç оðãаніçмó ниð-
ками. Êëіðенс се÷ово¿ кисëоти õаðактеðи-
çóє об’єм кðові, çäатний о÷иститисÿ в ниð-
каõ віä се÷ово¿ кисëоти çа 1 õв. Ó ноðмі цей 
ïокаçник äоðівнює 9 мë/õв. Ó ноðмі мета-
боëіçм óðатів ó ниðкаõ виçна÷аєтüсÿ 4 ме-
õаніçмами: кëóбо÷ковою ôіëüтðацією, ðе-
абсоðбцією, канаëüцевою секðецією та ïо-
стканаëüцевою ðеабсоðбцією. На віäмінó 
віä ниðок ðеабсоðбціÿ óðатів ó øëóнково-
киøковомó тðакті ïасивна й çаëеæитü віä 
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концентðаці¿ óðатó в ïðосвіті киøе÷ника 
[16]. 

Дæеðеëом óтвоðеннÿ се÷ово¿ кисëоти ó 
оðãаніçмі є ïóðинові сïоëóки, ÿкі наäõо-
äÿтü ç ¿æею або óтвоðюютüсÿ ó оðãаніçмі 
ïіä ÷ас обмінó нóкëеотиäів. Ó ïëаçмі кðові 
се÷ова кисëота çнаõоäитüсÿ ó виãëÿäі віëü-
ниõ óðатів натðію.

Ñинтеç ïóðинів ïо÷инаєтüсÿ ó оðãаніç-
мі ç тоãо, що ç моëекóë ôосôоðибоçиë-
ïіðоôосôатó та ãëóтамінó ïіä вïëивом 
ôеðментó амінотðансôеðаçи óтвоðюєтü-
сÿ ôосôоðибоçиëамін. Даëі іç ціє¿ сïоëóки 
óтвоðюєтüсÿ ïеðøий ïóðиновий нóкëеотиä 
– іноçинова кисëота, çна÷на ÷астина ÿко¿ 
ïеðетвоðюєтüсÿ в ïóðинові нóкëеотиäи нó-
кëе¿новиõ кисëот – аäеніëовó та ãóаніëовó, 
ÿкі є бóäівеëüним маðкеðом нóкëе¿новиõ 
кисëот. Îäнак ÷астина аäеніëово¿ та ãóа-
ніëово¿ кисëот катабоëіçóєтüсÿ, ïеðетвоðю-
ю÷исü ó ïðості ïóðини: ãóанін, ксантин та 
інøі, ÿкі ïіä вïëивом ôеðментó ксантинок-
сиäаçи тðансôоðмóютüсÿ в се÷овó кисëо-
тó. Çна÷на ¿õ ÷астина ïðи ó÷асті ôеðментó 
ãіïоксантин-ãóанін-ôосôоðибоçиë-тðанс-
ôеðаçи çновó óтвоðює ãóаніëовó кисëотó. 
Òаким ÷ином, беçïосеðеäнім ïоïеðеäником 
се÷ово¿ кисëоти є ïóðини – ãóанін і ксан-
тин [1].

Çаïаси се÷ово¿ кисëоти ó оðãаніçмі скëа-
äаютü ó ноðмі 1000 мã ïðи øвиäкості ¿õ 
оновëеннÿ в меæаõ 650 мã/äобó, тобто ïðо-
тÿãом äоби іç çаïасів вибóває 650 мã се÷о-
во¿ кисëоти й стіëüки æ ïоïовнюєтüсÿ. Îб-
мін се÷ово¿ кисëоти в ноðмі ïоäаний сõема-
ти÷но на ðис. 2.

Ïîðóшåííÿ îбì³íó ñå÷îâî¿ êèñëîòè.
Виäіëÿютü тðи ôоðми ïоðóøеннÿ ïóðи-

новоãо обмінó: 
1) метабоëі÷на ôоðма; 
2) ниðкова ôоðма; 
3) çміøана ôоðма. 
Ïðи метабоëі÷ній ôоðмі ïіäвищóєтü-

сÿ синтеç се÷ово¿ кисëоти, оскіëüки ó оð-
ãаніçм ç ¿æею наäõоäитü веëика кіëüкістü 
сóбстðатів óтвоðеннÿ ïóðинів (саðäини, ïе-
÷інка, ниðки, сóõе вино). Ïеðвинна ãіïеð-
ïðоäóкціÿ ïов’ÿçана ç äеôектом ôеðмент-
ноãо синтеçó се÷ово¿ кисëоти. Втоðинна 
ãіïеð ïðоäóкціÿ çóмовëена ïіäвищеним ðоç-
ïаäом кëітин ïðи аëкоãоëіçмі, ãемобëас-
тоçаõ, õðоні÷номó ãемоëіçі. Ïðи ниðковій 
ôоðмі çменøена екскðеціÿ се÷ово¿ кисëо-
ти ïов’ÿçана ç ниçüкою канаëüцевою ðеаб-
соðбцією. Деôекти екскðеці¿ моæóтü бóти 
çóмовëені ïоðóøеннÿм ôóнкці¿ ниðок, 
çменøеннÿм об’ємó ïоçакëітинно¿ ðіäини, 
äією аëкоãоëю та ëікаðсüкиõ çасобів, аðте-

Ðèñ. 2. Îбì³í ñå÷îâî¿ êèñëîòè â íîðì³.
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ðіаëüною ãіïеðтенçією. Ïðи çміøаній ôоð-
мі оäно÷асно ïіäвищóєтüсÿ синтеç се÷ово¿ 
кисëоти та çниæóєтüсÿ ¿¿ екскðеціÿ [9].

Çа тиïом ïоðóøеннÿ обмінó се÷ово¿ кис-
ëоти та ïóðинів ïоäаãðа кëасиôікóєтüсÿ 
настóïним ÷ином: 

1) ïеðвинне ïоðóøеннÿ обмінó се÷о-
во¿ кисëоти та ïóðинів (ноðмаëüна екскðе-
ціÿ се÷ово¿ кисëоти віäçна÷аєтüсÿ ó 80–
90% виïаäків ïеðвинно¿ ïоäаãðи; ïіäвище-
на екскðеціÿ – 10–20%; іäіоïати÷на ïоäаãðа 
становитü 99% ïеðвинно¿ ïоäаãðи); 

2) втоðинне ïоðóøеннÿ обмінó се÷ово¿ 
кисëоти та ïóðинів (äеôіцит ãëюкоçо-6-
ôосôатаçи – õвоðоба Ãіðке; õðоні÷ний ãе-
моëіç, ëімôоïðоëіôеðативні çаõвоðюван-
нÿ); 

3) ниðковий меõаніçм ïоðóøеннÿ (енäо-
ãенні метабоëіти, õðоні÷на ниðкова неäо-
статністü, тðиваëий ïðийом меäикаментів) 
[1].

Ïàòîãåíåòè÷í³ ìåхàí³зìè ïîäàãðè÷íî-
ãî óðàжåííÿ. В ïатоãенеçі ïоäаãðи виäі-
ëÿютü тðи основні ëанки: ãіïеðóðикеміÿ та 
накоïи÷еннÿ óðатів ó оðãаніçмі, віäкëаäан-
нÿ óðатів ó тканинаõ та ãостðе ïоäаãðи÷не 
çаïаëеннÿ.

Ïðи ãіïеðóðикемі¿ ïіäвищóєтüсÿ концен-
тðаціÿ се÷ово¿ кисëоти в синовіаëüній ðіäи-
ні, виникає ¿¿ кðистаëіçаціÿ та ïðоникненнÿ 
в õðÿщ і синовіаëüнó обоëонкó, äе се÷ова 
кисëота віäкëаäаєтüсÿ ó виãëÿäі ãоëковиõ 
кðистаëів се÷окисëоãо натðію. Ñиновіаëü-
ні кëітини ïðоäóкóютü цитокіни (інтеð-
ëейкін-1, -6, -8, ôактоð некðоçó ïóõëини). 
²мóноãëобóëіни та комïоненти комïëемен-
тó ïоãëинаютü óðати, стимóëюю÷и ôаãоци-
таðнó активністü нейтðоôіëів [2]. Êðистаëи 
ïоøкоäæóютü нейтðоôіëи, а ëіçосомаëüні 
ôеðменти, що виäіëÿютüсÿ в синовіаëüнó 
ïоðоæнинó, сïðиÿютü ðоçвиткó çаïаëен-
нÿ. Êðистаëи се÷ово¿ кисëоти çäатні такоæ 
віäкëаäатисÿ в інтеðстиці¿ ниðок. 

Êëàñèф³êàö³ÿ ã³ïåðóðèêåì³¿. Ó меäи÷ній 
ëітеðатóðі ÷асто моæна çóстðіти теðміни: 
беçсимïтомна та втоðинна ãіïеðóðикеміÿ. 
Áеçсимïтомна ãіïеðóðикеміÿ – це стан, що 
сóïðовоäæóєтüсÿ ïіäвищеннÿм ðівнÿ се-
÷ово¿ кисëоти в кðові çа віäсóтності симï-
томів оðãаніçаці¿ кðистаëів ó бóäü-ÿкомó 
оðãані (беç наÿвності оçнак ïоäаãðи). Ðе-
çóëüтати Фðемінãемсüкоãо äосëіäæеннÿ çа-

свіä÷óютü, що в коæноãо øостоãо ÷оëовіка 
та коæно¿ тðетüо¿ æінки ïðи ãіïеðóðикемі¿ 
(се÷ова кисëота в меæаõ 7-7,9 мã%) ðоçви-
ваëасü ïоäаãðа, а ïðи óðикемі¿ ïонаä 8 мã% 
÷астота ðоçвиткó ïоäаãðи в ÷оëовіків äо-
сÿãаëа 36,7% [24]. Втоðинна ãіïеðóðикеміÿ 
виникає ïðи баãатüоõ çаõвоðюваннÿõ, çо-
кðема ïðи õðоні÷номó мієëоëейкоçі, ãемо-
ëіти÷ній анемі¿, мієëомній õвоðобі, неôðи-
таõ, ãіïеðтиðеоçі, токсикоçі ваãітниõ, аðте-
ðіаëüній ãіïеðтенçі¿ [18].

Ãіïеðóðикемію ïðийнÿто ðоçäіëÿти на 
äві ãðóïи: 

1. Ïеðвинна ãіïеðóðикеміÿ, що виникає 
çа віäсóтності бóäü-ÿкоãо сóïóтнüоãо çа-
õвоðюваннÿ або ïðийомі меäикаментів, ÿкі 
ïоðóøóютü обмін се÷ово¿ кисëоти. 

2. Втоðинна ãіïеðóðикеміÿ, ÿка ðоçвива-
єтüсÿ внасëіäок ïіäвищено¿ ïðоäóкці¿ óðа-
тів або çниæеннÿ ¿õ ниðковоãо кëіðенсó в 
ðеçóëüтаті інøиõ çаõвоðюванü, ïоðóøеннÿ 
äієти, ïðийомó меäикаментів, äі¿ токсинів. 

Ðоçвиток ãіïеðóðикемі¿ сõемати÷но ïо-
äаний на ðис. 3 ó виãëÿäі ãіïеðóðикемі÷но-
ãо каскаäó.

Ðèñ. 3. Ã³ïåðóðèêåì³÷íèé êàñêàä.

Êë³í³êà òà ä³àãíîñòèêà ïîäàãðè. Ãостðий 
ïоäаãðи÷ний аðтðит (ðис. 4) най÷астіøе 
ðоçïо÷инаєтüсÿ ç óðаæеннÿ оäноãо або äе-
кіëüкоõ сóãëобів ниæніõ кінцівок, ïеðеваæ-
но ïеðøоãо ïëюснеôаëанãовоãо, сеðеäнüо-
таðçаëüниõ або коëінниõ сóãëобів [13-15].

Най÷астіøе в ðанковó ïоðó виникає 
біëü, набðÿк та еðитема, ÿкі іç ÷асом на-
ðостаютü і сÿãаютü ïікó ïðотÿãом 24–48 ãо-
äин. Áоëüовий синäðом ïðи ïоäаãðи÷номó 
аðтðиті ðіçко виðаæений [2, 12, 20].
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Ðèñ. 4. Óðàжåííÿ ïåðшîãî ïëþñíåфàëàíãîâîãî ñó-
ãëîбà ïðè ïîäàãðè÷íîìó àðòðèò³.

Ãостðа ïоëісóãëобова ôоðма ïоäаãðи 
тðаïëÿєтüсÿ ðіäøе, аëе õаðактеðиçóєтü-
сÿ тÿæкою кëіні÷ною каðтиною. Çаãостðен-
нÿ õвоðоби ÷асто сóïðовоäæóєтüсÿ ïіäви-
щеннÿм темïеðатóðи тіëа та ëейкоцитоçом 
(іноді >40•109/ë), томó в цей ïеðіоä необ-
õіäно ïðовоäити äиôеðенціаëüнó äіаãнос-
тикó ç ãостðим сеïти÷ним аðтðитом. Часті 
ðециäивóю÷і ãостðі ïðистóïи çóмовëюютü 
ðоçвиток õðоні÷но¿ вóçëиково¿ ïоäаãðи. Òо-
ôóси моæóтü ç’ÿвëÿтисÿ на çавиткó вóõа, 
наä ëіктüовими та міæôаëанãовими сóãëо-
бами внасëіäок віäкëаäеннÿ кðистаëів мо-
ноóðатó натðію; наä остеоаðтðити÷ними 
вóçëиками Ãебеðäена або Áóøаðа віäïовіä-
но в äистаëüниõ і ïðоксимаëüниõ міæôа-
ëанãовиõ сóãëобаõ, особëиво в æінок ëіт-
нüоãо вікó [7]. Вóçëикова ïоäаãðа ïðи тÿæ-
комó ïеðебіãó ïðиçвоäитü äо ðоçвиткó 
еðоçій та äестðóкці¿ сóãëобів (ðис. 5). 

Ðèñ. 5. Оглядова рентгенограма кисті при тяжкій 
формі подагри. 

Ï ð и м і т к а .  Ïоçна÷ені стðіëкою еðоçі¿ навко-
ëо ïðоксимаëüно¿ ôаëанãи.

Ç ëітеðатóðниõ äæеðеë віäомо, що äëÿ 
äіаãностики ïоäаãðи викоðистовóютüсÿ ðіç-
ні кðитеðі¿ [12].

Римські діагностичні критерії подагри 
(1961-1963 рр.)

1. Вміст се÷ово¿ кисëоти в кðові 0,42 
ммоëü/ë (7 мã%) ó ÷оëовіків та 0,36 
ммоëü/ë (6 мã%) ó æінок.

2. Òоôóси в äіëÿнці сóãëобів.
3. Êðистаëи се÷окисëоãо натðію в 

синовіаëüній ðіäині або віäкëаäаннÿ 
се÷окисëиõ соëей ó тканинаõ, 
çнайäені õімі÷ним або мікðоскоïі÷ним 
äосëіäæеннÿми.

4. Òо÷на інôоðмаціÿ ç анамнеçó ïðо óðа-
æеннÿ сóãëобів (набðÿк іç ïðистóïами 
ãостðоãо боëю). Ðаïтовий ïо÷аток і ïо-
вна кëіні÷на ðемісіÿ ÷еðеç 1–2 тиæні.

Діаãноç вваæаєтüсÿ віðоãіäним, ÿкщо ïо-
çитивні 2 кðитеðі¿.

Діагностичні критерії подагри 
(Американська колегія ревматологів, 1989, 

рекомендовані ВООЗ, 2003)
². Хаðактеðні кðистаëі÷ні óðати в сино-

віаëüній ðіäині сóãëоба і/або
²². Òоôóси, ÿкі містÿтü кðистаëі÷ні óðа-

ти, ïіäтвеðäæені õімі÷ною ÷и ïоëÿðиçацій-
ною мікðоскоïією, і/або

²²². Ïоçитивні 6 іç 12 ïеðеðаõованиõ 
ниæ÷е оçнак:
1. Áіëüø ніæ оäна ãостðа атака аðтðитó в 

анамнеçі.
2. Ìаксимаëüно виðаæене çаïаëеннÿ сó-

ãëоба вæе в ïеðøó äобó.
3. Ìоноаðтикóëÿðний õаðактеð аðтðитó.
4. Ãіïеðеміÿ øкіðи наä óðаæеним сóãëо-

бом.
5. Набðÿк або біëü, ÿкі ëокаëіçóютüсÿ в ² 

ïëюснеôаëанãовомó сóãëобі.
6. Îäнобі÷не óðаæеннÿ сóãëобів стóïні.
7. Ïіäøкіðні вóçëики, ÿкі наãаäóютü то-

ôóси.
8. Ãіïеðóðикеміÿ.
9. Îäнобі÷не óðаæеннÿ ² ïëюснеôаëанãо-

воãо сóãëоба.
10. Асиметðи÷ний набðÿк óðаæеноãо сó-

ãëоба.
11. Ðентãеноëоãі÷но: сóбкоðтикаëüні кісти 

беç еðоçій.
12. Віäсóтністü ôëоðи в синовіаëüній ðіäи-

ні сóãëоба. 
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Л³êóâàííÿ òà ïðîф³ëàêòèêà ïîäàãðè é 
ã³ïåðóðèêåì³¿. На сüоãоäні ще немає оäно-
стайно¿ äóмки ексïеðтів ïðо необõіäністü 
ëікóваннÿ «асимïтомно¿» ãіïеðóðикемі¿ 
або беçтоôóсно¿ ïоäаãðи. Öе çнайøëо віäо-
бðаæеннÿ в останніõ (2006 ð.) ðекоменäа-
ціÿõ ªвðоïейсüко¿ ïðотиðевмати÷но¿ ëіãи 
(EULAR) щоäо ëікóваннÿ ïоäаãðи, äе ïо-
каçаннÿми äо çниæеннÿ ðівнÿ се÷ово¿ кис-
ëоти в ïëаçмі кðові є ðециäивóю÷і сóãëобо-
ві атаки, наÿвністü аðтðоïаті¿, тоôóсів або 
тиïовиõ ðентãеноãðаôі÷ниõ çмін ó кісткаõ. 
Ëікóваннÿ ïðи ãіïеðóðикемі¿ ïоëÿãає ó віä-
новëенні баëансó міæ ïðоäóкцією се÷ово¿ 
кисëоти та ¿¿ вивеäеннÿм. Áаçисна теðаïіÿ 
ïеðеäба÷ає çастосóваннÿ óðикоäеïðесив-
ниõ і óðикоçóðи÷ниõ çасобів, а в ðаçі на-
ÿвності óðоëітіаçó – óðикоëіти÷ниõ ïðеïа-
ðатів. До неôаðмакоëоãі÷ниõ метоäів, ÿкі 
äоïовнюютü, аëе не çамінюютü баçисне ëі-
кóваннÿ ïоäаãðи, наëеæатü çаõоäи щоäо 
çменøеннÿ маси тіëа, äотðиманнÿ ниçüко-
ïóðиново¿ äієти (стіë ¹ 6 та 6ª çа Ïевçне-
ðом), обмеæеннÿ вæиваннÿ аëкоãоëю (осо-
бëиво ïива та вина, ÿкі містÿтü моëібäен, 
що є коôактоðом ксантиноксиäаçи), ôіто-, 
баëüнео-, ôіçіотеðаïіÿ. Віäïовіäно äо ðеко-
менäацій EULAR аëоïóðиноë є основним 
óðикоäеïðесивним ïðеïаðатом äëÿ çни-
æеннÿ ðівнÿ се÷ово¿ кисëоти ïðи õðоні÷ній 
ãіïеðóðикемі¿. Öей ïðеïаðат бëокóє ôеð-
мент ксантиноксиäаçó, внасëіäок ÷оãо ïðи-
ãні÷óєтüсÿ ïеðетвоðеннÿ ãіïоксантинó на 
ксантин і äаëі – на се÷овó кисëотó [17]. До-
веäено, що çавäÿки оäно÷асномó ïðиçна-
÷енню коëõіцинó в ниçüкій äоçі (0,6–1,2 мã 
на äенü) ïðотÿãом 3–6 місÿців ðаçом ç ïðе-
ïаðатами äëÿ çниæеннÿ ðівнÿ óðатів çмен-
øóєтüсÿ ðиçик ðоçвиткó ïовтоðниõ ïðи-
стóïів ïоäаãðи [7].

Фебóксостат – новий неïóðиновий ан-
таãоніст ксантиноксиäаçи, що çастосовóютü 
äëÿ çниæеннÿ ðівнÿ се÷ово¿ кисëоти. Éоãо 
еôективністü ïоðівнюютü ç аëоïóðиноëом. 
Вваæаютü, що ôебóксостат моæе бóти ко-
ðисним ïацієнтам іç õðоні÷ною ниðковою 
неäостатністю, ó ÿкиõ óтðимóєтüсÿ ïіäви-
щений ðівенü се÷ово¿ кисëоти, оскіëüки він 
ïеðеваæно виäіëÿєтüсÿ ïе÷інкою [13].

Ïðибëиçно в 60% ïацієнтів, ÿкі ïеðе-
несëи ïðистóï ïоäаãðи, ïðотÿãом 12 місÿ-
ців ðоçвиваєтüсÿ ðециäив çаõвоðюваннÿ, 

томó в міæïðистóïний ïеðіоä ïацієнти ïо-
винні особëивó óваãó ïðиäіëити äієти÷но-
мó õаð÷óванню, çокðема, обмеæити сïоæи-
ваннÿ ÷еðвоноãо м’ÿса та моðеïðоäóктів, 
аëкоãоëüниõ наïо¿в, çбіëüøити вæиван-
нÿ моëо÷ниõ ïðоäóктів. Ó баãатüоõ õвоðиõ 
çаміна äіóðетиків інøими ãіïотенçивними 
ïðеïаðатами äоçвоëÿє çниçити ðівенü ãіïе-
ðóðикемі¿. 

Âèñíîâîê. Неçваæаю÷и на те, що ïоäа-
ãðа є оäним іç найстаðоäавніøиõ çаõвоðю-
ванü ëюäини, ÷астота äіаãности÷ниõ ïоми-
ëок ïðи ¿¿ виçна÷енні çаëиøаєтüсÿ äóæе 
високою. Îскіëüки оäним іç ïðоÿвів ïоäа-
ãðи є ãіïеðóðикеміÿ, що виникає й ïðи ін-
øиõ ïатоëоãі÷ниõ станаõ, цÿ ïатоëоãіÿ ïо-
тðебóє äетаëüноãо вив÷еннÿ. Ëітеðатóðні 
äані свіä÷атü ïðо те, що є ще äóæе баãато 
асïектів äано¿ ïðобëеми, ÿкі на сüоãоäні не 
äосëіäæено. 
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ГИПЕРУРИКЕМИЯ И ПОДАГРА: СОВРЕМЕН-
НЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Поворознюк В.В., Дубецкая Г.С.

Ðеçюме. Ïðобëема ãиïеðóðикемии и ïоäаãðы ïðи-
обðеëа особое çна÷ение в ïосëеäние ãоäы, ÷то об-
óсëовëено óвеëи÷ением ÷астоты äанной ïатоëоãии 
в миðовой ïоïóëÿции. Ðасïðостðаненностü ïоäа-

ãðы в ðаçëи÷ныõ ðеãионаõ ваðüиðóет в øиðокиõ 
ïðеäеëаõ: 0,01-0,37%, и во мноãом свÿçана с осо-
бенностÿми ïитаниÿ насеëениÿ. Высокий óðовенü 
çабоëеваемости õаðактеðен äëÿ инäóстðиаëüно 
ðаçвитыõ стðан, оäнако в ниõ отме÷аетсÿ неоäина-
коваÿ ÷астота ïоäаãðы в ïоïóëÿции: 0,05% в ßïо-
нии, 0,15-0,17% в Êитае, 0,65% в Ãеðмании, в ÑØА 
этот ïокаçатеëü составëÿет 0,84%. Èç ëитеðатóð-
ныõ исто÷ников иçвестно, ÷то ðасïðостðаненностü 
ãиïеðóðикемии составëÿет 5-12%. В Óкðаине ðас-
ïðостðаненностü ïоäаãðы составëÿет 0,4% вçðос-
ëоãо насеëениÿ, ðасïðостðаненностü ãиïеðóðике-
мии – 15-20%. В свÿçи с этим воïðосы своевðе-
менной äиаãностики и ëе÷ениÿ ïоäаãðы и ãиïеðó-
ðикемии остаютсÿ актóаëüными. Несмотðÿ на то, 
÷то ïоäаãðа ÿвëÿетсÿ оäним иç äðевнейøиõ çабо-
ëеваний ÷еëовека, ÷астота äиаãности÷ескиõ оøи-
бок ïðи ее óстановке остаетсÿ о÷енü высокой. Ïо-
скоëüкó оäним иç ïðоÿвëений ïоäаãðы ÿвëÿетсÿ 
ãиïеðóðикемиÿ, котоðаÿ воçникает и ïðи äðóãиõ 
ïатоëоãи÷ескиõ состоÿниÿõ, эта ïатоëоãиÿ тðебóет 
äетаëüноãо иçó÷ениÿ.

Ключевые слова: ãиïеðóðикемиÿ, ïоäаãðа, мо÷еваÿ 
кисëота.

HYPERURICEMIA AND GOUT: ACTUAL VIEW OF 
PROBLEM

Povoroznyuk V.V., Dubetska G.S. 

Summary. For the recent years, the problem of 
hyperuricemia and gout got particular importance 
due to increased incidence of this disease in the 
world population. Morbidity rate in various regions 
ranges heavily: 0.01-0.37%, and is strongly related 
to peculiarities of nutrition. High rate of morbidity 
is specific to industrially developed countries, 
however, gout incidence in such countries is 
different: 0.05% in Japan, 0.15-0.17% in China, 
0.65% in Germany, in the USA this rate totals 
0.84%. Medical references provide information that 
hyperuricemia incidence ranges from 5% to 12%. In 
Ukraine the incidence of gout totals 0.4% of adult 
population, incidence of hyperuricemia – 15–20%. 
In connection therewith, timely diagnostics and 
treatment of out and hyperuricemia are of great 
topicality. Notwithstanding that gout is one of the 
oldest human diseases, mistakes while diagnosing 
this disease are still very frequent. As hyperuricemia 
is among the evidences of gout, which appears 
also with other morbid conditions, this pathology 
requires detailed study.

Key words: hyperuricemia, gout, uric acid.
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Чисëенні світові кëініко-ексïеðимен-
таëüні äосëіäæеннÿ свіä÷атü ïðо ðіçноïëа-
новий вïëив ôтоðó на ðіçні системи оðãа-
ніçмó çаëеæно віä йоãо вмістó в воäі. Òак, 
на äаний ÷ас äовеäено, що концентðа-
ціÿ ôтоðó віä 0,1 äо 0,5 мã/ë ïðиçвоäитü 
äо ðоçвиткó каðієсó, в той ÷ас ÿк вміст віä 
1,5 äо 5 мã/ë веäе äо виникненнÿ ôëюоðо-
çó çóбів, ïонаä 5 мã/ë – ôëюоðоçó скеëе-
тó. Встановëено, що ôтоð має “теðаïевти÷-
не вікно” (віä 0,5 äо 1,5 мã/ë), ïðи ÿкомó 
він не вïëиває істотним ÷ином на ôóнкціо-
наëüний стан систем оðãаніçмó.

Фтоð має çна÷ний вïëив на ôóнкцію кëі-
тин кістково¿ тканини, ôоðмóваннÿ кістко-
во¿ стðóктóðи та міцності кістки. Öі еôек-
ти оïосеðеäковані вкëю÷еннÿм іонів ôтоðó 
в кðистаëі÷нó ðеøіткó ôтоðаïатитó кісток, 
а та çбіëüøеннÿм активності остеобëастів. 
Фтоð ïіäвищóє ïðоëіôеðацію остеобëас-
тів і стимóëює óтвоðеннÿ кістки, ïðиãні÷óє 
активністü кисëо¿ ôосôатаçи в остеобëас-
таõ та активністü остеокëастів [10]. Вваæа-
єтüсÿ, що äëÿ стимóëÿці¿ остеобëастів мі-
німаëüний ðівенü ôтоðó в сиðоватці кðові 
має скëаäати 100 нã/мë. Òакий ðівенü ôто-
ðó в сиðоватці кðові ïов’ÿçóютü іç вæиван-
нÿм ïитно¿ воäи, ôтоðовано¿ äо 4 ïðоміëе. 
Досëіäæеннÿ на тваðинаõ ïокаçóютü, що 
ниçüкі äоçи ôтоðó (0-3 ïðоміëе) не маютü 
вïëивó на міцністü кісток [8]. 

В óмоваõ еïіäеміоëоãі÷ниõ äосëіäæенü 
вив÷аëи вïëив ôтоðовано¿ ïитно¿ воäи на 
÷астотó ïеðеëомів стеãново¿ кістки. Òак 
бóëо ïокаçано, що ïеðеëоми øийки стеãно-
во¿ кістки в місцевості ç ïіäвищеним вміс-
том ôтоðó ó воäі çóстðі÷аëисÿ ç менøою 
÷астотою ïоðівнÿно ç місцевістю ç ноð-
маëüним ðівнем. Çа ðеçóëüтатами еïіäемі-

оëоãі÷ниõ äосëіäæенü, ïðовеäениõ ó Ñïо-
ëó÷ениõ Øтатаõ і Веëикобðитані¿, вста-
новëено сëабкий ïоçитивний çв’ÿçок міæ 
концентðацією ôтоðó в ïитній воäі й ÷ас-
тотою ïеðеëомів стеãново¿ кістки. Ïðо-
те встановëено, що в æінок, ÿкі вæиваютü 
ôтоðованó воäó, ðиçик ïеðеëомів øийки 
стеãново¿ кістки в 2 ðаçи вищий ïоðівнÿ-
но ç тими, õто вæиває воäó ç ноðмаëüним 
вмістом ôтоðó [6, 8].

Åïіäеміоëоãі÷ні äосëіäæеннÿ, ïðовеäені 
в ðіçниõ кðа¿наõ світó, виÿвиëи особëивос-
ті вïëивó ðіçниõ äоç ôтоðó на ôоðмóван-
нÿ кістково¿ тканини, ïоäаëüøо¿ ¿¿ втðати 
й ðоçвиткó остеоïоðоçó та йоãо óскëаäненü 
[1, 2, 4, 7, 9]. Óкðа¿на такоæ має сво¿ сïе-
циôі÷ні особëивості çа ãеоãðаôі÷ними óмо-
вами, ðівнем æиттÿ, стóïенем çабðóäненнÿ 
навкоëиøнüоãо сеðеäовища та наÿвністю 
ðеãіонів ïðиðоäниõ енäемій. Òак, в Îäесü-
кій, Чеðніãівсüкій та Ïоëтавсüкій обëастÿõ 
існóютü насеëені ïóнкти, в ÿкиõ вміст ôто-
ðó в ïитній воäі, ÿкó вæиваютü ¿õ æитеëі, 
скëаäає віä 2 äо 8 мã/ë, що моæе віäіãðава-
ти сóттєвó ðоëü ó ôоðмóванні остеоïені÷-
ноãо синäðомó в äітей та ïіäëітків і ðоçви-
ткó остеоïоðоçó й інøиõ метабоëі÷ниõ ос-
теоïатій ó äоðосëоãо насеëеннÿ.

Åïіäеміоëоãі÷ними äосëіäæеннÿми, ïðо-
веäеними в Óкðа¿ні в 1996-2012 ðð. ïіä ке-
ðівництвом ïðоôесоðа Ïовоðоçнюка В.В. 
[3, 4], встановëено, що вïëив ïіäвищеноãо 
вмістó ôтоðó ó воäі на ôіçи÷ний та ста-
тевий ðоçвиток, стðóктóðно-ôóнкціонаëü-
ний стан кістково¿ системи та темï ¿¿ ôоð-
мóваннÿ в äітей та ïіäëітків çаëеæитü віä 
йоãо концентðаці¿: ïоміðно ïіäвищений ðі-
венü (1,5-3 мã/ë) сóттєво не вïëиває на äані 
ïокаçники; ïіäвищений ðівенü (3,1-6 мã/ë) 
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ïðиçвоäитü äо çбіëüøеннÿ міцності кістко-
во¿ тканини, ïðискоðеннÿ темïів ¿¿ ôоð-
мóваннÿ; високий ðівенü ôтоðó (ïонаä 6 
мã/ë) обóмовëює äисãаðмонійний ôіçи÷-
ний ðоçвиток та çатðимкó статевоãо äоçðі-
ваннÿ, çниæеннÿ міцності кістково¿ ткани-
ни, çбіëüøеннÿ ÷астоти виÿвëеннÿ остеоïе-
ні÷ноãо синäðомó. Ниçüкий вміст ôтоðó ó 
воäі обóмовëює çменøеннÿ інäексó міцнос-
ті кістково¿ тканини, в ïеðøó ÷еðãó, çа ðа-
õóнок ïоãіðøеннÿ ¿¿ ÿкості, äисãаðмонійний 
ôіçи÷ний ðоçвиток ó äітей та ïіäëітків [5].

Ïðоте, вив÷еннÿ ÷астоти ïеðеëомів кіс-
ток скеëета в насеëеннÿ, що ïðоæиває на 
екоëоãі÷но-несïðиÿтëивиõ теðитоðіÿõ, äосі 
в Óкðа¿ні не ïðовоäиëосü. 

Ìåòà äîñë³äжåííÿ – вив÷ити ÷астотó 
ïеðеëомів кісток äистаëüноãо віääіëó ïе-
ðеäïëі÷÷ÿ çаëеæно віä вікó та статі в æи-
теëів Òеëüманівсüкоãо ðайонó Донецüко¿ об-
ëасті. 

Ìàòåð³àë òà ìåòîäè. Дані ïðо ÷исеëü-
ністü насеëеннÿ Òеëüманівсüкоãо та Êðас-
ноëимансüкоãо ðайонів, ðоçïоäіë çа віком і 
статтю отðимані в Донецüкомó обëасномó 
комітеті статистики. Ðеєстðóваëисÿ всі ви-
ïаäки ïеðеëомів äистаëüноãо віääіëó кісток 
ïеðеäïëі÷÷ÿ (ïðоменево¿, ëіктüово¿ та обоõ 
ðаçом). Вðаõовóваëисÿ ïеðеëоми, ïіäтвеð-
äæені ðентãеноëоãі÷ним метоäом. Ïовтоðні 
виïаäки ïеðеëомів в оäніє¿ й тіє¿ æ особи 
ïðотÿãом оäноãо ðокó (на симетðи÷ній сто-
ðоні або в томó æ місці), ïіäтвеðäæені çа 
äоïомоãою ðентãеноãðаôі¿, вðаõовóваëисÿ 
ÿк новий виïаäок ïеðеëомó. На всі виÿвëе-
ні виïаäки çаïовнюваëасÿ каðта ðеєстðаці¿ 
ïеðеëомó. Êаðта вкëю÷аëа ïасïоðтні äані 
ç аäðесою, äатó ïеðеëомó й вік на момент 
ïеðеëомó, ëокаëіçацію ïеðеëомó, ïðи÷и-
нó тðавми. Вив÷ено та ïðоанаëіçовано істо-
ðі¿ õвоðоби та ðеєстðаційні æóðнаëи тðав-
матоëоãі÷ниõ ïóнктів ðайонниõ та місü-
киõ ëікаðенü çа ïеðіоä ç 1.01.2004 ðокó ïо 
31.12.2011 ðік. Вðаõовóваëосÿ çаãаëüне ÷ис-
ëо ïеðеëомів çа коæний ðік äосëіäæеннÿ ÿк 
ó ÷оëовіків і æінок окðемо, так і çа вікови-
ми ïіäãðóïами. Частота ïеðеëомів ðоçðаõо-
вóваëасÿ на 100000 насеëеннÿ, ÿке ïостій-
но ïðоæиває в аäміністðативниõ ðайонаõ 
çа коæний ðік вив÷еннÿ та в коæній віко-
вій ãðóïі на 100000 насеëеннÿ віäïовіäноãо 
вікó. Ïокаçники ÷астоти ïеðеëомів ïеðеä-
ïëі÷÷ÿ ïоðівнюваëисÿ ç віäïовіäними ïо-

каçниками óмовно ÷истоãо Êðасноëиман-
сüкоãо ðайонó.

Хàðàêòåðèñòèêà ðàéîí³â.
Òеëüманівсüкий ðайон ðоçтаøований ó 

ïівäенно-сõіäній ÷астині Донецüко¿ обëас-
ті, йоãо ïëоща скëаäає 1340 кв.км, щіëü-
ністü насеëеннÿ 23 асоби на 1 кв.км. Òеëü-
манівсüкий ðайон õаðактеðиçóєтüсÿ ïеðе-
ваæаннÿм ó ãаëóçевій стðóктóðі äобóвно¿ 
ïðомисëовості (92,5%). На теðитоðі¿ ðайо-
нó çнайäені веëикі ïокëаäи ãðанітів та ïëа-
виковоãо øïатó (ôëюоðит), ðоçðобкó ÿкиõ 
веäóтü Êаðансüкий та Òеëüманівсüкий 
каð’єðи. Ðівенü ôтоðó в ïитній воäі коëи-
ваєтüсÿ çаëеæно віä äæеðеëа в меæаõ 3,3-
4,6 мã/äм3 (табë. 1). 

Êðасноëимансüкий ðайон – найïівні÷-
ніøий ðеãіон Донецüко¿ обëасті ïëощею 
1199,2 км2, äе ïðакти÷но віäсóтні øкіäëиві 
äëÿ ëюäини виðобництва. На теðитоðі¿ ðа-
йонó ðоçтаøована веëика кіëüкістü õвой-
ниõ ëісів, бëакитниõ воäоймищ (äо 23% çа-
ãаëüно¿ ïëощі). Ðівенü ôтоðó в ïитній воäі 
коëиваєтüсÿ çаëеæно віä äæеðеëа в меæаõ 
0,3-0,4 мã/äм3 (табë. 1).

Таблиця 1. Рівень фтору в питній воді 
Тельманівського та Краснолиманського районів за 
даними санітарної служби (нормативний показник 

0,5-1,5 мг/дм3)

Ðік

Ìінімаëüний ðівенü 
ôтоðó

Ìаксимаëüний ðівенü 
ôтоðó

Òеëüманів-
сüкий ðа-

йон

Êðасноëи-
мансüкий 

ðайон

Òеëüманів-
сüкий ðа-

йон

Êðасноëи-
мансüкий 

ðайон
2007 3,8 0,3 4,3 0,4
2008 4,3 0,3 4,4 0,4
2009 3,3 0,3 4,6 0,4
2010 3,9 0,3 4,5 0,4
2011 3,9 0,3 4,5 0,4
2012 3,8 0,3 4,4 0,4

Òак, çа ðеçóëüтатами, наäаними місце-
вими воäоканаëами, в Òеëüманівсüкомó ðа-
йоні ðівенü ôтоðó ïеðевищóє ноðмативні 
ïокаçники (0,5-1,5 мã/äм3) ó 3,1-6,6 ðаçів 
та є вищим çа ïокаçники ó Êðасноëиман-
сüкомó в 11-11,5 ðаç. Êðім тоãо, ïокаçники 
ôтоðó в Òеëüманівсüкомó ðайоні çа äосëі-
äæóваний ïеðіоä 2007-2012 ðð. є нестабіëü-
ними та віäðіçнÿютüсÿ çаëеæно віä ðокó, 
ïðи цüомó коëиваннÿ ïокаçника ïðотÿãом 
ðокó скëаäаютü віä 0,1 мã/äм3 ó 2008 ðоці 
äо 1,3 мã/äм3 ó 2009, ïоðівнÿно ç Êðасноëи-
мансüким ðайоном, äе вміст ôтоðó в ïитній 
воäі 0,3-0,4 мã/äм3 ïðотÿãом 2007-2012 ðð. 
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Òаким ÷ином, Òеëüманівсüкий ðайон є еко-
ëоãі÷но несïðиÿтëивим ðеãіоном çа висо-
ким ðівнем ôтоðó ó ïитній воäі, що обó-
мовëено наÿвністю ïокëаäів ïëавиковоãо 
øïатó на йоãо теðитоðі¿.

Ðåзóëüòàòè òà îбãîâîðåííÿ. Неçваæаю-
÷и на сóттєві віäмінності ïокаçників ÷асто-
ти ïеðеëомів кісток äистаëüноãо віääіëó ïе-
ðеäïëі÷÷ÿ в æитеëів обоõ ðайонів, бóëо ïðо-
анаëіçовано çаãаëüний ïокаçник на 100000 
насеëеннÿ çа 2004-2011 ðð. ó ÷оëовіків та 
æінок ó віковиõ ãðóïаõ çа ï’ÿтиðі÷÷ÿми.

Òак, ó äитÿ÷оãо насеëеннÿ Òеëüманівсüко-
ãо ðайонó найменøа ÷астота ïеðеëомів сïо-
стеðіãаëасü ó віці 0-4 ðоки (52,21/100000), а 
ïік ïеðеëомів ïðиïаäає на віковó ãðóïó 10-
14 ðоків (380,06/100000). Ó äітей та ïіäëітків 
Êðасноëимансüкоãо ðайонó çаãаëüна ÷асто-
та ïеðеëомів кісток äистаëüноãо віääіëó ïе-
ðеäïëі÷÷ÿ на 10000 насеëеннÿ ваðіюваëа віä 
9,97/100000 ó віці 0-4 ðоки äо 216,97/100000 ó 
віковій ãðóïі 5-9 ðоків (ïік ïеðеëомів) (ðис. 1).
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Ðèñ. 1. Çàãàëüíà ÷àñòîòà ïåðåëîì³â äèñòàëüíîãî 
â³ää³ëó ïåðåäïë³÷÷ÿ íà 100000 íàñåëåííÿ â ä³òåé 

òà ï³äë³òê³â.

Ñëіä віäçна÷ити, що ïокаçник ÷астоти 
ïеðеëомів ó äітей та ïіäëітків Êðасноëиман-
сüкоãо ðайонó в óсіõ віковиõ ïіäãðóïаõ бóв 
ниæ÷им çа іäенти÷ний ó Òеëüманівсüкомó, 
кðім віково¿ ãðóïи 5-9 ðоків: ÷астота ïеðеëо-
мів ó Òеëüманівсüкомó та Êðасноëимансüко-

мó ðайонаõ скëаëа віäïовіäно ó віковій ãðó-
ïі 0-4 ðоки 51,1/100000 та 9,9/100000; в ãðó-
ïі 5-9 ðоків – 191,4/100000 та 216,9/100000; 
в 10-14 – 380,1/100000 та 158,8/100000; в 15-
19 – 229,3/100000 та 94,9/100000.

Çа ðеçóëüтатами анаëіçó ÷астоти ïеðе-
ëомів ó äітей та ïіäëітків встановëено, що 
в õëоïців Òеëüманівсüкоãо ðайонó ïік ïеðе-
ëомів ïðиïаäає на вік 10-14 ðоків (ó віковій 
ãðóïі 0-4 ðоки – 50,4/100000; в ãðóïі 5-9 ðо-
ків – 158,2/100000; в 10-14 – 490,9/100000; в 
15-19 – 286,2/100000), ó той ÷ас ÿк ó Êðас-
ноëимансüкомó ðайоні – в 5-9 ðоків (ó віко-
вій ãðóïі 0-4 ðоки – 19,2/100000; в ãðóïі 5-9 
ðоків – 336,4/100000; в 10-14 – 244,5/100000; 
в 15-19 – 105,8/100000). Ó äів÷ат Òеëüманів-
сüкоãо ðайонó встановëено ðіçке ïіäвищен-
нÿ ïокаçника ó віковиõ ãðóïаõ 5-9 та 10-14 
ðоків (ó віковій ãðóïі 0-4 ðоки – 54,2/100000; 
в ãðóïі 5-9 ðоків – 227,1/100000; в 10-14 – 
262,0/100000; в 15-19 – 164,0/100000), на 
віäмінó віä äів÷ат Êðасноëимансüкоãо ðа-
йонó, äе не виÿвëено çна÷óщоãо ïіäвищен-
нÿ ÷астоти ïеðеëомів, õо÷а сïостеðіãаєтüсÿ 
тенäенціÿ äо ïіäвищеннÿ ïокаçника ïісëÿ 5 
ðоків (ó віковій ãðóïі 0-4 ðоки – 0/100000; 
в ãðóïі 5-9 ðоків – 78,2/100000; в 10-14 – 
66,1/100000; в 15-19 – 82,1/100000) (ðис. 2).

Ó ëюäей сеðеäніõ та стаðøиõ віковиõ 
ãðóï, ÿкі ïðоæиваютü ó Òеëüманівсüко-
мó ðайоні, встановëено ðіçке ïіäвищеннÿ 
çаãаëüно¿ ÷астоти ïеðеëомів ïісëÿ 35 ðо-
ків іç äвома ïіками в 40-44 та 50-54 (ó ві-
ковій ãðóïі 20-24 ðоки – 117,5/100000; в 
ãðóïі 25-29 ðоків – 77,3/100000; в 30-34 – 
55,1/100000; в 35-39 – 134,6/100000; в 40-44 
– 199,2/100000; в 45-49 – 166,3/100000; в 50-
54 – 367,2/100000; в 55-59 – 293,6/100000; в 
60-64 – 328,9/100000; в 65-69 – 298,3/100000; 
в 70-90 – 311,6/100000), ó той ÷ас ÿк ó Êðас-
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Ðèñ. 2. Чàñòîòà ïåðåëîì³â ê³ñòîê äèñòàëüíîãî â³ää³ëó ïåðåäïë³÷÷ÿ íà 100000 íàñåëåííÿ â ä³â÷àò òà хëîï-
ö³â зàëåжíî â³ä â³êó.
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ноëимансüкомó ðайоні в ціëомó не встанов-
ëено сóттєвоãо ïіäвищеннÿ ÷астоти ïеðеëо-
мів кісток äистаëüноãо віääіëó ïеðеäïëі÷÷ÿ, 
окðім ïіäвищеннÿ ïокаçника ó віці 65-69 ðо-
ків (ó віковій ãðóïі 20-24 ðоки – 97,1/100000; 
в ãðóïі 25-29 ðоків – 53,8/100000; в 30-34 – 
72,5/100000; в 35-39 – 38,9/100000; в 40-44 
– 92,2/100000; в 45-49 – 62,8/100000; в 50-54 
– 48,1/100000; в 55-59 – 59,9/100000; в 60-64 
– 52,5/100000; в 65-69 – 149,6/100000; в 70-
90 – 98,1/100000). Ó æитеëів Òеëüманівсüко-
ãо ðайонó найменøий ïокаçник ÷астоти ïе-
ðеëомів çаôіксований ó віковій ãðóïі 30-34 
ðоки (55,1/100000), на віäмінó віä меøканців 
Êðасноëимансüкоãо ðайонó, в ÿкиõ найниæ-
÷і ïокаçники ÷астоти ïеðеëомів встановëені 
ó віковиõ ãðóïаõ 25-29 (53,8/100000) та 35-
39 (38,9/100000) ðоків (ðис. 3).

Çа ðеçóëüтатами анаëіçó ÷астоти ïеðе-
ëомів ó ÷оëові÷оãо насеëеннÿ сеðеäнüоãо та 
стаðøоãо вікó, ÿкі ïðоæиваютü в Òеëüма-
нівсüкомó ðайоні, встановëено, що ïокаçник 
÷астоти має äеÿкий сïаä ó віковиõ ãðóïаõ 
25-29, 30-34 та 35-39 ðоків (ó ãðóïі 20-24 

ðоки – 109,1/100000; в ãðóïі 25-29 ðоків – 
87,7/100000; в 30-34 – 34,9/100000; в 35-39 – 
96,2/100000; в 40-44 – 112,4/100000; в 45-49 
– 107,7/100000; в 50-54 – 163,1/100000; в 55-
59 – 100,8/100000; в 60-64 – 146,6/100000; в 
65-69 – 127,3/100000; в 70-90 – 110,1/100000), 
ó той ÷ас ÿк ó Êðасноëимасüкомó ðайо-
ні встановëено тðи віковиõ ïеðіоäи çни-
æеннÿ ïокаçника в 25-29, 35-39 та 50-64 
ðоки (ó ãðóïі 20-24 ðоки – 115,3/100000; в 
ãðóïі 25-29 ðоків – 75,7/100000; в 30-34 – 
117,6/100000; в 35-39 – 32,3/100000; в 40-44 
– 119,2/100000; в 45-49 – 68,8/100000; в 50-
54 – 41,4/100000; в 55-59 – 31,6/100000; в 
60-64 – 25,6/100000; в 65-69 – 187,2/100000; 
в 70-90 – 83,9/100000) (ðис. 4).

Ó æінок встановëені інøі çакономіðнос-
ті. Òак, ó æитеëüок Òеëüманівсüкоãо ðайонó 
встановëено äва ïіки ïіäвищеннÿ ÷астоти 
ïеðеëомів ó віці 40-44 та 50-54 (ó ãðóïі 20-
24 ðоки – 127,4/100000; в ãðóïі 25-29 ðоків – 
64,9/100000; в 30-34 – 77,3/100000; в 35-39 – 
174,4/100000; в 40-44 – 288,1/100000; в 45-49 
– 228,4/100000; в 50-54 – 566,1/100000; в 55-
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59 – 455,8/100000; в 60-64 – 464,9/100000; в 
65-69 – 411,9/100000; в 70-90 – 410,7/100000). 
В æінок Êðасноëимансüкоãо ðайонó ïо-
каçник ÷астоти ïеðеëомів коëиваєтüсÿ віä 
28,6/100000 ó 30-34 ðоки äо 129,3/100000 
ó віці 65-69 та 103,7/100000 ó 70-90 ðоків 
та скëаäає çа віковими ãðóïами: в 20-24 
ðоки – 76,1/100000; в ãðóïі 25-29 ðоків – 
31,2/100000; в 30-34 – 28,6/100000; в 35-39 
– 44,9/100000; в 40-44 – 70,1/100000; в 45-49 
– 57,7/100000; в 50-54 – 53,3/100000; в 55-
59 – 80,5/100000; в 60-64 – 71,3/100000; в 
65-69 – 129,3/100000; в 70-90 – 103,7/100000 
(ðис. 5).

Ñëіä віäçна÷ити, що в æінок обоõ ðе-
ãіонів найниæ÷а ÷астота ïеðеëомів сïо-
стеðіãаєтüсÿ в 25-29 (Òеëüманівсüкий ðа-
йон – 64,9/100000, Êðасноëимансüкий – 
31,2/100000) та 30-34 ðоки (Òеëüманівсüкий 
ðайон – 77,3/100000, Êðасноëимансüкий – 
28,6/100000 ).

Âèñíîâêè. Òаким ÷ином, çа ðеçóëüтата-
ми ïðовеäеноãо äосëіäæеннÿ встановëено, 
що в Òеëüманівсüкомó ðайоні çа ïеðіоä 2004-
2011 ðð. ÷астота ïеðеëомів кісток äистаëüноãо 
віääіëó ïеðеäïëі÷÷ÿ бóëа вищою ïоðівнÿно ç 
віäïовіäним ïокаçником ó Êðасноëимансüкомó 
ÿк ó æінок, так і в ÷оëовіків в óсіõ віковиõ 
ãðóïаõ. Частота ïеðеëомів ó æитеëів 
Òеëüманівсüкоãо ðайонó ïеðеваæаëа в осіб 
÷оëові÷о¿ статі тіëüки ó віковій ãðóïі 0-19 
ðоків. Çбіëüøеннÿ ÷астоти ïеðеëомів ÿк ó 
õëоïців, так і в äів÷ат ïо÷инаєтüсÿ ç 5 ðоків. 
Ç віком ó æитеëів Òеëüманівсüкоãо ðайонó 
сïостеðіãаєтüсÿ сóттєве ïіäвищеннÿ ÷астоти 
ïеðеëомів ÿк ó æінок, так і в ÷оëовіків ïісëÿ 
35 ðоків, õо÷а ïіки ïеðеëомів віäðіçнÿютüсÿ 
çаëеæно віä статі. 

В ðеçóëüтаті äаноãо äосëіäæеннÿ 
äовеäено, що ïіäвищений вміст ôтоðó в 
ïитній воäі (3,3-4,6 мã/äм3) неãативно вïëи-
ває на стан кістково¿ тканини, що обóмов-
ëює високó ÷астотó ïеðеëомів кісток äис-
таëüноãо віääіëó ïеðеäïëі÷÷ÿ ÿк ó äитÿ÷о-
ãо, так і äоðосëоãо насеëеннÿ. 
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Оригінальні дослідження

Âñòóï. Вив÷еннÿ ÿкості æиттÿ є оäним 
ç актóаëüниõ наóковиõ наïðÿмків ó ãаëóçі 
меäицини ó світовомó масøтабі. Неçваæа-
ю÷и на тðиваëий ïðоцес äосëіäæеннÿ ціє¿ 
ïðобëеми, äо сüоãоäніøнüоãо äнÿ çаãаëüно-
ïðийнÿтоãо виçна÷еннÿ ÿкості æиттÿ не іс-
нóє. Ç ðоçвитком сóсïіëüства ставëеннÿ äо 
äаноãо ïонÿттÿ çмінюєтüсÿ – коæне настóï-
не сóсïіëüство, висóнóвøи сво¿ вимоãи äо 
æиттÿ, само виçна÷ає кðитеðі¿ йоãо “ноð-
маëüності” та “ÿкісності” [1, 2]. Ó 1977 ð. 
Всесвітнÿ оðãаніçаціÿ оõоðони çäоðов’ÿ та 
International League Against Rheumatism 
виçна÷иëи ÿкістü æиттÿ ÿк сïðийнÿттÿ ін-
äивіäóóмами своãо становища в контексті 
кóëüтóðи й системи цінностей тоãо сеðеäо-
вища, в ÿкомó вони æивóтü, ó неðоçðивно-
мó çв’ÿçкó ç ¿õ ціëÿми, о÷ікóваннÿми, стан-
äаðтами й тóðботами [3].

Çаçви÷ай ëікаð, оцінюю÷и стан çäоðов’ÿ 
ïацієнта, анаëіçóє ôіçикаëüні, ëабоðатоðні 
та інстðóментаëüні äані, а інôоðмаціÿ щоäо 
ïсиõоëоãі÷ниõ ÷и емоційниõ ïðобëем, ÿкі 
виникаютü внасëіäок çаõвоðюваннÿ, ÿк ïðа-
виëо, çаëиøаєтüсÿ ïоçа йоãо óваãою. Ðаçом 
ç тим äовеäено, що об’єктивне çменøеннÿ 
симïтомів не çавæäи сóïðовоäæóєтüсÿ ïо-
кðащеннÿм самоïо÷óттÿ õвоðоãо [4].

Îцінка ÿкості æиттÿ є невіä’ємним еëе-
ментом ó комïëексі çаõоäів ïðи виïðобó-
ванні, ðеєстðаці¿ та çастосóванні ëікаðсüкиõ 
ïðеïаðатів, а такоæ ваæëивим комïонентом 

ôаðмакоекономі÷ниõ ðоçðаõóнків ó сó÷ас-
ній меäицині [5]. До тоãо æ виçна÷еннÿ ÿкос-
ті æиттÿ є віäносно äеøевим і øвиäким ме-
тоäом оцінки вïëивó õðоні÷но¿ сомати÷но¿ 
ïатоëоãі¿ на æиттєäіÿëüністü ïацієнта [6].

Виðаæена симïтоматика, що çóстðі÷а-
єтüсÿ ó õвоðиõ на ювеніëüний ðевмато¿äний 
аðтðит (ÞÐА), ïðиçвоäитü äо ïоãіðøеннÿ 
¿õ ôіçи÷ноãо станó, а õðоні÷ний ïðоãðесó-
ю÷ий ïеðебіã çаõвоðюваннÿ, øвиäка втðа-
та ïðацеçäатності та інваëіäиçаціÿ викëи-
каютü ïðобëеми ïсиõоëоãі÷ноãо õаðактеðó, 
обмеæеннÿ соціаëüно¿ активності [7]. Ç ін-
øоãо бокó, сóттєвий вïëив на стан õвоðиõ 
має викоðистаннÿ ðіçниõ метоäів ëікóван-
нÿ. Òак, ïобі÷ні еôекти та óскëаäненнÿ віä 
ïðийомó цитостатиків, ãëюкокоðтико¿äів та 
інøиõ ïðеïаðатів ïоãіðøóютü самоïо÷óттÿ 
õвоðиõ, а необõіäністü тðиваëоãо ïðийомó 
ëіків іç ïеðіоäи÷ною ¿õ çаміною внасëіäок 
нееôективності теðаïевти÷ноãо вïëивó çмі-
нюютü ïсиõоëоãі÷ний стан äитини [8].

Ó 1998-2000 ðð. ó 32 кðа¿наõ світó ïіä ке-
ðівництвом Ìіæнаðоäно¿ ïеäіатðи÷но¿ ðев-
матоëоãі÷но¿ оðãаніçаці¿ ç викоðистаннÿ ëі-
каðсüкиõ ïðеïаðатів (PRINTO) ïðовоäиëосü 
міæнаðоäне баãатоцентðове äосëіäæеннÿ 
оцінки ÿкості æиттÿ та ôóнкціонаëüноãо 
статóсó äітей, õвоðиõ на ювеніëüний іäіоïа-
ти÷ний аðтðит. Ó ðеçóëüтаті встановëено, 
що всі 32 ïеðекëаäені веðсі¿ оïитóваëüників 
Childhood Health Assessment Questionnaire 

ÓДÊ: 616.72-002.77-071.1-053.6
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(CHAQ) та Child Health Questionnaire (CHQ) 
є наäійними, ваëіäними та ÷óтëивими ін-
стðóментами оцінки ÿкості æиттÿ ó õвоðиõ 
на ювеніëüний іäіоïати÷ний аðтðит та мо-
æóтü øиðоко викоðистовóватисÿ в кëіні÷-
ній ïðактиці [9]. На сó÷асномó етаïі оïи-
тóваëüники CHAQ та CHQ є найïоøиðені-
øими метоäами виçна÷еннÿ ÿкості æиттÿ в 
äітей, õвоðиõ на ÞÐА. До останнüоãо ÷асó 
çаçна÷ені оïитóваëüники в Óкðа¿ні не вико-
ðистовóваëисÿ. 

Ìåòîþ ðоботи бóëо äосëіäити особëи-
вості ÿкості æиттÿ ó õвоðиõ на ÞÐА в 
Óкðа¿ні та ïоðівнÿти отðимані ðеçóëüтати 
ç такими æ ó Ðосі¿, äеÿкиõ кðа¿наõ ªвðоïи 
та Ïівäенно¿ Амеðики.

Ìàòåð³àëè òà ìåòîäè. Îсновнó ãðó-
ïó скëаëи 60 õвоðиõ на ÞÐА, контðоëüнó 
ãðóïó – 30 ïðакти÷но çäоðовиõ äітей. Îб-
ðані ãðóïи бóëи станäаðтиçовані çа статтю, 
віком та націонаëüністю. Êðитеðі¿ вкëю÷ен-
нÿ ïацієнтів в основнó ãðóïó äосëіäæен-
нÿ: наÿвністü 4 та біëüøе іç 7 äіаãности÷-
ниõ кðитеðі¿в, ïеðеäба÷ениõ накаçом ÌÎÇ 
Óкðа¿ни ¹362 віä 19.07.2005 ð. “Ïðо çа-
твеðäæеннÿ Ïðотокоëів äіаãностики та ëі-
кóваннÿ каðäіоðевматоëоãі÷ниõ õвоðоб ó 
äітей”; ïо÷аток ÞÐА ó віці äо 16 ðоків; ін-
ôоðмована çãоäа батüків на ó÷астü ¿õ äітей 
ó обстеæенні. Êðитеðі¿ вкëю÷еннÿ äітей ó 
контðоëüнó ãðóïó: віäсóтністü ãостðиõ та 
õðоні÷ниõ сомати÷ниõ çаõвоðюванü на мо-
мент обстеæеннÿ; інôоðмована çãоäа батü-
ків на ó÷астü äітей ó äосëіäæенні.

ßкістü æиттÿ äітей виçна÷аëи çа äоïо-
моãою óкðа¿номовниõ аäаïтованиõ веðсій 
оïитóваëüників CHAQ та CHQ, ïсиõоме-
тðи÷ні õаðактеðистики ÿкиõ бóëи äовеäені 
ðаніøе [10, 11]. Îïитóваëüник CHAQ çаïо-
внюваëи батüки äітей, стаðøиõ 1 ðокó, äа-
ю÷и віäïовіäі на ïоставëені 30 çаïитанü. На 
коæне çаïитаннÿ бóëи çаïðоïоновані 5 ва-
ðіантів віäïовіäей – «беç бóäü-ÿкиõ тðóäно-
щів», «ç äеÿкими тðóäнощами», «çі çна÷ни-
ми тðóäнощами», «не моæе виконати», «не 
çастосовóєтüсÿ». Îстанній ваðіант віäïові-
äі обґðóнтовóвав немоæëивістü виконаннÿ 
ïевно¿ äі¿ в сиëó çанаäто моëоäоãо вікó, а не 
внасëіäок çаõвоðюваннÿ, що äоçвоëÿëо не 
вкëю÷ати äаний ïіäïóнкт ó ïіäðаõóнок ін-
äексó ôóнкціонаëüно¿ неäостатності (²ФН). 
Êоæнó віäïовіäü оïитóваëüника CHAQ оці-

нюваëи çа тðüоõбаëüною øкаëою Ëікеðта, 
ïісëÿ ÷оãо сóмó баëів äіëиëи на кіëüкістü 
çаïитанü, на ÿкі бóëо äано віäïовіäü. ²ФН 
ðоçðаõовóваëи çа óмови наÿвності ïонаä 15 
віäïовіäей іç ïðеäставëениõ 30 ïóнктів. 

Îïитóваëüник CHQ çаïовнюваëи батüки 
äітей віком 5 ðоків та стаðøе, äаю÷и віäïо-
віäі на 50 çаïитанü. Çаãаëüнó кіëüкістü ба-
ëів ïісëÿ ïðоцеäóðи ïеðекоäóваннÿ ðоçðа-
õовóваëи çа стобаëüною øкаëою. Чим ви-
щим бóв ðеçóëüтат, тим кðащою вваæаëи 
ÿкістü æиттÿ. Ñóмаðний ïіäðаõóнок баëів 
ïðовоäиëи çа наÿвності віäïовіäей на ïонаä 
ïоëовинó çаïитанü коæно¿ іç 13 концеïцій 
øëÿõом викоðистаннÿ çаïатентованиõ аë-
ãоðитмів та SAS ïðоãðамноãо коäó, ïеðеä-
ба÷ениõ автоðом оïитóваëüника.

Îб÷исëеннÿ ïðовоäиëи ç викоðистаннÿм 
ïакетó ïðикëаäниõ статисти÷ниõ ïðоãðам 
Microsoft Exel 2003, Statistica 6.0. Дëÿ коæно¿ 
вибіðки ðоçðаõовóваëи сеðеäню веëи÷инó Ì 
і сеðеäню ïомиëкó m, отðимані äані оïðа-
цüовóваëи метоäом ваðіаційно¿ статистики.

Ðåзóëüòàòè é îбãîâîðåííÿ. Викоðис-
таннÿ оïитóваëüника CHAQ ïокаçаëо, що 
ÞÐА õаðактеðиçóєтüсÿ äостовіðним çðос-
таннÿм ôóнкціонаëüниõ ïоðóøенü çа øка-
ëами «оäÿãаннÿ та äоãëÿä», «ïіäніманнÿ», 
«ïðийом ¿æі», «õоäüба», «ãіãієна», «ðаäіóс 
äі¿», «äðібна мотоðика», «äоðó÷еннÿ, õатнÿ 
ðобота та іãðи» (ðис. 1). 

Ó õоäі вив÷еннÿ ÿкості æиттÿ ó обсте-
æениõ äітей ç викоðистаннÿм оïитóваëü-
ника CHQ (ðис. 2) встановëено, що äіти, 
õвоðі на ÞÐА, õаðактеðиçóютüсÿ ниçüким 
ôіçи÷ним та ïсиõосоціаëüним çäоðов’ÿм, 
оäнак тðóäнощі ôіçи÷ноãо õаðактеðó ïðе-
ваëюютü наä ïсиõосоціаëüними (p<0,05).

Áатüки õвоðиõ на ÞÐА ïацієнтів оціню-
ваëи стан çäоðов’ÿ äітей ãіðøе, ніæ батüки 
çäоðовиõ. Ó äітей ç ÞÐА віäçна÷аëисÿ тðóä-
нощі ó ôіçи÷ній активності – çäійсненні ðо-
боти, що вимаãає ðіçноãо ðоäó çатðат енеð-
ãі¿, ïðи õоäüбі на ðіçнó віäстанü та ïіäйо-
мі ïо сõоäаõ, наõиëаõ, вставанні, ïðисіäанні, 
ïðийомі ¿æі, оäÿãанні, вмиванні. Òакоæ ó 
циõ ïацієнтів сïостеðіãаëосÿ ïоðóøеннÿ ôі-
çи÷ноãо асïектó щоäенно¿ активності – ÷е-
ðеç ïðобëеми çі çäоðов’ÿм ¿м бóëо ваæко ви-
конóвати äеÿкі виäи øкіëüниõ çавäанü або 
ðоçваæатисÿ іç äðóçÿми, ïðовоäити çви÷ай-
нó кіëüкістü ÷асó çа óðоками ÷и в товаðи-
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стві äðóçів. Ó ïоðівнÿнні ç контðоëüною ãðó-
ïою ïацієнтам ç ÞÐА ÷астіøе äоøкóëÿв ôі-
çи÷ний біëü. Áатüки такиõ õвоðиõ вваæаëи 
çäоðов’ÿ сво¿õ äітей ãіðøим, ніæ ó оäноëіт-
ків, та ÷асто оцінюваëи йоãо äинамікó вïðо-
äовæ останнüоãо ðокó в ãіðøó стоðонó.

Ниçüкий ðівенü ôіçи÷ноãо çäоðов’ÿ на 
тëі ÞÐА сóïðовоäæóвавсÿ ïоãіðøеннÿм 
ïсиõосоціаëüноãо ôóнкціонóваннÿ. Òак, 
ó циõ äітей ïоðóøóвавсÿ стан ïсиõі÷ноãо 
çäоðов’ÿ – õвоðі ÷астіøе ïëакаëи, віä÷ó-
ваëи себе самотніми, бóëи ðоçäðатованими 
та неðвовими, çасмó÷еними та несïокійни-
ми, ðіäøе ïо÷óваëисü ðаäісними та енеð-
ãійними. Ïоãіðøеннÿ самооцінки ïðи ÞÐА 
ïðоÿвëÿëосÿ çниæеннÿм øкіëüно¿ óсïіø-
ності, тðóäнощами на çанÿттÿõ іç ôіçи÷-

ноãо виõованнÿ, невäовоëеністю стосóнка-
ми іç äðóçÿми, сво¿м тіëом та çовніøніс-
тю, ðоäиною та æиттÿм ó ціëомó. Наÿвністü 
õвоðо¿ на ÞÐА äитини в ðоäині обмеæóва-
ëо активністü сім’¿ – çаваæаëо в ïобóтовиõ 
сïðаваõ, ïеðеøкоäæаëо виконанню ïевно¿ 
ðоботи в момент необõіäності, ïðиçвоäиëо 
äо неïоðоçóмінü та конôëіктів, ðоçäіëеннÿ 
äóмок та виникненнÿ ïðотиðі÷ міæ ÷ëена-
ми сім’¿. Ïеðебіã ÞÐА çмінами емоційноãо 
асïектó щоäенно¿ активності та ïовеäінки 
не сóïðовоäæóвавсÿ (p>0,05).

Дëÿ кðащоãо ðоçóміннÿ ðівнÿ ÿкості æиттÿ 
õвоðиõ на ÞÐА óкðа¿нців ó сóсïіëüномó кон-
тексті ïðовоäивсÿ ïоðівнÿëüний анаëіç ç ана-
ëоãі÷ними ïокаçниками в кðа¿наõ іç ðіçним 
ðівнем соціаëüно-економі÷ноãо ðоçвиткó та 
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ãеоãðаôі÷ним ðоçтаøóваннÿм – ó Ðосі¿, Ïоëü-
щі, Німе÷÷ині, Фðанці¿, Веëикобðитані¿, Ïоð-
тóãаëі¿, Áðаçиëі¿. Дëÿ набëиæеннÿ ðеçóëüта-
тів äосëіäæеннÿ в інøиõ кðа¿наõ äо Óкðа¿ни 
ëітеðатóðні äані ïðеäставëені ó виãëÿäі се-
ðеäнüо¿ веëи÷ини ïокаçників ïеðсистóю÷оãо 
та ïоøиðеноãо оëіãоаðтðитó, ïоëіаðтðитó çа 
коæною іç øкаë оïитóваëüника (Ì±m).

Ó табëиці 1 навеäені ðеçóëüтати оцін-
ки ôóнкціонаëüниõ ïоðóøенü ó õвоðиõ на 
ÞÐА оïитóваëüником CHAQ в Óкðа¿ні, 
Ðосі¿, äеÿкиõ кðа¿наõ ªвðоïи та Ïівäенно¿ 
Амеðики. Встановëено, що ðівенü ôóнкці-
онаëüниõ ïоðóøенü веëикою міðою обó-
мовëений бëиçüкістю ãеоãðаôі÷ноãо ðоç-
таøóваннÿ й не çаëеæитü віä ðівнÿ соці-

Таблиця 1. Функціональні порушення у хворих на ЮРА дітей за даними опитувальника CHAQ в Україні, Ро-
сії, країнах Європи та Південної Америки 

Øкаëа

Êðа¿на
Óкðа¿на

(вëасне äо-
сëіäæеннÿ)

(n=60)

Ðосіÿ

[12]
(n=66)

Ïоëüща

[13]
(n=11)

Німе÷÷ина

[14]
(n=135)

Фðанціÿ

[15]
(n=236)

Веëико-
бðитаніÿ

[16]
(n=181)

Ïоðтóãаëіÿ 

[17]
(n=47)

Áðаçиëіÿ

[18]
(n=115)

Îäÿãаннÿ та äоãëÿä, 
баëи 0,2±0,1 0,8±0,1* 0,4±0,2 0,6±0,1* 0,9±0,1* 1,3±0,1* 1,1±0,1* 0,8±0,1*
Ïіäніманнÿ, баëи 0,5±0,1 0,6±0,1 0,6±0,2 0,4±0,0 0,6±0,1 1,0±0,1* 0,8±0,1* 0,6±0,1
Ïðийом ¿æі, баëи 0,1±0,0 0,5±0,1* 0,2±0,1 0,5±0,1* 0,6±0,1* 0,9±0,1* 0,6±0,1* 0,8±0,1*
Хоäüба, баëи 0,5±0,1 0,5±0,1 0,4±0,2 0,5±0,1 0,6±0,1 1,0±0,1* 0,8±0,1* 0,5±0,1
Ãіãієна, баëи 0,2±0,0 0,6±0,1* 0,6±0,2* 0,5±0,1* 0,6±0,1* 1,1±0,1* 0,8±0,1* 0,4±0,1*
Ðаäіóс äі¿, баëи 0,4±0,1 0,8±0,1* 0,5±0,2 0,6±0,1 0,8±0,1* 1,2±0,1* 0,9±0,1* 0,9±0,1*
Дðібна мотоðика, баëи 0,2±0,0 0,8±0,1* 0,9±0,2* 0,7±0,1* 0,6±0,1* 1,1±0,1* 0,7±0,1* 0,6±0,1*
Доðó÷еннÿ, õатнÿ ðобо-
та та іãðи, баëи 0,6±0,1 1,2±0,1* 0,5±0,2 0,8±0,1 0,9±0,1* 1,2±0,1* 1,7±0,1* 0,8±0,1
²ФН 0,3±0,0 0,7±0,1* 0,6±0,2 0,6±0,1* 0,7±0,0* 1,1±0,1* 0,8±0,1* 0,6±0,1*

Таблиця 2. Якість життя хворих на ЮРА дітей за даними опитувальника CHQ в Україні, Росії, країнах 
 Європи та Південної Америки

Øкаëа

Êðа¿на
Óкðа¿на

(вëасне äо-
сëіäæеннÿ)

(n=60)

Ðосіÿ

[12]
(n=66)

Ïоëüща

[13]
(n=11)

Німе÷ ÷ина

[14]
(n=135)

Фðанціÿ

[15]
(n=236)

Веëико-
бðитаніÿ

[16]
(n=181)

Ïоðтó-
ãаëіÿ 
[17]

(n=47)

Áðаçиëіÿ

[18]
(n=115)

Çаãаëüний стан 
çäоðов’ÿ, баëи

29,2±23,0 37,9±2,0 47,7±5,8 50,2±1,6 59,7±1,4 62,2±1,9 40,2±3,9 60,3±2,5

Фіçи÷на активністü, 
баëи

63,9±2,7 54,2±3,0* 66,3±10,3 76,5±2,1* 68,7±1,8 58,0±2,5 68,5±3,5 79,7±2,3*

Ùоäенна активністü – 
емоційний асïект, баëи

80,6±3,0 46,4±3,7* 72,9±7,2 84,9±7,3* 75,9±2,1 82,3±2,5 77,2±3,9 81,2±2,1

Ùоäенна активністü – 
ôіçи÷ний асïект, баëи

70,3±3,4 54,9±3,8* 57,4±12,1 82,1±2,1* 67,0±2,2 64,2±2,4 75,9±3,9 81,9±2,5*

Áіëü ó тіëі, баëи 39,8±3,0 57,0±3,5* 53,6±8,6 54,4±2,6* 55,0±1,8* 48,8±2,1* 64,7±3,7* 65,6±2,6*
Ïовеäінка, баëи 78,3±2,5 65,6±1,5* 75,2±4,8 73,3±1,2 77,3±1,0 64,2±1,6* 84,5±1,5* 71,5±1,8*
Çаãаëüна оцінка ïове-
äінки, баëи

64,8±3,0 58,7±2,5 68,3±8,1 70,5±1,7 74,3±1,3* 68,3±2,0* 68,6±3,5 77,7±2,5*

Ïсиõі÷не çäоðов’ÿ, баëи 62,0±1,5 66,6±1,7* 70,9±4,4 73,1±1,4* 66,7±1,3* 69,8±1,4* 77,2±2,3* 73,2±1,9*
Ñамооцінка, баëи 65,7±2,0 63,3±1,9 68,0±4,4 72,7±1,7* 73,0±1,1* 68,5±1,6* 74,9±2,7* 85,9±1,7*
Çаãаëüне сïðийнÿттÿ 
станó çäоðов’ÿ, баëи

47,3±2,4 34,1±1,0* 39,4±3,9 44,7±1,6 52,0±1,1 52,7±1,5 56,2±2,1* 64,0±1,6*

Çміни в стані çäоðов’ÿ, 
баëи

35,9±4,3 53,4±3,8* 50,0±13,3* 49,9±3,1* 60,9±2,0* 49,4±2,3* 61,8±4,6* 78,8±2,5*

Ñімейна активністü, 
баëи

73,9±2,4 67,2±2,5 76,6±3,3 75,9±2,2 84,9±1,2* 64,7±2,1* 89,4±2,0* 85,8±1,7*

Ñімейна çëаãоäа, баëи 77,7±3,3 60,2±2,9* 64,7±3,9* 67,7±1,3* 74,7±1,3 75,0±1,5 72,0±3,5 72,0±2,5
Çаãаëüний ôіçи÷ний ðа-
õóнок, баëи

55,1±2,9 50,0±2,8 54,2±8,7 64,4±2,1* 60,7±1,7 55,9±2,1 66,3±3,3* 72,8±2,3*

Çаãаëüний ïсиõосоці-
аëüний ðаõóнок, баëи

71,7±2,2 60,5±2,2* 71,8±5,2 75,8±2,9 73,2±1,4 71,2±1,8 78,5±2,6* 78,0±1,9*

Ï ð и м і т к а . * – äостовіðна ðіçницÿ ïоðівнÿно ç анаëоãі÷ним ïокаçником в Óкðа¿ні (p<0,05).
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аëüно-еконімі÷ноãо ðоçвиткó кðа¿ни. Òак, в 
óкðа¿нсüкиõ та ïоëüсüкиõ äітей сïостеðі-
ãаëисÿ ïðакти÷но оäнакові ôóнкціонаëüні 
ïоðóøеннÿ, çа винÿтком øкаë «ãіãієна» та 
«äðібна мотоðика». Ïоðівнÿно ç Óкðа¿ною 
найвищий ðівенü ôóнкціонаëüниõ ïоðó-
øенü мав місце ó õвоðиõ на ÞÐА, ÿкі ïðо-
æиваютü ó кðа¿наõ іç ðіçним ðівнем сóс-
ïіëüно-економі÷ноãо ðоçвиткó – Веëико-
бðитані¿, Ïоðтóãаëі¿, Фðанці¿, Ðосі¿.

Ó табëиці 2 ïðеäставëені ïокаçники 
ÿкості æиттÿ ó õвоðиõ на ювеніëüний 
ðевмато¿äний аðтðит óкðа¿нців ó контексті 
ïоðівнÿëüноãо анаëіçó ç Ðосією, Ïоëüщею, 
Німе÷÷иною, Фðанцією, Веëикобðитанією, 
Ïоðтóãаëією й Áðаçиëією. Виÿвëено, що 
ÿкістü æиттÿ äітей на тëі ÞÐА в Óкðа¿ні 
найбіëüøе набëиæена äо ðеçóëüтатів, 
отðиманиõ ó Ïоëüщі, äещо менøе – Фðанці¿ 
та Веëикобðитані¿. Êðаще ôіçи÷не çäоðов’ÿ, 
ïоðівнÿно ç Óкðа¿ною, маëи ïацієнти, що 
ïðоæиваютü ó Німе÷÷ині, Ïоðтóãаëі¿ та 
Áðаçиëі¿. Ïðобëеми іç ïсиõосоціаëüним 
çäоðов’ÿм ÷астіøе маëи äіти в Ðосі¿, ðіäøе 
– в Ïоðтóãаëі¿ та Áðаçиëі¿. 

Âèñíîâêè. Ïеðебіã ÞÐА в äітей 
сóïðовоäæóєтüсÿ ïоãіðøеннÿм ÿкості æиттÿ. 
Ïоðóøеннÿ ôіçи÷ноãо çäоðов’ÿ в такиõ 
ïацієнтів ïðеваëює наä ïсиõосоціаëüними 
ðоçëаäами. В націонаëüномó контексті 
ôіçи÷не та ïсиõосоціаëüне çäоðов’ÿ õвоðиõ 
на ÞÐА óкðа¿нців найбіëüø набëиæене äо 
ïоëÿків. Îтðимані ðеçóëüтати ïоÿснюютüсÿ 
бëиçüкістю ãеоãðаôі÷ноãо ðоçтаøóваннÿ 
та сõоæістю кóëüтóðниõ особëивостей циõ 
ïацієнтів. Ðівенü соціаëüно-економі÷ноãо 
ðоçвиткó кðа¿ни на ÿкістü æиттÿ, ïов’ÿçанó 
çі çäоðов’ÿм, не вïëиває. Îтæе, ÿкістü æиттÿ 
є сóб’єктивним ïонÿттÿм, ÿке виçна÷аєтüсÿ 
цінностÿми, çакëаäеними тим сóсïіëüством, 
в ÿкомó ïðоæиває õвоðа äитина та ¿¿ батüки.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНИХ ЮВЕНИЛЬНЫМ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ ДЕТЕЙ В УКРА-
ИНЕ, РОССИИ, СТРАНАХ ЕВРОПЫ И ЮЖНОЙ 

АМЕРИКИ

Ковальчук Т.А.

Ðåзþìå. Öеëüю иссëеäованиÿ быëо иçó÷итü осо-
бенности ка÷ества æиçни ó äетей с ювениëüным 
ðевматоиäным аðтðитом в Óкðаине и сðавнитü ïо-
ëó÷енные ðеçóëüтаты с такими в Ðоссии, некото-
ðыõ стðанаõ Åвðоïы и Þæной Амеðики. Îбсëеäо-
вано 60 боëüныõ ювениëüным ðевматоиäным аð-
тðитом и 30 ïðакти÷ески çäоðовыõ äетей. Óста-
новëено, ÷то ó боëüныõ ювениëüным ðевматоиä-
ным аðтðитом óõóäøаетсÿ как ôиçи÷еское, так и 
ïсиõосоциаëüное çäоðовüе. В национаëüном кон-
тексте ка÷ество æиçни боëüныõ ювениëüным ðев-
матоиäным аðтðитом óкðаинцев наибоëее ïðибëи-
æено к ïоëÿкам, ÷то объÿснÿетсÿ бëиçостüю ãео-
ãðаôи÷ескоãо ðасïоëоæениÿ и сõоäством кóëüтóð-

ныõ особенностей ïациентов. Ó äетей, ïðоæиваю-
щиõ в стðанаõ с ðаçëи÷ным óðовнем социаëüно-
экономи÷ескоãо ðаçвитиÿ, ÷асто набëюäаëосü оäи-
наковое ôиçи÷еское и ïсиõосоциаëüное çäоðовüе.

Ключевые слова: ювениëüный ðевматоиäный аð-
тðит, ка÷ество æиçни, äети.

QUALITY OF LIFE IN CHILDREN WITH JUVE-
NILE RHEUMATOID ARTHRITIS IN UKRAINE, 

RUSSIA, EUROPE AND SOUTH AMERICA

Kovalchuk T.A. 

Summary. The purpose of the study was to 
examine the quality of life in children with juvenile 
rheumatoid arthritis in Ukraine and compare the 
results with Russia, some Europe countries and 
South America. The study involved 60 patients 
with juvenile rheumatoid arthritis and 30 healthy 
children. Was founded physical and psychosocial 
health worsens in patients with juvenile rheumatoid 
arthritis. In the national context the quality of life 
of sick by juvenile rheumatoid arthritis Ukrainians 
is closest to the Poles. It is explained by the 
proximity of the geographical location and cultural 
similarity features of patients. In children who live 
in countries with different levels of socio-economic 
development the same physical and psychosocial 
health is observed.

Keywords: juvenile rheumatoid arthritis, quality of 
life, children.
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Оригінальні дослідження

Êістка є ôіçіоëоãі÷но äинамі÷ною тка-
ниною не тіëüки в ïеðіоä ¿¿ ðостó й віä-
новëеннÿ, аëе й ïðотÿãом óсüоãо æиттÿ [1, 
4]. Êісткова тканина (ÊÒ) çа сво¿ми моðôо-
ëоãі÷ними особëивостÿми моæе тðиваëий 
÷ас çбеðіãати ðÿä іäентиôікаційниõ оçнак, 
сëіäи тðавмати÷ниõ óøкоäæенü, насëіä-
ки äі¿ ðіçниõ ôіçи÷ниõ ôактоðів [8]. Ðемо-
äеëюваннÿ ëюäсüкоãо скеëета çäійснюєтü-
сÿ активніøе ïоðівнÿно ç інøими ссавцÿ-
ми, й інтенсиôікаціÿ цüоãо ïðоцесó çðос-
тає ç віком [5]. Ïіäðаõовано, що в äоðосëиõ 
щоðі÷но оновëюєтüсÿ бëиçüко 25% ãóб÷ас-
то¿ й бëиçüко 3% – коðтикаëüно¿ кістки [13, 
17]. Îскіëüки меõаніçми моäеëюваннÿ й ðе-
моäеëюваннÿ кістково¿ тканини маютü õа-
ðактеð вçаємоçóмовëеноãо çвоðотнüоãо ци-
кëó, то ôоðмóваннÿ остеоïоðоçó ïов’çане 
çі çмінами баçисно¿ стðóктóðно¿ оäиниці 
кістки – остеонó. ßкщо в кістці ïеðеваæа-
ютü ïðоцеси ðеçоðбці¿, то виникає ðаðеôі-
каціÿ кістково¿ тканини, що викëикає ос-
теоïоðоç [2]. Öей ïðоцес моæе ïðискоðю-
ватисü ïіä äією õðоні÷ноãо системноãо çа-
ïаëüноãо ïðоцесó, ÿкий має місце ó õвоðиõ 
іç õðоні÷ним обстðóктивним çаõвоðюван-
нÿм ëеãенів (ХÎÇË).

На кëіні÷номó матеðіаëі стан ÊÒ ó õво-
ðиõ на ХÎÇË вив÷аëи метоäами óëüтðаç-
вóково¿ та ðентãенäенситометðі¿ баãато äо-
сëіäників [3, 9, 12, 15, 16, 18, 20, 21]. Ïðо-
те õаðактеðистики ÊÒ, оäеðæані ðіçними 
аïаðатними метоäами, не віäобðаæаютü 
óсіõ особëивостей ¿¿ стðóктóðно-ôóнкціо-

наëüноãо станó çãіäно іç сó÷асними äани-
ми. На сüоãоäніøній äенü оïисані в ëітеðа-
тóðі основні çакономіðності ðемоäеëюваннÿ 
кістково¿ тканини ó õвоðиõ на ХÎÇË çа-
ëиøаютüсÿ невив÷еними. Аäæе, кðім çа-
ãаëüно¿ мінеðаëüно¿ щіëüності, а це ÷астка 
кістково¿ тканини в оäиниці об’ємó, не ви-
çна÷ено стóïенÿ активності остеоãенеçó й 
остеоðеçоðбці¿ та інøиõ ãістоëоãі÷ниõ ïо-
каçників. Хо÷а ці õаðактеðистики сóттєво 
ðоçøиðюютü óÿвëеннÿ ïðо стан ÊÒ ó õво-
ðиõ на ХÎÇË, ïитаннÿ моðôоôóкціонаëü-
но¿ ïеðебóäови кісток ó циõ ïацієнтів є ак-
тóаëüним ïитаннÿм сó÷асно¿ теоðети÷но¿ й 
ïðакти÷но¿ меäицини. 

Ìåòà ïðовеäеноãо нами äосëіäæеннÿ – 
виçна÷ити ãістомоðôометðи÷ні çакономіð-
ності ïеðебóäови кісток скеëета щóðів в 
óмоваõ çмоäеëüованоãо ексïеðиментаëüно-
ãо õðоні÷ноãо обстðóктивноãо çаõвоðюван-
нÿ ëеãенü.

Ìàòåð³àëè é ìåòîäè äîñë³äжåííÿ. Åкс-
ïеðиментаëüне äосëіäæеннÿ ïðовеäено на 
100 çäоðовиõ біëиõ щóðаõ ëіні¿ Wistar ç ïо-
÷атковою масою 100-200 ã. Вік тваðин бóв 
віä 9 äо 16 місÿців. Вони óтðимóваëисü на 
стаціонаðномó ðеæимі в óмоваõ віваðію ДÓ 
«²нститóт ãеðонтоëоãі¿ ім. Д.Ф. Чеботаðüова 
НАÌН Óкðа¿ни». Всі ексïеðиментаëüні äо-
сëіäæеннÿ çäійснюваëи віäïовіäно äо Ìе-
тоäи÷ниõ ðекоменäацій ДФÖ ÌÎÇ Óкðа¿ни 
[10], вимоã ªвðоïейсüко¿ конвенці¿ іç çаõис-
тó ëабоðатоðниõ тваðин (Ñтðасбóðã, 1986), 
«Ïоëоæеннÿ ïðо викоðистаннÿ тваðин ó 
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Ðåзþìå. В ðеçóëüтаті ексïеðиментаëüноãо äосëіäæеннÿ щóðів ëіні¿ Wistar, ÿким моäеëюваëи іçоëüоване 
ХÎÇË і ХÎÇË на тëі оваðіектомі¿, встановëено çменøеннÿ моðôометðи÷ниõ ïокаçників стðóктóð-
ниõ тканинниõ комïонентів тіë ïоïеðековиõ õðебців ÿк ç бокó коðтексó, так і тðабекóëÿðно¿ кіст-
ки. Ïеðеваæаннÿ ïатоëоãі÷но¿ ðеçоðбці¿ кістки çа çміøаним тиïом, çна÷не ïоðóøеннÿ ¿¿ аðõітек-
тоніки, ôоðмóваннÿ ðаннüоãо остеоïоðоçó, ÿкий сóïðовоäæóєтüсÿ ðоçвитком ïатоëоãі÷ниõ ïеðеëо-
мів кісток, ïосиëюєтüсÿ в óмоваõ äеôіцитó естðоãенів і çнаõоäитüсÿ в ïðÿмій çаëеæності віä тðи-
ваëості ексïеðиментó.
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біомеäи÷ниõ äосëіäæеннÿõ» [6]. Òваðини 
бóëи ðоçïоäіëені на äві сеðі¿: ексïеðимен-
таëüнó й контðоëüнó. Ïеðøó ексïеðимен-
таëüнó скëаëи 40 щóðів, ÿким çмоäеëю-
ваëи õðоні÷не обстðóктивне çаõвоðюван-
нÿ ëеãенü (ХÎÇË) [7]; äо äðóãо¿ óвійøëи 40 
тваðин, ÿким моäеëюваннÿ ХÎÇË ïðовоäи-
ëи ïісëÿ ïоïеðеäнüо виконано¿ оваðіоекто-
мі¿. Êонтðоëüна ãðóïа бóëа ïðеäставëена 
20 інтактними щóðами. 

В отðиманиõ ïоïеðеäніõ ðеçóëüтатаõ 
äосëіäæеннÿ [7] внасëіäок інстиëÿці¿ ïиëó 
÷еðеç 2 місÿці в тваðин сïостеðіãаєтüсÿ на-
бðÿк сëиçово¿ обоëонки бðонõів, баçаëüно¿ 
мембðани еïітеëію, стінки бðонõів ïотов-
щені, інôіëüтðовані ëімôоцитами, сеãмен-
тоÿäеðними нейтðоôіëами; ïðосвіт бðон-
õів çвóæений, сóäини ïовнокðовні, еïітеëій 
äесквамований. Ñïостеðіãаëосü ïотовщен-
нÿ міæаëüвеоëÿðниõ ïеðетинок, віäçна÷а-
ëисü ¿õ ïовнокðів’ÿ, набðÿк, ëейкоцитаð-
на інôіëüтðаціÿ; ïðосвіти аëüвеоë бóëи ðіç-
но¿ веëи÷ини ç тенäенцією äо ïіäвищеннÿ 
наси÷еннÿ ïовітðÿм. Îтðимані ðеçóëüтати 
ãістоëоãі÷ноãо äосëіäæеннÿ ïіäтвеðäæóютü 
наÿвністü õðоні÷ноãо çаïаëеннÿ бðонõо-
ëеãеневоãо аïаðатó, ÿкі моæна тðактóва-
ти ÿк ХÎÇË ²-²² стаäі¿. Чеðеç 3 місÿці ïіс-
ëÿ çаïиëеннÿ віäçна÷аєтüсÿ ïðоãðесóваннÿ 
õðоні÷ноãо çаïаëüноãо ïðоцесó, на тëі ÿко-
ãо віäбóваëосü ôоðмóваннÿ ïеðибðонõіаëü-
ноãо й ïеðиваскóëÿðноãо ïневмоôібðоçó, 
бðонõоектаçів і емôіçеми ëеãенü. Îтðимані 
äані свіä÷атü ïðо ðоçвиток ХÎÇË ²²² стаäі¿.

Вðаõовóю÷и вищеçаçна÷ене, вивеäеннÿ 
тваðин ç ексïеðиментó ïðовоäиëосÿ на 6-й 
і 9-й місÿцü øëÿõом ïеðеäоçóваннÿ ïаðа-
ми еôіðó. Виäіëÿëи й çвіëüнÿëи віä м’ÿкиõ 
тканин õðебет на äіëÿнці віä øийноãо äо 
ïоïеðековоãо віääіëó. Дëÿ моðôоëоãі÷но¿ 
оцінки çмін ó õðебетниõ кісткаõ іç õðебта 
виäіëÿвсÿ ïоïеðековий віääіë, ç ïоäаëüøою 
ôіксацією в 10% ðоç÷ині нейтðаëüноãо ôоð-
маëінó. Ïісëÿ äекаëüцинóваннÿ 5% аçотною 
кисëотою ïðеïаðати õðебців ãотóваëи çа 
станäаðтною метоäикою, ïаðаôінові çðіçи 
çавтовøки 5-7 мкм çабаðвëюваëи ãематок-
сиëіном і еоçином. 

Ìікðоскоïію й ôотоãðаôóваннÿ ãістоëо-
ãі÷ниõ ïðеïаðатів ïðовоäиëи çа äоïомоãою 
світëовоãо мікðоскоïа OLIMPUS BX 41 ïðи 
çбіëüøеннÿõ ó 40, 100, 200 і 400 ðаçів. Ïðи 

мікðоскоïі¿ оцінюваëи стан і скëаä кістко-
во¿ тканини õðебців, наÿвністü і õаðактеð 
ïатоëоãі÷ниõ і ðеïаðативниõ çмін ó ниõ.

Ãістомоðôометðіÿ кістки й äотеïеð çаëи-
øаєтüсÿ єäиним метоäом об’єктивно¿ оцін-
ки, ïðÿмоãо й то÷ноãо анаëіçó меõаніçмів 
ðемоäеëюваннÿ на кëітинномó й тканин-
номó ðівні, що äоçвоëÿє äостовіðно вив÷и-
ти ïатоôіçіоëоãію ðоçвиткó остеоïоðоçó. 
Çа ¿¿ äоïомоãою моæна оцінити й ïðоміæ-
ний ðівенü оðãаніçаці¿ кістки, що є кінце-
вим ðеçóëüтатом активності остеобëастів. 
Ó коðтикаëüномó øаðі він ïðеäставëений 
остеоном, а в ãóб÷астій ðе÷овині – так çва-
ною тðабекóëÿðною баçисною стðóктóðною 
оäиницею (trabecular basic structural unit 
– BSU) [14]. Êіëüкісний ïіäõіä, що ðеаëіçó-
єтüсÿ çа äоïомоãою ãістомоðôометðі¿ кіст-
ки, ïовністю віäïовіäає концеïці¿ äискðет-
ності ðемоäеëюваннÿ ÊÒ [11]. Öі ïіäõоäи й 
бóëи викоðистані нами в ðоботі. Ïðи цüо-
мó вив÷аëи çміни ÊÒ ó щóðів іç ХÎÇË і на 
тëі äисãоðмонаëüниõ станів – ïісëÿ оваðі-
ектомі¿. 

Ãістомоðôометðи÷не äосëіäæеннÿ вико-
нане çа äоïомоãою ïакетó ïðоãðам «Quick 
PHOTO MICRO 2.3». Çа вимоãами Амеðи-
кансüкоãо остеоëоãі÷ноãо товаðиства [19] 
äëÿ оцінки станó кістково¿ тканини вимі-
ðюваëисÿ стати÷ні кіëüкісні ïаðаметðи – 
çаãаëüний об’єм кістково¿ тканини в õðеб-
ці – об’єм ó віäсоткаõ ÊÒ, ÿкий çаймає в 
ãістоëоãі÷номó çðіçі ïðоміæок віä ïеðиос-
та äо ïеðиоста (%); об’єм ãóб÷асто¿ кістки 
(об’єм тðабекóëÿðно¿ кістки) в ÊÒ õðебцÿ – 
об’єм тðабекóëи\об’єм тðабекóëи й кістко-
воãо моçкó õ100 (%), øиðина коðтикаëüно-
ãо øаðó – сеðеäнÿ товщина коðтикаëüноãо 
øаðó в ïðеïаðаті (мкм); стати÷ні ïокаç-
ники, що віäобðаæаютü мікðоаðõітектоні-
кó ãóб÷асто¿ кістки – товщина тðабекóëи 
– сеðеäнÿ товщина тðабекóëи в ïðеïаðа-
ті (мм); ïаðаметðи кісткоóтвоðеннÿ – тов-
щина остео¿äó – сеðеäнÿ товщина ïëастів 
остео¿äó на ïовеðõні тðабекóëи в ïðеïаðа-
ті (мкм); ïовеðõнÿ остео¿äó – ïðотÿæністü 
äіëÿнок ïовеðõні тðабекóëи, ïðеäставëено¿ 
остео¿äом\çаãаëüна ïовеðõнÿ тðабекóëÿð-
но¿ ïовеðõні õ100%. 

Îäеðæаний в ðеçóëüтаті ексïеðимен-
тó циôðовий матеðіаë бóв систематиçова-
ний. Îбðобка циôðовиõ äаниõ ïðовоäиëасü 
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çа метоäом Ñт’юäента на ïеðсонаëüномó 
комï’ютеðі. Дëÿ оцінки міðи то÷ності та äо-
стовіðності вибіðковиõ статисти÷ниõ веëи-
÷ин об÷исëюваëи ¿õ сеðеäні аðиôмети÷ні 
çна÷еннÿ (Ì), ïомиëки сеðеäнüо¿ аðиôме-
ти÷но¿ (m). Достовіðною вваæаëи імовіð-
ністü ïомиëки менøе 5% (p<0,05).

Ðåзóëüòàòè äîñë³äжåííÿ. Ìікðоскоïі÷-
не äосëіäæеннÿ ãістоëоãі÷ниõ ïðеïаðатів 
кістково¿ тканини õðебців ïокаçаëо, що на 
6-й місÿцü ексïеðиментó в щóðів контð-
оëüно¿ ãðóïи ïоïеðекові õðебці маëи тиïо-
вó бóäовó. Ãістомоðôометðи÷но: çаãаëüний 
об’єм кістково¿ тканини в õðебці скëав – 
53,5±2,1 (%), øиðина коðтикаëüноãо øаðó 
– 0,080±0,001 мм, об’єм ãóб÷асто¿ кіст-
ки (об’єм тðабекóëÿðно¿ кістки) в кістко-
вій тканині õðебцÿ – 32,2±1,9 (%), товщина 
тðабекóëи – 0,070±0,002 мм, ïовеðõнÿ ос-
тео¿äó – 62,3±1,7 (%), товщина остео¿äó – 
6,6±0,8 мкм (табë.). 

Ïðи мікðоскоïі÷номó äосëіäæенні ïðе-
ïаðатів ó кістковій тканині тіë õðебців ïо-
ïеðековоãо віääіëó щóðів контðоëüно¿ ãðó-
ïи на 9-й місÿцü ексïеðиментó äостовіðниõ 
моðôоëоãі÷ниõ çмін, ó ïоðівнÿнні іç øести-
місÿ÷ним ïеðіоäом, виÿвëено не бóëо. Ãіс-
томоðôометðи÷но: çаãаëüний об’єм кістко-
во¿ тканини в õðебці скëав – 52,9±2,2 (%), 
øиðина коðтикаëüноãо øаðó – 0,078±0,001 
мм, об’єм тðабекóëÿðно¿ кістки в кістко-
вій тканині õðебцÿ – 31,8±1,7 (%), товщина 
тðабекóëи – 0,068±0,002 мм, ïовеðõнÿ ос-
тео¿äó – 61,0±1,4 (%), товщина остео¿äó – 
6,4±0,7 мкм (табë.).

Òаким ÷ином, ïокаçники аðõітектоніки 
ÊÒ ó тваðин контðоëüно¿ ãðóïи віäïовіäа-
ëи ãістоëоãі÷ним ÿкісно-кіëüкісним ïокаç-
никам, що õаðактеðиçóютü ïðоцес ôіçіоëо-
ãі÷но¿ ðеãенеðаці¿ кістково¿ тканини ïоïе-
ðековиõ õðебців.

Ó тваðин ексïеðиментаëüно¿ сеðі¿ ¹1 
на 6-й місÿцü моäеëюваннÿ ХÎÇË ãістоëо-
ãі÷но в тіëаõ õðебців ïоïеðековоãо віääі-
ëó в ïоðівнÿнні ç контðоëем бóëи виÿвëе-
ні стðóктóðні çміни. Ãістомоðôометðи÷но: 
çаãаëüний об’єм кістково¿ тканини в õðебці 
скëаäає – 49,2±1,7 (%), øиðина коðтикаëü-
ноãо øаðó – 0,078±0,001 мм, об’єм ãóб÷асто¿ 
кістки в кістковій тканині õðебцÿ – 28,3±2,1 
(%), товщина тðабекóëи – 0,067±0,001 мм, 
ïовеðõнÿ остео¿äó – 30,5±1,9 (%), товщина 

остео¿äó – 5,7±0,3 мкм (табë.). Îтæе, в тва-
ðин 1-о¿ сеðі¿ на тëі моäеëюваннÿ ХÎÇË 
встановëені ãістоëоãі÷ні çміни, що õаðакте-
ðиçóютü ïоðóøеннÿ ноðмаëüноãо сïіввіä-
ноøеннÿ міæ ïðоцесами ðемоäеëюваннÿ й 
моäеëюваннÿ ÊÒ ïоïеðековиõ õðебців, що 
ïðоÿвëÿєтüсÿ çмінами, õаðактеðними äëÿ 
ïðоцесó ðеçоðбці¿. Ïоðóøеннÿ аðõітектоні-
ки кістки ïðи цüомó віäбóваютüсÿ çа çмі-
øаним (тðабекóëÿðно-коðтикаëüним) ти-
ïом.

Ó тваðин ексïеðиментаëüно¿ сеðі¿ ¹2 
мікðоскоïі÷но кісткова тканина тіë ïоïе-
ðековиõ õðебців на 6 місÿцü моäеëюваннÿ 
ХÎÇË на тëі оваðіектомі¿ çна÷но çмінюєтü-
сÿ. Òак, çаãаëüний об’єм кістково¿ ткани-
ни в õðебці скëаäає – 46,1±1,1 (%), øиðи-
на коðтикаëüноãо øаðó – 0,075±0,001 мм, 
об’єм ãóб÷асто¿ кістки в кістковій ткани-
ні õðебцÿ – 26,7±0,9 (%), товщина тðабе-
кóëи – 0,053±0,001 мм, ïовеðõнÿ остео¿äó 
– 22,7±1,4 (%), товщина остео¿äó – 3,9±0,6 
мкм (табë.). Òаким ÷ином, ó тваðин 2-о¿ се-
ðі¿ на 6-й місÿцü віä ïо÷аткó ексïеðимен-
тó сïостеðіãаютüсÿ ïатоãістоëоãі÷ні çмі-
ни – ïоðóøеннÿ ïðоцесó ôіçіоëоãі÷но¿ ðе-
ãенеðаці¿ кістково¿ тканини ïоïеðековиõ 
õðебців, анаëоãі÷ні тим, ÿкі маëи місце в 
щóðів 1-о¿ сеðі¿, аëе äостовіðно біëüøе ви-
ðаæені (p<0,05).

Чеðеç 9 місÿців віä ïо÷аткó ексïеðимен-
тó в щóðів сеðі¿ ¹1 ó тіëаõ õðебців ïоïе-
ðековоãо віääіëó віäçна÷аєтüсÿ äеÿке çãó-
щóваннÿ тðабекóëÿðно¿ меðеæі ç оäно÷ас-
ним неðівноміðним стонøóваннÿм çна÷но¿ 
÷астини кістковиõ тðабекóë. Îстео¿ä ó çоні 
ðоçтаøóваннÿ остеобëастів, що ïеðебóва-
ютü ó стані сïокою, ïðакти÷но не виÿвëÿ-
єтüсÿ. Ó äіаôіçаðномó віääіëі äеÿкиõ õðеб-
ців çóстðі÷аютüсÿ мікðоïеðеëоми кістко-
виõ стðóктóð. Çаãаëüний об’єм ÊÒ ó õðебці 
скëаäає – 44,7±1,6 (%), øиðина коðтикаëü-
ноãо øаðó – 0,068±0,001 мм, об’єм ãóб÷асто¿ 
кістки в кістковій тканині õðебцÿ – 26,4±1,0 
(%), товщина тðабекóëи – 0,061±0,002 мм, 
ïовеðõнÿ остео¿äó – 23,7±0,9 (%), товщина 
остео¿äó – 5,2±0,9 мкм (табë.). Òаким ÷и-
ном, ó тваðин 1-о¿ сеðі¿ ÷еðеç 9 місÿців мо-
äеëюваннÿ ХÎÇË віäçна÷аютüсÿ çна÷но 
виðаæені, ïоðівнÿно ç ïоïеðеäнім ïеðіо-
äом, оçнаки ïатоëоãі÷ноãо ðемоäеëюваннÿ 
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ÊÒ ïоïеðековиõ õðебців, ÿке сóïðовоäæó-
єтüсÿ ðоçвитком ïатоëоãі÷ниõ ïеðеëомів.

Ó щóðів сеðі¿ ¹2 ÷еðеç 9 місÿців 
віä ïо÷аткó моäеëюваннÿ ХÎÇË на тëі 
оваðіектомі¿ мікðоскоïі÷но кіëüкістü 
тðабекóë ãóб÷асто¿ кістки çна÷но çменøена, 
вони неðівноміðно ðоçтаøовóютüсÿ на 
çна÷ній віäстані оäин віä оäноãо, місцÿми 
ïотовщені, місцÿми, навïаки, стонøені. 
Çна÷но çменøене ÷исëо ïоïеðе÷ниõ 
сïоëó÷ниõ тðабекóë. Виÿвëÿютüсÿ кісткові 
тðабекóëи ç äіëÿнками ðоçïовсюäæеноãо 
çаміщеннÿ ïëастин÷асто¿ кістково¿ 
тканини ãðóбовоëокнистою, ç наÿвністю 
невеëикиõ воãнищ «ðоçðіäæеннÿ» кістки. 
Ãістомоðôометðи÷но: çаãаëüний об’єм 
кістково¿ тканини в õðебці скëаäає – 
40,3±1,7 (%), øиðина коðтикаëüноãо øаðó 
– 0,064±0,02 мм, об’єм ãóб÷асто¿ кістки 
в кістковій тканині õðебцÿ – 24,1±1,4 
(%), товщина тðабекóë – 0,068±0,002 мм, 
ïовеðõнÿ остео¿äó – 17,5±1,1 (%), товщина 
остео¿äó – 2,60±0,09 мкм (табë.). 

Вив÷еннÿ ãістоëоãі÷ниõ ïðеïаðатів кіст-
ково¿ тканини ïоïеðековиõ õðебців ó тва-
ðин ексïеðиментаëüно¿ сеðі¿ ¹2 ÷еðеç 9 
місÿців моäеëюваннÿ ХÎÇË на тëі оваðі-
ектомі¿ вкаçóє на те, що в ниõ має місце 
ïеðеваæаннÿ ïатоëоãі÷но¿ ðеçоðбці¿ кістки 
çа çміøаним тиïом, що ïðиçвоäитü äо çна-
÷ноãо ïоðóøеннÿ ¿¿ аðõітектоніки (особëи-
во ãóб÷астоãо комïонента) й скëаäó (ðис. 1).

Òаким ÷ином, ó тваðин обоõ ексïеðи-
ментаëüниõ ãðóï ãістоëоãі÷но ïіäтвеðäæе-
но наÿвністü ïоðóøеннÿ ôіçіоëоãі÷но¿ ðе-
ãенеðаці¿ в кістковій тканині ïоïеðековиõ 
õðебців внасëіäок ïеðеваæаннÿ ïðоцесів 
ðемоäеëюваннÿ наä ïðоцесами моäеëюван-
нÿ. Ïðи цüомó віäçна÷аєтüсÿ çакономіð-
не çменøеннÿ çаãаëüноãо об’ємó кістково¿ 

тканини в õðебцÿõ – на 4,3% äо 6-ãо місÿцÿ 
і 8,2% äо 9-ãо місÿцÿ ексïеðиментó в ïеð-
øій сеðі¿ й 7,4% і 12,6% ó äðóãій, віäïовіä-
но (ðис. 2).
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Ðèñ. 1. Òîâщèíà òðàбåêóë ãóб÷àñòî¿ ê³ñòêè é шè-
ðèíà êîìïàêòíîãî шàðó ò³ë ïîïåðåêîâèх хðåб-
ö³â ó òâàðèí åêñïåðèìåíòàëüíèх ãðóï ïîð³âíÿíî 

з êîíòðîëåì (ìì).
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(%).

Îкðім çменøеннÿ çаãаëüноãо об’ємó 
кістково¿ тканини в õðебцÿõ встановëено 
çниæеннÿ й інøиõ ãістомоðôометðи÷ниõ 
ïаðаметðів (об’ємó ãóб÷асто¿ кістки, øиðи-
ни коðтексó, ïовеðõні й товщини остео¿äó) 
в ïðÿмій çаëеæності віä тðиваëості ексïе-
ðиментó (ðис. 3, ðис. 4).

Таблиця. Морфометричні показники структурних тканинних компонентів тіл хребців поперекового відділу щурів

Серія

Термін експерименту

Ïокаçники
Загальний об’єм 

кісткової тканини, 
%

Îб’єм ãóб-
÷ато¿ кіст-

ки, %

Øиðина коðти-
каëüноãо øаðó, 

мм

Òовщина тðа-
бекóëи, мм

Ïовеðõнÿ  
остео¿äó, %

Òовщина 
остео¿äó, 

мкм

Êонтðоëü
6 місÿців 53,5 32,2 0,080 0,070 62,3 6,6
9 місÿців 52,9 31,8 0,078 0,068 61,7 6,4

Ñеðіÿ ¹1
6 місÿців 49,2 * 28,3 0,078 0,067 30,5 * 5,7 *
9 місÿців 44,7 * 26,4 * 0,068 * 0,061 * 23,7 * 5,2 *

Ñеðіÿ ¹2
6 місÿців 46,1 * 26,7 * 0,075 0,053 * 22,7 * 3,9 *
9 місÿців 40,3 * 24,1 * 0,064 * 0,068 17,5 * 2,6 *

Ïðим і т к а . Çнаком * ïоçна÷ена äостовіðна ðіçницÿ міæ ïокаçниками (p<0,05).
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Ðèñ. 4. Òîâщèíà îñòåî¿äó ò³ë ïîïåðåêîâèх хðåб-
ö³â ó òâàðèí åêñïåðèìåíòàëüíèх ãðóï ïîð³âíÿíî 

з êîíòðîëåì (ìêì).

Áеðó÷и äо óваãи äані ãістомоðôоме-
тðі¿, моæна ствеðäæóвати, що в щóðів ëі-
ні¿ Wistar вæе іç 6-місÿ÷ноãо теðмінó моäе-
ëюваннÿ іçоëüованоãо ХÎÇË і ХÎÇË на тëі 
оваðіектомі¿ ðеєстðóютüсÿ кіëüкісні й ÿкіс-
ні çміни ïаðаметðів кістково¿ тканини в ті-
ëаõ õðебців, ÿкі ïіäтвеðäæóютü äостовіð-
не ôоðмóваннÿ оçнак остеоïоðоçó. Втðата 
кістково¿ щіëüності ãóб÷асто¿ кістки сóïðо-
воäæóєтüсÿ ïостóïовим çниæеннÿм тов-
щини тðабекóëи (на 4,48% ó сеðі¿ ¹1, на 
24,29% – ó сеðі¿ ¹2 в ïоðівнÿнні ç контðо-
ëем; ð<0,05) і øиðини коðтикаëüноãо øаðó 
(на 2,56% і 6,25% віäïовіäно). Ïаðаëеëüно 
іç цим ó щóðів обоõ сеðій ó тіëаõ õðебців 
віäбóваєтüсÿ çменøеннÿ товщини остео¿-
äó (на 15,79% і 40,91%; ð<0,05 ïоðівнÿно ç 
контðоëем і міæ сеðіÿми). Чеðеç 9 місÿців 
ексïеðиментó сïостеðіãаєтüсÿ ïосиëеннÿ 
оçнак ïатоëоãі÷ноãо ðемоäеëюваннÿ кістко-
во¿ тканини ïоïеðековиõ õðебців, що ïðо-
ÿвëÿëосü çниæеннÿм товщини тðабекóëи 
(на 12,86% ó сеðі¿ ¹1, на 10,29% – ó сеðі¿ 
¹2; ð<0,05 ïоðівнÿно ç контðоëем і міæ се-
ðіÿми) й øиðини коðтикаëüноãо øаðó (на 

14,71% і 17,95% віäïовіäно; ð<0,05). Ðаçом іç 
цим ó щóðів обоõ сеðій ó тіëаõ õðебців віä-
бóваєтüсÿ çменøеннÿ товщини остео¿äó (на 
18,75% і 59,38%; ð<0,05). Ñтонøóваннÿ тðа-
бекóëи в ÊÒ щóðів віäбóваєтüсÿ ïостóïово, 
ïðоте не є єäиною ïðи÷иною втðати об’ємó 
ãóб÷асто¿ кістки. Òак, ó сеðі¿ тваðин ¹2 
÷еðеç 9 місÿців віäçна÷аєтüсÿ çбіëüøен-
нÿ сеðеäнüо¿ товщини тðабекóë на 28,30% 
ïоðівнÿно іç 6-місÿ÷ним теðміном, аëе цей 
ïðоцес віäбóваєтüсÿ на тëі çна÷ноãо çаãаëü-
ноãо çменøеннÿ ¿õ ÷исëа. Êісткові тðабе-
кóëи стаютü біëüø ðоç’єäнаними, беç ôоð-
мóваннÿ çв’ÿçків міæ собою й коðтексом, 
ëіні¿ скëеюваннÿ ç ïоðóøеною вïоðÿäкова-
ністю, що моæна вваæати комïенсатоðним, 
аëе неäосконаëим меõаніçмом. 

Áëиçüкі äо наøиõ ðеçóëüтати отðима-
ëа Ãін÷ицüка Ë.В., ÿка вив÷аëа стðóктóð-
нó ïеðебóäовó ÊÒ стеãново¿ кістки щóðів в 
óмоваõ äеôіцитó статевиõ ãоðмонів [2]. Ав-
тоð вваæає, що кісткова тканина тонко ðе-
аãóє на çмінó ãоðмонаëüноãо тëа: ïðиïи-
неннÿм ðостó тðóб÷астиõ кісток і çменøен-
нÿм об’ємно¿ щіëüності кістково¿ тканини. 
Öі ïðоцеси çаëеæатü віä тðиваëості ïісëÿ-
оïеðаційноãо ïеðіоäó. В основі ïостоваðі-
ектомі÷ноãо остеоïоðоçó, на äóмкó автоðа, 
ëеæитü ïоðóøеннÿ оðãаніçаці¿ мікðостðóк-
тóðи ãенеðаëüниõ і вставниõ ïëастинок, 
що ïðоÿвëÿєтüсÿ ïеðебóäовою окðемиõ 
стðóктóð ïðи çменøенні ïëощі комïак-
тно¿ ðе÷овини та витон÷енні коðтикаëüно-
ãо øаðó, çменøеннÿм øиðини остеонноãо 
øаðó, втðатою ÷іткості ðисóнкó кістковиõ 
ëамеëë, äестðóктóðиçацією остеонів, çмен-
øеннÿм кëітинноãо комïонентó [2].

Òка÷ Ã.Ф. ïðи мікðоскоïі÷номó äосëі-
äæенні кісток скеëета щóðів стаðе÷оãо 
вікó, ÿким моäеëюваëи ãіïоосмоëÿðнó ãі-
ïеðãіäðію, виÿвив, що ãóб÷асті та ïëоскі 
кістки біëüø ïомітно ðеаãóютü на вïëив ãі-
ïеðãіäðі¿, ніæ äовãі, що моæе бóти свіä÷ен-
нÿм ¿õ ðіçно¿ метабоëі÷но¿ активності [11].

ßк свіä÷атü ðеçóëüтати наøоãо äосëі-
äæеннÿ, в обоõ сеðіÿõ ексïеðиментаëüниõ 
тваðин віäбóваєтüсÿ çменøеннÿ моðôоме-
тðи÷ниõ ïокаçників стðóктóðниõ тканин-
ниõ комïонентів тіë õðебців ïоïеðековоãо 
віääіëó õðебта çа çміøаним тиïом, тобто ÿк 
ç бокó коðтексó, так і тðабекóëÿðно¿ кіст-
ки, ïеðеваæно øëÿõом ãëаäенüко¿ ðеçоðб-
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ці¿ беç ó÷асті остеокëастів, çа äоïомоãою 
аóтоëіçó кістково¿ тканини çãіäно ðоçтаøó-
ваннÿ сóäинниõ канаëів. Встановëені моð-
ôоôóнкціонаëüні ïоðóøеннÿ в стðóктóðі 
кістково¿ тканини ïðиçвоäÿтü äо çбіëüøен-
нÿ ëамкості кісток, внасëіäок ÷оãо виника-
ютü ïатоëоãі÷ні ïеðеëоми, що õаðактеðно 
äëÿ остеоïоðоçó.

Âèñíîâêè.
1. Достовіðне çниæеннÿ мінеðаëüно¿ 

щіëüності кістково¿ тканини, ïоðóøеннÿ 
ноðмаëüноãо сïіввіäноøеннÿ міæ ïðоцеса-
ми ðемоäеëюваннÿ й моäеëюваннÿ кістко-
во¿ тканини ïоïеðековиõ õðебців, що ïðо-
ÿвëÿєтüсÿ ó виãëÿäі ïеðеваæаннÿ ïðоцесó 
ðеçоðбці¿, віäçна÷аєтüсÿ вæе іç 6-ãо місÿцÿ 
моäеëюваннÿ ХÎÇË і äосÿãає своãо макси-
мóмó на 9-мó місÿці ексïеðиментó. 

2. Îçнаки ïатоëоãі÷ноãо ðемоäеëюваннÿ 
кістково¿ тканини ïоïеðековиõ õðебців щó-
ðів на тëі ексïеðиментаëüноãо õðоні÷ноãо 
обстðóктивноãо çаõвоðюваннÿ ëеãенü, ÿке 
сóïðовоäæóєтüсÿ ðоçвитком ïатоëоãі÷ниõ 
ïеðеëомів, свіä÷атü ïðо ôоðмóваннÿ ðан-
нüоãо остеоïоðоçó.

3. Ïатоãістоëоãі÷ні çміни ïоðóøеннÿ 
ïðоцесó ôіçіоëоãі÷но¿ ðеãенеðаці¿ кістко-
во¿ тканини ïоïеðековиõ õðебців щóðів іç 
ХÎÇË на тëі оваðіектомі¿ анаëоãі÷ні, аëе 
äостовіðно çна÷имі, в ïоðівнÿнні ç 1-ою се-
ðією тваðин (p<0,05). 

4. Ïеðеваæаннÿ ïатоëоãі÷но¿ ðеçоðбці¿ 
кістки çа çміøаним тиïом, çна÷не ïоðó-
øеннÿ ¿¿ аðõітектоніки, особëиво ãóб÷асто-
ãо комïонента й скëаäó, ôоðмóваннÿ ðан-
нüоãо остеоïоðоçó, ÿкий сóïðовоäæóєтüсÿ 
ðоçвитком ïатоëоãі÷ниõ ïеðеëомів кісток, 
ïосиëюєтüсÿ в óмоваõ äеôіцитó естðоãенів 
і çнаõоäитüсÿ в ïðÿмій çаëеæності віä тðи-
ваëості ексïеðиментó.
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HISTOMORPHOMETRY OF RAT’S BONE TISSUE 
UNDER EXPERIMENTAL MODEL OF CHRONIC 

OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE

Povoroznyuk V.V., Masik N.P.

Summary. According to the data of present study 
of either COPD model Wistar rats or ovariectomized 
COPD model Wistar rats it has been determinated 
a morphometry values reduction in lumbar 
vertebrae bodies composition so in cortical bone as 
in trabecular bone texture. Prevalence of abnormal 
bone resorption which has got a mixed type, a 
significant bone architecture impairment, an early 
osteoporosis formation, which is accompanied by 
onset of pathological fractures, have enhanced due to 
an estrogen deficiency and have a direct correlation 
to the long-term study duration has been revealed.

ДЕФІЦИТ ТА НЕДОСТАТНІСТЬ ВІТАМІНУ D У ПАЦІЄНТІВ  
З ОСТЕОАРТРОЗОМ КОЛІННИХ СУГЛОБІВ 

Поворознюк В.В., Балацька Н.І., 1Муц В.Я.

ДУ «Інститут Геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України»,   
1Фарманет-Україна, Київ

Ðåзþìå. У статті наведені результати, які демонструють поширеність та вираженість ДВD (äеôіцитó вітамінó D) у по-
пуляції хворих на остеоартроз. Об’єктом дослідження були 83 пацієнти від 50 до 65 років (85,5% – жінки) з ді-
агнозом остеоартрозу великих суглобів. Крім загальноклінічних методів обстеження, в усіх хворих визначався 
рівень 25(ОН)вітаміну D, а також проводилось анкетування. 

 Áóëо виÿвëено, що ïоøиðеністü та виðаæеністü ДВD ó õвоðиõ на ÎА çна÷но вища, ніæ ó ðеôе-
ðентній ïоïóëÿці¿ (çокðема, ÷астота тÿæкоãо ДВD ó сóб’єктів äосëіäæеннÿ äосÿãаëа 39,8%, а в çäо-
ðовій ïоïóëÿці¿ тоãо æ вікó ці циôðи втðи÷і менøі). Виÿвëено äостовіðнó коðеëÿцію міæ ðівнем 
25(ÎН)вітамінó D та ïаðатãоðмоном. Êоðеëÿці¿ міæ ðівнем 25(ÎН)вітамінó D та ðентãеноëоãі÷ни-
ми оçнаками ÎА виÿвëено не бóëо. На ïіäставі отðиманиõ äаниõ моæна ðекоменäóвати ðóтинний 
скðинінã та коðекцію ДВD ó õвоðиõ на ÎА.

Ключові слова: 25-ОН вітамін D3, дефіцит вітаміну D, остеоартроз, паратгормон, лікування остеоартрозу. 

Àêòóàëüí³ñòü. Ùе в 1996 ðоці бóëа çа-
ïðоïонована ãіïотеçа [1], що çниæеннÿ наä-
õоäæеннÿ вітамінó D ó оðãаніçм моæе бóти 
ïов’ÿçане çі çбіëüøеним ðиçиком ïðоãðе-
сóваннÿ остеоаðтðоçó (ÎА). Ïісëÿ обсте-
æеннÿ 556 ïацієнтів ó меæаõ Framingham 
Heart Study бóëо ïіäтвеðäæено, що вітамін 
D-äеôіцитні ïацієнти ç існóю÷им ÎА маëи 
втðи÷і біëüøі øанси на øвиäке ïðоãðесó-
ваннÿ ÎА, ніæ контðоëüна ãðóïа ç аäек-
ватними ðівнÿми 25(ÎН)вітамінó D. Ниçüкі 
ðівні вітамінó D ó ïеðиôеðи÷ній кðові та-
коæ коðеëюваëи іç втðатою õðÿщово¿ тка-

нини та ç ðоçвитком äеãенеðативниõ кіст-
ковиõ ðоçðостанü. Ó ïоäаëüøомó [2] бóëо 
ïіäтвеðäæено, що ïацієнти ç ниçüкими ви-
õіäними ðівнÿми вітамінó D стðаæäаютü 
віä біëüø виðаæеноãо боëüовоãо синäðомó 
ïðи ÎА в ïоðівнÿнні ç ïацієнтами ç вищи-
ми ðівнÿми (8,0 та 6,6 çа øкаëою WOMAC 
віäïовіäно, ð<0,0001). Òе æ саме стосóєтüсÿ 
й øкаëи інваëіäності: 26,9 та 21,7, віäïовіä-
но (ð<0,0001).

В той ÷ас, ÿк іç ðоçвитком остеоаðтðоçó 
çмінюєтüсÿ стðóктóðа сóãëобовоãо õðÿща, 
ïðиëеãëа кісткова тканина такоæ çміню-
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єтüсÿ. Віäïовіäно, сóбоïтимаëüний ïðийом 
вітамінó D та çменøені ðівні йоãо метабоëі-
тів ó ïеðиôеðи÷ній кðові ïоãіðøóютü ðоç-
виток комïенсатоðно-ïðистосóваëüниõ ме-
õаніçмів щоäо ÎА [3]. Неäостатній ðівенü 
вітамінó D має несïðиÿтëивий вïëив на 
каëüцієвий обмін, активністü остеобëастів і 
осиôікацію матðиксó, на щіëüністü кістко-
во¿ тканини й сóãëобовиõ õðÿщів [4-5]. Ві-
тамін D має ïðÿмó äію на сóãëобовий õðÿщ, 
стимóëюю÷и синтеç ïðотеоãëіканó çðіëими 
сóãëобовими õонäðоцитами [6]. 

Òаким ÷ином, äеôіцит вітамінó D (ДВD) 
має веëике çна÷еннÿ äëÿ оцінки ðиçикó çа-
õвоðюваності на ÎА, моäеëюваннÿ йоãо ïе-
ðебіãó, а такоæ äëÿ виçна÷еннÿ ïоäаëüøо¿ 
тактики обстеæеннÿ та ëікóваннÿ ïацієн-
тів. 

Досëіäæеннÿ на ïðеäмет ДВD сеðеä ïа-
цієнтів на ÎА в Óкðа¿ні äо äаноãо ÷асó не 
ïðовоäиëисü. Ç оãëÿäó на це, а такоæ ÷еðеç 
ïевнó ðоçбіæністü äаниõ ó світовій ëітеðа-
тóðі бóëо çäійснене äане äосëіäæеннÿ. 

Ìåòà. Виçна÷ити ÷астотó ДВD ó ïоïó-
ëÿці¿ õвоðиõ на ÎА, виÿвити наÿвністü (÷и 
віäсóтністü) çв’ÿçкó міæ виðаæеністю ДВD 
та тÿæкістю ÎА, оцінити вïëив інøиõ ôак-
тоðів (наïðикëаä, ðівнÿ ïаðатãоðмонó, ²ÌÒ 
тощо) та сïðоãноçóвати еôективністü ДВD-
коðиãóю÷о¿ теðаïі¿ ó õвоðиõ на ÎА.

Ìàòåð³àëè òà ìåòîäè. Дëÿ вив÷еннÿ 
вïëивó ДВD на ïеðебіã ÎА обстеæено 83 
ïацієнти ç ÎА веëикиõ сóãëобів. Хвоðі, ÿкі 
маëи метабоëі÷ні та сïециôі÷ні аðтðити, а 
такоæ ті ïацієнти, ÿкі оäно÷асно ç ÎА õво-
ðіëи на ÎÏ, бóëи викëю÷ені ç äосëіäæеннÿ. 

Êðім çаãаëüнокëіні÷ниõ метоäів обсте-
æеннÿ, õвоðим на ÎА ïðовоäиëосü виміðю-
ваннÿ ðівнів 25(ÎН)вітамінó D, виконóва-
ëасü óëüтðаçвóкова äенситометðіÿ, оцінка 
інтенсивності боëüовоãо синäðомó в коëін-
ниõ сóãëобаõ (çа øкаëою ВАØ), такоæ ви-
ðаõовóвавсÿ аëüãоôóнкціонаëüний інäекс 
Ëекена. ßкістü æиттÿ оцінюваëасü çа øка-
ëою EuroQoL-5D. ²ç ôóнкціонаëüниõ ïðоб 
ïацієнти виконóваëи 15-метðовий тест.

ÎА кóëüøовиõ сóãëобів ðеєстðóвав-
сÿ в 21 (25,3%) ïацієнта. Ïеðеваæнó біëü-
øістü скëаëи æінки (85,5%). Ñеðеäній вік 
обстеæениõ æінок скëав (62,3±1,4) ðоки та 
(56,5±4,6) ðоків ó ÷оëовіків (ð>0,05). Ðеôе-
ðентними веëи÷инами äëÿ 25(ÎН)вітамінó 

D (çãіäно кëасиôікаці¿ Holick, 2011ð) бóëи 
настóïні:

Деôіцит – 0-50 нмоëü/ë.
Неäостатністü – 50-75 нмоëü/ë.
Аäекватний ðівенü – >75 нмоëü/ë.
Ðåзóëüòàòè òà ¿х îбãîâîðåííÿ. Деôі-

цит вітамінó D ðеєстðóвавсÿ в 79,5% обсте-
æениõ, неäостатністü вітамінó D – ó 16,9% 
оãëÿнóтиõ. Ðівенü 25(ÎН)D ó меæаõ ноðми 
äіаãностóвавсÿ ëиøе в 3,6% ïацієнтів ç ÎА 
(ðис. 1). 
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Ðèñ. 1. Чàñòîòà äåф³öèòó â³òàì³íó D ñåðåä ïàö³ºí-
ò³â ³з îñòåîàðòðîзîì.

39,8% ïацієнтів маëи тÿæкий ДВD, тоб-
то ðівенü 25(ÎН)D çнаõоäивсÿ ниæ÷е 25 
нмоëü/ë (ðис. 1, 2). Ïокаçово, що ÷астота 
(й виðаæеністü) ДВD ó ïоïóëÿці¿ такоãо æ 
вікó й на тій æе ãеоãðаôі÷ній øиðоті çна-
÷но ниæ÷а. Òак, çãіäно ç äаними Chapuy ç 
обстеæеннÿм ïонаä 1000 сóб’єктів [7], се-
ðеäній ðівенü 25(ÎН)вітамінó D бóв ó меæ-
аõ 45±25 нмоëü/ë, а çаãаëом бóëо іäенти-
ôіковано 31% сóб’єктів іç ДВD). Ó томó æ 
äосëіäæенні тÿæкий ДВD бóв çаðеєстðова-
ний ëиøе в 14% сóб’єктів.

Ó 10,8% ïацієнтів äіаãностовано втоðин-
ний ãіïеðïаðатиðеоç, ÿкий ïеðебіãав на тëі 
ДВD (ðис. 2). 

Встановëено, що в ïацієнтів ç ÎА ç ві-
ком çбіëüøóєтüсÿ ²ÌÒ (r=0,38 ð<0,001). Ó 
ïацієнтів ç ÎА не виÿвëено коðеëÿці¿ міæ 
віком та ðівнем ÏÒÃ. Öе моæе бóти çóмов-
ëено тим, що біëüøістü обстеæениõ ïацієн-
тів бóëи стаðøими çа 50 ðоків. Òакоæ віä-
сóтній çв’ÿçок міæ віком та ðівнем 25(ÎН)
D (ðис. 3-5).

Не виÿвëено коðеëÿційноãо çв’ÿçкó міæ 
ðівнем 25(ÎН)D та ²ÌÒ (r=-16, p=0,16) (ðис. 
6). Ðівенü ÏÒÃ ó ïацієнтів ç ÎА çаëеæав 
віä ïокаçників 25(ÎН)D. Виÿвëено неãатив-
нó тіснó äостовіðнó коðеëÿцію міæ ÏÒÃ 
та 25(ÎН)D, тобто çі çниæеннÿм çна÷еннÿ 
25(ÎН)D çðостає ðівенü ÏÒÃ (ðис. 7).
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Ðèñ. 2. Ã³ñòîãðàìà ðîзïîä³ëó 25(ÎÍ)D (À) òà ÏÒÃ 
(Б) ó ïàö³ºíò³â з îñòåîàðòðîзîì.
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Ðèñ. 3. Çâ’ÿзîê ì³ж â³êîì òà ²ÌÒ ó îбñòåжåíèх 
ïàö³ºíò³â.

Ðеçóëüтати äосëіäæеннÿ ðівнÿ 25(ÎН)D 
та ÏÒÃ çаëеæно віä стóïенÿ ÎА çа Êеë-
ãðен-Ëоóðенсом ïðеäставëено в табëиці 
1-2. Ó ïацієнтів ç ÎА коëінниõ сóãëобів се-
ðеäні ïокаçники 25(ÎН)D не çаëеæаëи віä 
стóïенÿ óðаæеннÿ коëінниõ сóãëобів. Ðі-
венü ÏÒÃ ó ïацієнтів іç ²² ст. ÎА бóв äосто-
віðно вищим. 

Ó ïацієнтів ç ÎА кóëüøовиõ сóãëобів äо-
стовіðно¿ ðіçниці міæ ïокаçниками 25(ÎН)

D та ÏÒÃ не виÿвëено. Ñëіä çаóваæити, що 
ëиøе оäин обстеæений ïацієнт мав коксаð-
тðоç ²² ст.
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Ðèñ. 4. Çâ’ÿзîê ïîêàзíèê³â ²ÌÒ, 25(ÎÍ)D з â³êîì ó 
ïàö³ºíò³â з îñòåîàðòðîзîì.

20 30 40 50 60 70 80 90
вік, роки

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

П
ТГ

,п
г/
м
л

r = -0,006; p = 0,96

Ðèñ. 5. Çâ’ÿзîê ïîêàзíèê³â ÏÒÃ з â³êîì ó ïàö³ºí-
ò³â з îñòåîàðòðîзîì.
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Ðèñ. 7. Êîðåëÿö³éíèé зâ’ÿзîê ì³ж 25(ÎÍ)D òà ÏÒÃ 
ó ïàö³ºíò³â з îñòåîàðòðîзîì.
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Таблиця 1. Показники 25(ОН)D та ПТГ залежно 
від ступеня ОА колінних суглобів за Келгрен-

Лоуренсом (M±m)

Ñтóïінü
25(ÎН)D, нмоëü/ë ÏÒÃ, ïã/мë

M m M m
² ст. 40,99 6,43 32,34 3,16
²² ст. 40,64 6,97 45,75* 4,97
²²² ст 53,07 5,57 41,60 7,51

Ïðимітка. *- äостовіðністü ðіçниці ð<0,05.

Òàбëèöÿ 2. Ïîêàзíèêè 25(ÎÍ)D òà ÏÒÃ зàëåжíî 
â³ä ñòóïåíÿ âèðàжåíîñò³ ÎÀ êóëüшîâèх ñóãëîб³â 

зà Êåëãðåí-Лîóðåíñîì (M±SD)

Ñтóïінü
25(ÎН)D, нмоëü/ë ÏÒÃ, ïã/мë

M SD M SD
² ст. 36,98 10,81 36,06 3,56
²² ст. 38,42 32,27
²²² ст 42,83 6,36 39,55 4,61

Î÷евиäно, що äëÿ óто÷неннÿ вçаємо-
çв’ÿçкó міæ стóïенем ÎА та ðівнÿми 25(ÎН)
вітамінó D ïотðібні ïоäаëüøі сïостеðеæен-
нÿ, ç ðоçøиðеннÿм вибіðки äосëіäæóваниõ 
та анаëіçом äаниõ іç ðіçними коваðіанта-
ми, такими ÿк вік і статü. Òак, Timothy E., 
McAlindon M.D. et al. вçÿëи ó своє äосëі-
äæеннÿ 556 ïацієнтів (сеðеäній вік 70 ðо-
ків) та виÿвиëи, що ðиçик ïðоãðесóваннÿ 
ÎА коëінноãо сóãëоба в сóб’єктів іç ниçü-
кими ðівнÿми наäõоäæеннÿ вітамінó D бóв 
ïіäвищений втðи÷і ïоðівнÿно іç сóб’єктами 
беç äеôіцитниõ станів [8].

Ñóбоïтимаëüний ïðийом вітамінó D та 
çменøені ðівні йоãо метабоëітів ó ïеðиôе-
ðи÷ній кðові ïоãіðøóютü ðоçвиток комïен-
сатоðно-ïðистосóваëüниõ меõаніçмів щоäо 
ÎА, оскіëüки ç ðоçвитком ÎА çмінюєтü-
сÿ стðóктóðа не ëиøе сóãëобовоãо õðÿща, 
аëе й ïðиëеãëо¿ кістково¿ тканини. Віäомо, 
що тðаäиційні метоäи ëікóваннÿ ÎА äоситü 
÷асто маютü неäостатній – або й ïðотиëеæ-
ний – вïëив на ïеðебіã õвоðоби [9-10]. В 
той æе самий ÷ас, ç оãëÿäó на ДВD ó ïа-
цієнтів ç ÎА, ïðеïаðати вітамінó D ïови-
нні бóти вкëю÷ені в сõемó ëікóваннÿ äëÿ 
коðекці¿ äеôіцитниõ станів (÷асто тÿæкиõ). 
Áіëüøе тоãо, Dr. Changhai Ding ó нещоäав-
нüомó äосëіäæенні ïокаçав [11], що äосÿã-
неннÿ äостатніõ ðівнів вітамінó D ó ïеðи-
ôеðи÷ній кðові äоçвоëÿє віäтеðмінóвати 
оïеðативне втðó÷аннÿ на сóãëобаõ ó õво-
ðиõ ç ÎА. Ó циôðовиõ веëи÷инаõ це çвó-
÷итü ÿк на 1,5% менøа втðата õðÿщово¿ 
тканини щоðі÷но, ïоðівнюю÷и ç вітаміно-
äеôіцитними ïацієнтами.

Âèñíîâêè. 
1. Ïоøиðеністü ДВD ó õвоðиõ на ÎА 

вища, ніæ ó ðеøти ïоïóëÿці¿ такоãо æ вікó. 
Êðім тоãо, в ïацієнтів ç ÎА ниæ÷і абсоëют-
ні веëи÷ини 25(ÎН)вітамінó D, ніæ ó çа-
ãаëüній ïоïóëÿці¿, – тобто біëüø виðаæе-
ний вітаміноäеôіцит. 

2. Çв’ÿçкó міæ ðівнем 25(ÎН)вітамінó D 
та віком ó õвоðиõ на ÎА не виÿвëено. Öе 
моæна ïоÿснити еëімінаційним ôактоðом, а 
такоæ біëüøою віðоãіäністю ïðийомó ïðе-
ïаðатів каëüцію та вітамінó D çі çбіëüøен-
нÿм вікó.

3. ßк і в ðеôеðентній ïоïóëÿці¿, ó õво-
ðиõ на ÎА є çвоðотнÿ çаëеæністü міæ ðів-
нÿми 25(ÎН)вітамінó D та ïаðатãоðмоном, 
ó той æе ÷ас ²ÌÒ не мав вïëивó на ці ве-
ëи÷ини. 

4. Êоðеëÿційниõ çв’ÿçків міæ ðівнем 
25(ÎН)вітамінó D та виðаæеністю ÎА кóëü-
øовиõ та коëінниõ сóãëобів (çа Êеëëãðен-
Ëоóðенсом) не виÿвëено. 

5. Ó õвоðиõ на ÎА необõіäна коðекціÿ ві-
таміноäеôіцитó: вона ïокаçана ïðакти÷но 
всім ïацієнтам, особëиво ç оãëÿäó на те, що 
це – äоситü øвиäкий, äеøевий та еôектив-
ний метоä, ÿкий, на æаëü, беðетüсÿ äо óва-
ãи ïоки що ðіäко.
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ДЕФИЦИТ И НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ВИТАМИНА 
D-У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРОЗОМ 

КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ 

Поворознюк В.В., Балацкая Н.И., Муц В.Я.

Ðåзþìå. В статüе ïðивеäены ðеçóëüтаты, äемон-
стðиðóющие ðасïðостðаненностü и выðаæенностü 
ДВD (äеôицита витамина D) в ïоïóëÿции боëü-
ныõ остеоаðтðоçом. Îбъектом иссëеäованиÿ быëи 
83 ïациента от 50 äо 65 ëет (85,5% – æенщины) с 
äиаãноçом остеоаðтðоçа кðóïныõ сóставов. Êðоме 
общекëини÷ескиõ метоäов иссëеäованиÿ, ó всеõ 
боëüныõ иссëеäоваëсÿ óðoвенü 25(ÎН)витамина D, 
а такæе ïðовоäиëосü анкетиðование.

Áыëо óстановëено, ÷то ðасïðостðаненностü 
и выðаæенностü ДВD ó боëüныõ ÎА çна÷итеëü-
но выøе, ÷ем в ðеôеðентной ïоïóëÿции (а имен-
но, ÷астота тÿæеëоãо ДВD ó сóбъектов иссëеäова-
ниÿ äостиãаëа 39,8%, ÷то в тðи ðаçа выøе ïо сðав-
нению со çäоðовой ïоïóëÿцией тоãо æе воçðаста). 

Áыëа обнаðóæена äостовеðнаÿ коððеëÿциÿ меæ-
äó óðовнем 25(ÎН)витамина D и ïаðатãоðмоном. 
Êоððеëÿциÿ меæäó óðовнем 25(ÎН)витамина D и 
ðентãеноëоãи÷ескими ïðиçнаками ÎА обнаðóæена 
не быëа. На основании ïоëó÷енныõ äанныõ моæ-
но ðекоменäоватü ðóтинный скðининã и коððек-
цию ДВD ó боëüныõ ÎА.

Ключевые слова: 25-ÎН витамин D3, äеôицит ви-
тамина D, остеоаðтðоç, ïаðатãоðмон, ëе÷ение осте-
оаðтðоçа. 

VITAMIN D-DEFICIENCY AND INSUFFICIENCY 
IN PATIENTS WITH KNEE OSTEOARTHRITIS

Povoroznyuk V.V., Balatska N.I., Muts V.Ya. 

Summary. The article provides the overview of the 
frequency and severity of vitamin D deficit (VDD) 
within the population of osteoartritic patients. The 
study spans 83 subjects (50-65 years old, 85,5% of 
those women) diagnosed with osteoarthritis. Apart 
from conventional diagnostic tests, all the subjects 
underwent blood sampling with subsequent 25(OH)
vit D assessment. In addition, the subjects completed 
a set of questionnaires.

It was proven that VDD frequency and severity 
among the OA population is significantly higher than 
that within the reference population. Specifically, 
severe VDD was registered almost three times as 
often (39,8%) within the study subjects. In addition, 
25(OH)vit D was proven to be linked to PTH level. 
On the contrary, there was found no correlation 
between 25(OH)vit D and X-ray evidence of OA. 
Based upon the study results, routine screening for 
and correction of VDD may prove to be beneficial 
for the OA patients.

Keywords: 25(OH)vitamin D3, vitamin D deficiency, 
osteoarthritis, PTH, osteoarthritis treatment.
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Віäомо, що ó виникненні стоматоëоãі÷-
но¿ ïатоëоãі¿ в äітей сóттєве çна÷еннÿ має 
ïоєäнаний вïëив ÷инників ÿк місцевоãо, 
так і çаãаëüноãо õаðактеðó. Дитÿ÷ий оð-
ãаніçм є наäçви÷айно ÷óтëивим äо вïëивó 
ðіçноманітниõ øкіäëивиõ ôактоðів, çокðе-
ма тиõ, що äіютü на оðãаніçм ç навкоëиø-
нüоãо сеðеäовища. Неçаäовіëüний стан äо-
вкіëëÿ, ïоðóøеннÿ мікðоеëементноãо скëа-
äó воäи та ãðóнтó, неãативний вïëив іоні-
çóю÷оãо виïðомінюваннÿ, øóмó, ïðоäóк-
тів сó÷асниõ біотеõноëоãій ïðиçвоäÿтü äо 
ðоçвиткó õðоні÷но¿ інтоксикаці¿ на тëі ви-
снаæеннÿ систем çаõистó, ïоÿви ðіçнома-
нітниõ імóноäеôіцитниõ станів, сïðиÿютü 
çниæенню сïециôі÷ниõ та несïециôі÷ниõ 
çаõисниõ сиë оðãаніçмó, що ïðиçвоäитü äо 
çмін ó ðіçниõ оðãанаõ та системаõ äитÿ÷оãо 
оðãаніçмó, в томó ÷исëі й ó ðотовій ïоðоæ-
нині, сïðи÷инÿю÷и ðоçвиток каðієсó [1].

Чисëенні äані свіä÷атü ïðо те, що в еко-
ëоãі÷но несïðиÿтëивиõ ðеãіонаõ ðеєстðóєтü-
сÿ ïіäвищений ðівенü çаõвоðюваності, çни-
æеннÿ маси тіëа новонаðоäæениõ äітей, ви-
сокий ðівенü ïеðинатаëüно¿ ïатоëоãі¿ [2, 3, 4, 
5, 6, 7]. Îäно÷асно в Óкðа¿ні маютü місце й 
соціаëüно-економі÷ні ïðобëеми. Çãіäно äаниõ 
ëітеðатóðи, стан оðãанів ïоðоæнини ðота в 
äітей віäобðаæає ðівенü матеðіаëüноãо бëа-
ãоïоëó÷÷ÿ сім’¿, ¿¿ соціаëüне ïоëоæеннÿ, ðі-
венü освіти батüків, особëиво матеðі [8, 9]. 

До ïðи÷ин, ÿкі неãативно вïëиваютü на 
стан çäоðов’ÿ насеëеннÿ, наëеæатü наäміðні 
стðесові навантаæеннÿ, çниæеннÿ çаãаëüно-
ãо ðівнÿ кóëüтóðи, в томó ÷исëі, санітаðно-
ãіãієні÷но¿, що сïðиÿє ïоøиðенню øкіäëи-
виõ çви÷ок і неçäоðовоãо сïособó æиттÿ [8]. 

Îäним ç об’єктивниõ і óçаãаëüнюю÷иõ 
ïаðаметðів çäоðов’ÿ äітей, що віäобðаæає 
соціаëüно-економі÷ний стан сóсïіëüства, 
екоëоãі÷ний стан теðитоðі¿ та ðівенü æиттÿ 
насеëеннÿ є ¿õ ôіçи÷ний ðоçвиток. Êомï-
ëексна оцінка основниõ антðоïометðи÷ниõ 
ïокаçників ó äітей ðаннüоãо вікó свіä÷итü, 
що ëиøе в ïоëовини äітей ці ïокаçники 
віäïовіäаютü ноðмативним ðівнÿм. Ó ëіте-
ðатóðі є äані ïðо çменøеннÿ антðоïоме-
тðи÷ниõ ïокаçників ó äітей ðіçниõ ðеãіонів 
Óкðа¿ни, ïðиïиненнÿ аксеëеðаці¿ й навітü 
ïоÿви тенäенці¿ äо ,,äецеëеðаці¿” [10, 11, 
12]. Òомó, метою наøоãо äосëіäæеннÿ бóëо 
оцінити ôіçи÷ний ðоçвиток äітей äоøкіëü-
ноãо вікó та óðаæеністü каðієсом ¿õ çóбів.

Ìàòåð³àë òà ìåòîäè äîñë³äжåííÿ. Îб-
стеæено 988 äітей 12 äоøкіëüниõ çакëаäів 
м. Ëüвова віком віä 2 äо 7 ðоків. На коæ-
нó äитинó çаïовнюваëи ствоðенó на каôе-
äðі стоматоëоãі¿ äитÿ÷оãо вікó Ëüвівсüкоãо 
націонаëüноãо меäи÷ноãо óнівеðситетó іме-
ні Даниëа Ãаëицüкоãо анкетó оцінки станó 
çäоðов’ÿ äитини, ÿка скëаäаëасü іç çаãаëü-
ниõ віäомостей, äаниõ ïðо ïеðебіã ваãітності 
матеðі, ôіçи÷ний ðоçвиток äитини, ðеçóëü-
татів äосëіäæеннÿ стоматоëоãі÷ноãо статó-
сó. Дëÿ õаðактеðистики ôіçи÷ноãо ðоçвиткó 
в äітей виçна÷аëи основні антðоïометðи÷ні 
ïокаçники: äовæинó тіëа, ÿкó виміðюваëи 
ðостоміðом (в см) і масó тіëа, ÿкó виміðюва-
ëи çа äоïомоãою ваãи (в кã). Дëÿ біëüø то÷но¿ 
оцінки ïокаçників ôіçи÷ноãо ðоçвиткó äітей 
і виçна÷еннÿ ãаðмонійності антðоïометðи÷-
ниõ äаниõ викоðистовóваëи центиëüні та-
бëиці. Дëÿ анаëіçó óðаæеності каðієсом çó-
бів сеðеä äітей ç ðіçною масою тіëа ïðи на-
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Ðåзþìå. Ó статті бóëо ïðовеäено ïоðівнÿëüнó оцінкó ïокаçників ïоøиðеності та інтенсивності каðієсó çóбів 
ó äітей ç ðіçною масою тіëа ïðи наðоäæенні. Ïðоанаëіçовано ôіçи÷ний ðоçвиток äітей ç інтактни-
ми çóбами та óðаæеними каðієсом çóбами. Виÿвëено, що най÷астіøе каðієс çóстðі÷аєтüсÿ в äітей 
ç веëикою та маëою масою тіëа ïðи наðоäæенні. В ïоäаëüøомó, в óсіõ віковиõ ãðóïаõ äітей ç ка-
ðієсом çóбів маса тіëа бóëа біëüøою, ніæ ó äітей ç інтактними çóбами.
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ðоäæенні обстеæено 219 äітей ç масою ïðи 
наðоäæенні менøе 2,7 кã, 549 äітей ç масою 
2,7-4 кã та 220 äітей ç масою ïонаä 4 кã.

Ðåзóëüòàòè äîñë³äжåííÿ. Виçна÷аëüним 
кðитеðієм cтанó çäоðов’ÿ äітей є ¿õ ôіçи÷-
ний ðоçвиток, äосëіäæеннÿ ÿкоãо äоçвоëÿє 
виÿвити аäаïтаційні моæëивості оðãаніç-
мó. Ñóттєве çна÷еннÿ має й маса äитини 
ïðи наðоäæенні. Нами бóëо ïðоанаëіçовано 
óðаæеністü каðієсом сеðеä äітей ç ðіçною 
масою тіëа ïðи наðоäæенні (табë. 1).

Таблиця 1. Ураженість карієсом дітей з різною масою 
тіла при народженні

Ìаса ïðи 
наðоäæенні 
äитини, кã

Îбстеæено
Ïоøиðеністü 
каðієсó, %

²нтенсив-
ністü каðіє-

сó, кï
менøе 2,7 219 53,90±3,37 3,91±0,14

2,7-4 549 45,70±2,13 2,24±0,11
біëüøе 4 220 65,41±3,21 4,37±0,19

ð1 (²-²²) <0,05 <0,001
 ð2 (²-²²²) <0,02 <0,05
 ð3 (²²-²²²) <0,001 <0,001

Ï ð и м і т к а. ð1 (²-²²), ð2 (²-²²²), ð3 (²²-²²²) – стóïінü 
äостовіðності міæ ïокаçниками äітей ç ðіçною ма-
сою тіëа ïðи наðоäæенні.
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Ðèñ. 1. Ðîзïîâñþäжåí³ñòü êàð³ºñó ñåðåä ä³òåé з 
ð³зíîþ ìàñîþ ò³ëà ïðè íàðîäжåíí³.

Òак, çãіäно äаниõ наøоãо äосëіäæен-
нÿ най÷астіøе каðієс çóстðі÷аєтüсÿ в ãðó-
ïі äітей ç веëикою (4 кã і біëüøе) та маëою 
(менøе 2,7 кã) масою тіëа ïðи наðоäæен-
ні – віäïовіäно в 65,41±3,21% та 53,9±3,37% 
обстеæениõ äітей (ðис. 1). Çна÷но менøа 
ïоøиðеністü каðієсó çóбів ó äітей ç масою 
2,7-4,0 кã ïðи наðоäæенні – 45,7±2,13%, 
ð<0,001, ð<0,05. Ïоäібна çакономіðністü 
сïостеðіãаëасü і ïðи анаëіçі інтенсивності 
каðієсó çóбів ó обстеæениõ äітей (ðис. 2). 
Òак, найменøó інтенсивністü каðієсó çóбів 
виÿвëено в äітей ç масою 2,7-4,0 кã ïðи на-
ðоäæенні, що становитü 2,24±0,11, ð<0,001. 
Воäно÷ас, найбіëüøó інтенсивністü каðієсó 

моëо÷ниõ çóбів встановëено в äітей ç ма-
сою ïðи наðоäæенні ïонаä 4 кã – 4,37±0,19, 
що äещо біëüøе, ніæ ó äітей, наðоäæениõ ç 
масою менøе 2,7 кã (3,91±0,14, ð<0,05).
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Ðèñ. 2. ²íòåíñèâí³ñòü êàð³ºñó ñåðåä ä³òåé з ð³зíîþ 
ìàñîþ ò³ëà ïðè íàðîäжåíí³.

Ïðи анаëіçі ôіçи÷ноãо ðоçвиткó äітей ó се-
ðеäнüомó в óсіõ віковиõ ãðóïаõ бóëо виÿв-
ëено ïокаçники, що віäïовіäаютü сеðеäнüо-
мó ãаðмонійномó ðоçвиткó ÿк õëоïців, так і 
äів÷ат (табë. 2). Анаëіçóю÷и äані äосëіäæен-
нÿ ó віковомó асïекті, виÿвëено, що ó віці 2-3 
ðоки ÿк ó ãðóïі çäоðовиõ äітей, так і в ãðó-
ïі äітей, óðаæениõ каðієсом, õëоïці є вищи-
ми, ніæ äів÷ата. Воäно÷ас ÿк çäоðові õëоïці, 
так і çäоðові äів÷ата циõ віковиõ ãðóï є вищи-
ми, ніæ ¿õ оäноëітки, óðаæені каðієсом. Òак, 
ó çäоðовиõ äвоðі÷ниõ õëоïців çðіст становитü 
87,58±1,56 см, а в óðаæениõ каðієсом – 84, 
67±2,91 см, (ð>0,05). Ïоäібна тенäенціÿ виÿв-
ëена в біëüøості віковиõ ãðóï. Îäнак, ó віці 5 
ðоків ÿк çäоðові, так і óðаæені каðієсом äів÷а-
та є вищими, ніæ õëоïці. Òак, çðіст 5-ðі÷ниõ 
çäоðовиõ äів÷ат становитü 110,12±0,88 см ó 
ïоðівнÿнні ç 106,21±1,21 см, (ð<0,01), ó õëоï-
ців. Îцінюю÷и масó тіëа, сëіä віäçна÷ити, що 
в äітей, óðаæениõ каðієсом, ó біëüøості віко-
виõ ãðаäацій маса тіëа ÿк äів÷ат, так і õëоï-
ців бóëа біëüøою стосовно çäоðовиõ. Дана çа-
кономіðністü найбіëüø виðаæена в ãðóïі äво-
ðі÷ниõ äів÷ат, ó ÿкій äіти, óðаæені каðієсом, 
ваæатü 13,55±0,45 кã ïоðівнÿно іç 12,09±0,38 
кã, (ð<0,05) ó çäоðовиõ. Òаким ÷ином, виÿвив-
øи біëüøó масó тіëа в ãðóïі äітей, óðаæениõ 
каðієсом, моæна ïðиïóстити, що вони вæи-
ваютü біëüø каëоðійнó, ëеãкоçасвоюванó ¿æó, 
ÿк ïðавиëо, ó виãëÿäі соëоäощів, що неãатив-
но вïëиває на стан твеðäиõ тканин çóбів.

Âèñíîâêè. Діти ç веëикою (4 кã і біëüøе) 
та маëою (менøе 2,7 кã) масою тіëа ïðи на-
ðоäæенні біëüø сõиëüні äо ðоçвиткó каðіє-
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сó моëо÷ниõ çóбів, томó ïотðебóютü äо-
äатковиõ ïðоôіëакти÷ниõ çаõоäів. Ìаса 
тіëа ÿк äів÷ат, так і õëоïців çóбним каðіє-
сом, біëüøа ïо віäноøенню äо çäоðовиõ, що 
моæе свіä÷ити ïðо ïоðóøеннÿ ó ¿õ ðаціоні 
та ðеæимі õаð÷óваннÿ.
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬ-
НОГО ВОЗРАСТА С ПОРАЖЕННЫМИ КАРИЕ-

СОМ ЗУБАМИ 

Дубецкая-Грабоус И.С.

Ðåзþìå. В статüе сðавнено ïокаçатеëи ðасïðо-
стðаненности и интенсивности каðиеса çóбов ó äе-
тей с ðаçной массой теëа ïðи ðоæäении. Ïðоана-
ëиçиðовано ôиçи÷еское ðаçвитие äетей с интакт-
ными çóбами и ïоðаæенными каðиесом çóбами. 
Выÿвëено, ÷то ÷аще каðиес встðе÷аетсÿ ó äетей с 
боëüøой и маëой массой теëа ïðи ðоæäении. Да-
ëее, во всеõ воçðастныõ ãðóïïаõ äетей с каðиесом 
çóбов масса теëа боëüøе,÷ем ó äетей с интактны-
ми çóбами.

Ключевые слова: ôиçи÷еское ðаçвитие, каðиес çó-
бов, äети äоøкоëüноãо воçðаста.

PHYSICAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL 
CHILDREN AFFECTED BY CARIES

Dubetska-Hrabous I.S.

Summary. It was compared the caries intensity and 
frequency of children with different mass during 
birth. It was analyzed the physical development 
of children with healthy teeth and the physical 
development of children with caries. It was revealed 
the higher indexes of caries in children with big 
and small mass during birth. The children of all age 
groups with caries had more mass of the body then 
children with healthy teeth.

Key words: physical development, caries of teeth, 
preschool children.

Таблиця 2. Фізичний розвиток дітей дошкільного віку

Вік, ðоки Ñтатü
Ìаса, кã

ð1

Çðіст, см
ð2Діти ç інтактни-

ми çóбами
Діти, óðаæені 

каðієсом
Діти ç інтактни-

ми çóбами
Діти, óðаæені 

каðієсом

2
õëоïці 12,99±0,43 13,10±0,95 >0,05 87,58±1,56 84,67±2,91 >0,05
äів÷ата 12,09±0,38 13,55±0,45 <0,05 86,11±1,51 84,15±3,40 >0,05

3
õëоïці 14,99±0,31 15,15±0,48 >0,05 97,15±1,04 96,28±1,28 >0,05
äів÷ата 14,24±0,43 14,60±0,39 >0,05 95,18±1,30 95,65±0,99 >0,05

4
õëоïці 16,43±0,26 16,81±0,39 >0,05 100,89±0,84 102,92±1,15 >0,05
äів÷ата 15,92±0,34 16,05±0,35 >0,05 103,29±0,99 101,20±1,03 >0,05

5
õëоïці 17,56±0,54 18,16±0,39 >0,05 106,21±1,21 108,95±0,84 >0,05
äів÷ата 18,18±0,41 18,33±0,32 >0,05 110,12±0,88 109,84±0,76 >0,05

6
õëоïці 20,56±0,99 20,08±0,39 >0,05 114,30±1,56 115,08±0,92 >0,05
äів÷ата 21,07±1,77 19,36±0,53 >0,05 111,88±2,10 114,14±1,12 >0,05

Ï ð и м і т к а. ð1, ð2 — стóïінü äостовіðності міæ ïокаçниками çäоðовиõ äітей та óðаæениõ каðієсом.
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ДОКАЗОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ СКРИНІНГУ НА ОСТЕОПОРОЗ  
У ПЕРВИННІЙ ЛАНЦІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Пузанова О.Г. 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Ðåзþìå. Ñкðинінãó на остеоïоðоç ó ïеðвинній ëанці оõоðони çäоðов’ÿ ïðисвÿ÷ено кëіні÷ні ðекоменäаці¿ 
USPSTF – Амеðикансüко¿ ðобо÷о¿ ãðóïі іç ïðевентивниõ втðó÷анü, що виçнано в кðа¿ні «çоëотим 
станäаðтом» ïðоôіëактики. Îсновні ïоëоæеннÿ кеðівництва 2011 ð. і анаëіç ¿õ äокаçовоãо обґðóн-
тóваннÿ навеäено в ïоðівнÿнні ç ïоïеðеäніми ðекоменäаціÿми (2002) та ðоçðобками Амеðикансüко¿ 
асоціаці¿ кëіні÷ниõ енäокðиноëоãів (2010), Націонаëüноãо ôонäó остеоïоðоçó (2008), Амеðикансüко¿ 
коëеãі¿ ëікаðів (2008) і Амеðикансüкоãо коëеäæó акóøеðів-ãінекоëоãів (2004). 

Ключові слова: ïеðвинна ëанка оõоðони çäоðов’ÿ, ïðоôіëактика остеоïоðоçó (скðинінã), кëіні÷ні ðекомен-
äаці¿ (äокаçова баçа).

во¿ ïовеäінки в ïіäëітків, ãеðіатðіÿ та  ïðо-
ôіëактика інваëіäності в стаðøомó віці [9]. 

Çавäаннÿми USPSTF є: 
1) оцінюваннÿ ïеðеваã інäивіäóаëüно¿ 

ïðоôіëактики çаëеæно віä вікó, статі та 
ôактоðів ðиçикó (ФÐ); 

2) ðоçðобëеннÿ ÊÐ іç ïðоôіëактики в 
ïеðвинній ëанці оõоðони çäоðов’ÿ; 

3) виçна÷еннÿ коëа ïитанü ïðоôіëакти-
ки äëÿ ïоäаëüøиõ наóковиõ äосëіäæенü. 

AHRQ çбиðає ексïеðтів USPSTF äëÿ 
неóïеðеäæеноãо оïðацюваннÿ äокаçів äі-
євості ïðевентивниõ меäи÷ниõ втðó÷анü, 
ðоçðобëеннÿ віäïовіäниõ ÊÐ і çабеçïе-
÷еннÿ ïото÷но¿ аäміністðативно¿, äосëіä-
ницüко¿ та теõні÷но¿ ïіäтðимки ¿õ óïðо-
ваäæеннÿ в оõоðонó çäоðов’ÿ. Ðекоменäа-
ці¿ USPSTF виçнано «çоëотим станäаðтом» 
меäи÷но¿ ïðоôіëактики в ÑØА та Êанаäі 
[7, 9]. Ïаðтнеðами USPSTF ó ðоçðобëен-
ні ÊÐ є ÷исëенні ôаõові та ïðобëемні ëі-
каðсüкі асоціаці¿ (в т.÷. Амеðикансüка Ака-
äеміÿ сімейниõ ëікаðів (AAFP), Амеðикан-
сüка Êоëеãіÿ акóøеðів-ãінекоëоãів (ACOG), 
Амеðикансüка Êоëеãіÿ ëікаðів (ACP)), 14 
центðів äокаçово¿ ïðактики, ниçка óстанов 
ðіçно¿ ïіäïоðÿäкованості та наïðÿмів äі-
ÿëüності. Діÿëüністü USPSTF сïðиÿє вста-
новëенню ïðіоðитетó ïðоôіëакти÷ноãо на-
ïðÿмó в оõоðоні çäоðов’ÿ ÑØА, а вïðова-
äæеннÿ ÊÐ виçнано в кðа¿ні «інстðóментом 
ïоäоëаннÿ неðівності міæ ðіçними ãðóïами 
насеëеннÿ щоäо äостóïності та ÿкості ïðе-
вентивно¿ меäи÷но¿ äоïомоãи» [9].

Â²Ä ÍÀÓÊÈ ÄÎ ÏÐÀÊÒÈÊÈ

Найбіëüø ïеðсïективною стðатеãією 
çбеðеæеннÿ çäоðов’ÿ насеëеннÿ є вïðова-
äæеннÿ на ïоïóëÿційномó ðівні ïðевентив-
ниõ теõноëоãій і ïðоãðам. Îстанні ствоðю-
ютü на основі кëіні÷ниõ ðекоменäацій (ÊÐ, 
або кеðівництв), і äëÿ сõіäноєвðоïейсüкиõ 
кðа¿н виçнано ïеðеваãи аäаïтаці¿ наÿвниõ 
ÊÐ високо¿ метоäоëоãі÷но¿ ÿкості наä ðоç-
ðобëеннÿм вëасниõ. Çна÷ний äосвіä ðоçðо-
бëеннÿ та вïðоваäæеннÿ кеðівництв ç ïи-
танü ïðоôіëактики в ïеðвинній ëанці оõо-
ðони çäоðов’ÿ, ïðисвÿ÷ениõ насамïеðеä 
скðинінãовим та інôоðмаційним теõноëоãі-
ÿм, накоïи÷ено в ÑØА. Актóаëüністü оïðа-
цюваннÿ ¿õ в óмоваõ ãаëóçевиõ ðеôоðм в 
Óкðа¿ні не викëикає сóмнівів. 

Ïðовіäні амеðикансüкі ексïеðти ç ïи-
танü ïðоôіëактики та ïеðвинно¿ меäи÷-
но¿ äоïомоãи вõоäÿтü äо Ðобо÷о¿ ãðóïи іç 
ïðевентивниõ втðó÷анü (U.S. Preventive 
Services Task Force, USPSTF), ÿкó ôінан-
сóє Аãенціÿ іç ïðовеäеннÿ та оцінки ÿкос-
ті äосëіäæенü в оõоðоні çäоðов’ÿ та ÿкості 
меäи÷но¿ äоïомоãи (Agency for Healthcare 
Research and Quality, AHRQ). До скëаäó 
USPSTF вõоäÿтü кëініцисти, ÿкі ïðацюютü 
ó ïеðвинній ëанці оõоðони çäоðов’ÿ: інтеð-
ністи, ïеäіатðи, сімейні ëікаðі, акóøеðи-ãі-
некоëоãи, меäсестðи. Всі вони такоæ є екс-
ïеðтами ç метоäоëоãі¿ äокаçово¿ меäицини, 
а äо «інäивіäóаëüниõ інтеðесів» наëеæатü 
кëіні÷на еïіäеміоëоãіÿ, моäеëюваннÿ та 
оцінка ðіøенü, еôективністü кëіні÷но¿ ïðе-
вентивно¿ меäицини, ïðоôіëактика ðиçико-
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ÊÐ USPSTF, що стосóютüсÿ äоðосëиõ, 
ðоçäіëено çа 10-ма кëіні÷ними катеãоðіÿ-
ми. До «Êістково-м’ÿçовиõ çаõвоðюванü» 
óвійøëи кеðівництва çі скðинінãó на осте-
оïоðоç (2002; 2011) та ç консóëüтóванü ïðи 
боëю в ниæній ÷астині сïини (2004). Ó сек-
ці¿ äëÿ äітей і ïіäëітків ðоçïоäіëó ÊÐ çа ка-
теãоðіÿми немає; іç çаçна÷ениõ ïитанü іс-
нóє 2 кеðівництва – çі скðинінãó на äисïëа-
çію стеãна та çі скðинінãó на іäіоïати÷ний 
скоëіоç ó ïіäëітків [8].

До 2050 ð. в ÑØА віäбóäетüсÿ çна÷не 
ïостаðіннÿ: ÷исëо осіб ó віці ïонаä 65 ðо-
ків çðосте іç 32 äо 69 мëн, ç ÿкиõ 15 мëн 
бóäóтü стаðøе 86 ðоків [6]. Ó 50% ïостме-
ноïаóçаëüниõ æінок ïðоãноçóютü ðоçвиток 
ïеðеëомів ïðотÿãом æиттÿ, в 25% – ïеðе-
ëомів õðебта, в 15% – стеãна [24]. Ñüоãоä-
ні ïðÿмі витðати на меäи÷нó äоïомоãó ïðи 
циõ óскëаäненнÿõ скëаäаютü віä 12,2 äo 
17,9 мëðä äоëаðів ÑØА на ðік [24]. Чисëо 
остеоïоðоти÷ниõ ïеðеëомів çðосте іç 2005 
äо 2025 ð. іç 2 äо 3 мëн, а беçïосеðеäнüо 
ïов’ÿçані ç ними витðати – äо 25 мëðä äо-
ëаðів [6]. Îсновні ïоëоæеннÿ ÊÐ USPSTF 
(2011) çі скðинінãó на остеоïоðоç навеäе-
но в табë. 1.

Таблиця 1. Основні положення КР USPSTF (2011) 
зі скринінгу на остеопороз [24]

Ñтвеðäæеннÿ Ãðаäаціÿ
Ñкðинінã на остеоïоðоç ðекоменäова-
но æінкам ≥65 ðоків і біëüø моëоäим, 
ðиçик ðоçвиткó ïеðеëомів ó ÿкиõ є 
ïоðівнÿним або ïеðевищóє такий ó 
65-ðі÷ниõ біëиõ æінок беç äоäатко-
виõ ФÐ

В

Ñïіввіäноøеннÿ коðисті та øкоäи віä 
çäійсненнÿ скðинінãó на остеоïоðоç ó 
÷оëовіків має сëабкó äокаçовó баçó

²

Ï ð и м і т к и : ãðаäаціÿ В – «висока ймовіðністü 
ïоміðно¿ коðисті ÷и ïоміðна ймовіðністü ïоміðно¿ 
÷и çна÷но¿ коðисті віä наäаннÿ ïосëóãи» й на ïðак-
тиці сõваëено «çаïðоïонóвати ¿¿ ÷и çабеçïе÷ити»;  
ãðаäаціÿ ² – «сëабкістü äокаçово¿ баçи äëÿ оцінки 
баëансó коðисті та øкоäи віä втðó÷аннÿ або ÷еðеç 
бðак äокаçів, або ÷еðеç ¿õ ÿкістü, або ÷еðеç ïевні 
сóïеðе÷ки»; на ïðактиці ïðоïонóютü «çвеðнóтисÿ 
äо статóсó ÊÐ USPSTF. 

Ïацієнт ïовинен óсвіäомëювати неви-
çна÷еністü сïіввіäноøеннÿ коðисті та øко-
äи [7]. Ïеðеãëÿä ïоïеðеäнüоãо кеðівництва 
USPSTF (2002) стосóвавсÿ кðити÷ниõ ïðо-
ãаëин ó äокаçовій баçі ç виÿвëеннÿ та ëікó-

ваннÿ остеоïоðоçó не ëиøе в æінок, а й в 
÷оëовіків: ïоïóëÿцією äëÿ скðинінãó бóëо 
виçна÷ено ïостменоïаóçаëüниõ æінок і ÷о-
ëовіків стаðøоãо вікó, ÿкі не маëи в минó-
ëомó остеоïоðоти÷ниõ ïеðеëомів або ïðи-
÷ин втоðинноãо остеоïоðоçó. До кëю÷овиõ 
ïитанü віäнесëи: вïëив скðинінãó на ос-
теоïоðоç на ïов’ÿçанó ç ïеðеëомами çа-
õвоðюваністü і смеðтністü; øкоäó віä ціє¿ 
ïðевентивно¿ теõноëоãі¿; äіаãности÷нó цін-
ністü інстðóментів оцінки ðиçикó ниçü-
ко¿ мінеðаëüно¿ щіëüності кістково¿ ткани-
ни (ÌÙÊÒ) і ïеðеëомів; ïðоãности÷нó цін-
ністü щоäо ðоçвиткó ïеðеëомів DXA (äвоõ-
енеðãети÷но¿ ðентãенівсüко¿ абсоðбціоме-
тðі¿) та тестів оцінки станó ïеðиôеðи÷ниõ 
кісток; коðистü і øкоäó віä ôаðмакоïðоôі-
ëактики ïеðеëомів ó ïацієнтів, ÿкі не маëи 
такиõ óскëаäненü остеоïоðоçó в анамнеçі 
[24]. Ñïеціаëістам ïеðвинно¿ ëанки оõоðони 
çäоðов’ÿ бóëо çаïðоïоновано кëіні÷ні óçа-
ãаëüненнÿ циõ ÊÐ USPSTF (табë. 2) [12].

Åксïеðти USPSTF виçнаëи ïеðеконëи-
вими äокаçи тоãо, що виçна÷еннÿ ÌÙÊÒ 
äоçвоëÿє ïðоãноçóвати ðиçик ðоçвиткó 
найбëиæ÷им ÷асом остеоïоðоти÷ниõ ïеðе-
ëомів ó æінок і ÷оëовіків (äëÿ виміðюван-
нÿ çаçви÷ай викоðистовóютü DXA стеãна 
й ïоïеðековоãо віääіëó õðебта та óëüтðаç-
вóкове сканóваннÿ ï’ÿтково¿ кістки). Ïðо-
ãности÷нó цінністü кëіні÷ниõ інстðóментів 
оцінки ðиçикó ниçüко¿ ÌÙÊÒ та ïеðеëомів 
оцінено ÿк ïоміðнó. 

Ùоäо ïеðеваã ðаннüоãо виÿвëеннÿ ос-
теоïоðоçó та втðó÷анü, то æоäноãо äосëі-
äæеннÿ вïëивів скðинінãó на остеоïоðоç 
або на ÷астотó ïеðеëомів, або на асоційо-
ванó ç ними çаõвоðюваністü і смеðтністü не 
бóëо çнайäено. Åксïеðти USPSTF çнайøëи 
ïеðеконëиві äокаçи тоãо, що ôаðмакоïðо-
ôіëактика çниæóє ðиçик ïеðеëомів ó ïо-
стменоïаóçаëüниõ æінок, ÿкі не маëи ïе-
ðеëомів в анамнеçі. Дëÿ æінок ó віці ≥65 
ðоків і моëоäøиõ, ðиçик ðоçвиткó ïеðеëо-
мів ó ÿкиõ є ïоðівнÿним або вищим, ніæ ó 
65-ðі÷ниõ біëиõ æінок беç äоäатковиõ ФÐ, 
USPSTF оціниëа ïеðеваãи ëікóваннÿ осте-
оïоðоçó, виÿвëеноãо çа äоïомоãою скðинін-
ãó ÿк «ïðинаймні ïоміðні». Чеðеç бðак віä-
ïовіäниõ äосëіäæенü ексïеðти USPSTF на-
çваëи «неаäекватними» äокаçи вïëивó ме-
äикаментів на çниæеннÿ ðиçикó ïеðеëомів 
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ó ÷оëовіків, ÿкі ðаніøе ¿õ не маëи. Віäсóт-
ністü ðанäоміçованиõ кëіні÷ниõ äосëіäæенü 
(ÐÊД) ç ïитаннÿ ïеðвинно¿ ïðоôіëактики 
ïеðеëомів ó ÷оëовіків, ÿкі маютü остеоïо-
ðоç, вони наçваëи «кðити÷ною ïðоãаëиною 
äокаçово¿ баçи».

Åксïеðти USPSTF не çнайøëи новиõ äо-
сëіäæенü ç вив÷еннÿ øкоäи віä скðинінãó 
на остеоïоðоç ó ÷оëовіків або æінок. Ñкðи-
нінã ç викоðистаннÿм DXA ïов’ÿçóваëи ç 
витðатами ÷асó та çóсиëü ïацієнтів і ðе-
сóðсів оõоðони çäоðов’ÿ. Øкоäó віä ôаðма-
котеðаïі¿ виçна÷аëа сïециôі÷ністü ëікаð-
сüкиõ çасобів. На ïіäставі çнайäениõ äока-
çів USPSTF оціниëа øкоäó віä ïðийман-
нÿ бісôосôонатів ÿк неçна÷нó; ïеðеконëи-
ві äокаçи çасвіä÷иëи неçна÷нó ÷и ïоміðнó 
øкоäó естðоãенів і сеëективниõ моäóëÿто-
ðів ðецеïтоðів естðоãенів.

Åксïеðти USPSTF äійøëи висновкó ïðо 
«ïоміðнó виçна÷еністü ïðинаймні ïоміðно¿ 
коðисті» віä óïðоваäæеннÿ скðинінãó на 

остеоïоðоç çа äоïомоãою DXA в æінок ≥65 
ðоків і моëоäøиõ, ðиçик ðоçвиткó ïеðеëо-
мів ó ÿкиõ є ïоðівнÿним або біëüøим, ніæ 
такий ó 65-ðі÷ниõ біëиõ æінок беç äоäат-
ковиõ ФÐ (тобто 9,3%). Докаçи äоціëüності 
скðинінãó на остеоïоðоç ó ÷оëовіків не ви-
çнаëи äостатніми, й сïіввіäноøеннÿ коðис-
ті та øкоäи віä йоãо вïðоваäæеннÿ не бóëо 
оцінено.

Виçна÷еністю (англ. certainty) в óсіõ ÊÐ 
USPSTF, виäаниõ ïісëÿ тðавнÿ 2007 ð., на-
çиваютü «ймовіðністü тоãо, що оцінка ко-
ðисті ïðевентивноãо втðó÷аннÿ є коðек-
тною». Îтðиманнÿ коðисті є «ðіçницею міæ 
коðистю та øкоäою віä вïðоваäæеннÿ ïðе-
вентивно¿ ïосëóãи в ãенеðаëüнó ïоïóëÿ-
цію ïеðвинно¿ ëанки меäи÷но¿ äоïомоãи». 
Åксïеðти USPSTF оцінюютü ðівенü виçна-
÷еності на основі ïðиðоäи наÿвниõ äока-
çів отðиманнÿ коðисті віä ïðоôіëакти÷но¿ 
ïосëóãи. Ïоміðна виçна÷еністü оçна÷ає, що 
наÿвниõ äокаçів äостатнüо äëÿ тоãо, щоб 

Таблиця 2. Клінічні узагальнення КР USPSTF (2011) зі скринінгу на остеопороз у первинній ланці охорони 
здоров’я [9]

Ïоïóëÿціÿ Æінки віком ≥65 ðоків беç 
ïеðеëомів в анамнеçі ÷и 

ïðи÷ин втоðинноãо остео-
ïоðоçó

Æінки віком <65 ðоків, ó ÿкиõ ðиçик ðоç-
виткó ïеðеëомів ïðотÿãом 10 ðоків є ïо-
ðівнÿним або вищим, ніæ ó 65-ðі÷ниõ бі-

ëиõ æінок беç äоäатковиõ ФÐ 

Чоëовіки беç ïеðеëомів в 
анамнеçі ÷и ïðи÷ин вто-

ðинноãо остеоïоðоçó

Ðекоменäаціÿ Ñкðинінã ðекоменäовано (ãðаäаціÿ В) Немає (ãðаäаціÿ ²)
Îцінка ðиçикó Ðиçик ðоçвиткó остеоïоðоти÷ниõ ïеðеëомів ïіäвищено в коæно¿ 2-о¿ ïостменоïаóçаëü-

но¿ æінки та в коæноãо 5-ãо ÷оëовіка ëітнüоãо вікó. Oстеоïоðоç ïоøиðений скðіçü, аëе 
÷астіøе виникає в євðоïео¿äів. Вік є ФÐ остеоïоðоçó та ÷óтëивості äо ïеðеëомів. Ðи-
çик ðоçвиткó ïеðеëомів ïðотÿãом 10 ðоків ó 65-ðі÷но¿ біëо¿ æінки беç äоäатковиõ ФÐ, 
виçна÷ений çа äоïомоãою FRAX* [11], скëаäає 9,3%

Ñкðинінãовий тест Ó сó÷асниõ кðитеðіÿõ äіаãностики та ëікóваннÿ вðаõовóютü äані DXA стеãново¿ кістки 
та ïоïеðековоãо віääіëó õðебта

Ïеðіоäи÷ністü 
скðинінãів

Докаçів щоäо оïтимаëüниõ інтеðваëів міæ ïовтоðними скðинінãами бðакóє

Втðó÷аннÿ На äоäаток äо аäекватноãо вæиваннÿ каëüцію та вітамінó D та виконаннÿ ôіçи÷ниõ 
вïðав ðиçик ïеðеëомів ó æінок ç ниçüкою ÌÙÊÒ та віäсóтністю ïеðеëомів в анамнеçі 
çменøóютü ÷исëенні сõваëені FDA** ëікаðсüкі çасоби, в томó ÷исëі бісôосôонати, ïðе-
ïаðати ïаðатãоðмонó, ðаëоксиôен, естðоãени. Ïðи вибоðі міæ ними сëіä óðаõовóвати 
інäивіäóаëüнó кëіні÷нó ситóацію та сïіввіäноøеннÿ коðисті та ðиçиків. Ëікаðі ïовинні 
ïоÿснювати ïацієнтам, ÿк мініміçóвати ïобі÷ні äі¿ ëіків

Ïðоïоçиці¿ äëÿ 
ïðактики щоäо 

ãðаäаці¿ ² ó ÷оëо-
віків

Êëініцисти ïовинні óсвіäомëювати: 
1) ïеðеëоми є тÿãаðем, що моæна ïоïеðеäити (йоãо ïосиëює ïостаðіннÿ насеëеннÿ); 
2) ïотенційнó øкоäó віä скðинінãó (óÿвëÿєтüсÿ неçна÷ною); 
3) ðеаëі¿ меäи÷но¿ ïðактики (ðóтинний скðинінã ó ÷оëовіків не ïоøиðений); 
4) ваðтістü обстеæенü (ïотðібні нові äосëіäæеннÿ в äостатніõ çа ðоçміðом вибіðкаõ). 
Éмовіðніøе отðимаютü коðистü віä скðинінãó ÷оëовіки, ÿкі маютü ïоðівнÿний або біëü-
øий 10-ðі÷ний ðиçик остеоïоðоти÷ниõ ïеðеëомів, ніæ 65-ðі÷ні біëі æінки беç ФÐ. До-
каçів äëÿ оцінки баëансó коðисті та øкоäи віä скðинінãó в ÷оëовіків бðакóє.

Ï ð и м і т к и: *FRAX (WHO Fracture Risk Assessment Tool) – ðоçðобëений ексïеðтами ВÎÎÇ інстðóмент 
оцінки 10-ðі÷ноãо ðиçикó ðоçвиткó ïеðеëомів. **FDA (U.S. Food and Drug Administration) – Óïðавëіннÿ ç 
контðоëю ÿкості õаð÷овиõ ïðоäóктів і ëікаðсüкиõ çасобів ó ÑØА.
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виçна÷ити вïëив ïðевентивноãо çаõоäó на 
çäоðов’ÿ, ïðоте вïевненістü ó встановëен-
ні цüоãо вïëивó çменøóютü äеÿкі ÷инники 
(кіëüкістü, обсÿã або ÿкістü окðемиõ äосëі-
äæенü; неïосëіäовністü ðеçóëüтатів окðе-
миõ äосëіäæенü; обмеæеннÿ óçаãаëüнен-
нÿ ðеçóëüтатів äëÿ вïðоваäæеннÿ в ðó-
тиннó ïðактикó ïеðвинно¿ ëанки оõоðони 
çäоðов’ÿ; бðак óçãоäæеності в ëанцюçі äо-
каçів). Çа отðиманнÿ ново¿ інôоðмаці¿ веëи-
÷ина ÷и наïðÿм еôектó, що сïостеðіãаютü, 
моæóтü çмінитисÿ, й ці çміни моæóтü бóти 
äостатнüо çна÷ними äëÿ тоãо, щоб вïëинó-
ти на висновок [7].

Êоментóю÷и çаçна÷ене кеðівництво, 
ексïеðти USPSTF наãоëосиëи, що воно 
стосóєтüсÿ äоðосëиõ стаðøоãо вікó çаãаëü-
но¿ ïоïóëÿці¿ ÑØА, ÿкі не маютü остеоïо-
ðоти÷ниõ ïеðеëомів в анамнеçі, втоðинно-
ãо остеоïоðоçó ÷и інøиõ сïециôі÷ниõ ïо-
каçанü äëÿ оцінки станó кісток. USPSTF 
не виçна÷иëа «веðõніõ» віковиõ обмеæенü 
äëÿ скðинінãó в æінок, аäæе ðиçик ïеðе-
ëомів ïðоäовæóє çðостати ç віком, а øко-
äа віä ëікóваннÿ не ïеðевищóє «неçна÷нó». 
Ïðиймаю÷и ðіøеннÿ щоäо скðинінãó на ос-
теоïоðоç ó ïацієнтів ç неçаäовіëüним ста-
ном çäоðов’ÿ, кëініцисти ïовинні бðати äо 
óваãи о÷ікóванó тðиваëістü ¿õнüоãо æиттÿ 
та äані ÐÊД Fracture Intervention Trial, в 
ÿкомó ïеðеваãи віä ëікóваннÿ остеоïоðо-
çó віäçна÷аëи вæе çа 18-24 місÿці [4]. Êіëü-
кісні та ÿкісні õаðактеðистики ðиçикó ос-
теоïоðоти÷ниõ ïеðеëомів інøиõ ëокаëіçа-
цій, ніæ ïеðеëоми стеãна, бóëо вив÷ено ïе-
ðеваæно в æінок євðоïео¿äно¿ ðаси. Ðеко-
менäацію çäійснювати скðинінã на остеоïо-
ðоç ó æінок віком ≥65 ðоків USPSTF вва-
æає ïðийнÿтною äëÿ всіõ етні÷ниõ і ðасо-
виõ ãðóï, оскіëüки øкоäа віä обстеæенü є 
неçна÷ною, насëіäки невäа÷і виÿвëеннÿ та 
ëікóваннÿ æінок іç ниçüкою ÌÙÊÒ є сóт-
тєвими, а оïтимаëüний аëüтеðнативний вік 
çäійсненнÿ скðинінãó æінок неєвðоïео¿äно¿ 
ðаси не встановëено.

Ùоäо інстðóментів ïðоãноçóваннÿ ðиçи-
кó ниçüко¿ ÌÙÊÒ, остеоïоðоçó й ïеðеëо-
мів, то баãато ç ниõ бóëо виçнано ваëіäними 
äëÿ викоðистаннÿ в ïостменоïаóçниõ æі-
нок, аëе небаãато – äëÿ ÷оëовіків. Доскона-
ëим не вваæаютü æоäний. USPSTF не çна-
йøëи äосëіäæенü, ó ÿкиõ оцінюваëи вïëив 

на ðеçóëüтати викоðистаннÿ інстðóментів 
ïðоãноçóваннÿ ðиçикó – окðемо ÷и в комï-
ëексі ç виміðюваннÿм кістковиõ інäексів. 
Дëÿ оцінки 10-ðі÷ноãо ðиçикó ïеðеëомів 
ексïеðти USPSTF викоðистовóваëи FRAX 
[11] (ваëіäністü йоãо ïіäтвеðäæено в 11 ко-
ãоðтаõ, аëе ÷оëовіки вõоäиëи ëиøе äо оä-
ніє¿ ç ниõ [20]). USPSTF викоðистаëи саме 
цю метоäикó äëÿ виçна÷еннÿ осіб ç таки-
ми ФÐ ðоçвиткó ïеðеëомів, ÿк вік, ниçü-
ка ÌÙÊÒ, ïеðеëоми стеãна в ðоäинномó 
анамнеçі, статóс ïаëіннÿ та вæиваннÿ аë-
коãоëю. Встановëено, що çа віäсóтності ін-
øиõ ФÐ ðиçик ðоçвиткó ïеðеëомів ïðотÿ-
ãом 10 ðоків ó 65-ðі÷но¿ біëо¿ æінки стано-
витü 9,3%. 

Ïоðівнÿний ÷и навітü біëüøий ðиçик ïе-
ðеëомів маютü біëі æінки ç такими õаðак-
теðистиками: 

1) вік 50 ðоків, ïаëіннÿ, ²ÌÒ <21 кã/м2, 
щоäенне вæиваннÿ аëкоãоëю, обтÿæений 
çа ïеðеëомами ðоäинний анамнеç; 

2) вік 50 ðоків, обтÿæений ðоäинний 
анамнеç; 

3) вік 60 ðоків, ²ÌÒ <21 кã/м2, щоäенне 
вæиваннÿ аëкоãоëю; 

4) вік 60 ðоків, ïаëіннÿ, щоäенне вæи-
ваннÿ аëкоãоëю. 

Çа äоïомоãою FRAX такоæ ïðоãноçó-
ютü 10-ðі÷ний ðиçик ðоçвиткó ïеðеëомів 
ó амеðиканок неãðо¿äно¿ ðаси, аçіатсüкоãо 
та ісïансüкоãо ïоõоäæеннÿ. Îцінений ó ниõ 
ðиçик ïеðеëомів çаçви÷ай є ниæ÷им, ніæ 
ó æінок євðоïео¿äно¿ ðаси. Хо÷а USPSTF 
сõваëено меæове çна÷еннÿ 9,3% 10-ðі÷ноãо 
ðиçикó ïеðеëомів щоäо скðинінãó на осте-
оïоðоç ó æінок 50-64 ðоків, ïðи ïðийнÿтті 
ðіøенü стосовно обстеæенü ëікаðÿм ðаäÿтü 
вðаõовóвати вибіð ïацієнток і вëасний кëі-
ні÷ний äосвіä. 

Ùоäо скðинінãó на остеоïоðоç ó ÷оëові-
ків, то кëініцистам наïоëеãëиво ðекоменäó-
ютü вðаõовóвати настóïне: 

1) Òÿãаð, ÿкоãо моæна óникнóти. Вимі-
ðюваннÿ ÌÙÊÒ äоçвоëÿє виÿвëÿти осте-
оïоðоç ó веëико¿ кіëüкості ÷оëовіків, ïо-
ïеðеäити çна÷нó ÷асткó çаõвоðюваності, 
ïов’ÿçано¿ ç ïеðеëомами. Ïðоте в майбóт-
нüомó цей тÿãаð çðосте – ÷еðеç ïостаðіннÿ 
насеëеннÿ ÑØА. 

2) Ïотенційнó øкоäó віä óïðоваäæеннÿ 
скðинінãó на остеоïоðоç ó ÷оëовіків вваæа-
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ютü неçна÷ною та ïов’ÿçóютü ç витðатами 
÷асó, çóсиëü ïацієнтів і ðесóðсів оõоðони 
çäоðов’ÿ. 

3) Ðеаëі¿ ïðактики: скðинінã на остеоïо-
ðоç ó ÷оëовіків не є çви÷ною ïðактикою. 

4) Ваðтістü. 
Дëÿ скðинінãó ó веëикиõ ïоïóëÿціÿõ ïо-

тðібні бóäóтü äоäаткові DXA-сканеðи, ваð-
тістü ÿкиõ становитü віä 25 äо 85 тис. äо-
ëаðів ÑØА. Вðаõовóю÷и, що баëанс коðис-
ті й øкоäи віä ëікóваннÿ в ÷оëовіків не віä-
ðіçнÿєтüсÿ віä такоãо в æінок, ïеðеваãи віä 
скðинінãó ймовіðніøе отðимóютü ті, що ма-
ютü 10-ðі÷ний ðиçик ðоçвиткó остеоïоðо-
ти÷ниõ ïеðеëомів ≥9,3%. Ïðоте äокаçів іç 
цüоãо ïитаннÿ бðакóє. 

ßк бóëо çаçна÷ено, в ÿкості скðинінãо-
виõ тестів на остеоïоðоç ó ÑØА çаçви÷ай 
викоðистовóютü DXA стеãна й ïоïеðеково-
ãо віääіëó õðебта та кіëüкісне óëüтðаçвóко-
ве äосëіäæеннÿ ï’ÿтково¿ кістки. Виміðю-
ваннÿ ÌÙÊÒ çа äоïомоãою DXA виçнано 
«çоëотим станäаðтом» äіаãностики остеоïо-
ðоçó й ïðийнÿттÿ ðіøенü щоäо ëікóваннÿ. 
Хо÷а метоä не є беçäоãанним ïðеäиктоðом 
ïеðеëомів, DXA øийки стеãна ðоçãëÿäаютü 
ÿк найкðащий ïðеäиктоð ¿¿ ïеðеëомів і ïо-
ðівнÿним ç DXA ïеðеäïëі÷ äëÿ ïðоãноçó-
ваннÿ ïеðеëомів інøиõ ëокаëіçацій [20, 23]. 
Ïоïеðеäні äосëіäæеннÿ, в ÿкиõ оцінюваëи 
ïðоãности÷нó то÷ністü DXA щоäо ðоçвиткó 
ïеðеëомів, бóëи ïðовеäені ïеðеваæно в æі-
нок. До веëикоãо ïðосïективноãо коãоðтно-
ãо äосëіäæеннÿ, ïðовеäеноãо нещоäавно в 
Ніäеðëанäаõ, çаëó÷иëи ÷оëовіків і æінок ó 
віці стаðøе 55 ðоків. Чеðеç 6 ðоків ïісëÿ 
ïеðøоãо скðинінãó, çäійсненоãо çа äоïомо-
ãою DXA øийки стеãна, в ниõ виçна÷иëи 
÷астотó ïеðеëомів õðебта та інøиõ кісток. 
Дëÿ коæноãо çниæеннÿ SD ÌÙÊÒ стеãна 
віäноøеннÿ øансів (ВØ) ðоçвиткó такиõ 
ïеðеëомів çðостаëо ïоðівнÿно оäнаково в 
æінок і ÷оëовіків [23]. 

Êіëüкіснó óëüтðасоноãðаôію ï’ÿтково¿ 
кістки в ÑØА ïðиçна÷аютü äещо ðіäøе, 
ніæ DXA. Чеðеç менøó ваðтістü обсте-
æеннÿ, віäсóтністü ïðоменевоãо наванта-
æеннÿ та мобіëüністü метоäикó вваæаютü 
ïðийнÿтною äëÿ викоðистаннÿ в ïеðвин-
ній ëанці меäи÷но¿ äоïомоãи. Ïðоãности÷-
на цінністü ðеçóëüтатів цüоãо тестó щоäо 
ðоçвиткó ïеðеëомів стеãна та õðебта є ïо-

ðівнÿною ç такою äëÿ DXA. Ìетоäи вва-
æаютü еквіваëентними й ç то÷ки çоðó ін-
øиõ ïотенційниõ ïеðеваã, аëе øкоäа ви-
çна÷ена неäостатнüо. USPSTF віäçна÷ено, 
що в óсіõ äосëіäæеннÿõ äієвості антиостео-
ïоðоти÷ниõ ëікаðсüкиõ çасобів кðитеðіÿми 
вкëю÷еннÿ бóëи виõіäні äані DXA. Îтæе, 
äëÿ виçнаннÿ кіëüкісно¿ óëüтðасоноãðаôі¿ 
ï’ÿтки ðеëевантним і коðисним äëÿ ïðак-
тики метоäом ексïеðти вваæаютü необõіä-
ним оïðацювати конвеðтацію йоãо ðеçóëü-
татів ç äаними DXA. Ðеçóëüтати мета-ана-
ëіçó 25 äосëіäæенü äовеëи невиçна÷еністü 
óмов, çа ÿкиõ ÷óтëивістü і сïециôі÷ністü 
тестó є äостатнüо високими [14].

Періодичність скринінгів. Ïотенційна 
цінністü ïовтоðниõ скðинінãів ó æінок іç 
неãативними ðеçóëüтатами ïеðøоãо скðи-
нінãó ïоëÿãає в ïокðащанні ïðоãноçóваннÿ 
ðиçикó ïеðеëомів. Докаçів щоäо оïтимаëü-
ниõ інтеðваëів міæ скðинінãами та äоціëü-
ності ïовтоðниõ обстеæенü ó æінок іç ноð-
маëüними ïокаçниками ÌÙÊÒ бðакóє. Че-
ðеç обмеæенó то÷ністü тестів äëÿ оціню-
ваннÿ çмін ïокаçників ÌÙÊÒ моæе çнаäо-
битисÿ щонайменøе 2 ðоки; оäнак äëÿ кðа-
щоãо ïðоãноçóваннÿ ðиçикó ïеðеëомів мо-
æóтü бóти äоціëüними й біëüøі міæскðи-
нінãові інтеðваëи. В ïðосïективномó äосëі-
äæенні æінoк ó віці ≥65 ðоків (N=4124) ні 
ïовтоðні виміðюваннÿ ÌÙÊÒ, ні çміни циõ 
ïокаçників çа 8 ðоків не виÿвиëисÿ біëüø 
ïðоãности÷но цінними щоäо ðиçикó ðоçви-
ткó ïеðеëомів ó ïоäаëüøомó, ніæ äані ïеð-
øоãо обстеæеннÿ [5].

Ïотенційна øкоäа ïðовеäеннÿ скðинінãó 
на остеоïоðоç ïоëÿãає в çайвомó ëікóван-
ні та тðивоæниõ ðоçëаäаõ ó ðаçі отðиман-
нÿ õибноïоçитивниõ ðеçóëüтатів і насëіä-
ків õибнонеãативниõ ðеçóëüтатів. Åксïеðти 
USPSTF не çнайøëи äосëіäæенü, ïðисвÿ-
÷ениõ саме ïитанню øкоäи скðинінãó. 

Віäносно ôаðмакоïðоôіëактики ïеðе-
ëомів ó осіб ç остеоïоðоçом FDA сõваëе-
но ниçкó ëікаðсüкиõ çасобів (бісôосôона-
ти, ïðеïаðати ïаðатãоðмонó, естðоãенів, 
ðаëоксиôен), що ïовинні «äоäаватисÿ» äо 
аäекватноãо вæиваннÿ каëüцію та вітамінó 
D і ôіçи÷ниõ навантаæенü. 

Фаðмакотеðаïіÿ антиостеоïоðоти÷ни-
ми ïðеïаðатами є äієвою теõноëоãією ïеð-
винно¿ ïðоôіëактики ïеðеëомів ó ëюäей 
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ç ниçüкою ÌÙÊÒ. Ïðоте çнайäені äосëі-
äæеннÿ ç ïеðвинно¿ ïðоôіëактики ïеðе-
ваæно бóëи ïðисвÿ÷ені скðинінãó в інøиõ 
ïоïóëÿціÿõ: 

1) викëю÷аëи ïацієнтів, ÿкі маëи остео-
ïоðоти÷ні ïеðеëоми õðебта ÷и інøиõ ëока-
ëіçацій в анамнеçі; 

2) äоïóскаëи вкëю÷еннÿ ïацієнтів ç ïе-
ðеëомами в анамнеçі, ÿкщо ¿õнÿ ÷астка не 
ïеðебіëüøóваëа 20% ó стðóктóðі äосëіäæó-
вано¿ вибіðки; 

3) окðемо ïðеäставëÿëи ðеçóëüтати в 
ãðóïі осіб ç ïеðеëомами та беç ниõ; 

4) не äоïовіäаëи ïðо ÷асткó ïацієнтів ç 
остеоïоðоти÷ними ïеðеëомами в анамнеçі, 
ÿкщо ó÷асників віäбиðаëи не на основі ¿õ 
наÿвності ÷и віäсóтності, а вкëю÷аëи äо äо-
сëіäæеннÿ çа ðівнÿ T-кðитеðію ÌÙÊÒ не 
ниæ÷е, ніæ -3,0.

Докаçова баçа є біëüø ïотóæною щоäо 
äієвості бісôосôонатів і ðаëоксиôенó. В 
мета-анаëіçі 7 äосëіäæенü віäносний ðиçик 
(ВÐ) веðтебðаëüниõ ïеðеëомів ó ðаçі çасто-
сóваннÿ бісôосôонатів ó ïоðівнÿнні іç ïëа-
цебо становив 0,66 (95% Д² 0,50-0,89). Çа äа-
ними 2-õ веëикиõ ïëацебо-контðоëüованиõ 
äосëіäæенü викоðистаннÿ ðаëоксиôенó 
çниæóваëо ÷астотó ïеðеëомів õðебта (ВÐ 
0,61; Д² 0,55-0,69) [18]. Анаëіç 9 äосëіäæенü 
ïðоäемонстðóвав ëиøе тенäенцію äо çни-
æеннÿ ðиçикó невеðтебðаëüниõ ïеðеëомів 
ó ðаçі викоðистаннÿ бісôосôонатів ó ïоðів-
нÿнні іç ïëацебо (ВÐ 0,83; Д² 0,64-1,08). В 
найбіëüøомó äосëіäæенні бісôосоôонатів 
(Fracture Intervention Trial), ïðисвÿ÷еномó 
вив÷енню еôектів аëенäðонатó, çна÷нó ðе-
äóкцію ÷исëа ïеðеëомів сïостеðіãаëи ëиøе 
в æінок іç виõіäним ðівнем T-кðитеðію в 
çоні øийки стеãна менøе –2,5 [4].

Докаçовó баçó äієвості ëікóваннÿ осте-
оïоðоçó в ÷оëовіків ексïеðти USPSTF ви-
çнаëи сëабкою. Досëіäæенü, ïðисвÿ÷ениõ 
ïеðвинній ïðоôіëактиці ïеðеëомів çа äо-
ïомоãою бісôосôонатів, вони не çнайøëи. 
Áóëо çнайäено 2 äосëіäæеннÿ іç втоðинно¿ 
ïðоôіëактики ç викоðистаннÿм аëенäðо-
натó: ðеçóëüтати äовеëи, що така теðаïіÿ 
çменøóє ðиçик веðтебðаëüниõ ïеðеëомів 
(ВØ 0,35; Д² 0,17-0,77), а вïëивó на ïеðе-
ëоми інøо¿ ëокаëіçаці¿ не ÷инитü (ВØ 0,73; 
ДI 0,32-1,67) [3]. В äосëіäæенні, ïðисвÿ÷е-
номó ïеðвинній ïðоôіëактиці ç викоðис-

таннÿм ïðеïаðатó ïаðатãоðмонó, сïостеðі-
ãаëи тенäенцію äо çменøеннÿ ÷астоти веð-
тебðаëüниõ і інøиõ ïеðеëомів [19]. Вïëив 
інøиõ антиостеоïоðоти÷ниõ çасобів ó ÷оëо-
віків ó ÐÊД не äосëіäæено.

Ùоäо ïотенційно¿ øкоäи ціє¿ ïðевентив-
но¿ теõноëоãі¿, то небаæані еôекти бісôос-
ôонатів, ðаëоксиôенó та естðоãенів є äобðе 
вив÷еними. Òеðаïіÿ бісôосôонатами «äещо 
çбіëüøóє» ðиçик ðоçвиткó сеðйоçниõ еçо-
ôаãоãастðоінтестинаëüниõ óскëаäненü (ви-
ðаçок, ïеðôоðацій і кðовоте÷) в осіб, ÿкі 
ïðиймаютü ¿õ наëеæним ÷ином. Óøко-
äæеннÿ стðавоõоäó моæна çменøити øëÿ-
õом çаïиваннÿ ¿õ ïовною øкëÿнкою воäи 
та äотðиманнÿм ïоðаäи не ëÿãати ïðи-
наймні ïðотÿãом 30 õвиëин ïісëÿ вæиван-
нÿ ëіків. Çðостаннÿ ðиçикó ôібðиëÿці¿ ïе-
ðеäсеðäü на тëі çастосóваннÿ бісôосôона-
тів є сóïеðе÷ëивим. Ó веëикомó äосëіäæен-
ні тиïó «виïаäок−контðоëü», ïðовеäеномó 
в Дані¿, ïокаçаëи çбіëüøеннÿ цüоãо ðиçи-
кó ÿк çа ïðийманнÿ аëенäðонатó, так і ça 
віäсóтності йоãо вïëивó (ВØ 1,86; ДI 1,09-
3,15) [21]. Ïðоте менø ïотóæне äосëіäæен-
нÿ тиïó «виïаäок-контðоëü», çäійснене ó 
Ваøинãтоні, не äовеëо такоãо неãативноãо 
вïëивó ні äëÿ етиäðонатó (ВÐ 0,95; Д² 0,84-
1,07), ні äëÿ  аëенäðонатó (ВÐ 1,04; Д² 0,90-
1,21) [22]. Дæеðеëа äокаçів тиïó «оïисаннÿ 
виïаäків» ïовіäомëÿëи ïðо çв’ÿçок теðаïі¿ 
бісôосôонатами ç ðоçвитком остеонекðо-
çó кисті, ïðоте це óскëаäненнÿ çаçви÷ай 
виникає ó õвоðиõ на онкоëоãі÷ні çаõвоðю-
ваннÿ, ÿкі ïðиймаютü антиостеоïоðоти÷ні 
ïðеïаðати ó високиõ äоçаõ. На тëі çасто-
сóваннÿ бісôосôонатів оïисано й ðоçвиток 
інøиõ м’ÿçово-скеëетниõ симïтомів: так, ó 
æовтні 2010 ð. FDA виäаëа çастеðеæеннÿ 
щоäо çбіëüøеннÿ ðиçикó ïеðеëомів äіаôі-
çів стеãновиõ кісток çа тðиваëоãо ïðийман-
нÿ циõ çасобів. Åксïеðти USPSTF віäçна-
÷иëи ïіäвищеннÿ ðиçикó тðомбоембоëі÷ниõ 
ïоäій, ïов’ÿçане іç çастосóваннÿм ðаëокси-
ôенó та естðоãенів. Ïðийманнÿ естðоãенів 
çбіëüøóє ймовіðністü інсóëüтó, а комбіно-
ваниõ ïðеïаðатів естðоãенів і ïðоãестеðо-
нó, – ðиçик коðонаðно¿ õвоðоби сеðцÿ та 
ðакó ãðóäно¿ çаëоçи. Докаçовó баçó неба-
æаниõ еôектів çастосóваннÿ каëüцитонінó 
та ïаðатãоðмонó ïðи остеоïоðоçі виçнано 
сëабкою. 
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Оцінка величини отриманої користі. 
USPSTF вваæає ïеðеконëивими  äокаçи 
äієвості теõноëоãі¿ ôаðмакоïðоôіëактики 
щоäо çменøеннÿ ÷астоти ïеðеëомів ó ïо-
стменоïаóçаëüниõ æінок. Дëÿ ëюäей, стаð-
øиõ çа 65 ðоків, і äëÿ моëоäøиõ іç ïоäі-
бним ðиçиком ðоçвиткó ïеðеëомів коðистü 
віä ëікóваннÿ остеоïоðоçó, виÿвëеноãо çа 
äоïомоãою скðинінãó, виçнано «ïðинаймні 
ïоміðною». Øкоäа віä çастосóваннÿ бісôос-
ôонатів і ïðеïаðатів ïаðатãоðмонó є «не 
біëüøе, ніæ неçна÷ною», äëÿ ðаëоксиôе-
нó та ïðеïаðатів естðоãенів – «не біëüøе, 
ніæ ïоміðною». Ïðоте, ÿк бóëо çаçна÷ено 
ðаніøе, USPSTF встановиëа «ïоміðнó ви-
çна÷еністü отðиманнÿ ïоміðно¿ коðисті» віä 
óïðоваäæеннÿ скðинінãó на остеоïоðоç ó 
цій ïоïóëÿці¿ æінок. Неäостатніми виçнано 
äокаçи еôективності ôаðмакоëоãі÷но¿ ðе-
äóкці¿ ïеðеëомів ó ÷оëовіків беç обтÿæено-
ãо анамнеçó. Дієвістü çастосóваннÿ ïевниõ 
ïðеïаðатів ó æінок не äоçвоëÿє вваæати ¿õ 
äієвими й в ÷оëовіків, ÷еðеç що ексïеðти не 
оціниëи баëанс коðисті та øкоäи вïðова-
äæеннÿ скðинінãó на остеоïоðоç ó останніõ. 

Інші превентивні технології. USPSTF 
ïëанóє виäаннÿ ÊÐ іç ïðоôіëактики ïаäінü 
в осіб ëітнüоãо вікó та кеðівництва іç ïðи-
йомó ïðеïаðатів вітамінó D і каëüцію äëÿ 
çменøеннÿ ðиçикó остеоïоðоти÷ниõ ïеðе-
ëомів [8, 12].

Корисні ресурси: 
1) USPSTF сõваëиëа викоðистаннÿ 

FRAX äëÿ ðоçðаõóнкó 10-ðі÷ноãо ðиçикó 
ïеðеëомів ó окðемиõ ïацієнтів, що моæе 
бóти коðисним äëÿ ïðийнÿттÿ ðіøенü щоäо 
ïðиçна÷еннÿ скðинінãó на остеоïоðоç æін-
кам ó віці äо 65 ðоків. 

2) На сайті AHRQ навеäено óçаãаëüню-
ю÷і ïоëоæеннÿ äëÿ кëініцистів і ïацієнтів 
ç ïитанü ôаðмакоïðоôіëактики ïеðеëо-
мів ó ïостменоïаóçаëüниõ æінок, ÿкі ма-
ютü остеоïоðоç [9]. Çаçна÷ені ðекоменäаці¿ 
баçóютüсÿ на системати÷номó оãëÿäі äосëі-
äæенü, äо ÿкиõ бóëо вкëю÷ено æінок ç ïе-
ðеëомами в анамнеçі. 

Віäомо, що ÊÐ оновëюютü çа отðиманнÿ 
новиõ äокаçів ç äосëіäæóваноãо ïитаннÿ, й 
найбіëüø цінними ïðи цüомó є втоðинні äо-
сëіäæеннÿ – системати÷ні оãëÿäи (ÑÎ). На 
ïеðеãëÿä ÊÐ USPSTF (2002) çі скðинінãó 
на остеоïоðоç ексïеðти Oregon Evidence-

based Practice Center ó ëиïні 2010 ð. виäа-
ëи ÑÎ [16] та наãоëосиëи, що ïðобëемі ос-
теоïоðоçó в кðа¿ні бðакóє óваãи. Çавäаннÿ-
ми ÑÎ бóëо виçна÷еннÿ ðеçóëüтативності 
(çниæеннÿ ÷астоти ïеðеëомів) і øкоäи віä 
óïðоваäæеннÿ скðинінãó на остеоïоðоç ó 
÷оëовіків і ïостменоïаóçаëüниõ æінок, ÿкі 
не маëи ïеðеëомів в анамнеçі; ïðеäстав-
ëеннÿ інстðóментів оцінки ðиçикó та вимі-
ðюваëüниõ тестів щоäо кістковиõ ïаðаме-
тðів ó асïекті виçна÷еннÿ ïацієнтів ç ос-
теоïоðоçом; виçна÷еннÿ оïтимаëüниõ міæ-
скðинінãовиõ інтеðваëів; оцінюваннÿ äіє-
вості та беçïеки çастосóваннÿ ëікаðсüкиõ 
çасобів äëÿ ïеðвинно¿ ïðоôіëактики ïеðе-
ëомів. 

Ресурсами даних стали: 
1) Êоõðейнівсüка бібëіотека (Êоõðейнів-

сüкий центðаëüний ðеєстð контðоëüова-
ниõ äосëіäæенü (Cochrane Central Register 
of Controlled Trials) та Êоõðейнівсüка баçа 
äаниõ ÑÎ (Cochrane Database of Systematic 
Reviews)) − äані на 4-й кваðтаë 2009 ð.; 

2) MEDLINE – äані іç сі÷нÿ 2001 äо ãðóä-
нÿ 2009 ðð. 

Êðитеðі¿ вкëю÷еннÿ äосëіäæенü äо ÑÎ: 
виäані анãëійсüкою мовою ÐÊД, ïðисвÿ÷е-
ні оцінці вïëивó скðинінãó ÷и ëікаðсüкиõ 
çасобів на ðоçвиток ïеðеëомів; äосëіäæен-
нÿ інстðóментів оцінки ðиçикó; ÑÎ та ïо-
ïóëÿційні äосëіäæеннÿ, ïðисвÿ÷ені вив÷ен-
ню øкоäи віä виміðюваëüниõ тестів або çа-
стосóваннÿ ëікаðсüкиõ çасобів. Вив÷аëи на-
стóïні ïаðаметðи: õаðактеðистика вибіðки, 
äиçайн äосëіäæеннÿ, анаëіç сïостеðеæен-
нÿ та ðеçóëüтати; ÿкістü äосëіäæенü оці-
нюваëи на ïіäставі кðитеðі¿в, ðоçðобëениõ 
USPSTF. Îбмеæеннÿ: äосëіäæеннÿ, ïðи-
свÿ÷ені скðинінãó, виõоäами в ÿкиõ бóëи 
ïеðеëоми; міæскðинінãові інтеðваëи; ëікаð-
сüкі çасоби, що çменøóютü ðиçик ðоçвиткó 
ïеðøиõ ïеðеëомів, особëиво в ãðóïі ÷оëо-
віків.

Cинтез даних: 
1) 14 інстðóментів оцінки ðиçикó ви-

çнано ïоміðними ïðеäиктоðами ниçüко¿ 
ÌÙÊÒ, 11 äоçвоëÿютü ïðоãноçóвати ïеðе-
ëоми. 

2) Ïðоãности÷на цінністü DАХ щоäо ïе-
ðеëомів є ïоðівнÿною в ÷оëовіків і æінок; 
кіëüкісна óëüтðасоноãðаôіÿ ï’ÿтково¿ кіст-
ки такоæ äоçвоëÿє ïðоãноçóвати ïеðеëо-
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ми, оäнак ðеçóëüтати ¿¿ та DАХ коðеëю-
ютü сëабо. 

3) Ïовтоðні виміðюваннÿ ÌÙÊÒ ïðотÿ-
ãом 8 ðоків ïісëÿ ïеðøоãо обстеæеннÿ не 
ïокðащóютü сóттєво ïðоãности÷нó цінністü 
тестó щоäо виõоäів, ïов’ÿçаниõ ç ïеðеëо-
мами. 

4) Ó ïостменоïаóçаëüниõ æінок еôек-
тивною є ïеðвинна ïðоôіëактика ïеðеëо-
мів õðебта çа äоïомоãою бісôосôонатів, ïа-
ðатãоðмонó, естðоãенів і ðаëоксиôенó; біс-
ôосôонати çниæóютü такоæ ðиçик невеð-
тебðаëüниõ  ïеðеëомів. Ëікаðсüкі çасоби є 
еôективними в ðаçі Ò-кðитеðію ≤-2,5 ó æі-
нок беç ïеðеëомів в анамнеçі; äосëіäæенü ç 
ïеðвинно¿ ïðоôіëактики в ÷оëовіків неäо-
статнüо. 

5) Áісôосôонати не маютü сеðйоçниõ 
ïобі÷ниõ еôектів; ðаëоксиôен і естðоãени 
çбіëüøóютü ймовіðністü тðомбоембоëі÷ниõ 
ïоäій, а естðоãени такоæ ðиçик інсóëüтів; 
комбіновані естðоãен-ïðоãестеðонові ïðе-
ïаðати çбіëüøóютü ðиçик коðонаðно¿ õво-
ðоби сеðцÿ та ðакó ãðóäно¿ çаëоçи. Ваæ-
ëивим є çаóваæеннÿ ïðо віäсóтністü äо-
сëіäæенü, ó ÿкиõ беçïосеðеäнüо оцінюваëи 
ðеçóëüтативністü і øкоäó віä скðинінãó на 
остеоïоðоç і äоціëüні міæскðинінãові інтеð-
ваëи («õо÷а метоäи виçна÷еннÿ ðиçикó ос-
теоïоðоти÷ниõ ïеðеëомів є äостóïними, а 
антиостеоïоðоти÷ні çасоби еôективними»). 
Ðоçðобники ÑÎ віäçна÷иëи, що метою йоãо 
ствоðеннÿ бóëа äоïомоãа кëініцистам і всім, 
õто вïëиває на ïоëітикó в оõоðоні çäоðов’ÿ, 
в ïðийнÿтті інôоðмованиõ ðіøенü ç наäан-
нÿ  меäи÷ниõ ïосëóã [16].

Îбãовоðюю÷и вкаçаний ÑÎ, ÿкістü ін-
øиõ ðеëевантниõ äосëіäæенü і ïоäаëü-
øі ïеðсïективи, ексïеðти USPSTF віä-
çна÷иëи ваæëивістü ïоðівнÿëüниõ äосëі-
äæенü тðиваëиõ вïëивів скðинінãів на ви-
õоäи äëÿ çäоðов’ÿ (оскіëüки віäсóтні беç-
ïосеðеäні äокаçи çменøеннÿ ïов’ÿçаниõ ç 
ïеðеëомами çаõвоðюваності та смеðтнос-
ті внасëіäок ïðовеäеннÿ скðинінãів на ос-
теоïоðоç). Необõіäним є оцінюваннÿ äієвос-
ті антиостеоïоðоти÷ниõ ëікаðсüкиõ çасобів 
ó ÷оëовіків, ÿкі не маютü ïеðеëомів в анам-
неçі. Óÿвëÿєтüсÿ, що отðиманнÿ ðеçóëüта-
тів ÐÊД викоðистаннÿ бісôосôонатів äëÿ 
ïðоôіëактики ïеðеëомів ó ÷оëовіків іç ви-
соким ðиçиком ïеðеëомів äоïомоæе оціни-

ти ãенäеðний асïект äієвості циõ çасобів. 
USPSTF віäçна÷иëа äоціëüністü ïіäтðимки 
äосëіäæенü, ïðисвÿ÷ениõ вив÷енню виõоäів 
скðинінãів ó æінок ïðотÿãом ïеðіоäів ïðи-
скоðено¿ втðати кістково¿ маси. Ïоäаëüøі 
äосëіäæеннÿ, що моãëи б стати інôоðма-
ційним ïіäґðóнтÿм кëіні÷ниõ ðіøенü щоäо 
скðинінãó на остеоïоðоç, ïовинні бóти ïðи-
свÿ÷ені: 

1) вив÷енню ïаðаметðів кіëüкісно¿ óëü-
тðасоноãðаôі¿ (ÿк ïеðøоãо скðинінãовоãо 
тестó), çа ÿкиõ сëіä ïðиçна÷ати антиостео-
ïоðоти÷нó теðаïію; 

2) то÷номó встановëенню ÷астоти веëи-
киõ остеоïоðоти÷ниõ ïеðеëомів ó амеðика-
нок окðемиõ етні÷ниõ ãðóï; 

3) виçна÷енню оïтимаëüниõ міæскðині-
ãовиõ інтеðваëів; 

4) вив÷енню вïëивів кëіні÷ниõ і сóбкëі-
ні÷ниõ ïеðеëомів õðебта на ÿкістü æиттÿ, 
що виçна÷аєтüсÿ çäоðов’ÿм (англ. health-
related quality of life).

Віäомо, що ïóбëі÷ні обãовоðеннÿ ÊÐ є 
ваæëивим інстðóментом ¿õнüоãо вïðова-
äæеннÿ. Дëÿ цüоãо ïоïеðеäню веðсію ке-
ðівництва бóëо оïðиëюäнено на веб-сайті 
USPSTF ç 5 ëиïнÿ äо 4 сеðïнÿ 2010 ð. Áіëü-
øістü коментаðів стосóваëисÿ оцінюваннÿ 
10-ðі÷ноãо ðиçикó ïеðеëомів ó æінок ó віці 
віä 50 äо 64 ðоків äëÿ виçна÷еннÿ в ниõ 
äоціëüності скðинінãó на остеоïоðоç. Îб-
ãовоðюваëи вік, ó ÿкомó сëіä ðоçïо÷инати 
скðинінãи в ÷оëовіків і оïтимаëüні інтеðва-
ëи міæ ïовтоðними обстеæеннÿми. 

Îтæе, ïðеäставëене кеðівництво USPSTF 
є ðеçóëüтатом оновëеннÿ ÊÐ 2002 ð.: осно-
вною ïеðеãëÿнóтою ïоçицією є äоціëüністü 
скðинінãó в óсіõ æінок, ÿкі маютü ðиçик 
ðоçвиткó остеоïоðоти÷ниõ ïеðеëомів ïðо-
тÿãом 10 ðоків на ðівні 9,3%; кðім тоãо, сó-
÷асні ÊÐ стосóютüсÿ виÿвëеннÿ остеоïоðо-
çó в ÷оëовіків. Ваðто віäçна÷ити, що екс-
ïеðти ВÎÎÇ ó 2006 ð. віäçна÷аëи віäсóт-
ністü беçïосеðеäніõ äокаçів на коðистü ве-
ëикиõ скðинінãовиõ ïðоãðам ç виçна÷ен-
нÿм ÌÙÊÒ (õо÷а виçнаваëи неïðÿмі – на 
ïіäтðимкó скðинінãів ó æінок віком ïонаä 
65 ðоків). На ¿õню äóмкó, неïðийнÿтністü 
такиõ ïðоãðам ó баãатüоõ кðа¿наõ моãëа 
бóти çóмовëена економі÷ними ïðи÷инами 
[13]. Ùоäо ÊÐ інøиõ ôаõовиõ і ïðобëем-
ниõ асоціацій çі скðинінãó на остеоïоðоç ó 
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ÑØА, то National Osteoporosis Foundation 
(Націонаëüний ôонä остеоïоðоçó) сõваëив 
виçна÷еннÿ ÌÙÊÒ в óсіõ æінок ó віці віä 
65 ðоків і в óсіõ ÷оëовіків стаðøе 70 ðоків. 
Öей скðинінãовий тест такоæ ðекоменäова-
но ïостменоïаóçаëüним æінкам ó віці äо 65 
ðоків і ÷оëовікам ó віці віä 50 äo 69 ðоків − 
çа ïіäвищеноãо ðиçикó остеоïоðоçó (наÿв-
ності в ниõ ФÐ) [10, 15]. American College of 
Physicians (Амеðикансüка коëеãіÿ ëікаðів) 
ðекоменäóваëа кëініцистам оцінювати ФÐ 
остеоïоðоçó в ëітніõ ÷оëовіків і викоðисто-
вóвати DXA äëÿ скðинінãó в ãðóïаõ висо-
коãо ðиçикó, тобто в канäиäатів на ïðове-
äеннÿ антиостеоïоðоти÷но¿ ôаðмакотеðа-
ïі¿ [2]. American College of Obstetricians and 
Gynecologists (Амеðикансüка коëеãіÿ акó-
øеðів-ãінекоëоãів) ó 2004 ð. [1] та American 
Association of Clinical Endocrinologists 
(Амеðикансüка асоціаціÿ кëіні÷ниõ енäо-
кðиноëоãів) [6] сõваëиëи скðинінã на осте-
оïоðоç çа äоïомоãою виміðюваннÿ ÌÙÊÒ 
в óсіõ æінок ó віці стаðøе 65 ðоків і в ïо-
стменоïаóçаëüниõ æінок ó віці äо 65 ðоків, 
ÿкі маютü ïіäвищений ðиçик остеоïоðоçó 
(ïðинаймні оäин ФÐ). 

Îтæе, äостóïній та ÿкісній ïðоôіëакти-
ці остеоïоðоçó та йоãо óскëаäненü ó ÑØА 
ïðиäіëÿютü баãато óваãи. Наóково-меäи÷-
на сïіëüнота вив÷ає äієвістü і ïеðсïекти-
ви теõноëоãій скðинінãó та ôаðмакоïðоôі-
ëактики; оïðацüовано меõаніçми еôектив-
ноãо вïðоваäæеннÿ ðекоменäацій, виçна-
÷ено ïеðсïективи ïоäаëüøиõ äосëіäæенü. 
Ó контексті ïðіоðитетноãо ðоçвиткó ïðо-
ôіëакти÷ноãо наïðÿмó та ïеðвинно¿ ëан-
ки оõоðони çäоðов’ÿ Óкðа¿ни наäçви÷ай-
но ваæëивим є ïостійне оïðацюваннÿ ке-
ðівництв USPSTF, ó томó ÷исëі ïðисвÿ÷е-
ниõ ïоïеðеäæенню м’ÿçово-скеëетниõ çа-
õвоðюванü.

Література

1. Osteoporosis. Washington, DC: American College of 
Obstetricians and Gynecologists; 2004. 

2. Qaseem A., Snow V., Shekelle P. et al. Screening 
for osteoporosis in men: a clinical practice guideline 
from the American College of Physicians // Ann. 
Intern. Med. – 2008. – Vol.148. – P. 680-684. 

3. Sawka A.M., Papaioannou A., Adachi J.D. et al. Does 
alendronate reduce the risk of fracture in men? A 
meta-analysis incorporating prior knowledge of anti-
fracture efficacy in women // BMC. Musculoskelet. 
Disord. – 2005. – Vol.6. – P. 39. 

4. Cummings S., Black D., Thompson D. et al. Effect of 
alendronate on risk of fracture in women with low 
bone density but without vertebral fractures: results 
from the Fracture Intervention Trial // JAMA. – 
1998. – Vol.280. – P. 2077-2082.

5. Hillier T.A., Stone K.L., Bauer D.C. et al. Evaluating 
the value of repeat bone mineral density 
measurement and prediction of fractures in older 
women: the study of osteoporotic fractures // Arch. 
Intern. Med. – 2007. – Vol.167. – P. 155-160. 

6. American association of clinical endocrinologists 
medical guidelines for clinical practice for the 
diagnosis and treatment of postmenopausal 
osteoporosis / https://www.aace.com/files/osteo-guide-
lines-2010.pdf.

7. Agency for healthcare reserch and quality / http://
www.ahrq.gov.

8. Clinical practice guidelines / http://www.ahrq.gov/
clinic/cpgsix.htm.

9. AHRQ effective health care program / http://www.
effectivehealthcare.ahrq.gov.

10. Clinician’s guide – National Osteoporosis Foundation 
/http://www.nof.org/files/nof/public/content/file/344/
upload/159.pdf.

11.  World Health Organization Collaborating Centre for 
Metabolic Bone Diseases, University of Sheffield, 
UK – Calculation Tool / http://www.shef.ac.uk/
FRAX.

12. Screening for Osteoporosis Clinical Summary of U.S. 
Preventive Services Task Force Recommendation 
/http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/
uspstf10/osteoporosis / osteosum.htm.

13. Johnell O., Hertzman P. What Evidence Is There 
for the Prevention and Screening of Osteoporosis? 
Copenhagen: World Health Organization Regional 
Office for Europe (Health Evidence Network); 2006. 
/ Accessed at www.euro.who.int/document/e88668.
pdf.

14. Nayak S., Olkin I., Liu H. et al. Meta-analysis: 
accuracy of quantitative ultrasound for identifying 
patients with osteoporosis // Ann Intern Med. – 
2006. – Vol.144. – P. 832-841.

15. Clinician’s Guide to Prevention and Treatment of 
Osteoporosis. Washington, DC: National Osteoporosis 
Foundation; 2008.

16. Nelson H.D., Haney E.M., Chou R. et al. Screening 
for Osteoporosis: Systematic Review to Update 
the 2002 U.S. Preventive Services Task Force 
Recommendation. Evidence Synthesis No. 77. AHRQ 
Publication No. 10-05145-EF-1. Rockville, Maryland: 
Agency for Healthcare Research and Quality, July 
2010. 

17. Nelson H.D., Haney E.M., Dana T. et al. Screening 
for osteoporosis: an update for the U.S. Preventive 
Services Task Force // Ann. Intern. Med. – 2010. – 
Vol.153. – P.1-14.

18. Nelson H.D., Fu R., Griffin J.C. et al. Systematic 
review: comparative effectiveness of medications to 
reduce risk for primary breast cancer // Ann Intern 
Med. – 2009. – Vol.151. – P.703-715, W-226-235. 

19. Orwoll E.S., Scheele W.H., Paul S. et al. The effect 
of teriparatide [human parathyroid hormone (1-34) 
therapy on bone density in men with osteoporosis // 
J Bone Miner. Res. – 2003. – Vol.18. – P. 9-17.



60 “Ïðобëеми остеоëоãі¿”

Григор’єва Н.В., Поворознюк В.В., Крочак С.П. “Антиостеопоротичні препарати в лікуванні остеоартрозу”

20. Kanis J.A., Oden A., Johnell O. et al. The use of 
clinical risk factors enhances the performance 
of BMD in the prediction of hip and osteoporotic 
fractures in men and women // Osteoporos Int. – 
2007. – Vol.18. – P. 1033-1046. 

21. Heckbert S.R., Li G., Cummings S.R. et al. Use of 
alendronate and risk of incident atrial fibrillation in 
women // Arch Intern Med. – 2008. – Vol.168. – 
P. 826-831. 

22. Sørensen H.T., Christensen S., Mehnert F. et al. Use 
of bisphosphonates among women and risk of atrial 
fibrillation and flutter: population based case-control 
study // BMJ. – 2008. – Vol.336. – P. 813-816.

23. U.S. Preventive Services Task Force. Screening 
for Osteoporosis in Postmenopausal Women: 
Recommendations and Rationale. Rockville, MD: 
Agency for Healthcare Research and Quality; 2002.

24. U.S. Preventive Services Task Force. Screening 
for osteoporosis: U.S. Preventive Services Task 
Force recommendation statement // Ann 
Intern Med. 2011; Jan 18 // Assessed at www.
uspreventiveservicestaskforce.org

EVIDENCE BASED SCREENING FOR 
OSTEOPOROSIS IN PRIMARY HEALTH CARE

Puzanovа О.G. 

Summary. The article deals with the USPSTF 
guidelines on screening for osteoporosis (2011) in 
primary health care. Such recommendations are 
considered to be a “gold standard of prevention” 
in the USA. Main statements of them and of 
previous guidelines (2002) are compared to other 
recommendations on the problem − developed by 
American Association of Clinical Endocrinologists 
(2010), National Osteoporosis Foundation (2008), 
American College of Physicians (2008) as well 
as by American Congress of Obstetricians and 
Gynecologists (2004). 
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АНТИОСТЕОПОРОТИЧНІ ПРЕПАРАТИ В ЛІКУВАННІ 
ОСТЕОАРТРОЗУ

Григор’єва Н.В., Поворознюк В.В., Крочак С.П.

ДУ “Інститут геронтології НАМН України», 
Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м.Київ

Ðåзþìå. Ó статті óçаãаëüнено існóю÷і äані ëітеðатóðниõ äæеðеë ïðо вïëив антиостеоïоðоти÷ниõ ïðеïаðа-
тів на кëітини õðÿщово¿ тканини та моæëивістü викоðистаннÿ циõ ïðеïаðатів ó ëікóванні остео-
аðтðоçó.

 Дані ексïеðиментаëüниõ та кëіні÷ниõ äосëіäæенü свіä÷атü ïðо ïотенційний ïоçитивний еôект äеÿ-
киõ бісôосôонатів (аëенäðонат, ðиçенäðонат), ïðеïаðатів каëüцитонінó в çниæенні боëüовоãо син-
äðомó та ïокðащенні ôóнкціонаëüно¿ активності в ïацієнтів ç остеоаðтðоçом.

 Ðеçóëüтати ÷исëенниõ äосëіäæенü щоäо вçаємоçв’ÿçкó ÇÃÒ і ðиçикó остеоаðтðоçó неоäноçна÷ні, а 
теðаïевти÷на äоціëüністü çастосóваннÿ естðоãенів ó кëініці ïðи остеоаðтðоçі äискóтóєтüсÿ. Òакоæ 
на сüоãоäніøній äенü неäостатнüо äаниõ щоäо викоðистаннÿ ïðеïаðатó äеносóмаб ó õвоðиõ ç ос-
теоаðтðоçом.

 Åксïеðиментаëüні та кëіні÷ні äосëіäæеннÿ щоäо вив÷еннÿ еôектó стðонціÿ ðанеëатó свіä÷атü ïðо 
йоãо ïотенційний симïтом-моäиôікóю÷ий і стðóктóðно-моäиôікóю÷ий вïëив ó ïацієнтів ç остео-
аðтðоçом коëінниõ сóãëобів.

 Òаким ÷ином, ðеçóëüтати існóю÷иõ ðанäоміçованиõ äосëіäæенü çасвіä÷óютü ïотенційний еôект 
антиостеоïоðоти÷ниõ ïðеïаðатів ðіçниõ ãðóï в комïëексномó ëікóванні остеоаðтðоçó.

Îстеоаðтðоç (ÎА) – õðоні÷не ïðоãðесó-
ю÷е äеãенеðативне çаõвоðюваннÿ сóãëобів, 
ÿке õаðактеðиçóєтüсÿ äеãðаäацією сóãëо-
бовоãо õðÿща ç ïоäаëüøими çмінами в сóб-
õонäðаëüній кістці й ðоçвитком кðайовиõ 
остеоôітів, що ïðиçвоäитü äо втðати õðÿща 
та сóïóтнüоãо óðаæеннÿ інøиõ комïонентів 
сóãëоба (синовіаëüна обоëонка, çв’ÿçки). Çа 

вïëивом на стан çäоðов’ÿ ÎА çаймає на Çа-
õоäі ÷етвеðте місце сеðеä óсіõ çаõвоðюванü 
ó æінок і восüме – в ÷оëовіків. Частота ÎА 
çбіëüøóєтüсÿ ç віком. Ó ціëомó, 10-15% ëю-
äей ïісëÿ 60 ðоків маютü остеоаðтðоç, і ç 
ïостаðіннÿм насеëеннÿ çаõвоðюваннÿ на-
бóває все біëüøо¿ актóаëüності. Îстеоаð-
тðоç є оäнією ç основниõ ïðи÷ин õðоні÷но-
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ãо боëüовоãо синäðомó, ïоðóøеннÿ ïðацеç-
äатності, що çна÷но çниæóє ÿкістü æиттÿ 
ïацієнтів. Îсновó óðаæеннÿ ïðи ÎА скëа-
äаютü çміни в õðÿщовій тканині, найваæ-
ëивіøа ôóнкціÿ ÿко¿ – аäаïтаціÿ сóãëоба 
äо меõані÷ноãо навантаæеннÿ. Ïðи ÎА віä-
бóваєтüсÿ äеãенеðаціÿ та çаãибеëü õонäðо-
цитів, ðоçвиваєтüсÿ äеïоëімеðиçаціÿ осно-
вно¿ ðе÷овини, що виäіëÿєтüсÿ ними, çни-
æóєтüсÿ кіëüкістü ãëікоçаміноãëіканів [1, 
2, 11]. Втðата ïðотеоãëіканів веäе äо çмен-
øеннÿ міцності õðÿща та йоãо äеãенеðаці¿ 
[12, 3]. На сüоãоäніøній äенü оïтимаëüне ëі-
кóваннÿ ÎА ïеðеäба÷ає комбінацію неме-
äикаментоçниõ і меäикаментоçниõ метоäів. 
Çãіäно ç ðекоменäаціÿми EULAR щоäо ëі-
кóваннÿ остеоаðтðоçó коëінниõ і кóëüøо-
виõ сóãëобів [13, 14], немеäикаментоçна те-
ðаïіÿ ïовинна вкëю÷ати нав÷аннÿ ïацієнта, 
ôіçи÷ні вïðави й ôіçіотеðаïевти÷ні мето-
äи, викоðистаннÿ äоïоміæниõ çасобів (сóïі-
натоðи, ôіксатоðи коëінноãо сóãëоба тощо) 
q çниæеннÿ маси тіëа. Ìеäикаментоçна те-
ðаïіÿ ïеðеäба÷ає викоðистаннÿ неоïіо¿ä-
ниõ і оïіо¿äниõ анаëüãетиків, ãëюкоçамінó 
та õонäðо¿тинó, ãіаëóðоново¿ кисëоти, коð-
тикостеðо¿äів та інø. Ïðоте, останнім ÷а-
сом, ó ëітеðатóðі все ÷астіøе ç’ÿвëÿютüсÿ 
ïовіäомëеннÿ ïðо моæëивий ïоçитивний 
вïëив ðіçниõ кëасів антиостеоïоðоти÷ниõ 
ïðеïаðатів ó ëікóванні остеоаðтðоçó ко-
ëінниõ і кóëüøовиõ сóãëобів. Наäçви÷ай-
но ваæëивó ðоëü ó ðемоäеëюванні кіст-
ково¿ тканини віäіãðаютü системи RANK/
RANKL/OPG, Wnt і кістковиõ моðôоãене-
ти÷ниõ ïðоте¿нів. Досëіäæеннÿ останніõ ðо-
ків свіä÷атü ïðо моæëивий вïëив антиосте-
оïоðоти÷ниõ ïðеïаðатів çа äоïомоãою мо-
äóëюваннÿ õонäðоãенеçó, в томó ÷исëі ÷е-
ðеç çмінó ексïðесі¿ RANKL [15]. Êðім тоãо, 
äосëіäæеннÿ ïатоãенеçó ÎА ïокаçаëи, що 
Wnt-β-катеніновий сиãнаë [16, 17, 18, 19] та 
інøі сиãнаëüні моëекóëи моæóтü віäіãðава-
ти ваæëивó ðоëü ó ðоçвиткó ÎА çа äоïо-
моãою вïëивó на ïðоцеси енäоõонäðаëüно-
ãо скостеніннÿ, вкëю÷аю÷и вïëив на мóта-
ці¿ ïевниõ ãенів і аïоïтоç õонäðоцитів. Òа-
коæ ó äеÿкиõ äосëіäæеннÿõ ïокаçано, що 
моäеëюваннÿ ïðоäóкці¿ кістковиõ моðôоãе-
нети÷ниõ біëків є ваæëивим ôактоðом не 
тіëüки в ðемоäеëюванні кістково¿ тканини, 
а й в інäóкці¿ остеоаðтðоçó, ïов'ÿçаноãо іç 
тðавмати÷ним ïоøкоäæеннÿм õðÿща [16]. 
Çãіäно ç оновëеними ªвðоïейсüкими Ðе-

коменäаціÿми щоäо ëікóваннÿ остеоïоðо-
çó в æінок ó ïостменоïаóçаëüномó ïеðіоäі 
(2008), всі ïðеïаðати ðоçäіëені на 2 ãðóïи 
– ïðеïаðати «ïеðøо¿ ëіні¿» (бісôосôонати 
(аëенäðонат, ðиçеäðонат, ібанäðонат, çоëе-
äðонат), стðонцію ðанеëат, ïðеïаðати ïа-
ðатиðео¿äноãо ãоðмонó, сеëективні моäóëÿ-
тоðи естðоãенниõ ðецеïтоðів) і ïðеïаðати 
«äðóãо¿ ëіні¿» (çамісна ãоðмонаëüна теðа-
ïіÿ (ÇÃÒ), каëüцитонін, äеÿкі бісôосôона-
ти (етиäðонат, кëоäðонат) і ïоõіäні вітамінó 
D). Ìåòà äàíî¿ ñòàòò³ – óçаãаëüнити існó-
ю÷і äані ëітеðатóðниõ äæеðеë щоäо вïëи-
вó антиостеоïоðоти÷ниõ ïðеïаðатів на кëі-
тини õðÿщово¿ тканини й моæëивістü ви-
коðистаннÿ циõ ïðеïаðатів ó ëікóванні ос-
теоаðтðоçó

Бісфосфонати. Ó äаний ÷ас найбіëü-
øим кëасом антиостеоïоðоти÷ниõ ïðеïа-
ðатів є бісôосôонати, сім сïоëóк ç ÿкиõ 
äостóïні äëÿ ëікóваннÿ çаõвоðюванü кіст-
ково¿ тканини: етиäðонат, кëоäðонат, ïамі-
äðонат, аëенäðонат, ібанäðонат, ðиçеäðо-
нат і çоëеäðонат. Ãоëовна äіÿ бісôосôона-
тів на скеëет – óïовіëüненнÿ мінеðаëіçаці¿ 
кістки й õðÿща й ïðиãні÷еннÿ інäóковано¿ 
остеокëастами ðеçоðбці¿ кістково¿ ткани-
ни. Ìеõаніçм äі¿ ðіçниõ бісôосôонатів на 
ïðоцеси ðеçоðбці¿ кістково¿ тканини істот-
но ðоçðіçнÿєтüсÿ; це й вïëив на ôеðмента-
тивнó активністü остеокëастів (інãібóваннÿ 
активності ôаðнеçиëïіðоôосôатсинтета-
çи), інактивацію щітково¿ обëÿмівки остео-
кëастів, інäóкцію аïоïтоçó остеокëастів та 
інø. Îстаннім ÷асом ðÿä ексïеðиментаëü-
ниõ äосëіäæенü ç моäеëюваннÿм ÎА ïока-
çаëи, що бісôосôонати моæóтü бóти ïотен-
ційними õвоðобо-моäиôікóю÷ими аãентами 
в ëікóванні остеоаðтðоçó [20, 21, 22,]. В екс-
ïеðиментаëüномó äосëіäæенні [21] на щó-
ðаõ-самцÿõ ëіні¿ Sprague-Dawley ç вико-
ðистаннÿм õіðóðãі÷но¿ моäеëі остеоаðтðоçó 
коëінноãо сóãëоба (ïеðетин ïеðеäнüо¿ õðес-
тоïоäібно¿ çв'ÿçки) вив÷ений вïëив ввеäен-
нÿ аëенäðонатó (0,03 і 0,24 мкã/кã/тиæäенü 
ïіäøкіðно) на стан сóбõонäðаëüно¿ кістки. 
Åôект ëікóваннÿ оцінюваëи ÷еðеç 2 і 10 
тиæнів. Вив÷аëи стан сóбõонäðаëüно¿ кіст-
ково¿ тканини та стóïінü виðаæеності ос-
теоôітоçó (ãістомоðôометðи÷но), ëокаëü-
ний ðівенü тðансôоðмóю÷оãо ôактоðа ðос-
тó β (TGF-β), матðиксниõ метаëоïðоте¿наç 
(MMP-9 і MMP-13). Ó äаномó äосëіäæен-
ні автоðами ïіäтвеðäæено ïоçитивний õон-



62 “Ïðобëеми остеоëоãі¿”

Григор’єва Н.В., Поворознюк В.В., Крочак С.П. “Антиостеопоротичні препарати в лікуванні остеоартрозу”

äðоïðотективний вïëив обоõ äоç аëенäðо-
натó ÿк на ãістомоðôометðи÷ні ïаðаметðи 
сóбõонäðаëüно¿ кістки, так і на ðівенü маð-
кеðів äеãðаäаці¿ коëаãенó. Віäçна÷ено äо-
çоçаëеæне çменøеннÿ ÷астоти ôоðмóван-
нÿ та ïëощі остеоôітів ïðи викоðистанні 
аëенäðонатó на віäмінó віä ãðóïи неëіко-
ваниõ тваðин. Ëікóваннÿ аëенäðонатом ïо-
ïеðеäæаëо темïи сóäинно¿ інваçі¿ в каëü-
циôікованиõ õðÿщаõ тваðин ç остеоаðтðо-
çом і бëокóваëо активацію остеокëастів 
сóбõонäðаëüно¿ кістки та ðоçвиток остео-
ôітів. Çастосóваннÿ аëенäðонатó ïðиçвоäи-
ëо äо çменøеннÿ ëокаëüноãо вмістó TGF-β, 
що моæëиво, на äóмкó автоðів, ïов'ÿçано 
іç ïðиãні÷еннÿм ексïðесі¿ MMP-13 ó сóãëо-
бовомó õðÿщі та MMP-9 ó сóбõонäðаëüній 
кістці. Вïëив аëенäðонатó на стан õðÿща й 
сóбõонäðаëüно¿ кістково¿ тканини в 3-міс. 
кðоëів ç моäеëëю тðавмати÷ноãо остеоаð-
тðоçó (ïðи ïеðетині ïеðеäнüо¿ õðестоïоäіб-
но¿ çв'ÿçки) вив÷ено в äосëіäæеннÿõ Hu H. і 
сïівав [23]. Автоðами встановëено, що ïіä-
øкіðне ввеäеннÿ аëенäðонатó ïðиçвоäи-
ëо äо ïðиãні÷еннÿ темïів äеãðаäаці¿ õðÿ-
ща, çаïобіãаннÿ втðати кістково¿ тканини 
та ïоëіïøеннÿ мікðоаðõітектоніки сóбõон-
äðаëüно¿ кістки тваðин. Ó äосëіäæеннÿõ in 
vitro та in vivo встановëена ïоçитивна ðоëü 
аëенäðонатó на ексïðесію MMP-13 ó õон-
äðоцитаõ.

Ïðи моäеëюванні сïонтанноãо ÎА ó моð-
сüкиõ свинок ëіні¿ Duncan-Hartley (моäеëü 
ïеðвинноãо нетðавмати÷ноãо остеоаðтðоçó) 
çастосóваннÿ бісôосôонатів, çокðема ðиçе-
äðонатó, ïðиçвоäиëо äо сïовіëüненнÿ ïðо-
ãðесóваннÿ çаõвоðюваннÿ, ÿке оцінюваëи 
øëÿõом виміðюваннÿ ðоçміðів ïоøкоäæен-
нÿ õðÿща та веëи÷ини остеоôітів. Автоðа-
ми віäçна÷ено ïоëіïøеннÿ ïаðаметðів сó-
ãëобовоãо õðÿща в ïіääосëіäниõ тваðин на 
30-40% ïоðівнÿно ç контðоëем [24].

Ó äаний ÷ас існóє äва ïðосïективниõ, 
ïоäвійниõ сëіïиõ ïëацебо-контðоëüованиõ 
äосëіäæеннÿ, ÿкі свіä÷атü ïðо ïоçитивний 
вïëив ðиçеäðонатó на кëіні÷ні симïтоми, 
ôóнкціонаëüнó активністü і темïи ïðоãðе-
сóваннÿ ÎА в ïацієнтів ç ãонаðтðоçом. Ó 
äаниõ äосëіäæеннÿõ бðаëи ó÷астü õвоðі ó 
віці 40-80 ðоків ç ëеãким та ïоміðним стó-
ïенем тÿæкості ÎА. В оäномó ç ниõ, ïðо-
веäеномó ó Веëикобðитані¿ (British study 
of risedronate in structure and symptoms of 
knee OA – BRISK), оцінена еôективністü 

і беçïе÷ністü çастосóваннÿ ðиçеäðонатó в 
ïацієнтів ç ãонаðтðоçом, в інøомó (Knee 
OA Structural Arthritis – KOSTAR) ó ïаці-
єнтів ïівні÷но¿ Амеðики та ªвðоïи оціню-
ваëи симïтомати÷ний і ïотенційний стðóк-
тóðно-моäиôікóю÷ий еôект ðиçеäðонатó 
ïðи OА коëінниõ сóãëобів. Два інøиõ існó-
ю÷иõ ó ëітеðатóðі äосëіäæеннÿ Buckland-
Wright JC і сïівавт. і Garnero Ð. та сïівавт. 
є сóбанаëіçами вищевкаçаноãо äосëіäæен-
нÿ KOSTAR.

Ó äосëіäæенні BRISK [25] встановëено äо-
çоçаëеæне çниæеннÿ ðівнÿ Ñ-теðмінаëüноãо 
теëоïеïтиäó коëаãенó II тиïó (CTX-II) 
і N-теðмінаëüноãо теëоïеïтиäó коëаãе-
нó ² тиïó (NTX-I ) в се÷і. Òакоæ виÿвëено 
çменøеннÿ інтенсивності боëю в коëінно-
мó сóãëобі çа øкаëою PGA (Patient Global 
Asssesment), аëе не çа øкаëою WOMAC. 
Êðім тоãо, встановëено çменøеннÿ кіëüкос-
ті ïацієнтів, ÿкі викоðистовóваëи äоïоміæні 
çасоби ïеðесóваннÿ (миëиці), оäнак, не ви-
ÿвëено äостовіðноãо çменøеннÿ øиðини сó-
ãëобово¿ щіëини коëінноãо сóãëоба.

В інøомó 2-ðі÷номó баãатоцентðово-
мó ðанäоміçованомó äосëіäæенні KOSTAR 
[26] çа ó÷астю 1896 ïацієнтів встановëено, 
що викоðистаннÿ ðиçеäðонатó ïðиçвоäи-
ëо äо çменøеннÿ ðівнÿ CTX-II і NTX-I в 
се÷і, ïðоте, не сïðиÿëо äостовіðномó ïоëіï-
øенню кëіні÷ноãо ïеðебіãó ÎА (çа øкаëами 
WOMAC, PGA, сеðеäнÿ кіëüкістü äнів не-
ïðацеçäатності, сеðеäнÿ кіëüкістü викоðис-
таниõ анаëãети÷ниõ çасобів), і йоãо ðент-
ãенïðоãðесóванню (øиðина сóãëобово¿ щі-
ëини, кіëüкістü і ðоçміð остеоôітів).

Ó ïоäаëüøомó в сóбанаëіçаõ äаноãо äосëі-
äæеннÿ, ïðовеäеноãо Buckland-Wright J.C. 
[27] ç викоðистаннÿм комï'ютеðиçованоãо 
метоäó ôðактаëüноãо анаëіçó (fractal 
signature analysis), що äоçвоëÿє окðемо оці-
нити çміни в ãоðиçонтаëüниõ і веðтикаëüниõ 
тðабекóëаõ кістково¿ тканини в ïевній çоні 
äосëіäæеннÿ (в меäіаëüномó віääіëі веðõ-
нüо¿ тðетини веëикоãоміëково¿ кістки), ви-
ÿвëено, що в ïацієнтів ç виðаæеною втðа-
тою õðÿща (çвóæеннÿ сóãëобово¿ щіëини ≥ 
0,6 мм), ÿкі отðимóваëи ðиçеäðонат ó äоçі 15 
мã/ä, çаçна÷ено çбеðеæеннÿ веðтикаëüно¿ 
тðабекóëÿðно¿ стðóктóðи кістково¿ ткани-
ни, а ó õвоðиõ, ÿкі отðимóваëи ðиçеäðонат 
ó äоçі 50 мã/тиæäенü, віäçна÷аëосÿ çбіëü-
øеннÿ ïокаçника веðтикаëüно¿ тðабекóëÿð-
но¿ стðóктóðи, що свіä÷иëо ïðо çбеðеæен-
нÿ стðóктóðно¿ ціëісності сóбõонäðаëüно¿ 
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кістки. В інøиõ сóбанаëіçаõ äосëіäæеннÿ 
KOSTAR (ïіä ÷ас оцінки äаниõ 1885 ïаці-
єнтів) äовеäено äоçоçаëеæне çниæеннÿ ðів-
нів CTX-II, NTX-² і ²² ó се÷і ïðи викоðис-
танні теðаïі¿ ðиçеäðонатом [28]. Çастосóван-
нÿ біëüø високиõ äоç ðиçеäðонатó (15 мã/ä) 
ïðиçвоäиëо äо äостовіðноãо çниæеннÿ ðів-
нів CTX-II і NTX-I в се÷і (ðис. 1). Ó ïацієн-
тів çі çна÷ним çниæеннÿм ðівнÿ CTX-II ÷е-
ðеç 6 міс. ëікóваннÿ ðиçик ðентãеноëоãі÷но-
ãо ïðоãðесóваннÿ на 24 міс. äосëіäæеннÿ бóв 
äостовіðно ниæ÷им ó ïоðівнÿнні ç таким ó 
õвоðиõ, ó ÿкиõ ðівенü CTX-II бóв високим 
ÿк на ïо÷аткó äосëіäæеннÿ, так і на 6 міс. 
теðаïі¿ (віäносний ðиçик (ВÐ) – 0,57; 95% Д²: 
0,39-0,85). Ùе çна÷ніøе çниæеннÿ ðиçикó 
ðентãенïðоãðесóваннÿ віäçна÷ено ó õвоðиõ, 
ó ÿкиõ ðівенü CTX-II ó се÷і бóв ниçüким ÿк 
на ïо÷аткó ëікóваннÿ, так і ÷еðеç 6 міс. (ВÐ 
– 0,36, 95% Д²: 0,21-0,63). Òаким ÷ином, на 
äóмкó автоðів виміðюваннÿ ðівнÿ CTX-II ó 
се÷і на ïо÷аткó теðаïі¿ ðиçеäðонатом і в äи-
наміці ëікóваннÿ моæе бóти ваæëивим ïðо-
ãности÷ним маðкеðом ðентãенïðоãðесóван-
нÿ остеоаðтðоçó (табë. 1). 

Òаким ÷ином, ðеçóëüтати існóю÷иõ ðан-
äоміçованиõ äосëіäæенü свіä÷атü ïðо те, 
що біëüø високі äоçи ðиçеäðонатó (15 мã/ä) 
äостовіðно çменøóютü ðівенü маðкеðа äе-
ãðаäаці¿ õðÿща (CTX-II), що моæе сïðиÿти 
сïовіëüненню темïів ðентãенïðоãðесóваннÿ 
ÎА øëÿõом çбеðеæеннÿ стðóктóðно¿ ціëіс-
ності сóбõонäðаëüно¿ кістки (табë. 2). Ïðо-
те, існóю÷і неоäноçна÷ні äані ïðо вïëив ðи-
çеäðонатó на äинамікó боëüовоãо синäðо-
мó й ôóнкціонаëüно¿ активності в ïацієнтів 
ç ÎА коëінноãо сóãëоба óтðóäнюютü оцін-
кó кëіні÷но¿ çна÷имості йоãо çастосóваннÿ 
в ïацієнтів ç ãонаðтðоçом.

Кальцитонін. Ïеðвинним місцем вïëи-
вó каëüцитонінó (йоãо оðãаном-міøенню) є 
кісткова тканина. Îсновний еôект каëüци-
тонінó ïðоÿвëÿєтüсÿ ãіïокаëüціємією та ãі-
ïоôосôатемією, а йоãо біоëоãі÷на äіÿ ïоëÿ-
ãає в ãаëüмóванні ðеçоðбтивниõ ïðоцесів ó 

кістці. Êаëüцитонін інãібóє не тіëüки сïон-
таннó ðеçоðбцію кістково¿ тканини, а й ос-
теоëіçис, стимóëüований ïаðатиðео¿äним 
ãоðмоном, вітаміном D та інøими ôактоðа-
ми [5, 6, 7].

Ðèñ. 1. Äèíàì³êà ð³âíÿ CTX-II ó ñå÷³ ï³ä âïëèâîì 
òåðàï³¿ ðèзåäðîíàòîì. 

Ï ð и м і т к и: * – ð<0,05, ** – ð<0,001 – ïоðівнÿ-
но іç ïëацебо.

Åôекти каëüцитонінó моäóëюютü-
сÿ øëÿõом вïëивó на високо аôôінні ðе-
цеïтоðи сімейства GPCR, ïðоте, ÿкщо äіÿ 
каëüцитонінó в кістковій тканині оïосе-
ðеäкована ïðÿмим вïëивом на сïециôі÷ні 
ðецеïтоðи, ðоçтаøовані на баçоëатеðаëü-
ній мембðані остеокëастів [29], то наÿвністü 
сïециôі÷ниõ ðецеïтоðів ó õðÿщовій ткани-
ні äо цüоãо ÷асó є ïðеäметом äискóсій. Îäні 
äосëіäники ïіäтвеðäæóютü ¿õ наÿвністü [30, 
31], інøі ïðи викоðистанні метоäів ïоëіме-
ðаçно¿ ëанцюãово¿ ðеакці¿, імóноõімі÷ноãо 
анаëіçó та інø. [32] не оäеðæаëи ïоäібниõ 
äаниõ. Ó äосëіäæеннÿõ іn vitro ïокаçано, 
що каëüцитонін ëососÿ вïëиває на ïðоце-
си ïðотеоëіçó в сóãëобовомó õðÿщі, інãі-
бóє активністü коëаãенаçи та ôосôоëіïаçи 
A2 [33, 30]. Êðім тоãо, ввеäеннÿ каëüцито-
нінó в кóëüтóðі õонäðоцитів би÷а÷оãо õðÿ-
ща стимóëює синтеç ваæëивоãо внóтðіø-
нüокëітинноãо месенäæеðа – цикëі÷но-

Òàбëèöÿ 1. Ð³âåíü CTX-II ó ñå÷³ ÿê ìàðêåð ðåíòãåíîëîã³÷íîãî ïðîãðåñóâàííÿ зàхâîðþâàííÿ â ïàö³ºíò³â з 
îñòåîàðòðîзîì êîë³ííèх ñóãëîб³â

Ðівенü CTX-II (виõіäний / ÷еðеç  
6 міс.)

Динаміка øиðини сóãëобо-
во¿ щіëини çа 24 міс., мм

Ðенãенïðоãðесóваннÿ çа 24 
міс. (%)

Віäносний ðиçик ðенãенï-
ðоãðесóваннÿ çа 24 міс.

Високий / високий (n=1152) -0,121 – 0,015 15 1,0
Високий / ниçüкий (n=372) -0,088 – 0,023 11 0,57 (0,39-0,85)
Ниçüкий / високий (n=120) -0,108 – 0,039 13 0,77 (0,43-1,36)
Ниçüкий / ниçüкий (n=241) -0,041 – 0,024 6 0,36 (0,21-0,63)
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ãо аäеноçин-3’5’-моноôосôатó (цAMФ), 
що веäе äо ïðиãні÷еннÿ ïðоцесів äеãðаäа-
ці¿ õðÿщовоãо матðиксó øëÿõом çниæеннÿ 
синтеçó метаëëоïðоте¿наç. Ïðи цüомó не 
встановëено çміни темïів äеãðаäаці¿ õðÿ-
ща, оïосеðеäковано¿ çміною синтеçó аãðе-
мана [34]. В ексïеðиментаëüниõ äосëіäæен-
нÿõ віäçна÷ений анабоëі÷ний еôект каëü-
цитонінó ëососÿ та ëюäини на ôоðмóваннÿ 
õðÿща, синтеç ïðотеоãëіканів і ãëюкоçамінó 
в õонäðоцитаõ ó кóëüтóðі кëітин ðіçниõ ëі-
ній [35, 36, 37, 38]. In vivo тðиваëе викоðис-
таннÿ каëüцитонінó ëососÿ ïðиçвоäиëо äо 
çбіëüøеннÿ кіëüкості ãіïеðтðоôованиõ õон-
äðоцитів і товщини еïіôіçаðноãо õðÿща в 

моëоäиõ щóðів [39]. В останні äесÿтиëіттÿ 
ïоçитивна ðоëü каëüцитонінó ïіäтвеðäæе-
на на ðіçниõ ексïеðиментаëüниõ моäеëÿõ 
остеоаðтðоçó [40, 41, 42, 43]. 

На äаний ÷ас ïоçитивний еôект каëü-
цитонінó на ïеðебіã остеоаðтðоçó ïіäтвеð-
äæений і в кëіні÷ниõ äосëіäæеннÿõ. Òак, 
встановëена йоãо ïоçитивна ðоëü ó çни-
æенні виðаæеності боëüовоãо синäðомó та 
ïоëіïøенні аëüãо-ôóнкціонаëüноãо інäексó 
Ëекена в ïацієнтів ç ÎА коëінниõ сóãëо-
бів [44, 45]. В оäномó ç ëітеðатóðниõ оãëÿ-
äів, оïóбëікованомó в 2005 ðоці [46], ïіä-
сóмовані ïоçитивні еôекти каëüцитонінó в 
ëікóванні ïацієнтів ç ÎА. Åксïеðиментаëü-

Òàбëèöÿ 2. Ðèзåíäðîíàò (ÐÇ) ó ë³êóâàíí³ îñòåîàðòðîзó

Досëіäники Ãðóïи
Ïацієнти, ÿкі çа-
кін÷иëи äосëі-

äæеннÿ(%)
Êðитеðі¿ оцінюваннÿ Висновки

Spector T.D.,
BRISK,
2005,

теðмін – 1 ðік

ÐÇ – 5 мã/ä

ÐÇ – 15 мã/ä

Ïëацебо

96 (83,3)

90 (78,9)

98 (81,6)

Øиðина сóãëоб-
но¿ щіëини, WOMAC, 
PGA, викоðистан-
нÿ äоïоміæниõ çасо-
бів ïеðесóваннÿ (ми-
ëиці), біоõімі÷ні маð-
кеðи ðемоäеëюван-
нÿ кістково¿ тканини 
й õðÿща

Çастосóваннÿ ÐÇ (15 мã/ä) 
ïðиçвеëо äо çниæеннÿ ðів-
нÿ маðкеðів äеãðаäаці¿ õðÿща 
та ðеçоðбці¿ кістково¿ ткани-
ни й ïокðащиëо кëіні÷ний ïе-
ðебіã ÎА

Bingham С.О.,
KOSTAR,

2006,
теðмін – 2 ðоки

ÐÇ – 5 мã/ä

ÐÇ – 15 мã/ä

ÐÇ – 5мã/тиæä.
 

ÐÇ – 50 мã/тиæä.

Ïëацебо

628 (78,5)

609 (76,5)

310 (78,7)

314 (69,4)

622 (76,4)

WOMAC, PGA, øкаëи 
ðентãен-ïðоãðесóван-
нÿ ÎА

ÐÇ не çменøóвав виðаæеністü 
кëіні÷ниõ ïðоÿвів ÎА, не вïëи-
вав 
на стóïінü йоãо ïðоãðесóваннÿ, 
ïðоте çменøив ðівенü маðкеðів 
äеãðаäаці¿ õðÿща

Buckland J.C.,
KOSTAR,

2007,
теðмін – 2 ðоки

ÐÇ – 5 мã/ä

ÐÇ – 15 мã/ä

ÐÇ – 50 мã/тиæä.

Ïëацебо

310 (38,3)

305 (37,1)

314 (38,7)

313 (38,2)

Ñтан сóбõонäðаëüно¿ 
кістки

Ó ïацієнтів ç оçнаками втðа-
ти õðÿща (çвóæеннÿ сóãëобо-
во¿ щіëини >0,6 мм), ÿкі отðи-
мóваëи 15 мã/ä ÐÇ, çбеðіãа-
ëасü веðтикаëüна стðóктóðа 
тðабекóë, а в тиõ, що отðимó-
ваëи 5 мã/тиæä. ÐÇ, çбіëüøó-
ваëасü кіëüкістü веðтикаëüниõ 
тðабекóë, çбеðіãаëасü стðóк-
тóðна ціëісністü сóбõонäðаëü-
но¿ кістки

Gamero Р.,
KOSTAR,

2008

ÐÇ – 5 мã/ä

ÐÇ – 15 мã/ä

ÐÇ – 35 мã/тиæä.

ÐÇ – 50 мã/тиæä.

Ïëацебо

(всüоãо 
1885 ÷оë)

Áіоõімі÷ні маðкеðи 
ðемоäеëюваннÿ кіст-
ково¿ тканини й õðÿ-
ща

ÐÇ çменøóвав ðівенü CTX-
II. Ðівенü ïісëÿ 6 міс. ëікóван-
нÿ бóв ïов’ÿçаний ç ðентãено-
ëоãі÷ним ïðоãðесóваннÿм ÷е-
ðеç 2 ðоки
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ні äосëіäæеннÿ in vivo та in vitro ïіäтвеð-
äæóютü вïëив каëüцитонінó ÿк на сóãëобо-
вий õðÿщ, так і на сóбõонäðаëüнó кісткó. 
Êаëüцитонін не тіëüки ïоçитивно вïëиває 
на темïи ðемоäеëюваннÿ сóбõонäðаëüно¿ 
кістково¿ тканини в ïацієнтів ç ÎА, аëе й 
віðоãіäно çниæóє виðаæеністü ïоøкоäæен-
нÿ õðÿща на äеÿкиõ моäеëÿõ ÎА, çменøó-
ю÷и виðаæеністü йоãо аëüтеðаці¿ й вïëива-
ю÷и на ïокаçники біоõімі÷но¿ та сóïðамо-
ëекóëÿðно¿ оðãаніçаці¿ õðÿщовоãо матðик-
сó. Виðаæений анаëüãети÷ний еôект каëü-
цитонінó наäçви÷айно ваæëивий ó ïацієн-
тів ç ÎА ïðи наÿвності боëüовоãо синäðо-
мó. Ïðи ïоðівнÿнні анаëüãети÷ноãо еôектó 
каëüцитонінó та наïðоксенó ïокаçано ïе-
ðеваãó каëüцитонінó в ïацієнтів ç ãонаð-
тðоçом [47]. Ó 3-міс. ðанäоміçованомó ïо-
äвійномó сëіïомó ïëацебо-контðоëüова-
номó äосëіäæенні вив÷ено äоçоçаëеæний 
(0,15, 0,4, 1,0 і 2,5 мã) еôект ïеðоðаëüноãо 
каëüцитонінó в 152 äатсüкиõ ïостменоïа-
óçаëüниõ æінок ó віці 55-85 ðоків ïðи ëі-
кóванні остеоаðтðоçó [45]. Встановëено, що 
çастосóваннÿ каëüцитонінó ïðиçвоäиëо äо 
äоçоçаëеæноãо çниæеннÿ äобово¿ екскðеці¿ 
CTX-II. Ó ïацієнток, ó ÿкиõ ðівенü ÑХ-²² 
бóв найвищим (веðõнÿ теðтіëü, 391±18 нã/
ммоëü), і ÿкі отðимóваëи 1,0 мã каëüцитоні-
нó, віäçна÷ено найбіëüø çна÷не çниæеннÿ 
ðівнÿ CTX-II. Автоðи ïіäтвеðäæóютü наÿв-
ністü кëіні÷но çна÷óщоãо еôектó каëüцито-
нінó в çменøенні стóïенÿ äеãðаäаці¿ õðÿ-
ща, особëиво в ïацієнток ç високим ðівнем 
ðемоäеëюваннÿ õðÿщово¿ тканини. Òаким 
÷ином, існóю÷і äані ексïеðиментаëüниõ та 
кëіні÷ниõ äосëіäæенü свіä÷атü ïðо ïотен-
ційний ïоçитивний еôект каëüцитонінó в 
ëікóванні ïацієнтів ç остеоаðтðоçом. 

Замісна гормональна терапія. На äаний 
÷ас віäомо, що ÷астота остеоаðтðоçó веëи-
киõ сóãëобів, а такоæ сóãëобів кистей ïðо-
ãðесивно çðостає в æінок ïісëÿ настаннÿ 
меноïаóçи, томó в світовій ëітеðатóðі тðи-
ває активна äискóсіÿ щоäо ðоëі äеôіцитó 
статевиõ ãоðмонів та меноïаóçи в ðоçвиткó 
ÎА ðіçно¿ ëокаëіçаці¿. 

Ùе в 1940 ðоці Silberberg M. і Silberberg 
N. ïокаçаëи, що ввеäеннÿ тваðинам екс-
тðактó ãіïоôіçа ïðиçвоäитü äо äистðоôі¿ 
сóãëобовиõ õðÿщів, а ввеäеннÿ естðоãе-
нів ïоçитивно вïëиває на ¿õ метабоëіçм. Ó 

1966 ðоці Seze S. і Ryskewaert A. висëовиëи 
то÷кó çоðó ïðо те, що ïоðóøеннÿ в систе-
мі ãіïотаëамóс-ãіïоôіç-ÿє÷ники, ÿкі вини-
каютü ó ïостменоïаóçаëüномó ïеðіоäі, мо-
æóтü бóти ïатоãенети÷ною ëанкою в ðоç-
виткó ÎА [8]. Ó біëüø ïіçніõ ðоботаõ бóëо 
ïокаçано, що ðецеïтоðи äо естðоãенів існó-
ютü ó кëітинаõ і тканинаõ сóãëоба, а саме в 
синовіоцитаõ, õонäðоцитаõ [48], ôібðобëас-
таõ, макðоôаãаõ [49], синовіаëüномó еïіте-
ëі¿, стінкаõ сóäин сóãëоба, сóãëобовій стðо-
мі. Çа äаними äеÿкиõ äосëіäæенü, естðоãе-
ни çäатні моäóëювати çаïаëüні ðеакці¿ в 
сóãëобі ÷еðеç синовіоцити та макðоôаãи. 

Ó äаний ÷ас äовеäено, що естðаäіоë і 
тестостеðон äосÿãаютü õðÿщовиõ кëітин, в 
ÿкиõ ïіääаютüсÿ метабоëі÷ним ïеðетвоðен-
нÿм [50]. Ïðи цüомó, çа äаними äеÿкиõ ав-
тоðів [51, 9] основний асïект ¿õ вïëивó на 
метабоëіçм õðÿщово¿ тканини – це ó÷астü 
ó ðостовиõ ïðоцесаõ і äоçðіванні кëітин. 
Довеäено, що естðоãени моæóтü мати ви-
ðаæенó ïðиãні÷óю÷ó äію на ðіст і метабо-
ëіçм õðÿщово¿ тканини, а ¿õ високі концен-
тðаці¿ викëикаютü еðоçивне ïоøкоäæеннÿ 
õðÿщів [8, 52, 53].

Åстðоãени вïëиваютü на сóбõонäðаëü-
нó кісткó та õонäðоцити õðÿща ÿк беçïо-
сеðеäнüо, так і оïосеðеäковано ÷еðеç вто-
ðинні месенäæеðи, наïðикëаä, тðансôоð-
мóю÷ий ôактоð ðостó-β, інсóëіноïоäібний 
ôактоð ² та II [48, 54]. In vitro естðоãени во-
ëоäіютü моäóëюю÷им еôектом на õонäðо-
цити ÷еðеç синтеç і активністü ²Ë-6 [55]. In 
vitro на äеÿкиõ моäеëÿõ ексïеðиментаëü-
ниõ тваðин äовеäено ïоçитивний еôект 
естðоãенів на ïеðебіã ÎА [56, 53, 57].

Åксïеðиментаëüні ðоботи бóëи ïіäтвеð-
äæені й еïіäеміоëоãі÷ними äосëіäæеннÿми, 
що свіä÷атü ïðо çниæеннÿ ðиçикó ðентãе-
ноëоãі÷но встановëеноãо ÎА в ïацієнтів, що 
ïðиймаютü ÇÃÒ [58, 59, 60, 61]. На сüоãоäніø-
ній äенü äані ïðо еôект ÇÃÒ ó ïоïеðеäæенні 
та ïðоãðесóванні ÎА коëінноãо й кóëüøово-
ãо сóãëобів сóïеðе÷ëиві. Деÿкі еïіäеміоëоãі÷-
ні äосëіäæеннÿ ïіäтвеðäæóютü äостовіðне 
çниæеннÿ цüоãо ðиçикó в æінок, ÿкі ïðи-
ймаютü ÇÃÒ [58, 60, 61, 62], інøі свіä÷атü 
ïðо статисти÷но неäостовіðне çниæеннÿ або 
віäсóтностü такоãо [59, 60, 61, 63, 64, 65, 66]. 
Ìета-анаëіç [67] ÷отиðüоõ äосëіäæенü, що 
стосóютüсÿ ðиçикó ÎА коëінниõ і кóëüøо-



66 “Ïðобëеми остеоëоãі¿”

Григор’єва Н.В., Поворознюк В.В., Крочак С.П. “Антиостеопоротичні препарати в лікуванні остеоартрозу”

виõ сóãëобів ó æінок, ÿкі ïðиймаютü ÇÃÒ, 
ïокаçав, що ВÐ ÎА є ó ниõ äещо ниæ÷им і 
становитü 0,76 (95% Д²: 0,63-0,91). Spector і 
сïівавт. [61] вив÷иëи еôект ÇÃÒ ó ïðоãðесó-
ванні ÎА кистей і коëінниõ сóãëобів сеðеä 
1003 ïацієнток ó віці 45-64 ðоки (сеðеäній 
вік 54,2 ðокó), ÿкі бðаëи ó÷астü в Chingford 
Study. В анаëіç бóëи вкëю÷ені ðеçóëüтати 
äосëіäæеннÿ 606 ïостменоïаóçаëüниõ æінок 
çі встановëеним ÎА (ðентãеноëоãі÷на стаäіÿ 
ÎА çа кëасиôікацією Kellgren/Lawrence – 
II). Ïацієнтки бóëи ðоçäіëені на тðи ãðó-
ïи: ² – æінки, ÿкі нікоëи не викоðистовóва-
ëи ÇÃÒ; ²² – ïацієнтки, що ïðиймаютü ÇÃÒ 
на момент äосëіäæеннÿ (ïонаä 12 міс.); ²²² 
– õвоðі, ÿкі викоðистовóваëи ãоðмонотеðа-
ïію в минóëомó (ïонаä 12 міс. томó). Ó æі-
нок, що çастосовóваëи ãоðмонотеðаïію на 
момент äосëіäæеннÿ (ïонаä 12 міс., сеðеä-
нÿ тðиваëістü ÇÃÒ (Ì±SD) – 33,4±26,5 міс.), 
виÿвëено çна÷ний ïðотектоðний ¿¿ еôект ó 
ïðоãðесóванні OA ÊÑ (äëÿ стаäі¿ остеоаð-
тðоçó ВÐ=0,31 (95% Д²: 0,11-0,93). Ìенø ви-
ðаæений неäостовіðний еôект виÿвëений 
äëÿ çвóæеннÿ сóãëобово¿ щіëини – ВÐ=0,41 
(95% Д²: 0,05-3,15) і äëÿ міæôаëанãовоãо OA 
– ВÐ=0,48 (95% Д²: 0,17-1,42). Не виÿвëе-
но äостовіðноãо еôектó ÇÃÒ ïðи ÎА каðïо-
метакаðïаëüниõ сóãëобів (ВÐ=0,94 (95% Д²: 
0,44-2,03)). Ïðи вкëю÷енні в анаëіç óсіõ äа-
ниõ æінок, ÿкі коëи-небóäü ïðиймаëи ÇÃÒ, 
виðаæеністü ïðотектоðноãо еôектó ãоðмо-
нотеðаïі¿ çменøóваëасÿ. Ó æінок, що ïðи-
ймаëи ÇÃÒ ó минóëомó (ïонаä 12 міс. томó), 
не виÿвëено ¿¿ çаõисноãо еôектó на ïеðе-
біã ÎА. Òаким ÷ином, отðимані ðеçóëüтати 
вкаçóютü на існóваннÿ çвоðотнüоãо çв’ÿçкó 
міæ викоðистаннÿм ÇÃÒ і ðентãеноëоãі÷ни-
ми оçнаками ãонаðтðоçó, що ïіäтвеðäæóє ¿¿ 
çаõисний еôект. Дëÿ ÎА кистей цей вïëив 
бóв çна÷но сëабøим. Досëіäæеннÿ, оïóбëі-
коване [68, 60] çа ðеçóëüтатами Study of 
Osteoporotic Fractures, ÿке вкëю÷аëо 4366 
æінок, ïокаçаëо, що в ïацієнток, ÿкі ïðи-
ймаютü ÇÃÒ на момент äосëіäæеннÿ, віäнос-
ний ðиçик OA кóëüøовоãо сóãëоба стано-
вив 0,62 (95% Д²: 0,49-0,86), ç тенäенцією äо 
çбіëüøеннÿ çаõисноãо вïëивó ïðи ïðоãðе-
сóванні çаõвоðюваннÿ. Åôект викоðистаннÿ 
ÇÃÒ ó минóëомó на виникненнÿ та ïðоãðе-
сóваннÿ ÎА такоæ не виÿвëено. Òаким ÷и-
ном, ó веëикиõ еïіäеміоëоãі÷ниõ äосëіäæен-

нÿõ ïіäтвеðäæено çвоðотній çв’ÿçок міæ çа-
стосóваннÿм ÇÃÒ і ÷астотою остеоаðтðоçó 
коëінниõ (Chingford Study) та кóëüøовиõ 
(Study of Osteoporotic Fractures) сóãëобів. Ó 
äосëіäæенні, ïðовеäеномó Wluka і сïівавт. 
[69], çа äоïомоãою ÌÐÒ вив÷ено об’єм сóãëо-
бовоãо õðÿща коëінноãо сóãëоба ó 81 æінки, 
42 ç ÿкиõ ïонаä 5 ðоків ïðиймаëи естðоãен-
çаміснó теðаïію, а 39 – нікоëи не викоðис-
товóваëи ¿¿. Встановëено, що в ïацієнток, 
ÿкі ïðиймаëи ÇÃÒ, об’єм сóãëобовоãо õðÿща 
в коëінномó сóãëобі бóв біëüøим, ніæ ó æі-
нок, що не викоðистовóваëи ¿¿, неçаëеæно 
віä вікó меноïаóçи, тðиваëості ïостменоïа-
óçаëüноãо ïеðіоäó, ²ÌÒ і ðівнÿ ôіçи÷но¿ ак-
тивності. Çаãаëüний об’єм веëикоãоміëковоãо 
õðÿща бóв на 7,7% (0,23 мë) біëüøим ó æі-
нок, що ïðиймаëи естðоãен-çаміснó ãоðмо-
нотеðаïію. Ó 600 ëітніõ æінок ó віці 63 ðоки 
та стаðøе, ÿкі бðаëи ó÷астü ó Framingham 
OA Study і викоðистовóваëи ÇÃÒ ïонаä 2 
ðоки, виÿвëено çниæеннÿ ÷астоти ðентãено-
ëоãі÷но встановëеноãо ÎА ÊÑ на оäнó тðе-
тинó, ïðоте цÿ ðіçницÿ не бóëа статисти÷но 
äостовіðною в ïоðівнÿнні ç ïацієнтками, що 
не ïðиймаëи ÇÃÒ [58]. Ñтатисти÷но äосто-
віðний çвоðотній çв’ÿçок міæ çастосóваннÿм 
ÇÃÒ і виникненнÿм ÎА ÊÑ виÿвëÿвсÿ тіëüки 
в æінок ç äвобі÷ним OA (ВÐ=0,52 (95% Д²: 
0,25-1,09)). Ó ïðосïективномó äосëіäæенні 
æінок, ÿкі бðаëи ó÷астü ó Framingham OA 
Study, ÷еðеç 8 ðоків сïостеðеæеннÿ вста-
новëено çниæеннÿ ðиçикó ðентãеноëоãі÷-
но встановëеноãо ÎА ÊÑ ó õвоðиõ, ÿкі ïðи-
ймаëи ÇÃÒ на момент äосëіäæеннÿ (ВÐ=0,4 
(95% Д²: 0,1-3,0)) [63]. Ìеõаніçм ïðотектоð-
ноãо вïëивó ÇÃÒ не çовсім çðоçóміëий [67], 
äеÿкі автоðи [55] висëовëюютü ïðиïóщеннÿ 
ïðо моæëивó ðоëü цитокінів, çокðема, ²Ë-6 
ó ïоøкоäæенні самоãо õðÿща або ïоðóøенні 
кістковоãо ðемоäеëюваннÿ в сóбõонäðаëüній 
кістці. ²нøі äосëіäæеннÿ, ïðовеäені сеðеä 
ïостменоïаóçаëüниõ æінок ç ÎА коëінниõ 
сóãëобів [58, 59, 70, 61, 63], ïіäтвеðäæóютü 
наÿвністü неçна÷ноãо, статисти÷но неäо-
стовіðноãо ïðотектоðноãо еôектó ÇÃÒ, ïðо-
те äосëіäæóвані ãðóïи в циõ сïостеðеæен-
нÿõ не÷исëенні äëÿ тоãо, щоб çðобити ви-
сновки ïðо вïëив тðиваëості викоðистаннÿ 
ÇÃÒ на ïеðебіã ÎА. Деÿкі äосëіäники çаïе-
ðе÷óютü ïоçитивний еôект ãоðмонотеðаïі¿ 
в ïоïеðеäæенні та ïðоãðесóванні ÎА. Òак, 
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ó äосëіäæенні Ulm Osteoarthritis Study бðа-
ëи ó÷астü 475 æінок ó віці 50 ðоків і стаðøі, 
11,6% ç ÿкиõ ïðиймаëи ÇÃÒ (сеðеäнÿ тðива-
ëістü ïðийомó скëаëа 5,4 ðокó) [71], ÷асто-
та біëатеðаëüноãо або ãенеðаëіçованоãо ос-
теоаðтðоçó становиëа 86,3% і 27,5% віäïо-
віäно в æінок, що викоðистовóваëи ÇÃÒ, і 
88,7% і 35,7% ó ïацієнток, ÿкі не викоðисто-
вóваëи ¿¿. Ðиçик біëатеðаëüноãо та ãенеðаëі-
çованоãо остеоаðтðоçó скëав віäïовіäно 1,21 
(95% Д²: 0,48-3,03) і 1,21 (95% Д²: 0,53-2,74). 
Òаким ÷ином, автоðами çðобëений висновок 
ïðо те, що ÇÃÒ не має ïðотектоðноãо вïëи-
вó на ðоçвиток аðтðоçó в æінок ó ïостмено-
ïаóçаëüномó ïеðіоäі.

Çа äóмкою äеÿкиõ автоðів, çастосóван-
нÿ ÇÃÒ не ïов’ÿçане ç ðиçиком виникненнÿ 
каðïо-метакаðïаëüноãо остеоаðтðоçó кистей 
[61] та міæôаëанãовоãо остеоаðтðоçó [59]. 
Ùе оäне ïðовеäене äосëіäæеннÿ «виïаäок-
контðоëü» такоæ не виÿвиëо çв’ÿçкó міæ ïо-
то÷ним ïðийомом ÇÃÒ і ðиçиком ÎА кóëü-
øовиõ, коëінниõ сóãëобів і сóãëобів кисті [70]. 
Ïðоте, встановëена висока ÷астота ÎА в ïа-
цієнтів, що ïðиймаютü естðоãенотеðаïію.

Досëіäæеннÿ еôектó ÇÃÒ на виникненнÿ 
симïтомати÷ноãо остеоаðтðоçó кóëüøовиõ 
сóãëобів ïðовеäено çа ó÷астю 413 æінок 
стаðøиõ віковиõ ãðóï [65]. Встановëено, 
що ðиçик ÎА кóëüøовиõ сóãëобів віðоãіä-
но çðостав ïісëÿ ïеðенесено¿ оваðіоектомі¿ 
(віäноøеннÿ øансів (ВØ)=1,9 (95% Д²: 1,0-
3,7). Êðім тоãо, встановëено сëабкий, неäо-
стовіðний еôект тðиваëоãо кóðсó ÇÃÒ (ïо-
наä 5 ðоків), ïов’ÿçаний іç 40% çниæеннÿм 
ðиçикó ÎА кóëüøовиõ сóãëобів (ВØ=0,6 
(95% Д²: 0,2-1,8). Ïаðаäоксаëüно, ïðоте ко-
ðотко÷асна ÇÃÒ (äо 5 ðоків) ïðиçвоäиëа äо 
çбіëüøеннÿ ðиçикó ÎА кóëüøовоãо сóãëоба 
(ВØ=1,7 (95% Д²: 0,9-3,3). Êðім тоãо, в äа-
номó äосëіäæенні не виÿвëено çв’ÿçкó міæ 
ðиçиком ÎА й ïðийомом контðацеïтивів та 
кіëüкістю ïоëоãів.

На ïіäставі тоãо, що мінеðаëüна щіëü-
ністü кістково¿ тканини вища в æінок ç ÎА, 
[73] äеÿкими äосëіäниками [74] бóëа ви-
сóнóта ãіïотеçа ïðо те, що викоðистаннÿ 
ÇÃÒ моæе віäіãðати ïевнó ðоëü ó виник-
ненні OA, а OA є çаõвоðюваннÿм, ðоçви-
ток ÿкоãо обóмовëений наäëиøком естðо-
ãенів, що ïіäтвеðäæóєтüсÿ ðеçóëüтатами 
ексïеðиментаëüниõ та еïіäеміоëоãі÷ниõ äо-

сëіäæенü [75]. Висëовëюютüсÿ ïðиïóщеннÿ 
ïðо те, що еôект комбіновано¿ ÇÃÒ на стан 
сóãëобів ó ïостменоïаóçаëüниõ æінок віä-
ðіçнÿєтüсÿ віä еôектó монотеðаïі¿ естðо-
ãенами [76]. Досëіäæеннÿ Nevitt і сïівавт. 
[60] ïіäтвеðäæóє ôакт çниæеннÿ ïоçитив-
ноãо вïëивó естðоãенів на ïеðебіã кóëüøо-
воãо ÎА ïðи комбінованій естðоãен-ãес-
таãенній теðаïі¿, ïðоте ðеçóëüтати інøиõ 
äосëіäæенü [69] не ïіäтвеðäæóютü це ïðи-
ïóщеннÿ. 

Òаким ÷ином, на сüоãоäніøній äенü ðе-
çóëüтати ÷исëенниõ äосëіäæенü щоäо 
çв’ÿçкó ÇÃÒ і ðиçикó ÎА неоäноçна÷ні, а 
теðаïевти÷на äоціëüністü çастосóваннÿ 
естðоãенів ó кëініці ïðи остеоаðтðоçаõ äис-
кóтóєтüсÿ, особëиво вðаõовóю÷и ðÿä ïобі÷-
ниõ еôектів ç бокó сеðцево-сóäинно¿ систе-
ми та моëо÷но¿ çаëоçи ïðи тðиваëомó ¿¿ ви-
коðистанні, необõіäномó äëÿ ïðоôіëактики 
та ëікóваннÿ остеоаðтðоçó.

Стронцію ранелат. Ó äаний ÷ас се-
ðеä всіõ антиостеоïоðоти÷ниõ ïðеïаðа-
тів стðонцію ðанеëат є єäиним çасобом, що 
вïëиває ÿк на ðеçоðбцію кістково¿ ткани-
ни, так і на ¿¿ ôоðмóваннÿ. В останні ðоки 
äокëаäно вив÷ені меõаніçми йоãо ðіçно-
ïëановоãо вïëивó çа äоïомоãою вïëивó 
на системó RANK/RANKL/OPG, Wnt-β-
катеніновий øëÿõ і каëüцій-сенсоðні ðе-
цеïтоðи. Ðоçкðиттÿ ïоäібниõ øëÿõів вïëи-
вó äаëо ïіäставó äëÿ вив÷еннÿ вïëивó 
стðонцію ðанеëатó не тіëüки на кістковó, 
аëе й на õðÿщовó тканинó.

В ексïеðиментаëüниõ äосëіäæеннÿõ in 
vitro вив÷ено вïëив стðонцію ðанеëатó на 
õонäðоцити çäоðовиõ ïацієнтів і õвоðиõ на 
остеоаðтðоç [77]. Áóëо ïðоäемонстðовано, 
що соëі стðонцію (ðанеëат і õëоðиä) на віä-
мінó віä каëüцію ðанеëатó не вïëиваютü на 
активацію стðомеëіçинó, ïðоте обиäва äо-
стовіðно стимóëюютü ïðоäóкцію ïðотео-
ãëіканів і ïосиëюютü стимóëюю÷ий еôект 
інсóëінïоäібноãо ôактоðó ðостó I (IGF-I) 
на синтеç ïðотеоãëіканів çа ðаõóнок çмен-
øеннÿ окисëюваëüноãо ïоøкоäæеннÿ õðÿ-
ща, ïðоте не вïëиваютü на ïоøкоäæóю÷і 
еôекти інтеðëейкінó-1β (²Ë-1β). Òаким, ÷и-
ном бóëо çðобëено висновок ïðо ваæëивий 
стимóëюю÷ий вïëив стðонцію ðанеëатó in 
vitro на ôоðмóваннÿ õðÿщовоãо матðиксó 
беçïосеðеäнüо øëÿõом çаõисноãо антиок-
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сиäантноãо еôектó беç стимóëÿці¿ õонäðо-
ðеçоðбтивниõ ïðоцесів. В ексïеðиментаëü-
ниõ äосëіäæеннÿõ такоæ бóëо ïокаçано, що 
існóю÷і ôенотиïі÷ні особëивості сóбõон-
äðаëüно¿ кістки в ïацієнтів ç ÎА моæóтü 
бóти ïов’ÿçані ç темïами ðеçоðбтивниõ 
ïðоцесів ó ній. Ваæëивó ðоëü ó ðеçоðбці¿ 
кістково¿ тканини віäіãðаютü ïðотеоë¿ти÷-
ні ôеðменти, çокðема, метаëоïðотеінаçи 
(MMP-2 і 9), a такоæ RANKL, ÿкий син-
теçóєтüсÿ остеобëастами. Ïðи äосëіäæен-
ні моäóëюю÷оãо еôектó стðонцію ðанеëа-
тó на ôóнкціонóваннÿ остеобëастів сóбõон-
äðаëüно¿ кістки õвоðиõ ÎА [78] ó кëітинаõ 
ïацієнтів ç ÎА ðівенü ексïðесі¿ MMP-2 і 9 
бóв äостовіðно ниæ÷им ïðи ввеäенні стðон-
цію ðанеëатó (äëÿ ÌÌÐ-2 – 1мM: p≤0,005 і 
p≤0,02 віäïовіäно і 2 мM: p≤0,003 і p≤0,007 
і äëÿ ÌÌÐ-9 – 0,1 mM (p≤0,05). Ó кëіти-
наõ çäоðовиõ ïацієнтів віäçна÷аëосÿ ïіä-
вищеннÿ ексïðесі¿ остеоïðотеãеðинó (OPG) 
ïðи äоäаванні стðонцію ðанеëатó в äоçі 2 
mM, а ó õвоðиõ ðівенü ексïðесі¿ та синтеçó 
OPG бóëи äостовіðно ïіäвищені (віäïовіäно 
p≤0,02 і p≤0,002) ïðи викоðистанні стðон-
цію ðанеëатó в äоçі 1 і 2 мM. Òаким ÷ином, 
автоðами çðобëено висновок ïðо те, що 
стðонцію ðанеëат ó äоçаõ 1 і 2 мM äосто-
віðно вïëиває на ðівенü ексïðесі¿ çаãаëü-
ноãо RANKL і йоãо іçоôоðм (RANKL-1 і 
RANKL-3), що ïов’ÿçано ç ïðотеоëіти÷ни-
ми ïðоцесами в кëітинаõ, ïðоте не вïëиває 
на ðівенü інøиõ месенäæеðів (MT1-MMP, 
ADAM-17 і ADAM-19). Êðім тоãо, в цüомó 
äосëіäæенні встановëено, що çастосóваннÿ 
стðонцію ðанеëатó в äосëіäæóваниõ кон-
центðаціÿõ äостовіðно çниæóє ðівенü ðе-
çоðбці¿ в сóбõонäðаëüній кістці (p≤0,002). 

Ïðи ïðовеäенні post-hoc анаëиçó äосëі-
äæенü SOTI (Spinal Osteoporosis Therapeutic 
Intervention) і TROPOS (TReatment Of 
Peripheral OSteoporosis) на ïіäставі ðеçóëü-
татів 1105 æінок ç остеоïоðоçом і сóïóтні-
ми ðентãеноëоãі÷ними оçнаками OA міæ-
õðебцевиõ сóãëобів на ïо÷аткó ëікóваннÿ 
оцінка йоãо ïðоãðесóваннÿ ïðовоäиëасÿ ÷е-
ðеç 3 ðоки çастосóваннÿ стðонцію ðанеëа-
тó [79]. Îцінюваëи наÿвністü і ðоçміðи осте-
оôітів, øиðинó сóãëобово¿ щіëини й виðа-
æеністü скëеðоçó çамикаëüниõ ïëастинок. 
Êðім тоãо, виðаæеністü веðтебðаëüноãо бо-
ëüовоãо синäðомó оцінюваëи çа 5-баëü-

ною øкаëою Ëікеðта (в äосëіäæенні SOTI) 
і ÿкістü æиттÿ çа анкетою SF-36. Дані ïа-
цієнтів ç новими веðтебðаëüниõ ïеðеëома-
ми ïðотÿãом ïеðіоäó äосëіäæеннÿ не вкëю-
÷аëи в анаëіç.

Ó äаномó äосëіäæенні бóëо ïðоäемон-
стðовано, що викоðистаннÿ стðонцію ðане-
ëатó в ïацієнтів ç остеоïоðоçом ïðиçвоäи-
ëо äо óïовіëüненнÿ ïðоãðесóваннÿ ÎА міæ-
õðебцевиõ сóãëобів ó ціëомó на 42% (табë. 
3) ó ïоðівнÿнні іç ãðóïою ïëацебо (ВÐ=0,58; 
95% Д²: 0,42 -0,79; p=0,0005). 

Чеðеç 3 ðоки äосëіäæеннÿ встановëено 
äостовіðне çменøеннÿ виðаæеності веðте-
бðаëüноãо боëüовоãо синäðомó (ðис. 2) в ïа-
цієнтів, що ïðиймаëи стðонцію ðанеëат, ó 
ïоðівнÿнні іç ãðóïою ïëацебо (p=0,03), ïðо-
те не виÿвëено äостовіðниõ віäмінностей çа 
øкаëою SF-36.

Ðèñ. 2. Äèíàì³êà âèðàжåíîñò³ бîëþ â ñïèí³ â³ä-
ïîâ³äíî äî 5-бàëüíî¿ шêàëè Л³êåðòà ïðîòÿãîì 

3-ð³÷íîãî ë³êóâàííÿ ñòðîíö³þ ðàíåëàòîì [79].

В інøомó post-hoc анаëіçі ðанäоміçова-
ноãо ïëацебо-контðоëüованоãо äосëіäæеннÿ 
еôективності стðонцію ðанеëатó TROPOS 
ïðи анаëіçі ðеçóëüтатів 2617 ïостменоïа-
óçаëüниõ æінок (сеðеäній вік 75,7±4,4 ðо-
ків) ç остеоïоðоçом [80, 81] оцінюваëи йоãо 
вïëив на ðівенü маðкеðів äеãðаäаці¿ õðÿ-
ща (сïіввіäноøеннÿ в се÷і ðівнÿ CTX-II äо 
кðеатинінó (CTX-II/cr) і кістково¿ тканини 
(ðівенü CTX-I ó сиðоватці кðові). Ó цüомó 
äосëіäæенні ïокаçано, що ðівенü CTX-II ó 
ïацієнтів ç ÎА на ïо÷аткó ëікóваннÿ бóв 
äостовіðно вищим ó ïоðівнÿнні ç ïокаçни-
ками ïацієнтів беç остеоаðтðоçó (p<0,0001), 
тоäі ÿк ðівенü CTX-I не çаëеæав віä наÿв-
ності остеоаðтðоçó. Çастосóваннÿ стðонцію 
ðанеëатó ïðиçвоäиëо äо çниæеннÿ ðівнÿ 



Òом 15, ¹ 3, 2012 69

Від науки до практики

CTX-II ïіä ÷ас 3 міс. äосëіäæеннÿ ó ïоðів-
нÿнні ç виõіäними äаними, ç äостовіðним 
çниæеннÿм ïокаçника на 36 міс. ëікóваннÿ 
(p<0,001). Ðівенü сïіввіäноøеннÿ CTX-II äо 
кðеатинінó бóв на 15-20% ниæ÷им ó ãðóïі 
ïацієнтів, ÿкі отðимóваëи стðонцію ðане-
ëат, ïоðівнÿно ç äаними æінок беç ÎА ïðо-
тÿãом óсüоãо ïеðіоäó сïостеðеæеннÿ. Ïðи 
post-hoc анаëіçі óкðа¿нсüкиõ баãатоцен-
тðовиõ äосëіäæенü «Áаëанс» та «Îäин ðік 
æиттÿ ç Áіваëосом» нами ïіäтвеðäæена ïо-
çитивна ðоëü стðонцію ðанеëатó в çниæен-
ні виðаæеності боëüовоãо синäðомó в ïаці-
єнтів ç остеоаðтðоçом ²²-²²² ст. [10]. Ðеçóëü-
тати ïіëотноãо äосëіäæеннÿ, ïðовеäеноãо 
в ²нститóті ãеðонтоëоãі¿ НАÌН Óкðа¿ні 
(Ãðиãоð'єва Н.В., Ïовоðоçнюк В.В., Êðо÷ак 
Ñ.Ï., Дçеðови÷ Н.²., 2011) ó æінок ó ïостме-
ноïаóçаëüномó ïеðіоäі ç ãонаðтðоçом, свіä-
÷атü ïðо ïоçитивнó äинамікó виðаæенос-
ті боëüовоãо синäðомó в коëінниõ сóãëобаõ 
(сеðеäній ðівенü боëю, біëü ïðи ïіäйомі ïо 
сõоäаõ) ÷еðеç 6 міс. теðаïі¿ Áіваëосом.

Ó ïеðøій ïоëовині 2012 ðокó бóäóтü 
ïðеäставëені ðеçóëüтати 3-ðі÷ноãо ïоäвій-
ноãо сëіïоãо ðанäоміçованоãо äосëіäæеннÿ ç 
оцінки ïотенційноãо симïтом-моäиôікóю-
÷оãо та стðóктóðно-моäиôікóю÷оãо вïëивó 
стðонцію ðанеëатó в ïацієнтів ç ÎА коëін-
ниõ сóãëобів (¹ ISRCTN41323372). Досëі-
äæеннÿ ïðовоäитüсÿ в 98 центðаõ 18 кðа¿н 
світó çа ó÷астю ÷оëовіків і æінок, стаðøиõ 
çа 50 ðоків, ç ïеðвинним остеоаðтðо-
çом коëінноãо сóãëоба (2-3 ст. çа Kellgren-
Lawrence), øиðиною сóãëобово¿ щіëини 
2,5-5 мм, боëüовим синäðомом ïðотÿãом 
тðиваëоãо ïеðіоäó ïеðеä вкëю÷еннÿм ó äо-
сëіäæеннÿ (виðаæеністü боëю çа ВАØ≥40 
мм). Ïацієнти бóëи ðанäоміçовані в тðи 
ãðóïи (стðонцію ðанеëат – 1 або 2 ã/ä або 
ïëацебо), ïеðвинним кðитеðієм еôектив-
ності ëікóваннÿ є оцінка äинаміки ïокаç-
ників øиðини сóãëобово¿ щіëини, втоðин-

ними кðитеðіÿми – äинаміка аëüãоôóнкці-
онаëüноãо статóсó çа анкетою WOMAC [82]. 
Вðаõовóю÷и ïоïеðеäнüо отðимані ïоçитив-
ні ðеçóëüтати, найбëиæ÷им ÷асом моæóтü 
ðоçøиðитисÿ ïокаçаннÿ äо ëікóваннÿ ïо-
стменоïаóçаëüниõ æінок ç остеоаðтðоçом 
коëінниõ сóãëобів ç викоðистаннÿм стðон-
цію ðанеëатó.

Деносумаб. Îстаннім ÷асом ó ëітеðа-
тóðниõ äæеðеëаõ ç'ÿвëÿютüсÿ віäомості 
ïðо ïоçитивнó ðоëü ще оäноãо антиостео-
ïоðоти÷ноãо çасобó, на æаëü, ще не çаðе-
єстðованоãо в Óкðа¿ні, – äеносóмабó. Де-
носóмаб – це ïовністю ëюäсüкі монокëо-
наëüні антитіëа (іçотиïи імóноãëобóëінó 
IgG) äо RANKL, меõаніçм äі¿ ÿкоãо ïоëÿ-
ãає в çв'ÿçóванні ç RANKL та çаïобіãан-
ні вçаємоäі¿ RANK/RANKL. Деносóмаб є 
новим антиðеçоðбтивним ëікаðсüким çасо-
бом, ÿкий має ïðÿмий вïëив на кëю÷овó 
системó RANK/RANKL/OPG, що ðеãóëю-
ює ðеçоðбцію кістково¿ тканини. Çðостаннÿ 
RANKL і йоãо вçаємоäіÿ ç RANK ïðиçво-
äитü äо каскаäниõ ãеномниõ тðансôоðма-
цій кістково-моçковиõ ïоïеðеäників осте-
окëастів, ÿкі ïеðетвоðюютüсÿ ïосëіäовно 
в ïðеостеокëасти, ïотім ó çðіëі актив-
ні баãатоÿäеðні остеокëасти, ÿкі çäійсню-
ютü ðеçоðбцію кістково¿ тканини. Ïосиëе-
ний синтеç цитокінів, що віäіãðаютü ваæ-
ëивó ðоëü ó ðоçвиткó остеоïоðоçó (²Ë-1, 
²Ë-6, ФНÏ-α), а такоæ äисбаëанс ó систе-
мі RANK/RANKL/OPG віäіãðає ваæëивó 
ðоëü ó ðоçвиткó аðтðитів, çокðема, ðевма-
то¿äноãо аðтðитó. Ó çв'ÿçкó іç цим на äа-
ний ÷ас ïðовоäÿтüсÿ ÷исëенні äосëіäæеннÿ 
еôективності äеносóмабó в ïацієнтів ç ðев-
мато¿äним аðтðитом, ïðоте äані щоäо йоãо 
ïоçитивно¿ ðоëі в ïоïеðеäæенні остеоаð-
тðоçó на сüоãоäніøній äенü віäсóтні.

Òаким ÷ином, äані ëітеðатóðниõ äæеðеë 
свіä÷атü ïðо ïотенційнó ðоëü ðіçниõ кëасів 
антиостеоïоðоти÷ниõ ïðеïаðатів ó ëікóван-

Òàбëèöÿ 3. Ê³ëüê³ñòü хâîðèх (%) з îзíàêàìè ïðîãðåñóâàííÿ îñòåîàðòðîзó ì³жхðåбöåâèх ñóãëîб³â

Ïокаçники / Ãðóïи
Ñтðонціÿ ðанеëат n=566 

(%)
Ïëацебо
n=539 (%)

Ð ВÐ (95% Д²)

Çаãаëüний ïокаçник 9,9 17,1 0,0005 0,58 (0,42-0,79)
Øиðина міæõðебцево¿ щіëини 7,9 11,8 0,03 0,67 (0,47-0,97)
Ïеðеäні остеоôіти 12,9 15,5 0,22 0,84 (0,63-1,12)
Çаäні остеоôіти 1,4 2,6 0,16 0,55 (0,23-1,29)
Ñóбõонäðаëüний скëеðоç 0 0,2 - -
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ні ïацієнтів ç остеоаðтðоçом. Ðеçóëüтати іс-
нóю÷иõ ó ëітеðатóðі ðанäоміçованиõ ïëаце-
бо-контðоëüованиõ äосëіäæенü, що ïðово-
äÿтüсÿ в äаний ÷ас, äоçвоëÿтü накоïи÷ити 
äокаçовó баçó äëÿ викоðистаннÿ ïðеïаðа-
тів ціє¿ ãðóïи, особëиво в ïацієнтів ïðи ïо-
єäнанні остеоïоðоçó та остеоаðтðоçó. 
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дакції

ANTI-OSTEOPOROTIC DRUGS IN 
OSTEOARTRITIS TREATMENT

Grygorieva N.V., Povoroznyuk V.V., Krochak S.P.

Summary. The article summarizes the existing liter-
ature data on the impact of antyosteoporotic drugs 
on cartilage cells and the possibility of their use in 
the treatment of osteoarthritis.

These experimental and clinical studies indicate 
a potential positive effect of some bisphosphonates 
(alendronate, rіzendronatе), calcitonin drugs in re-
ducing pain and improving functional activity in pa-
tients with osteoarthritis.

Numerous studies concerning the relationship 
between HRT and risk of osteoarthritis ambiguous 
and therapeutic feasibility of оestrogen in the clinic 
in osteoarthritis discussed. There currently insuffi-
cient data on the use of the drug denosumab in pa-
tients with osteoarthritis.

Experimental and clinical researches to study 
the effect of strontium ranelate showed his poten-
tial symptom-modifying and structure-modifying 
effects in patients with osteoarthritis of the knee.

Thus, the results of existing randomized re-
searches confirm the potential effect of different 
groups of antyosteoporotic drugs in treatment of os-
teoarthritis.
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Îстеоаðтðоç (ÎА) – õðони÷еское ïðо-
ãðессиðóющее äеãенеðативное çабоëевание 
сóставов, õаðактеðиçóющеесÿ äеãðаäаци-
ей сóставноãо õðÿща с ïосëеäóющими иç-
менениÿми в сóбõонäðаëüной кости и ðаç-
витием кðаевыõ остеоôитов, ïðивоäÿщее 
к ïотеðе õðÿща и соïóтствóющемó ïоðа-
æению äðóãиõ комïонентов сóстава (сино-
виаëüнаÿ обоëо÷ка, свÿçки). Îстеоаðтðоç – 
наибоëее ðасïðостðаненнаÿ ôоðма сóстав-
ной ïатоëоãии. В çаïаäныõ стðанаõ ðентãе-
ноëоãи÷еские ïðиçнаки ÎА встðе÷аютсÿ ó 
боëüøинства ëиц стаðøе 65 ëет и ïðибëи-
çитеëüно ó 80% ëюäей стаðøе 75 ëет. Ïðи-
бëиçитеëüно 11% ëиц стаðøе 60 ëет имеют 
симïтомати÷еский (с кëини÷ескими ïðо-
ÿвëениÿми) ÎА коëенныõ сóставов. Ñðеäи 
æитеëей ÑØА стаðøе 30 ëет симïтомати-
÷еский ÎА коëенныõ сóставов встðе÷аетсÿ 
ïðибëиçитеëüно ó 6%, а симïтомати÷еский 
ÎА таçобеäðенноãо сóстава – ïðибëиçи-
теëüно ó 3% насеëениÿ. В свÿçи с высокой 
ðасïðостðаненностüю и ÷астой нетðóäосïо-
собностüю, соïðовоæäающими çабоëевание 
ïðи ëокаëиçации в коëенном и таçобеäðен-
ном сóставаõ, ÎА ÿвëÿетсÿ ÷астой ïðи÷и-
ной ïðобëем, свÿçанныõ с õоäüбой и ïоäъ-
емом ïо ëестнице ïо сðавнению с äðóãи-
ми çабоëеваниÿми. Хотÿ ðаçвитие ÎА и не 
вëиÿет на æиçненный ïðоãноç, çабоëевание 
ÿвëÿетсÿ оäной иç основныõ ïðи÷ин ïðе-
æäевðеменной ïотеðи тðóäосïособности и 
инваëиäности, а такæе õðони÷ескоãо боëе-
воãо синäðома, çна÷итеëüно сниæающеãо 
ка÷ество æиçни ëиц ïоæиëоãо и стаð÷еско-
ãо воçðаста. В свÿçи с сóщественным ïо-

стаðением насеëениÿ и óвеëи÷ением ÷асто-
ты çабоëеваниÿ в ïоïóëÿции воïðосы еãо 
ïðоôиëактики и ëе÷ениÿ ïðиобðетают осо-
бóю актóаëüностü.

Ñоãëасно совðеменной кëассиôикации 
ïðеïаðатов, исïоëüçóемыõ в ëе÷ении осте-
оаðтðоçа, иõ ïоäðаçäеëÿют на äве ãðóïïы: 
симïтомати÷еские сðеäства быстðоãо äей-
ствиÿ (НÏВÏ, ацетаминоôен, оïиоиäные 
анаëüãетики, коðтикостеðоиäы и äð.), ока-
çывающие вëиÿние на кëини÷еские сим-
ïтомы çабоëеваниÿ (боëü, восïаëение и äð.) 
и моäиôициðóющие сðеäства çамеäëенноãо 
äействиÿ (ãëюкоçамин, äиацеðеин, õонäðо-
итин, ãиаëóðоноваÿ кисëота, неомыëÿемые 
соеäинениÿ авокаäо и сои), эôôект кото-
ðыõ ïðоÿвëÿетсÿ боëее меäëенно ïо сðав-
нению с симïтомати÷ескими сðеäствами и 
äëитсÿ ïосëе окон÷аниÿ иõ ïðименениÿ. В 
настоÿщее вðемÿ ïðовеäено мноãо иссëеäо-
ваний ïо иçó÷ению эôôективности ãëюко-
çамина и õонäðоитина в ëе÷ении остеоаð-
тðоçа коëенныõ и таçобеäðенныõ сóставов. 
Ðеçóëüтаты иссëеäований быëи обобщены 
в обçоðаõ и мета-анаëиçаõ [Leeb B.F. et al., 
2000; McAlindon T.E. et al., 2000; Richi F. еt 
al., 2003; Towheed T.E. et al., 2005]. 

Ïациенты и вðа÷и ïðоäоëæают ÷асто 
çаäаватü воïðос: ÷то ÿвëÿетсÿ боëее эô-
ôективным в ëе÷ении остеоаðтðоçа – ãëю-
коçамин, õонäðоитин иëи иõ комбинациÿ? 
Îтвет быë ïоëó÷ен ïосëе çавеðøениÿ ïеð-
воãо этаïа мóëüтицентðовоãо, äвойноãо сëе-
ïоãо ïëацебо- и цеëекоксиб-контðоëиðóе-
моãо иссëеäованиÿ (GAIT – Glucosamine/
chondroitin Arthritis Intervention Trial)], 
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котоðое ïðоäемонстðиðоваëо, ÷то тоëüко 
ãëюкоçамина ãиäðоõëоðиä в комбинации с 
õонäðоитин сóëüôатом ÿвëÿетсÿ эôôек-
тивным сðеäством в ëе÷ении боëевоãо син-
äðома в коëенныõ сóставаõ от óмеðенноãо 
äо выðаæенноãо. 

Îäнако ãëюкоçамин и õонäðоитин не об-
ëаäают ïðÿмым анаëüãеçиðóющим эôôек-
том. В эксïеðиментаëüныõ иссëеäованиÿõ 
оцениваëосü антиноцицеïтивное синеðãи-
÷еское и аääитивное вçаимоäействие ком-
бинации ãëюкоçамина сóëüôата и несте-
ðоиäныõ ïðотивовосïаëитеëüныõ сðеäств 
(ибóïðоôен, кетоïðоôен, äикëоôенак, ин-
äометацин, наïðоксен, ïиðоксикам, асïи-
ðин, ацетаминоôен). Ðеçóëüтаты иссëеäо-
ваниÿ ïокаçаëи, ÷то комбинациÿ ãëюкоçа-
мина сóëüôата и ибóïðоôена обëаäает си-
неðãи÷еским антиноцицеïтивным вçаимо-
äействием (синеðãиçм çависит от ïðоïоð-
ционаëüноãо соотноøениÿ äанныõ ïðеïа-
ðатов), сïособствóет сниæению выðаæен-
ности боëевоãо синäðома ïðи çна÷итеëü-
но менüøей äоçе НÏВÏ [Tallarida R.J. et 
al., 2003], ÷то óменüøает ðиск ïобо÷ныõ 
эôôектов, ÷астота котоðыõ сóщественно 
óвеëи÷иваетсÿ ó ëиц стаðøиõ воçðастныõ 
ãðóïï.

Ïðеïаðатом, ïðи ïðименении котоðо-
ãо набëюäаетсÿ со÷етание ïðотивовосïа-
ëитеëüноãо и обеçбоëивающеãо äействиÿ со 
стойким симïтом-моäиôициðóющим эô-
ôектом, ÿвëÿетсÿ Òеðаôëекс-аäванс ïðо-
иçвоäства комïании «Áайеð», в состав ко-
тоðоãо вõоäит 250 мã ãëюкоçамина сóëüôа-
та, 200 мã õонäðоитина сóëüôата и 100 мã 
ибóïðоôена.

Ïоä ðóковоäством ïðоôессоðа Ïовоðоç-
нюка В.В. в Óкðаине ïðовеäено мóëüтицен-
тðовое иссëеäование ïо иçó÷ению эôôек-
тивности ïðеïаðата «Òеðаôëекс-аäванс» 
(11 центðов: Днеïðоïетðовск, Дðоãобы÷, 
Çаïоðоæüе, Êиев, Êðивой Ðоã, Ëüвов, Ни-
коëаев, Îäесса, Òеðноïоëü, Хаðüков, Чеð-
ниãов).

Öåëü èññëåäîâàíèÿ: иçó÷ение эôôек-
тивности, ïеðеносимости и беçоïасности 
ïðеïаðата «Òеðаôëекс-аäванс» в ëе÷ении 
ïациентов с остеоаðтðоçом коëенныõ сó-
ставов.

Îбъåêò è ìåòîäы èññëåäîâàíèÿ: обсëе-
äовано 198 боëüныõ иç ðаçëи÷ныõ ðеãио-

нов Óкðаины в воçðасте 37-79 ëет (сðеä-
ний воçðаст 54,1±1,6 ãоäа, ðост 164,1±1,6 
см, масса теëа 64,1±1,6 кã, инäекс массы 
теëа 34,1±7,80% æенщин, 20% мóæ÷ин). В 
иссëеäование вкëю÷аëи ïациентов с осте-
оаðтðоçом коëенныõ сóставов II–III ст. ïо 
Kellgren-Lawrence и выðаæенным иððита-
тивно-боëевым синäðомом. Все ïациенты 
ïðеäъÿвëÿëи æаëобы на боëи в коëенныõ 
сóставаõ (на момент вкëю÷ениÿ в иссëеäо-
вание óðовенü боëи составëÿë 40 мм и бо-
ëее ïо виçóаëüно-анаëоãовой øкаëе (ВАØ) 
боëи) и оãðани÷ение ïовсеäневной актив-
ности. Ïðеïаðат ïðинимаëи ïо äве каïсó-
ëы тðи ðаçа в äенü в те÷ение 20 äней, ïо-
сëеäóющие 30 äней составиëи ïеðиоä на-
бëюäениÿ.

Ïациентам ïðовоäиëи ïоëное кëини÷е-
ское обсëеäование (общий анаëиç кðови с 
ëейкоцитаðной ôоðмóëой, анаëиç биоõими-
÷ескиõ ïокаçатеëей кðови, ðентãеноãðаôию 
коëенныõ сóставов). Îценкó боëевоãо син-
äðома ïðи каæäом виçите к вðа÷ó ïðово-
äиëи ïо Ìак-Ãиëëовскомó оïðосникó боëи, 
ðасс÷итываÿ инäекс äескðиïтоðов, то естü 
коëи÷ество выбðанныõ сëов-оïðеäеëений, 
и инäекс ðанãов – сóммó баëëов, ïðисво-
енныõ каæäомó иç выбðанныõ äескðиïто-
ðов. Выðаæенностü боëевоãо синäðома ïðи 
каæäом виçите к вðа÷ó ïðовоäиëи с ïомо-
щüю ÷етыðеõкомïонентной виçóаëüно-ана-
ëоãовой øкаëы (ВАØ), вкëю÷ающей ÷еты-
ðе 10-баëüныõ ïоäøкаëы: óðовенü боëи на 
момент оïðоса (ВАØ-1), сðеäний (тиïи÷-
ный) óðовенü боëи (ВАØ-2), минимаëüный 
(ВАØ-3) и максимаëüный (ВАØ-4) óðов-
ни боëи. Ðеçóëüтат оïðеäеëÿëи как сóм-
мó баëëов ïо каæäой иç ïоäøкаë. Êðоме 
тоãо, оценкó эôôективности ëе÷ениÿ ïðо-
воäиëи с исïоëüçованием øкаëы WOMAC 
(Western Ontario and McMaster University 
osteoarthritis index), котоðаÿ вкëю÷ает тðи 
ïоäøкаëëы: боëевóю (воïðосы 1-5), øкаëó 
óтðенней скованности (6-7) и ïовсеäневной 
активности (8-24)) и аëüãо-ôóнкционаëüно-
ãо инäекса Ëекена. Îценкó состоÿниÿ боëü-
ноãо ïðовоäиëи ïациентом и вðа÷ом с ис-
ïоëüçованием 5-баëüной øкаëы Ëикеðта (1 
– о÷енü ïëоõое, 2 – ïëоõое, 3 – óäовëет-
воðитеëüное, 4 – õоðоøее, 5 – о÷енü õоðо-
øее).
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Êа÷ество æиçни ïациентов оценива-
ëи ïо øкаëе EuroQol–5D. Все оïðосники 
çаïоëнÿëисü самостоÿтеëüно ïациентами 
ïоä контðоëем вðа÷а. Ïовтоðное обсëеäо-
вание ïðовоäиëи ÷еðеç 10, 20, 30, 40 и 50 
äней. Ñтатисти÷еский анаëиç ïоëó÷енныõ 
ðеçóëüтатов ïðовоäиëи с ïомощüю ïакета 
ïðоãðаммы «Statistica-6.0» исïоëüçóÿ оäно-
ôактоðный äисïеðсионній анаëиç ANOVA, 
t-тест Ñтüюäента äëÿ свÿçанныõ выбоðок 
с оïðеäеëением ïокаçатеëÿ äостовеðности 
(ð). Ðаçëи÷иÿ ïокаçатеëей с÷итаëи äосто-
веðными ïðи ð<0,05. Ðеçóëüтаты ïðеäстав-
ëены в виäе M±SD. 

Ðåзóëüòàòы èññëåäîâàíèÿ è èх îбñóж-
äåíèå. Ïо ðеçóëüтатам ïðовеäенноãо ис-
сëеäованиÿ нами óстановëено äостовеð-
ное сниæение ïокаçатеëÿ сóммы äескðиï-
тоðов боëи ó ïациентов, ïðинимавøиõ Òе-
ðаôëекс-аäванс, óæе ÷еðеç 10 äней ëе-
÷ениÿ (äинамика ïокаçатеëÿ составиëа: 
-0,61±3,43 баëëов; t=2,15, ð=0,03), котоðаÿ 
ïоääеðæиваëасü и ÷еðеç 20 (-1,04±3,35 баë-
ëов; t=3,67, ð=0,0003), 30 (-1,61±3,61 баëëов; 
t=4,82, ð=0,000004), 40 (-1,73±3,73 баëëов; 
t=5,01, ð=0,000002) и 50 äней набëюäениÿ 
(-2,89±4,11 баëëов; t=8,11, ð=0,000000001). 
Ïоäобнаÿ äинамика отме÷ена и äëÿ ïокаçа-

теëей сóммы ðанãов (соответственно ÷еðеç 
10 (-3,65±8,17 баëëов; t=5,38, ð=0,0000003) и 
20 äней ëе÷ениÿ (-5,11±8,73 баëëов; t=6,96, 
ð=0,0000000001) и 30 (-6,28±9,77 баëëов; 
t=6,96, ð=0,0000000002), 40 (-5,96±9,47 баë-
ëов; t=6,80, ð=0,0000000005) и 50 äенü на-
бëюäениÿ (-8,22±10,00 баëëов; t=9,48, 
ð=0,00000000001). Ñðавниваÿ ðеçóëüтаты 
ïокаçатеëей сóммы äескðиïтоðов и ðанãов 
ó ïациентов ïосëе окон÷аниÿ кóðса ëе÷е-
ниÿ (20 äенü) и в те÷ение ïосëеäóющеãо ïе-
ðиоäа набëюäениÿ стоит отметитü, ÷то äи-
намика ïокаçатеëей на 30 и 40 äенü иссëе-
äованиÿ ïо сðавнению с 20 äнем быëа неäо-
стовеðной и тоëüко на 50 äенü набëюäениÿ 
выøеóкаçанные ïокаçатеëи быëи äосто-
веðно ниæе ïо сðавнению с соответствóю-
щими в конце ëе÷ениÿ (äинамика ïокаçа-
теëей составиëа соответственно äëÿ сóммы 
äескðиïтоðов: -0,85±2,84 баëëов; t=3,22, 
ð=0,002; сóммы ðанãов: -1,96±7,18 баëëов; 
t=2,92, ð=0,004). Òакæе нами отме÷ена äо-
стовеðнаÿ ïоëоæитеëüнаÿ äинамика ïока-
çатеëÿ инäекса боëи ÷еðеç 10 (-1,02±1,49 
баëëов; t=8,26, ð=0,00000000001), 20 äней 
ëе÷ениÿ (-1,55±1,51 баëëов; t=12,18, 
ð=0,00000000003) и 30 (-1,81±1,43 баëëов; 
t=13,69, ð=0,00000000001), 40 (-1,94±1,81 
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Ðèñ. 1. Äèíàìèêà âыðàжåííîñòè бîëåâîãî ñèíäðîìà ó ïàöèåíòîâ, ïîëó÷àâшèх ëå÷åíèå ïðåïàðàòîì Òåðàф-
ëåêñ-àäâàíñ.

Ï ð и м е ÷ а н и ÿ. ВАØ-1 – óðовенü боëи на момент оïðоса; ВАØ-2 – сðеäний (тиïи÷ный) óðовенü боëи; 
ВАØ-3 – минимаëüный óðовенü боëи; ВАØ-4 – максимаëüный óðовенü боëи; * – ð<0,01 и ** ð<0,001 ïо 
сðавнению с исõоäными äанными.



74 “Ïðобëеми остеоëоãі¿”

Поворознюк В.В., Григорьева Н.В., Орлик Т.В. и др. “ЭффекТиВНОсТь ПреПараТа Терафлекс-адВаНс ...”
Т
аб

ли
ца

 1
. 
Д
ин

ам
ик

а 
по

ка
за

те
ле

й 
че

ты
ре

хк
ом

по
не

нт
но

й 
ви

зу
ал

ьн
о-

ан
ал

ог
ов

ой
 ш

ка
лы

 у
 п

ац
ие

нт
ов

 c
 о

ст
ео

ар
тр

оз
ом

 к
ол

ен
ны

х 
су

ст
ав

ов
, 
по

лу
ча

вш
их

 
ле

че
ни

е 
пр

еп
ар

ат
ом

 Т
ер

аф
ле

кс
-а

дв
ан

с 
на

 р
аз

ли
чн

ы
х 

кл
ин

ич
ес

ки
х 

ба
за

х

Ï
ок

аç
а-

те
ë
и

Ö
ен

тð
ы

 и
сс

ë
еä

ов
ан

и
ÿ

Д
ð
оã

об
ы

÷
Ê

и
ев

Ê
ð
и
во

й
 Ð

оã
Н

и
ко

ë
ае

в
Î

ä
ес

са
Х

аð
üк

ов
Ò
еð

н
оï

оë
ü

Â
À

Ш
-1

10
 ä

ен
ü

-0
,6

1±
0,

95
0,

00
1

-0
,1

1±
1,

71
0,

74
-0

,6
0±

0,
75

0,
00

2
-0

,6
3±

1,
20

0,
05

-0
,2

5±
1,

58
0,

66
-2

,1
9±

2,
40

0,
00

2
-1

,4
7±

1,
02

0,
00

00
06

20
 ä

ен
ü

-1
,1

3±
1,

45
0,

00
02

-0
,7

0±
2,

05
0,

12
-1

,2
5±

0,
85

0,
00

00
03

-1
,2

5±
1,

34
0,

00
2

-1
,1

3±
1,

55
0,

07
-0

,9
4±

1,
69

0,
04

-2
,2

6±
1,

59
0,

00
00

08

30
 ä

ен
ü

-1
,6

1±
1,

43
0,

00
00

01
-0

,5
6±

2,
00

0,
28

-1
,7

0±
1,

08
0,

00
00

01
-2

,0
0±

1,
55

0,
00

01
-1

,3
3±

1,
58

0,
03

н
/ä

-
-2

,0
6±

1,
55

0,
00

00
3

40
 ä

ен
ü

-1
,7

7±
1,

48
0,

00
00

01
0,

22
±

1,
99

0,
64

-2
,1

0±
1,

29
0,

00
00

01
-2

,8
1±

1,
76

0,
00

00
1

-2
,0

0±
2,

00
0,

02
н
/ä

-
-2

,0
5±

1,
87

0,
00

01

50
 ä

ен
ü

-1
,9

7±
1,

22
0,

00
00

01
-0

,7
3±

1,
98

0,
17

-2
,3

0±
1,

56
0,

00
00

03
-3

,4
7±

2,
00

0,
00

00
1

-1
,7

8±
1,

86
0,

02
н
/ä

-
-3

,8
0±

2,
67

0,
00

00
00

Â
À

Ш
-2

10
 ä

ен
ü

-0
,2

3±
0,

72
0,

09
-0

,5
7±

1,
69

0,
08

-0
,3

5±
0,

67
0,

03
0,

13
±

1,
96

0,
80

-0
,2

9±
0,

49
0,

17
-1

,5
6±

2,
16

0,
01

-0
,8

4±
1,

42
0,

02

20
 ä

ен
ü

-0
,5

2±
0,

89
0,

00
3

-0
,6

5±
2,

19
0,

17
-0

,9
0±

1,
12

0,
00

2
-0

,0
0±

1,
26

1,
00

-0
,7

5±
1,

04
0,

07
-1

,1
3±

1,
71

0,
02

-1
,1

1±
1,

49
0,

00
4

30
 ä

ен
ü

-0
,7

7±
1,

12
0,

00
06

-1
,0

0±
1,

90
0,

05
-1

,3
0±

1,
34

0,
00

03
0,

06
±

1,
98

0,
90

-0
,7

8±
1,

48
0,

15
н
/ä

-
-1

,1
1±

1,
32

0,
00

2

40
 ä

ен
ü

-0
,9

4±
1,

26
0,

00
03

-0
,8

9±
1,

75
0,

05
-1

,6
0±

1,
85

0,
00

1
-0

,2
5±

1,
69

0,
56

-0
,8

8±
1,

13
0,

06
н
/ä

-
-0

,8
4±

1,
46

0,
02

50
 ä

ен
ü

-1
,2

9±
1,

40
0,

00
00

2
-1

,4
0±

1,
99

0,
02

-1
,8

0±
1,

94
0,

00
05

-0
,2

9±
1,

27
0,

41
-0

,8
9±

1,
76

0,
16

н
/ä

-
-0

,7
2±

1,
41

0,
00

4

Â
À

Ш
-3

10
 ä

ен
ü

н
/ä

0,
03

-0
,3

2±
1,

85
0,

36
-0

,2
0±

0,
52

0,
10

0,
63

±
2,

28
0,

29
-0

,0
0±

0,
50

1,
00

-1
,5

6±
2,

03
0,

00
8

-0
,3

2±
1,

29
0,

30

20
 ä

ен
ü

н
/ä

0,
51

-0
,4

3±
2,

13
0,

33
-0

,5
5±

1,
19

0,
05

0,
56

±
2,

06
0,

29
-0

,1
1±

0,
60

0,
59

-1
,0

0±
2,

22
0,

00
00

1
-0

,3
2±

1,
11

0,
23

30
 ä

ен
ü

0,
10

±
0,

91
0,

55
0,

13
±

2,
19

0,
82

-0
,9

0±
1,

29
0,

00
6

0,
06

±
0,

68
0,

72
-0

,2
2±

0,
83

0,
45

н
/ä

-0
,5

6±
1,

15
0,

05

40
 ä

ен
ü

-0
,0

3±
0,

91
0,

84
-0

,3
3±

2,
06

0,
50

-1
,0

0±
1,

34
0,

00
3

0,
06

±
0,

57
0,

67
-0

,3
3±

0,
87

0,
28

н
/ä

-0
,5

3±
0,

77
0,

00
81

50
 ä

ен
ü

-0
,1

6±
1,

07
0,

41
-1

,0
0±

2,
48

0,
14

-1
,0

0±
1,

59
0,

01
0,

20
±

1,
01

0,
46

-0
,1

1±
0,

78
0,

68
н
/ä

-0
,2

5±
1,

02
0,

15

Â
À

Ш
-4

10
 ä

ен
ü

-0
,0

3±
0,

41
0,

66
-0

,2
9±

1,
51

0,
32

-0
,7

0±
1,

17
0,

02
-0

,1
3±

0,
96

0,
61

0,
13

±
0,

35
0,

35
-2

,0
6±

2,
11

0,
00

1
-0

,6
8±

0,
89

0,
00

3

-2
0 

ä
ен

ü
-0

,2
3±

0,
56

0,
03

-0
,6

1±
2,

29
0,

21
-1

,0
5±

1,
19

0,
00

09
-0

,2
5±

0,
45

0,
04

-0
,1

3±
1,

36
0,

80
-1

,4
4±

1,
46

0,
00

1
-0

,8
3±

1,
25

0,
01

30
 ä

ен
ü

-0
,3

2±
0,

70
0,

02
-0

,1
3±

1,
86

0,
79

-1
,6

5±
1,

50
0,

00
00

9
-0

,6
3±

1,
45

0,
11

-0
,4

4±
1,

42
0,

37
н
/ä

-1
,0

6±
1,

51
0,

00
8

40
 ä

ен
ü

-0
,4

5±
0,

89
0,

00
8

-0
,6

1±
2,

09
0,

23
-1

,8
5±

1,
84

0,
00

02
-0

,7
5±

1,
88

0,
13

1
-0

,8
8±

1,
73

0,
19

н
/ä

-0
,5

3±
0,

84
0,

01

50
 ä

ен
ü

-0
,7

4±
1,

48
0,

00
9

-0
,3

3±
2,

26
0,

57
-2

,1
5±

2,
06

0,
00

02
-0

,5
3±

1,
81

0,
27

-0
,7

8±
1,

64
0,

19
н
/ä

-0
,7

3±
0,

77
0,

00
08



Òом 15, ¹ 3, 2012 75

Від науки до практики

баëëов; t=11,59, ð=0,00000000002) и 50 äенü 
набëюäениÿ (-2,61±1,96 баëëов; t=15,37, 
ð=0,00000000001).

Ïоäобнаÿ äинамика выðаæенности боëе-
воãо синäðома набëюäаëасü и ïðи еãо оцен-
ке с ïомощüю виçóаëüно-анаëоãовыõ øкаë. 
Òак, óæе ÷еðеç 10 äней ëе÷ениÿ отме÷ено 
äостовеðное сниæение ïокаçатеëей сðеä-
неãо и максимаëüноãо óðовнÿ боëи, а так-
æе óðовнÿ боëи на момент оïðоса (ðис. 1). 
Ñниæение ïокаçатеëÿ минимаëüноãо óðов-
нÿ боëи быëо менее выðаæенным на ôоне 
ïðовоäимоãо ëе÷ениÿ и äостиãаëо äосто-
веðныõ çна÷ений на 40 äенü иссëеäованиÿ. 
Ðеçóëüтаты иссëеäованиÿ ïокаçатеëей ÷е-
тыðеõсоставной анкеты ВАØ в çависимо-
сти от центðа иссëеäованиÿ ïðеäставëена 
в табë. 1.

Ïо ðеçóëüтатам äанноãо иссëеäованиÿ 
нами óстановëено äостовеðное сниæение 
сóммаðноãо ïокаçатеëÿ анкеты WOMAC ó 
ïациентов, ïðинимавøиõ Òеðаôëекс-аä-
ванс, тоëüко ÷еðеç 20 äней ëе÷ениÿ (äи-
намика ïокаçатеëÿ ÷еðеç 10 äней состави-
ëа: -1,55±11,95 см; t=1,08, ð=0,28, ÷еðеç 20 
äней: -5,89±12,82 см; t=3,84, ð=0,0003). Не-
смотðÿ на çавеðøение кóðса ëе÷ениÿ на 
20 äенü иссëеäованиÿ, ïоëоæитеëüнаÿ äи-
намика инäекса WOMAC отме÷аëасü и на 
30, 40 и 50 äенü набëюäениÿ (äинамика ïо-
каçатеëей составиëа соответственно на 30 
äенü: -8,81±15,41 см; t=4,78, ð=0,00001; 40 
äенü: -8,37±17,89 см; t=3,80, ð=0,0003 и 50 
äенü иссëеäованиÿ: 11,79±17,56 см; t=5,46, 
ð=0,000001). Ñðавниваÿ ðеçóëüтаты ïока-
çатеëей анкеты WOMAC ó ïациентов ïо-
сëе окон÷аниÿ кóðса ëе÷ениÿ (20 äенü) и 
в те÷ение ïосëеäóющеãо ïеðиоäа набëюäе-
ниÿ, стоит отметитü äаëüнейøее сниæение 
ïокаçатеëей анкеты WOMAC. Èõ äинами-
ка быëа äостовеðной на 30, 40 и 50 äни ис-
сëеäованиÿ, выøеóкаçанные ïокаçатеëи 
быëи äостовеðно ниæе ïо сðавнению с со-
ответствóющими в конце ëе÷ениÿ (äинами-
ка ïокаçатеëей составиëа соответственно 
на 30 äенü: -2,92±8,72 см; t=2,80, ð=0,007, 
40 äенü: -2,79±12,63 см; t=1,79, ð=0,05 и 50 
äенü иссëеäованиÿ: -6,37±12,80 см; t=4,04, 
ð=0,0001.

Анаëиçиðóÿ äанные отäеëüныõ ïоäøкаë 
анкеты WOMAC ó ïациентов, ïðинимав-
øиõ Òеðаôëекс-аäванс, óстановëено, ÷то 

наибоëüøаÿ ïоëоæитеëüнаÿ äинамика ïо-
каçатеëей отме÷ена ïðи оценке ïо øкаëе 
скованности (на 10 äенü ëе÷ениÿ), тоãäа как 
ïокаçатеëи сниæениÿ выðаæенности боëе-
воãо синäðома и óëó÷øениÿ ïовсеäневной 
активности äостиãаëи äостовеðныõ ðаçëи-
÷ий тоëüко к окон÷анию кóðса ëе÷ениÿ (20 
äенü). Ïокаçатеëи всеõ отäеëüно анаëиçи-
ðóемыõ ïоäøкаë на 30, 40 и 50 иссëеäова-
ниÿ быëи äостовеðно ниæе ïо сðавнению с 
исõоäными äанными (ðис. 2). Ïоäобнаÿ äи-
намика ïокаçатеëей анкеты WOMAC на-
бëюäаëасü в ðаçëи÷ныõ центðаõ иссëеäо-
ваниÿ (табë. 2).
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Ðèñ. 2. Äèíàìèêà àíêåòы WOMAC ó ïàöèåíòîâ c 
îñòåîàðòðîзîì êîëåííых ñóñòàâîâ, ïîëó÷àâшèх 

ëå÷åíèå ïðåïàðàòîì Òåðàфëåêñ-àäâàíñ.

Анаëиç äанныõ анкеты Ëикеðта такæе 
выÿвиë äостовеðное óëó÷øение состоÿниÿ 
боëüныõ óæе ÷еðеç 10 äней ëе÷ениÿ (äина-
мика ïокаçатеëÿ во всей ãðóïïе составиëа 
-0,76±2,24 баëëов, t=3,91; ð=0,0001), кото-
ðое ïоääеðæиваëосü к çавеðøению кóðса 
ëе÷ениÿ (на 20 äенü äинамика ïокаçатеëÿ – 
0,92±2,08 баëëов, t=5,01; ð=0,000002). Ïосëе 
çавеðøениÿ ëе÷ениÿ отме÷аëосü äаëüней-
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øее сниæение ïокаçатеëÿ øкаëы Ëикеðта 
на 30 (-0,61±1,41 баëëов, t=4,47; ð=0,00002), 
40 (-0,79±1,52 баëëов, t=5,30; ð=0,000001) 
и 50 äенü набëюäениÿ (-0,82±1,77 баëëов, 
t=4,70; ð=0,000008). Ïðовоäÿ сðавнение 
äанноãо ïокаçатеëÿ ó ïациентов с ãонаð-
тðоçом, ïоëó÷ающиõ Òеðаôëекс-аäванс, 
ïосëе окон÷аниÿ кóðса ëе÷ениÿ (20 äенü) и 
в те÷ение ïосëеäóющеãо ïеðиоäа набëюäе-
ниÿ стоит отметитü äаëüнейøее óменüøе-
ние ïокаçатеëей. Èõ äинамика быëа äосто-
веðной на 30 и 40 и 50 äенü набëюäениÿ, 
выøеóкаçанные ïокаçатеëи быëи äосто-
веðно ниæе ïо сðавнению с соответствóю-
щими в конце ëе÷ениÿ (иõ äинамика соста-
виëа соответственно на 30 äенü: -0,17±0,89 
баëëов, t=1,97, ð=0,05 40 äенü: -0,26±0,92 
баëëов, t=2,86; ð=0,01 и 50 äенü иссëеäова-
ниÿ: -0,31±1,48 баëëов, t=2,13; ð=0,04).

Достовеðное óменüøение выðаæенности 
боëевоãо синäðома ó ïациентов, ïðинимав-
øиõ Òеðаôëекс-Аäванс, соïðовоæäаëосü 
äостовеðным óменüøением инäекса Ëекена 
óæе на 10 äенü ëе÷ениÿ. Достовеðнаÿ äина-
мика ïокаçатеëÿ набëюäаëасü к 20 äню те-
ðаïии и на ïоðтÿæении всеãо ïеðиоäа на-
бëюäениÿ (ðис. 3А). Ñðавниваÿ ðеçóëüтаты 
инäекса Ëекена ó ïациентов с ãонаðтðо-
çом, ïоëó÷ающиõ Òеðаôëекс-аäванс ïосëе 
окон÷аниÿ кóðса ëе÷ениÿ (20 äенü) и в те-
÷ение ïосëеäóющеãо ïеðиоäа набëюäениÿ, 

необõоäимо отметитü äаëüнейøее óменü-
øение ïокаçатеëей. Выøеóкаçанные ïока-
çатеëи быëи äостовеðно ниæе ïо сðавне-
нию с соответствóющими в конце ëе÷ениÿ 
(иõ äинамика составиëа соответственно на 
30 äенü: -0,61±2,73 баëëов, t=2,12; ð=0,04, 
40 äенü: -0,77±2,93 баëëов, t=2,48; ð=0,02 
и 50 äенü иссëеäованиÿ: -1,14±3,48 баëëов, 
t=3,02; ð=0,003.

Индекс Лекена

*

*

*
*

*–3,5
–3

–2,5
–2

–1,5
–1

–0,5
0

10 день 20 день 30 день 40 день 50 день

А  
Индекс Euro–Qul–5D

*

*
*

*
*

–2,5

–2

–1,5

–1

–0,5

0

10 день 20 день 30 день 40 день 50 день

Б

Ðèñ. 3. Äèíàìèêà èíäåêñîâ Лåêåíà (À) è Euro-
Qul-5D (Б) ó ïàöèåíòîâ, ïîëó÷àâшèх ëå÷åíèå 

ïðåïàðàòîì Òåðàфëåêñ-àäâàíñ.

Таблица 2. Динамика показателей анкеты WOMAC у пациентов c остеоартрозом коленных суставов, полу-
чавших лечение препаратом Терафлекс-адванс на различных клинических базах

Ïокаçатеëи
Öентðы иссëеäованиÿ

Дðоãобы÷ Êиев Êðивой Ðоã Никоëаев

WOMAC (ïоäøкаëа боëи)
10 äенü 1,19±13,05 0,59 -6,61±13,58 0,008 -2,40±3,97 0,31 -0,30±1,19 0,50
20 äенü -4,13±13,42 0,08 -8,47±15,73 0,006 -3,85±6,57 0,32 -0,93±1,01 0,64
30 äенü -7,82±15,44 0,006 -9,50±14,51 0,004 -7,27±11,53 0,39 -1,27±1,50 0,25
40 äенü -8,92±19,35 0,01 -7,33±16,58 0,05 -10,20±15,24 0,37 -1,87±1,10 0,28
50 äенü -11,64±17,89 0,0006 -10,17±17,55 0,01 -11,55±17,78 0,28 -3,07±0,81 0,09

WOMAC (ïоäøкаëа скованности)
10 äенü -3,27±14,47 0,19 -8,19±14,73 0,003 -5,00±5,11 0,09 -0,13±1,65 0,88
20 äенü -12,26±16,66 0,0001 -10,17±16,94 0,003 -5,40±6,98 0,16 -0,75±0,96 0,21
30 äенü -8,84±27,44 0,06 -17,29±17,00 0,0001 -13,50±7,84 0,04 -2,13±1,84 0,10
40 äенü -16,50±22,93 0,0002 -10,93±15,57 0,003 -21,20±17,61 0,05 -2,25±2,22 0,13
50 äенü -20,30±21,69 0,000003 -16,14±20,35 0,001 -23,30±19,74 0,05 -3,25±2,53 0,08

WOMAC (ïоäøкаëа ïовсеäневной активности)
10 äенü 3,04±15,87 0,26 -5,00±12,79 0,029 -3,66±3,88 0,10 -0,57±0,42 0,14
20 äенü -2,96±15,85 0,27 -9,48±15,18 0,002 -2,27±2,65 0,13 -1,22±1,30 0,25
30 äенü -6,87±17,60 0,03 -11,86±17,04 0,002 -10,82±21,12 0,38 -1,98±2,16 0,25
40 äенü -8,85±22,67 0,03 -6,21±12,44 0,03 -13,35±20,01 0,21 -2,96±1,83 0,10
50 äенü -13,41±21,77 0,0008 -9,67±13,73 0,003 -14,14±19,36 0,18 -3,84±1,47 0,04
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00 Достовеðное óменüøение выðаæенно-
сти боëевоãо синäðома в коëенныõ сóста-
ваõ, óтðенней скованности, а такæе óëó÷-
øение ôóнкционаëüной активности ó ïа-
циентов, ïðинимавøиõ Òеðаôëекс-аäванс, 
соïðовоæäаëосü äостовеðным óëó÷øением 
ка÷ества æиçни ïо äанным анкеты Euro-
Qul-5D óæе на 10 äенü ëе÷ениÿ, котоðое 
быëо еще боëее выðаæенным к концó теðа-
ïии и всеãо ïеðиоäа набëюäениÿ (ðис. 3Á). 
Ñðавниваÿ ðеçóëüтаты äанноãо ïокаçатеëÿ 
ó ïациентов с ãонаðтðоçом, ïоëó÷ающиõ 
Òеðаôëекс-аäванс, ïосëе окон÷аниÿ кóðса 
ëе÷ениÿ (20 äенü) и в те÷ение ïосëеäóю-
щеãо ïеðиоäа набëюäениÿ стоит отметитü 
äаëüнейøее сниæение ïокаçатеëей. Èõ äи-
намика быëа äостовеðной на 30 и 40 и 50 
äенü набëюäениÿ, выøеóкаçанные ïокаçа-
теëи быëи äостовеðно ниæе ïо сðавнению 
с соответствóющими в конце ëе÷ениÿ (иõ 
äинамика составиëа соответственно на 30 
äенü: -0,37±1,15 баëëов, t=3,59; ð=0,0005, 40 
äенü: -0,53±1,36 баëëов, t=4,23; ð=0,00005 
и 50 äенü иссëеäованиÿ: -0,86±1,53 баëëов, 
t=6,12; ð=0,0000001). Ïокаçатеëи анкеты 
Ëекена и Euro Qul-5D на ðаçëи÷ныõ кëи-
ни÷ескиõ беçеõ ïðеäставëены в табë. 3.

Èссëеäоватеëÿми ðаçëи÷ныõ кëини÷е-
скиõ баç не быëо отме÷ено ïобо÷ныõ эô-
ôектов ïðи ïðименении Òеðаôëекса-аä-
ванса в ïеðиоä ëе÷ениÿ и набëюäениÿ.

Âыâîäы.
1. Ïðеïаðат Òеðаôëекс-аäванс сïособ-

ствóет быстðомó сниæению выðаæенности 
боëевоãо синäðома и óëó÷øению ïовсеä-
невной активности ó боëüныõ, стðаäающиõ 
остеоаðтðоçом коëенныõ сóставов. Ïоëо-
æитеëüный эôôект соõðанÿетсÿ в те÷ение 
3 неä. ïосëе çавеðøениÿ ïðиема ïðеïаðата.

2. Ó ïациентов, ïоëó÷ающиõ Òеðаôëекс-
аäванс, не выÿвëено ïобо÷ныõ эôôектов 
ïðи ïðиеме ïðеïаðата, отме÷ено äостовеð-
ное óëó÷øение ка÷ества æиçни как ïосëе 
ïеðиоäа ëе÷ениÿ, так и на ïðотÿæении ïе-
ðиоäа набëюäениÿ.
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РЕТРОСПЕКТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАВМ ЛІКТЬОВОГО 
СУГЛОБА В ДІТЕЙ ЗА РЕНТГЕНОЛОГІЧНИМИ ДАНИМИ

Шармазанова О.П., Миронова Ю.А.

Харківська медична академія післядипломної освіти

Ðåзþìå. В статüе ïðоанаëиçиðованы æóðнаëы амбóëатоðноãо ïðиема и ðентãеноãðаммы ëоктевоãо сóста-
ва (ËÑ) 559 ïациентов (311 маëü÷иков и 248 äево÷ек) воçðастом от 5 месÿцев äо 17 ëет. Ïеðеëомы 
костей, составëÿющиõ ËÑ, вывиõи ïðеäïëе÷üÿ и ïоäвывиõи ãоëовки ëó÷евой кости выÿвëены ó 
60,6% тðавмиðованныõ. Наибоëее ÷асто с тðавмами ËÑ обðащаëисü äети 2-õ ëет – 10,9% (в осно-
вном с вывиõами ãоëовки ëó÷евой кости – 75,4%) и äети стаðøе 15 ëет – 9,1% (в основном с óøи-
бами – 74,5%). Наäмыщеëковые ïеðеëомы ïëе÷евой кости – самые ÷астые иç костныõ ïовðеæäе-
ний – 24,6%. Ïик ïеðеëомов ó маëü÷иков ïðиõоäитсÿ на 5 ëет, ó äево÷ек – на 7 ëет. Ðасõоæäение 
кëини÷ескоãо и ðентãеноëоãи÷ескоãо äиаãноçов óстановëено в 16,7% сëó÷аев. 

Îстанні äесÿтü ðоків õаðактеðиçóютüсÿ 
ðостом óсіõ çаõвоðюванü äітей ðіçниõ віко-
виõ ãðóï, ó томó ÷исëі çбіëüøеннÿм óøко-
äæенü оïоðно-ðóõовоãо аïаðатó [1]. Òðав-
мати÷ні óøкоäæеннÿ кісток і сóãëобів ÿк ó 
äоðосëиõ, так і в äітей ïосіäаютü ïðовіä-
не місце сеðеä невіäкëаäниõ станів [2]. Ñе-
ðеä çаãаëüно¿ кіëüкості тðавм äитÿ÷а тðав-
ма становитü 25-30%. Ó äітей є сво¿ особëи-
вості в ÷астоті, ëокаëіçаці¿, виäаõ тðавма-
ти÷ниõ óøкоäæенü кісток і сóãëобів. 

Ïоøкоäæеннÿ веðõніõ кінцівок ó äітей 
скëаäаютü 69-71% [1]. Cеðеä ниõ ïоøко-
äæеннÿ ëіктüовоãо сóãëоба ïосиäаютü äðóãе 
місце ïісëÿ äистаëüноãо віääіëó ïеðеäïëі÷-
÷ÿ й скëаäаютü 20-25% [3], ïðи цüомó ÷ас-
тота óøкоäæенü äіаôіçаðниõ çон кісток ëік-
тüовоãо сóãëоба становитü çа äаними ðіçниõ 
автоðів віä 6 äо 12% віä óсіõ тðавмати÷ниõ 
óøкоäæенü скеëета в äитÿ÷омó віці [4, 5].

Ðентãеноëоãі÷на äіаãностика тðавм ëік-
тüовоãо сóãëоба в äітей óтðóäнена ÷еðеç 
анатомі÷ні та ðентãеноëоãі÷ні особëивості 
бóäови äитÿ÷оãо ëіктüовоãо сóãëоба, ваðі-

антів втоðинниõ центðів осиôікаці¿ та на-
ÿвності ïðиõованиõ ïеðеëомів [6]. Ïомиëки 
в äіаãностиці ÷астіøе сïостеðіãаютüсÿ в äі-
тей äо 3-ðі÷ноãо вікó. Неäостатністü анам-
неçó, äобðе виðаæена ïіäøкіðна æиðова 
кëітковина, ÿка óтðóäнює ïаëüïацію й віä-
сóтністü çміщеннÿ віäëамків ïðи ïіäокіст-
ниõ ïеðеëомаõ óскëаäнюютü ðоçïіçнаван-
нÿ й ïðиçвоäÿтü äо äіаãности÷ниõ ïомиëок. 
Неðіäко ïðи наÿвності ïеðеëомó ставëÿтü 
äіаãноç çабою. Неаäекватне ëікóваннÿ в ïо-
äібниõ виïаäкаõ ïðиçвоäитü ó ïоäаëüøомó 
äо ðоçвиткó äеôоðмацій кінцівки й ïоðó-
øеннÿ ¿¿ ôóнкці¿.

Ó віт÷иçнÿній ëітеðатóðі є äеÿкі статис-
ти÷ні äані ïðо тðавми скеëета в äітей [7], 
ÿкі вимаãаютü óто÷неннÿ на сó÷асномó ета-
ïі. Ó çв’ÿçкó ç вищеçаçна÷еним, метою äо-
сëіäæеннÿ бóëо вив÷еннÿ виäів і особëи-
востей тðавмати÷ниõ óøкоäæенü ëіктüово-
ãо сóãëоба (ËÑ) ó äітей на теïеðіøній ÷ас.

Ìàòåð³àëè òà ìåòîäè. Ïðовеäено анаëіç 
æóðнаëó амбóëатоðноãо ïðийомó та ðент-
ãеноãðам ëіктüовоãо сóãëоба 559 ïацієнтів 
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(311 õëоï÷иків і 248 äів÷аток) віком віä 5 
місÿців äо 17 ðоків, ÿкі çвеðнóëисÿ ïðотÿ-
ãом оäноãо ðокó ïісëÿ ãостðо¿ тðавми ëік-
тüовоãо сóãëоба в місüке тðавматоëоãі÷не 
віääіëеннÿ.

Ðåзóëüòàòè òà îбãîâîðåííÿ. Частота 
тðавмати÷ниõ óøкоäæенü ëіктüовоãо сó-
ãëоба çаëеæно віä статі та виäів тðавм ïо-
äана в табëиці 1, ç ÿко¿ виçна÷аєтüсÿ, що іç 
тðавмати÷ними óøкоäæеннÿми ëіктüовоãо 
сóãëоба õëоï÷ики (55,6%) çвеðтаëисÿ в 1,25 
ðаçів ÷астіøе çа äів÷аток (44,4%).

Ïеðеëоми кісток, ÿкі óтвоðюютü 
ëіктüовий сóãëоб, вивиõи ïеðеäïëі÷÷ÿ 
й ïіäвивиõи ãоëівки ïðоменево¿ кістки 
виÿвëені в 60,6% тðавмованиõ ïацієнтів 
і сïостеðіãаëисÿ в õëоï÷иків (60,1%) і 
äів÷аток (61,3%) ç оäнаковою ÷астотою, що 
не віäïовіäає äаним ÿк віт÷иçнÿниõ, так 
і çаðóбіæниõ автоðів ïðо біëüøó ÷асто-
тó тðавм ËÑ ó õëоï÷иків [4, 8, 9]. Ïðоте 

ïðи виäіëенні окðемо ïеðеëомів та вивиõів 
кісток, ÿкі скëаäаютü ËÑ, необõіäно 
віäçна÷ити, що ïеðеëоми кісток ËÑ 
віðоãіäно ÷астіøе çóстðі÷аëисü ó õëоï÷иків 
(ð<0,05), а вивиõи та ïіäвивиõи ãоëівки 
ïðоменево¿ кістки – в äів÷аток (ð<0,05).

Çабо¿ обëасті ëіктüовоãо сóãëоба бóëи äі-
аãностовані в 39,4% виïаäків, ïðи цüомó в 
õëоï÷иків і äів÷аток цей äіаãноç ставивсÿ 
ç оäнаковою ÷астотою (39,9% і 38,7% віäïо-
віäно).

Ïитома ваãа кëіні÷но çна÷имиõ тðав-
мати÷ниõ óøкоäæенü ËÑ ó ïоðівнÿнні çі 
çвеðненнÿм äітей ïоäана на ðис. 1.

ßк виäно ç ðисóнка 1, найбіëüø ÷асто 
іç тðавмами ËÑ çвеðтаëисü äіти 2-õ ðоків 
– 10,9% (ç ниõ вивиõи ãоëівки ïðоменево¿ 
кістки скëаäаëи 75,4%, ïеðеëоми – 18%, çа-
бо¿ – ëиøе 6,6%) і äіти стаðøе 15 ðоків – 
9,1% (ç ниõ ïеðеëоми встановëені в 25,5% 
виïаäків, çабо¿ в ïеðеваæно¿ ÷астини ïа-

Таблиця 1. Розподіл досліджених пацієнтів за статтю та видами травм

Ñтатü

Êіëüкістü äітей, ÿкі çвеðнóëисÿ çа äоïомоãою çа ðік

% виÿвëениõ çа статтю
Всüоãо Ç ïеðеëомами

Ç вивиõами ãо-
ëівки ïðомене-

во¿ кістки
²ç çабоÿми

n % N % n % n %
Ïеðеëо-

мів

вивиõів ãо-
ëівки ïðоме-
нево¿ кістки

Çабо¿в

Хëоï÷ики 311 55,6 132 59,7 55 46,6 124 56,4 42,4 17,7 39,9

Дів÷атка 248 44,4 89 40,3 63 53,4 96 43,6 35,9 25,4 38,7

Всüоãо 559 100 221 100 118 100 220 100 39,5 21,1 39,4
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Ðèñ. 1. Ä³àãðàìà ðîзïîä³ëó ïèòîìî¿ âàãè òðàâìàòè÷íèх ïîшêîäжåíü (ïåðåëîì³â òà âèâèх³â ãîë³âêè ïðîìå-
íåâî¿ ê³ñòêè) ë³êòüîâîãî ñóãëîбà зàëåжíî â³ä â³êó òà ÷àñòîòè зâåðíåíü.
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цієнтів – ó 74,5%). Частота çвеðненü äітей 
в інøиõ віковиõ катеãоðіÿõ коëиваëасü віä 
3,8 äо 6,8% і віðоãіäно не віäðіçнÿëасü міæ 
собою; кëіні÷но çна÷имі тðавми ÷астіøе äі-
аãностовано в äітей äо 8 ðоків: віä 93,4% (ó 
2 ðоки) äо 68,4% (ó 5 і 6 ðоків). Ó äітей ç 9 
äо 14 ðоків ïеðеëоми та вивиõи äіаãносто-
вано віä 56,25% (ó 9 ðоків) äо 28% (ó 13 ðо-
ків). Ðоçïоäіë ïеðеëомів та вивиõів кісток 
ËÑ ïоäані на ðисóнкаõ 2 і 3. 
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Ðèñ. 2. Чàñòîòà ïåðåëîì³â ê³ñòîê ë³êòüîâîãî ñó-
ãëîбà зàëåжíî â³ä â³êó òà ñòàò³.
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Ðèñ. 3. Чàñòîòà âèâèх³â òà ï³äâèâèх³â ãîë³âêè 
ïðîìåíåâî¿ ê³ñòêè зàëåжíî â³ä â³êó òà ñòàò³.

Ïðи анаëіçі отðиманиõ äаниõ виÿвëе-
но (ðис. 2), що ÷астота ïеðеëомів кісток 
ëіктüовоãо сóãëоба в äітей віком äо 4 ðо-
ків вкëю÷но в õëоï÷иків (10,6%) і äів÷аток 
(10,1%) ïðакти÷но оäнакова, ó віці 5-6 ðоків 
ïеðеëоми çна÷но ïеðеваæаëи в õëоï÷иків 
(13,8% і 6,4% віäïовіäно (ð<0,05). Ïіки ïе-
ðеëомів виçна÷аютüсÿ в õëоï÷иків ó 6 ðо-
ків (8,6%), ó äів÷аток – ó 7 ðоків (6%), ïіс-
ëÿ 8 ðоків ÷астота ïеðеëомів кісток ËÑ ïо-
стóïово çменøóєтüсÿ неçаëеæно віä статі. 

В çв’ÿçкó ç тим, що ëіктüовий сóãëоб 
скëаäаєтüсÿ іç ïëе÷е-ëіктüовоãо й ïëе÷е-
ïðоменевоãо сóãëобів, то й ïоðóøеннÿ вçа-
ємовіäносин ми ðоçãëÿäаëи окðемо в ïëе-
÷е-ïðоменевомó сóãëобі (ïіäвивиõ або ви-
виõ ãоëівки ïðоменево¿ кістки) й вçаãаëі 
в ëіктüовомó сóãëобі (вивиõ ïеðеäïëі÷÷ÿ). 

Вивиõ ïеðеäïëі÷÷ÿ сïостеðіãавсÿ набаãато 
ðіäøе (1,8%), ніæ вивиõи ãоëівки ïðомене-
во¿ кістки (34,3%), томó ¿õ ðоçãëÿäаëи окðе-
мо в анаëіçі тðавм ËÑ (ðис. 3). Ïеðеваæ-
на ÷астота виникненнÿ ïоðóøенü ó ïëе÷е-
ïðоменевомó сóãëобі ïðиïаäаëа на вік äо 
5 ðоків, ç ïіком äëÿ äів÷аток (24%) і õëоï-
÷иків (15,4%) ó 2 ðоки (ðіçницÿ міæ ïокаç-
никами віðоãіäна (ð<0,05). В 3 і 5 ðоків ви-
виõи ãоëівки ïðоменево¿ кістки, на віäмі-
нó віä 2-õ ðоків, ïеðеваæаëи в õëоï÷иків. 
Ïðи цüомó ÷астота äаноãо виäó óøкоäæен-
нÿ ïісëÿ 5 ðоків çóстðі÷аєтüсÿ ëиøе в ïоо-
äинокиõ виïаäкаõ неçаëеæно віä статі.

Ïоєäнаннÿ ïеðеëомів і вивиõів кісток 
сïостеðіãаëосü ëиøе в 1,6% виïаäків. Ðоç-
ïоäіë ðіçниõ виäів ïеðеëомів çа віком ïо-
äано на ðис. 4.

Çа наøими äаними на ïеðøомó місці çа 
÷астотою ïеðеëомів ëіктüовоãо сóãëоба çна-
õоäÿтüсÿ ïеðеëоми äистаëüноãо еïіметаôі-
çа ïëе÷ово¿ кістки (43,7%), ïðи цüомó ïонаä 
ïоëовинó (56%) ïеðеëомів ціє¿ ëокаëіçаці¿ 
скëаäаютü наäвиðосткові ïеðеëоми (ðис.5), 
ÿкі най÷астіøе çóстðі÷аютüсÿ ó віці віä 4 
äо 9 ðоків ç оäнаковою ÷астотою в õëоï÷и-
ків (13,4%) і äів÷аток (14,7%). 

ßк виäно ç ðисóнка 4, ðентãеноëоãі÷но 
аïоôіçеоëіçи äіаãностóютüсÿ, ïо÷инаю÷и іç 
7-ми ðоків, коëи ç’ÿвëÿютüсÿ ÿäðа скосте-
ніннÿ, аëе такий виä ïоøкоäæеннÿ моæе 
çóстðі÷атисÿ й äо ¿õ ïоÿви, таким ÷ином 
ðентãеноëоãі÷ні äані моæóтü бóти õибно не-
ãативними й ðеаëüно віäсоток äаноãо виäó 
ïеðеëомів має бóти вищим.

 Ðоçïоäіë ïеðеëомів ÿк ó õëоï÷иків, так 
і в äів÷аток віäбóваєтüсÿ неðівноміðно ïðо-
тÿãом ðокó, ÿк ïðеäставëено на ðис. 6. Най-
біëüø тðавмонебеçïе÷ними місÿцÿми є тðа-
венü (18,4%) і ëиïенü (11,1%), а такоæ веðе-
сенü (10,4%) і ëистоïаä (10,6%). На віäмінó 
віä äоðосëиõ çимові місÿці äëÿ äітей не є 
тðавмонебеçïе÷ними.

Ðоçбіæністü кëіні÷ноãо та ðентãеноëо-
ãі÷ноãо äіаãноçів бóëо встановëено в 16,7% 
виïаäків (93 õвоðиõ). ²ç тиõ виïаäків ïðи 
ïовтоðномó анаëіçі ðентãеноãðам äвома 
ôаõівцÿми кëіні÷ний äіаãноç бóëо ïіäтвеð-
äæено в 59,1% ïацієнтів, ó 29,1% – äіаãноç 
бóв çмінений на інøий і в 11,1% виïаäків 
ðентãеноëоãі÷ниõ ïіäтвеðäæенü ïеðеëомів і 
вивиõів не виçна÷ено. Ïðи анаëіçі ðентãе-
ноãðам ïо 20,4% ðоçбіæностей скëаëи ïіä-
вивиõи й вивиõи ãоëівки ïðоменево¿ кіст-
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Ðèñ. 4. Чàñòîòà âèä³â ïåðåëîì³â ê³ñòîê ë³êòüîâîãî ñóãëîбà зàëåжíî â³ä â³êó.

Ðèñ. 5. Íà ðåíòãåíîãðàìàх ë³êòüîâîãî ñóãëîбà хâ. Ð. 8-ìè ðîê³â ó äâîх ïðîåêö³ÿх âèзíà÷àºòüñÿ íàäâèðîñ-
òêîâèé ïåðåëîì ïëå÷îâî¿ ê³ñòêè з ïîïåðå÷íèì, ïîзäîâжí³ì ³ êóòîâèì зì³щåííÿì, â³äêðèòèì ìåä³àëüíî. 

ки ó віковій ãðóïі äітей äо 5 ðоків (÷астіøе 
ó віці 2-3 ðоків) (ðис. 7) та ïеðеëоми äис-
таëüноãо віääіëó ïëе÷ово¿ кістки в ðіçномó 
віці. На äðóãомó місці çа ÷астотою виÿви-
ëисÿ ïеðеëоми ãоëівки ïðоменево¿ кістки 
(14%) та аïоôіçеоëіçи (12,5%). 

Áіëüøó ÷астинó «неïомі÷ениõ» ïеðеëо-
мів ïðи ïеðвинномó анаëіçі ðентãеноãðам 
моæна віäнести äо маëиõ ïоøкоäæенü ç 
невеëикими кóтовими çміщеннÿми ôðаã-
ментів (72,3%), äеÿкі автоðи оïисóютü ¿õ ÿк 
«ïðиõовані» ïеðеëоми (ðис. 8). 
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Âèñíîâêè. Найбіëüø тðавмонебеçïе÷-
ним віком äëÿ тðавм ëіктüовоãо сóãëоба ÿк 
äëÿ õëоï÷иків, так і äëÿ äів÷аток ó виãëÿäі 
ïоðóøеннÿ вçаємовіäносин ó ïëе÷е-ïðоме-
невомó сóãëобі є вік 2 ðоки, ïік ïеðеëомів ó 
õëоï÷иків ïðиïаäає на 6 ðоків, ó äів÷аток 
– на 7 ðоків. Най÷астіøе тðавми ëіктüово-
ãо сóãëоба сïостеðіãаютüсÿ в тðавні. Ñеðеä 
óсіõ тðавмати÷ниõ óøкоäæенü ëіктüовоãо 
сóãëоба в äитÿ÷омó віці найбіëüø ÷асто çó-
стðі÷аютüсÿ ïеðеëоми äистаëüноãо еïіме-
таôіçа ïëе÷ово¿ кістки й ïоðóøеннÿ вçає-
мовіäносин ó ïëе÷е-ïðоменевомó ç’єäнанні, 
що необõіäно ïіäтвеðäæóвати äаними ïðо-
меневиõ äосëіäæенü.
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Ðèñ. 5. Ðîзïîä³ë òðàâìàòè÷íèх ïîшêîäжåíü ë³êòüîâîãî ñóãëîбà зàëåжíî â³ä ïîðè ðîêó.

Ðèñ. 7. Íà ðåíòãåíîãðàì³ ë³êòüîâîãî ñóãëîбà хâ. Ä. 
2 ðîê³â â³äзíà÷àºòüñÿ ï³äâèâèх ãîë³âêè ïðîìåíå-

âî¿ ê³ñòêè.

Ðèñ. 8. Íà ðåíòãåíîãðàìàх ë³êòüîâîãî ñóãëîбà â 
ïðÿì³é ³ бîêîâ³é ïðîåêö³ÿх хâ. Ì. 4 ðîê³â âèзíà-
÷àºòüñÿ ï³äîê³ñíèé ïåðåëîì шèéêè ïðîìåíåâî¿ 
ê³ñòêè з íåâåëèêèì êóòîâèì зì³щåííÿì, â³äêðè-

òèì íàзîâí³ é äîïåðåäó.
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НАШ ДОСВІД КОРЕКЦІЇ СТАНУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ  
ТА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ДЕФОРМАЦІЇ У ХВОРИХ  

НА НЕДОСКОНАЛИЙ ОСТЕОГЕНЕЗ
Гук Ю.М., Кінча-Поліщук Т.А., Зима А.М., Марциняк С.М.

Інститут травматології та ортопедії НАМН України, м. Київ

Ðåзþìå. Ó статті ïðеäставëений сó÷асний ïіäõіä äо тактики ëікóваннÿ õвоðиõ на оðтоïеäи÷нó ïатоëоãію 
ïðи неäосконаëомó остеоãенеçі, оïисаний ïеðсïективний наïðÿмок меäикаментоçно¿ коðекці¿ ста-
нó кістково¿ тканини та õіðóðãі÷ноãо ëікóваннÿ ïатоëоãі÷ниõ ïеðеëомів та осüовиõ äеôоðмацій äо-
вãиõ кісток. Автоðами ïðовеäений анаëіç ðеçóëüтатів ëікóваннÿ 22 ïацієнтів на неäосконаëий ос-
теоãенеç ç викоðистаннÿм ново¿ тактики, що вкëю÷аëа çастосóваннÿ ïатоãенети÷но обґðóнтовано¿ 
антиостеоïоðоти÷но¿ теðаïі¿ та теëескоïі÷ниõ інтðамеäóëÿðниõ констðóкцій, ÿкі «ðостóтü», ÷ітко 
встановëена та об’єктивно äовеäена еôективністü та ïеðсïективністü оïисано¿ метоäики ÿк ç ëікó-
ваëüниõ, так і ç ïðоôіëакти÷ниõ ïоçицій.

Ключові слова: неäосконаëий остеоãенеç, остеоïоðоç, ïеðеëоми, äеôоðмаці¿, меäикаментоçне та õіðóðãі÷-
не ëікóваннÿ.

Âñòóï. Ïатоëоãі÷нó ëамкістü кісток 
(ÏËÊ) ðаçом іç маðмóðовою õвоðобою іс-
тоðи÷но ïðийнÿто вваæати оäнією ç ноçо-
ëоãій ãенеðаëіçовано¿ ôоðми неäосконаëоãо 
остеоãенеçó (НÎ), ïіä ÿким ðоçóміютü ãðó-
ïó çаõвоðюванü ç äиôеðенційованою äис-
ïëаçією сïоëó÷но¿ тканини, а саме кістко-
во¿, що õаðактеðиçóєтüсÿ вðоäæеною не-
äостатністю меçенõіми, скëаäними ïðоце-
сами ïоðóøеннÿ стðóктóðно-ôóнкціонаëü-
ноãо станó, ðемоäеëюваннÿ та метабоëіçмó 
кістково¿ тканини, çмінами ноðмаëüно¿ ðів-
новаãи міæ ïðоцесами кісткоóтвоðеннÿ та 
остеоðеçоðбці¿, ðоçвитком системноãо осте-
оïоðоçó ÷и остеоскëеðоçó кісток та, ÿк на-
сëіäок, ¿õ ïіäвищеною ëамкістю [1-4]. 

Наøе äосëіäæеннÿ стосóєтüсÿ саме ïа-
тоëоãі÷но¿ ëамкості кісток, ÿк найбіëüø 
ðоçïовсюäæено¿ (1-7,2:10 000-1:20 000 но-
вонаðоäæениõ (H.W. Lehmann, 2000)) та 
тÿæко¿ ноçоëоãі¿ НÎ, що ïðиçвоäитü äо ка-
тастðоôі÷ниõ насëіäків ç бокó оïоðно-ðó-
õовоãо аïаðатó, втðати ïацієнтами ôóнк-
ці¿ õоäüби, оïоðи та самообсëóãовóваннÿ, ¿õ 
інваëіäиçаці¿ [5].

На сüоãоäніøній äенü ÷ітко встановëена 
етіоëоãіÿ цüоãо çаõвоðюваннÿ. Ðіçноманітні 
мóтаці¿ ãенів, ÿкі коäóютü коëаãен I тиïó, 
ïðиçвоäÿтü äо ïоðóøеннÿ ôоðмóваннÿ ко-
ëаãеновиõ воëокон (ôібðиëоãенеçó), ¿õ мі-
неðаëіçаці¿, ствоðеннÿ кðистаëів ãіäðоксиа-
ïатитó; внасëіäок циõ ïðоцесів ôоðмóєтüсÿ 

меõані÷но «неïовноцінна» кістка, що ïðо-
ÿвëÿєтüсÿ ¿¿ ïатоëоãі÷ною ëамкістю [2, 3]. 
Неçваæаю÷и на те, що ÏËÊ має ðіçнома-
нітні кëіні÷ні ïðоÿви, «віçитною каðткою» 
цüоãо çаõвоðюваннÿ є остеоïоðоç, çóмов-
ëений ãëибокими ïоðóøеннÿми мікðоаð-
õітектоніки кістково¿ тканини, çниæеннÿм 
кістково¿ щіëüності, що ïðиçвоäитü äо ви-
никненнÿ ÷исëенниõ ниçüкоенеðãети÷ниõ 
ïеðеëомів, ÿкі є основною кëіні÷ною оçна-
кою çаõвоðюваннÿ. Òомó в ëікóванні ÏËÊ 
меäикаментоçна коðекціÿ станó кістково¿ 
тканини неðоçðивно ïов’ÿçана ç õіðóðãі÷-
ною коðекцією наÿвниõ äеôоðмацій.

Øиðоко віäомо, що в основі теðаïі¿ ос-
теоïоðоти÷ниõ çмін ðіçноманітноãо ґенеçó 
çавæäи ëеæатü ïðеïаðати каëüцію та віта-
мінó D. На сüоãоäні вітамін D та йоãо мета-
боëіти ðоçãëÿäаютü ÿк основний ëанцюã ðе-
ãóëÿці¿ обмінó каëüцію та ôосôоðó ó оðãа-
ніçмі. Довеäено, що метабоëіти вітамінó D, 
особëиво каëüцитðіоë, çмінюютü ôóнкціо-
наëüнó активністü ôосôоëіïіäноãо біоøаðó 
кëітинниõ мембðан ентеðоцитів, ó ðеçóëü-
таті ÷оãо çбіëüøóєтüсÿ ¿õ ïðоникністü äëÿ 
іонів Ñа. Êðім тоãо, каëüцитðіоë стимóëює 
синтеç каëüційçв’ÿçóю÷оãо біëка, ÿкий çа-
беçïе÷óє ïеðенесеннÿ іонів Ñа ç киøківни-
ка в кðов. Îäно÷асно вітамін D стимóëює 
всмоктóваннÿ ôосôатів ó киøківникó [6]. Ó 
кістковій тканині вітамін D стимóëює äиôе-
ðенціюваннÿ та ïðоëіôеðацію остеобëастів 
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і õонäðоцитів, що веäе äо çбіëüøеннÿ син-
теçó цими кëітинами коëаãенó. Êðім тоãо, 
вітамін D стимóëює синтеç остеокаëüцинó, 
беç ÿкоãо немоæëиве ноðмаëüне кісткоóт-
воðеннÿ. ²снóютü ðоботи, в ÿкиõ ïіäвищен-
нÿ щіëüності кістково¿ тканини çв’ÿçóютü 
іç ïðискоðеннÿм синтеçó коëаãенó ² тиïó 
та біëків кістковоãо матðиксó – остеокаëü-
цинó та остеоïонтинó, ÿкі віäіãðаютü ваæ-
ëивó ðоëü ó мінеðаëіçаці¿ та метабоëіçмі 
кістково¿ тканини [7]. Ðоботами äосëіäни-
ків Öюðіõсüкоãо та Ë’єæсüкоãо óнівеðсите-
тів äовеäено, що активна ôоðма вітамінó D 
– аëüôакаëüциäоë – не тіëüки сïовіëüнює 
остеокëастоãенеç, а й сïðиÿє кісткоóтвоðен-
ню, ствоðюю÷и анабоëі÷ний еôект стосовно 
кістково¿ тканини. Òомó ïðеïаðати вітамінó 
D обов’ÿçково скëаäаютü основó меäикамен-
тоçно¿ теðаïі¿ ÏËÊ [8]. 

Ñеðеä антиðеçоðбтивниõ ïðеïаðатів 
ó äітей çäебіëüøоãо çастосовóвавсÿ міа-
каëüëüцик – синтети÷ний каëüцитонін ëо-
сосÿ [9]. Антиðеçоðбтивна еôективністü мі-
акаëüцика äостатнüо висока, ïðи інтðана-
çаëüномó ввеäенні майæе віäсóтнÿ ïобі÷на 
äіÿ, аëе ïðеïаðати каëüцитонінó маютü ко-
ðоткостðоковó äію в çв’ÿçкó çі øвиäким 
ðóйнóваннÿм ãоðмонó. Êаëüцитонін ëиøе 
інãібóє ôóнкцію остеокëастів і ïотðебóє ïо-
втоðноãо ввеäеннÿ, томó що ïеðеðва в çа-
стосóванні ïðиçвоäитü äо віäновëеннÿ ак-
тивності ïðиãні÷ениõ остеокëастів, втðати 
еôектó [10]. 

Îстанні ðоки äëÿ коðекці¿ метабоëі÷-
ниõ ïоðóøенü кістково¿ тканини в äітей та 
ïіäëітків ç ïоміðними та тÿæкими ôоðма-
ми ÏËÊ ó світі øиðоко çастосовóєтüсÿ біс-
ôосôонат äðóãоãо ïокоëіннÿ – ïаміäðоно-
ва кисëота (ïаміäðонат, ïаміðеä, ïаміðеäин 
[9, 11]. Áісôосôонати неçвоðотнüо ðóйнó-
ютü активні остеокëасти (÷им ïоçитивно 
віäðіçнÿютüсÿ віä міакаëüцика), ïðиãні÷ó-
ютü міãðацію ïоïеðеäників остеокëастів ó 
кістковó тканинó та çабеçïе÷óютü стабіëü-
не ïіäвищеннÿ мінеðаëüно¿ щіëüності кіст-
ково¿ тканини, çв’ÿçóю÷исü іç кðистаëами 
ôосôатó каëüцію (ãіäðоксиаïатитом) [11, 
12, 13]. Ïðи çастосóванні ïðеïаðатів ïамі-
äðоново¿ кисëоти в äитÿ÷омó віці ôаõівці 
не äійøëи остато÷ноãо висновкó ïðо те, ÿк 
äовãо мóситü тðивати ëікóваннÿ – тðива-
ëий ÷ас беç ïеðеðви ÷и ïðотÿãом 1-2 ðоків 

– ó çв’ÿçкó ç ïевним неãативним вïëивом 
ïаміäðоново¿ кисëоти на кісткó, ÿка ðос-
те [14]. Îскіëüки тðиваëі насëіäки çастосó-
ваннÿ ÏÏÊ ó ïеðіоä ðоçвиткó äитини не-
віäомі, баæано обмеæити вïëив ïðеïаðа-
тó на äітей, õвоðиõ на ÏËÊ [5, 15]. Êðім 
тоãо, вïëив ÏÏÊ виÿвëÿєтüсÿ менø виðа-
æеним çі çбіëüøеннÿм тðиваëості ëікóван-
нÿ [16, 17].

Ñïðоби õіðóðãі÷ноãо ëікóваннÿ äеôоð-
мацій ïðи ÏËÊ виникаëи äавно. Îäнак стан 
õвоðиõ, ¿õ ðіçке віäставаннÿ ó ôіçи÷номó 
ðоçвиткó, ãëибокі çміни стðóктóðи кіст-
ково¿ тканини обмеæóваëи ïокаçи äо оïе-
ðативноãо ëікóваннÿ, а ðеçóëüтати çаëи-
øаëисü неçаäовіëüними. Ðетðосïективний 
анаëіç õіðóðãі÷ноãо ëікóваннÿ оðтоïеäи÷-
но¿ ïатоëоãі¿ в ïацієнтів іç ÏËÊ свіä÷итü 
ïðо çастосóваннÿ ðіçноманітниõ метоäик 
ç викоðистаннÿм аïаðатів çовніøнüо¿ ôік-
саці¿, ðіçниõ ïëастинок та стðиæнів. Ïðо-
те çна÷ний віäсоток невäаëиõ ðеçóëüтатів 
(äо 50%) вкаçóє на нееôективністü вкаçа-
ниõ метоäик. Îсновною ïðи÷иною невäаëо-
ãо ëікóваннÿ є системний остеоïоðоç, ÿкий 
ïðиçвоäитü äо нестабіëüноãо метаëоостео-
синтеçó, міãðаці¿ стðиæнів, ãвинтів, ïðоðі-
çóваннÿ øïицü, виðиваннÿ ïëастин та ðе-
циäивó äеôоðмацій кісток, ïовтоðниõ ïато-
ëоãі÷ниõ ïеðеëомів [18-27]. На віäïовіäниõ 
етаïаõ ðоçвиткó äитÿ÷о¿ оðтоïеäі¿ ó сві-
ті бóëо ðоçïо÷ато çастосóваннÿ інтðамеäó-
ëÿðноãо бëокóю÷оãо стðиæнÿ ïðи ëікóван-
ні ïатоëоãі÷ниõ ïеðеëомів ó õвоðиõ на не-
äосконаëий остеоãенеç [24, 26-28]. Аëе, на 
ïðевеëикий æаëü, çастосóваннÿ ïоäібниõ 
констðóкцій ó äитÿ÷омó віці, ó çв’ÿçкó ç 
ðостом äитÿ÷оãо скеëета, ïðиçвоäитü äо 
виникненнÿ ðециäивó äеôоðмацій кісток та 
ïовтоðниõ ïатоëоãі÷ниõ ïеðеëомів ó äіëÿн-
каõ, äе çакін÷óєтüсÿ стðиæенü, і кістка çа-
ëиøаєтüсÿ беç ôіксаці¿. 

Актóаëüністü ðоботи çóмовëена ïðо-
бëемами, що стосóютüсÿ ëікóваннÿ ÏËÊ, 
віäсóтністю ïатоãенети÷но обґðóнтовано-
ãо меäикаментоçноãо ëікóваннÿ, веëикою 
кіëüкістю ïатоëоãі÷ниõ ïеðеëомів та äе-
ôоðмацій кінцівок, çна÷ним віäсотком не-
ãативниõ ðеçóëüтатів консеðвативноãо ëі-
кóваннÿ äаноãо континãентó õвоðиõ та не-
çаäовіëüними ðеçóëüтатами õіðóðãі÷ноãо 
ëікóваннÿ, çóмовëеними неäосконаëістю 
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сó÷асниõ теõноëоãій і метоäів, ÿкі çастосо-
вóютüсÿ ïðи ëікóванні ціє¿ ïатоëоãі¿. 

Ìåòîþ наøоãо äосëіäæеннÿ бóëа ðоç-
ðобка сõем та ðеæимó äоçóваннÿ ïðеïаðа-
тів, що ïоëіïøóютü стан кістково¿ тканини 
ïðи ÏËÊ øëÿõом антиðеçоðбтивно¿ äі¿, та 
стимóëÿці¿ кісткоóтвоðеннÿ ç ïоäаëüøою 
õіðóðãі÷ною коðекцією наÿвниõ äеôоðма-
цій іç çастосóваннÿм новітніõ теõноëоãій 
остеосинтеçó.

Досëіäæеннÿ бóëо виконане в 22 õво-
ðиõ віком віä 7 äо 18 ðоків (12 äів÷ат та 
10 õëоïців) іç ÏËÊ (5 – ç ² тиïом, 14 – 
іç ²²² тиïом НÎ, та 3 іç ²V тиïом НÎ çа 
D. Sillence (1979). Всім ïацієнтам, що отðи-
мóваëи меäикаментоçнó коðекцію остеоïо-
ðоçó, äосëіäæеннÿ виконóваëи в äинаміці 
ç інтеðваëом 6-12 міс. Виçна÷еннÿ ÌÙÊÒ 
óсім õвоðим виконóваëи в äвоõ станäаðт-
ниõ äіëÿнкаõ: ïоïеðековомó віääіëі õðебта 
(L1–L4) та ïðоксимаëüномó віääіëі стеãно-
во¿ кістки, в ïеðеäнüо-çаäній ïðоекці¿ – на 
ïо÷аткó ëікóваннÿ та коæні 12 міс. Êіст-
ковий метабоëіçм вив÷аëи øëÿõом виçна-
÷еннÿ маðкеðів кістковоãо обмінó çãіäно 
ðекоменäацій Ìіæнаðоäно¿ оðãаніçаці¿ ос-
теоïоðоçó (International Osteoporosis Foun-
dation) øëÿõом õеміëюмінісцентноãо мето-
äó на анаëіçатоðі «ELEÑSYS 2010» ôіðми 
ROCHE в óмоваõ ëабоðатоðі¿ віääіëó кëі-
ні÷но¿ ôіçіоëоãі¿ та ïатоëоãі¿ оïоðно-ðó-
õовоãо аïаðатó ДÓ “²нститóт ãеðонтоëо-
ãі¿ імені Д.Ф. Чеботаðüова НАÌНÓ». Досëі-
äæóваëи такоæ ðівенü ëóæно¿ ôосôатаçи, 
каëüцію та ôосôоðó кðові, ÷астотó ïеðе-
ëомів, ïðовоäиëасü кëініко-ðентãеноëоãі÷на 
оцінка станó õвоðиõ.

Досëіäæеннÿ маðкеðів кістковоãо обмі-
нó ïокаçаëо ïіäвищеннÿ ¿õ ðівнÿ в óсіõ 22 
виïаäкаõ. В óсіõ õвоðиõ на ÏËÊ віäçна÷а-
ëосü çбіëüøеннÿ ïокаçників кісткоóтвоðен-
нÿ (Ð1NP) ó 2-5 ðаçів, кістковий обмін (ос-
теокаëüцин) ïеðебіëüøóвав віковó ноðмó 
в 2-3 ðаçи в біëüøості õвоðиõ, а ïокаçни-
ки кістково¿ ðеçоðбці¿ (β-Ñтõ) бóëи ó 95,5% 
(21 виïаäок) вищі çа ноðмаëüні. Ïðи виçна-
÷енні ðівнÿ вітамінó D ó 14 виïаäкаõ ðі-
венü останнüоãо бóв çна÷но çниæений 10,0-
25,35 нмоëü/ë, тоäі ÿк ó 8 ïацієнтів ïо-
каçники вітамінó D бóëи в меæаõ ноðми. 
Ðівенü ëóæно¿ ôосôатаçи бóв ïіäвищений 
в óсіõ виïаäкаõ. Ïокаçники мінеðаëüноãо 

обмінó (каëüцій та ôосôоð кðові та се÷і) 
ó 18 виïаäкаõ бóëи ноðмаëüними, а в 4-õ 
äітей бóëи ниæ÷е ноðми (віä 1,56 äо 1,87 
ммоëü/ë). 

Óсі õвоðі отðимóваëи баçовó теðаïію 
ïðеïаðатами каëüцію – остеоãенон ïо 1-2 
каïсóëи 2 ðаçи на äобó, або каëüцемін ïо 
1-2 табë. на äобó, та активнó ôоðмó вітамі-
нó D – аëüôакаëüциäоë (ôіðма TEVA) ïо 
0,5-1 мкã на äобó (äвоє õвоðиõ отðимóваëи 
тіëüки каëüцемін та не отðимóваëи аëüôа-
каëüциäоë). Хвоðим, ó ÿкиõ ó ïðоцесі äо-
сëіäæеннÿ бóëо встановëено çниæеннÿ ðів-
нÿ Ñа сиðоватки кðові, ïðиçна÷авсÿ äоäат-
ково каëüцемін ïо 1 табë. 2 ðаçи на äобó 
ïðотÿãом 1 міс. ç ïовтоðним äосëіäæеннÿм 
ðівнÿ Ñа.

Ïðеïаðати ïаміäðоново¿ кисëоти (ÏÏÊ) 
«Ïаміðеä», або «Ïаміðеäин» бóëо çастосо-
вано в 14 õвоðиõ ó äоçі 0,5-1,0 мã/кã/äобó 
ïðотÿãом äвоõ äіб ç інтеðваëом міæ ци-
кëами інôóçій 3 місÿці. Вік õвоðиõ на мо-
мент ïо÷аткó ëікóваннÿ бóв ó меæаõ віä 7 
äо 14 ðоків. Óсім õвоðим ïðовоäивсÿ контð-
оëü ðівнÿ Ñа сиðоватки äо ïо÷аткó інôóçій 
та в інтеðваëаõ міæ інôóçіÿми. Ó виïаäкаõ, 
коëи ðівенü Ñа в кðові äо інôóçі¿ та ÷еðеç 
2 äоби ïісëÿ інôóçі¿ ÏÏÊ бóв ниæ÷ий çа 
ноðмó, або на ниæній меæі ноðмаëüниõ ïо-
каçників, ïðовоäиëасü йоãо коðекціÿ øëÿ-
õом ïðиçна÷еннÿ ïðеïаðатів Ñа ó ïіäвище-
ній äоçі (1500 мã/äобó) в ïоєäнанні ç 1 мкã 
аëüôакаëüциäоëó. 

Ï’ÿтü ïацієнтів отðимóваëи міакаëüцик 
ïо 200 ÎД інтðанаçаëüно ÷еðеç äенü ïðо-
тÿãом місÿцÿ: в äвоõ виïаäкаõ ïðовеäено 2 
кóðси, в ðеøті виïаäків 4 кóðси. Двоє õво-
ðиõ ç ² тиïом óðаæеннÿ отðимóваëи тіëü-
ки остеоãенон ó комбінаці¿ ç аëüôакаëü-
циäоëом і оäин õвоðий ïðотÿãом ðокó çа 
сімейними обставинами не отðимóвав ме-
äикаметоçно¿ теðаïі¿. Ïðиçна÷еннÿ тиõ ÷и 
інøиõ ïðеïаðатів çаëеæаëо віä баãатüоõ 
ôактоðів, сеðеä ÿкиõ виðіøаëüними бóëи: 
тиï óðаæеннÿ çа Ñайëенсом, стóïінü втðа-
ти кістково¿ маси çа äаними ðентãенäенси-
тометðі¿, ðівенü маðкеðів кістковоãо обмі-
нó, ðівенü Ñа кðові, вік õвоðиõ, стóïінü та 
õаðактеð наÿвниõ äеôоðмацій та кіëüкістü 
ниçкоенеðãети÷ниõ ïеðеëомів ó анамнеçі 
тощо. Ðеçóëüтати ëікóваннÿ ó õвоðиõ, що 
отðимóваëи міакаëüцик, остеоãенон та аëü-
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ôакаëüциäоë беç ÏÏÊ, ïоðівнюваëи ç ðе-
çóëüтатами õвоðиõ, що ëікóваëисü бісôос-
ôонатами.

Ïокаçник остеоðеçоðбці¿ (P1NP) ïðи ² 
та ²V тиïаõ НÎ скëаäав віä 0,703 нã/мë äо 
1,02 нã/мë (на 24±7% вище віково¿ ноðми), 
тоäі ÿк ïðи ²²² тиïі – віä 0,743 äо 2,52 нã/мë 
віäïовіäно (äо ï’ÿтикðатноãо ïеðевищеннÿ 
віково¿ ноðми). Øвиäкістü кістковоãо обмі-
нó ïðи ² та ²V тиïаõ скëаäаëа віä 44,49 äо 
123,6 нã/мë, тоäі ÿк ïðи ²²² тиïі віä 84,85 
нã/мë äо 285,40 нã/мë. Ðівенü вітамінó D 
бóв ó меæаõ ноðми ó õвоðиõ ç ² тиïом ÏËÊ 
та ó õвоðиõ, що отðимóваëи ïðеïаðати ві-
тамінó D3 ó віäïовіäній äоçі ïонаä 12 місÿ-
ців, ïðи÷омó в 12 виïаäкаõ це бóëа активна 
ôоðма вітамінó D – аëüôакаëüциäоë ïо 50-
75 мкã на äобó ïðотÿãом 1-2 ðоків. Ó õво-
ðиõ ç ноðмаëüним ðівнем вітамінó D ïокаç-
ники кістковоãо обмінó та остеоðеçоðбці¿ 
бóëи віäносно ниæ÷ими, ніæ ó õвоðиõ ç не-
äостатнім ðівнем вітамінó D. Îскіëüки äо-
стеменно віäомо, що ïіä вïëивом D ãоðмонó 
ïðискоðюєтüсÿ синтеç коëаãенó ² тиïó та 
біëків кістковоãо матðиксó, моæна ãовоðи-
ти ïðо ëікóваëüний еôект вітамінó D (аëü-
ôакаëüциäоëó) ïðи ÏËÊ.

Ïоðівнÿëüний анаëіç ïокаçників маðке-
ðів кістковоãо обмінó ó äітей ç ÏËÊ іç çа-
стосóваннÿм ÏÏÊ ïокаçав, що ïіä вïëи-
вом теðаïі¿ çменøóєтüсÿ øвиäкістü кіст-
ково¿ ðеçоðбці¿ в сеðеäнüомó на 29±8% та 
øвиäкістü кістковоãо обмінó в сеðеäнüо-
мó на 22±6%, õо÷а ïðоцеси остеоðеçоðбці¿ 
все-таки ïðоäовæóютü ïеðеваæати. Ñëіä 
віäçна÷ити, що ввеäеннÿ ÏÏÊ в óсіõ õво-
ðиõ ïðиçвоäиëо äо м’ÿкоãо çниæеннÿ ðів-
нÿ Ñа сиðоватки віä ноðмаëüниõ ïокаçни-
ків (2,2–2,6 ммоëü/ë) äо 1,9-2,1 ммоëü/ë. Öі 
çміни бóëи віäçна÷ені в 12 õвоðиõ ïіä ÷ас 
ïеðøоãо цикëó ëікóваннÿ, аëе в ïоäаëüøо-
мó вони стаëи менø ïомітними та віäçна-
÷аëисü ðіäко (ïісëÿ 2-ãо цикëó ó 6-õ õво-
ðиõ, ïісëÿ тðетüоãо цикëó ó 2-õ õвоðиõ іç 
²²² тиïом ÏËÊ). 

Ïðо еôективністü ëікóваннÿ ÏÏÊ 
об’єктивно свіä÷итü ïіäвищеннÿ мінеðаëü-
но¿ щіëüності кісток і, ÿк насëіäок цüоãо, – 
çменøеннÿ кіëüкості ïеðеëомів ó õвоðиõ, а 
такоæ ïокðащеннÿ мобіëüності (7 õвоðиõ). 
Ïісëÿ ïðовеäеннÿ 4-õ цикëів теðаïі¿ біс-
ôосôонатами ÌÙÊ на ðівні ïоïеðековоãо 

віääіëó õðебта ïіäвищиëасü на 56-84% віä-
носно виõіäниõ ïокаçників. Достовіðно ïо-
кðащивсÿ Z-ïокаçник çа 1 ðік – ó сеðеä-
нüомó на 1 SD (äіаïаçон коëиванü 0,6-1,5). 
Ó той самий ÷ас ó õвоðиõ, що не отðимó-
ваëи ÏÏÊ, ðіст циõ ïокаçників бóв çна÷но 
менøим, а ïðи віäсóтності антиостеоïо-
ðоти÷но¿ теðаïі¿ в оäноãо ïацієнта всі ïо-
каçники çна÷но ïоãіðøиëисü ÷еðеç 12 міс. 
Віäносний ðіст ÌÙÊ бóв ниæ÷им ó ãðó-
ïі õвоðиõ, що не отðимóваëи ÏÏÊ (на 0,4-
0,7 SD). Ïðиçна÷еннÿ ÏÏÊ беç äоäаваннÿ 
D3 ïðиçвоäиëо äо äещо менøоãо çðостаннÿ 
щіëüності кістково¿ маси в ïоðівнÿнні ç ïо-
каçниками õвоðиõ, що отðимóваëи і ÏÏÊ, і 
D3. Çа ïеðіоä сïостеðеæеннÿ ó õвоðиõ, що 
отðимóваëи ëікóваннÿ бісôосôонатами, не 
бóëо віäçна÷ено веðтебðаëüниõ комïðесій, 
а ÌÙÊ ïоïеðековоãо віääіëó õðебта çбіëü-
øóваëасü. Ó 4-õ ïацієнтів бóëо ïо оäномó 
новомó ïеðеëомó ïіä ÷ас теðаïі¿ ÏÏÊ, аëе 
вони виникаëи ÷еðеç ïіäвищеннÿ ðóõово¿ 
активності äитини та віä тðавм біëüøо¿ ін-
тенсивності.

Ïðи ðентãеноëоãі÷номó обстеæенні в 
óсіõ ïðоëікованиõ õвоðиõ віäçна÷ено ïоçи-
тивні çміни ÿк тðабекóëÿðниõ (стðóктóðа 
тіë õðебців), так і тðóб÷астиõ (ïðоксимаëü-
ні äіëÿнки стеãон) кісток. Êоðеëÿці¿ стóïе-
нÿ виðаæеності еôектó ëікóваннÿ ÏÏÊ ç 
тÿæкістю çаõвоðюваннÿ не встановëено. 
Ñеðеä ïобі÷ниõ еôектів ïðи викоðистанні 
ÏÏÊ бóëи віäçна÷ені: коðотко÷асний ïіä-
йом темïеðатóðи на 1-4°Ñ ó ïеðøі äні віä 
ïо÷аткó ëікóваннÿ (ïðо моæëивістü такоãо 
óскëаäненнÿ батüки õвоðиõ ïоïеðеäæóва-
ëисü äо ïо÷аткó ëікóваннÿ). Òакоæ ó 7 õво-
ðиõ ó ïеðøі 2 äоби ïісëÿ ввеäеннÿ ÏÌÊ 
сïостеðіãаëисü боëі ó кісткаõ, а в 9 виïаä-
каõ – ãоëовний біëü, ïіäвищеннÿ темïеðа-
тóðи тіëа äо 38-40° ó 13 õвоðиõ, ëомота в 
сóãëобаõ – ó 9 õвоðиõ, ãоëовний біëü – ó 8 
õвоðиõ, сонëивістü – ó 1 õвоðоãо.

Òаким ÷ином, ëікóваннÿ ÏÏÊ ïоміт-
но вïëиває на кістковó тканинó ïðотÿãом 
óæе ïеðøиõ 2-4 інôóçій. Ëікóваннÿ ïіäви-
щóє м’ÿçовó сиëó, çниæóє кіëüкістü ïеðе-
ëомів та ïіäвищóє мобіëüністü õвоðиõ. Óсі 
ці çміни ïовинні вïëивати на ãістомоðôо-
метðи÷ні ðеçóëüтати, що бóäе ïðеäметом 
ïоäаëüøоãо наøоãо äосëіäæеннÿ. Ñëіä та-
коæ çаçна÷ити, що ïðеïаðати ïаміäðоново¿ 
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кисëоти не çмінюютü ãенети÷ний äеôект, 
що ëеæитü в основі ÏËÊ, й томó ëікóваннÿ 
є тіëüки симïтомати÷ним. Îскіëüки ïісëÿ 
ïðиçна÷еннÿ ÏÏÊ моæе ðоçвинóтисü ãіïо-
каëüцієміÿ, обов’ÿçковою óмовою ëікóван-
нÿ є ëабоðатоðний контðоëü ðівнÿ Ñа в си-
ðоватці та наäоëóæеннÿ йоãо äеôіцитó віä-
ïовіäними ïðеïаðатами. Ïокаçано такоæ 
ïðиçна÷еннÿ активно¿ ôоðми вітамінó D. 
На сüоãоäні невіäомо, ÿк äовãо ïовинно ïðо-
äовæóватисü ввеäеннÿ бісôосôонатів ó äі-
тей, невіäома й оïтимаëüна ïðоãðама ëікó-
ваннÿ. Аëе моæна ствеðäæóвати, що ïðе-
ïаðати ïаміäðоново¿ кисëоти в ïоєäнанні ç 
остеоãеноном та аëüôакаëüциäоëом є оäни-
ми ç найеôективніøиõ на сüоãоäні.

Ïðовеäена меäикаментоçна ïіäãотов-
ка äоçвоëиëа нам çастосóвати новó такти-
кó ëікóваннÿ äеôоðмацій кісток ó äітей ç 
ÏËÊ. Ó 12 виïаäкаõ бóëо ïðовеäено коðи-
ãóю÷і остеотомі¿ кісток ниæніõ кінцівок іç 
çастосóваннÿм бëокóю÷иõ інтðамеäóëÿð-
ниõ стðиæнів, а в 5 ïацієнтів – іç çастосó-
ваннÿм теëескоïі÷но¿ констðóкці¿, що «ðос-
те». Ó çв’ÿçкó ç тим, що консоëіäаціÿ кістки 
в äіëÿнці остеотомі¿ ïісëÿ інтðамеäóëÿðно-
ãо остеосинтеçó сïовіëüнюєтüсÿ в баãатüоõ 
õвоðиõ на ÏËÊ, що отðимóютü ïаміäðоно-
вó кисëотó [18], оïеðативні втðó÷аннÿ ми 
ïðовоäиëи ÷еðеç 4-6 міс. ïісëÿ ïðовеäеннÿ 
кóðсó ÏÏÊ. 

Викоðистаннÿ констðóкцій, що «ðос-
тóтü», ïðи оïеðативниõ втðó÷аннÿõ ïðи 
коðекці¿ äеôоðмацій äовãиõ кісток та мета-
ëоостеосинтеçі ïðи ¿õ ïатоëоãі÷ниõ ïеðеëо-
маõ бóëо ïðовеäено в 5 ïацієнтів: ïðи ко-
ðиãóю÷ій äеваðиçóю÷ій сеãментаðній осте-
отомі¿ стеãна в 4 ïацієнтів, ó томó ÷исëі в 
оäноãо ç ниõ äëÿ коðекці¿ обоõ стеãон та ãо-
міëок та в оäноãо ïацієнта ïðи ïатоëоãі÷но-
мó ïеðеëомі стеãна (ðис. 1).

Ñеðеä неäоëіків викоðистаннÿ äано¿ так-
тики ëікóваннÿ ïотðібно акцентóвати óваãó 
на çна÷ній ваðтості ïðеïаðатів ïаміäðоно-
во¿ кисëоти та теëескоïі÷ниõ констðóкцій, 
що «ðостóтü», моæëивості çастосóваннÿ ïо-
äібноãо ëікóваннÿ ëиøе в сïеціаëіçованиõ 
çакëаäаõ наøо¿ кðа¿ни. 

Викоðистана нами метоäика оïеðатив-
ноãо втðó÷аннÿ іç çастосóваннÿм констðóк-
ці¿, що «ðосте», ïеðеäба÷аëа ïðоõоäæеннÿ 
äистаëüно¿ çони ðостó стеãново¿ кістки та 

ïðоксимаëüно¿ çони ðостó веëикоãоміëко-
во¿ кістки. Ñïостеðеæеннÿ çа оïеðованими 
ïацієнтами в äинаміці ÷еðеç тðи ðоки ïіс-
ëÿ оïеðаці¿ не виÿвиëо неãативниõ насëіä-
ків ïðоõоäæеннÿ ðостковиõ çон: ðіст стеã-
ново¿ та веëикоãоміëково¿ кісток ó äовæи-
нó не ïоðóøóвавсÿ, в оïеðованиõ ïацієнтів 
бóëи віäсóтні ïатоëоãі÷ні ïеðеëоми та не 
ðоçвиваëисÿ äеôоðмаці¿ стеãново¿ та веëи-
коãоміëково¿ кісток.

Ïотðібно наãоëосити, що бëокóю÷ий 
стðиæенü, що «ðосте», ïотðібно ðоçãëÿäати 
не ëиøе ÿк еôективнó констðóкцію, що ви-
коðистовóєтüсÿ ïðи метаëоостеосинтеçі в 
õіðóðãі÷номó ëікóванні ïацієнтів ç НÎ, аëе 
й ÿк інтðамеäóëÿðний «енäоïðотеç» кіст-
ки, ÿкий ствоðює ¿¿ метаëокаðкас, ïосиëює 
¿¿ меõані÷нó сïðомоæністü та ïоïеðеäæає 
виникненнÿ ïовтоðниõ ïатоëоãі÷ниõ ïеðе-
ëомів кісток та ¿õ äеôоðмацій. 

Âèñíîâêè.

1. Ìеäикаментоçна теðаïіÿ ïðи неäо-
сконаëомó остеоãенеçі є ïатоãенети÷но об-
ãðóнтованою та еôективною, çменøóє стó-
ïінü остеоïоðоçó та кіëüкістü ïатоëоãі÷ниõ 
ïеðеëомів äовãиõ кісток, ïовинна ïðовоäи-
тисü в óсіõ õвоðиõ. Вибіð сõеми ëікóван-
нÿ çаëеæитü віä çмін стðóктóðно-ôóнкціо-
наëüноãо станó кістково¿ тканини.

2. Çастосóваннÿ ïðеïаðатів ïаміäðоново¿ 
кисëоти є біëüø еôективним та ïеðсïек-
тивним, ніæ теðаïіÿ іç çастосóваннÿм ін-
øиõ антиðеçоðбентів. Ïðи ній çа äаними 
ðентãенäенситометðи÷ноãо метоäó äосëі-
äæеннÿ Z-кðитеðій ïіäвищивсÿ на 1,11, а 
ïðи теðаïі¿ іç çастосóваннÿм інøиõ анти-
ðеçоðбентів – на 0,39.

3. Антиостеоïоðоти÷на теðаïіÿ, що ïðо-
воäиëасü, в óсіõ õвоðиõ ïðиçвеëа äо ïоçи-
тивно¿ кëіні÷но¿ äинаміки, ÿка ïðоÿвëÿëасü 
ó çниæенні ÷астоти ïеðеëомів, çменøенні 
або çникненні боëüовоãо синäðомó, наðос-
танні ðóõово¿ активності. 

4. Çастосóваннÿ бëокóю÷иõ стðиæнів, 
що «ðостóтü», ïðи õіðóðãі÷номó ëікóван-
ні ïацієнтів іç вðоäæеною ëамкістю кіс-
ток ðаçом ç аäекватною меäикаментоçною 
антиостеоïоðоти÷ною теðаïією є ïеðсïек-
тивним наïðÿмком ëікóваннÿ оðтоïеäи÷но¿ 
ïатоëоãі¿ ó õвоðиõ на ïатоëоãі÷нó ëамкістü 
кісток.
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Ðèñ. 1. Êë³í³÷íèé ïðèêëàä зàñòîñóâàííÿ ³íòðàìåäóëÿðíî¿ êîíñòðóêö³¿, щî «ðîñòå», â хâîðîãî Ê. 9 ðîê³â з ² 
òèïîì ÍÎ, ðåöèäèâîì äåфîðìàö³¿ ë³âî¿ ñòåãíîâî¿ ê³ñòêè ï³ñëÿ âèêîíàííÿ êîðèãóþ÷èх îñòåîòîì³é òà ïðî-
ñòî¿ ³íòðàìåäóëÿðíî¿ ф³êñàö³¿ бëîêóþ÷èì ñòðèжíåì: a-b) бàãàòîïëîщèííà äåфîðìàö³ÿ îбîх ñòåãíîâèх 
ê³ñòîê з ³íòðàìåäóëÿðíîþ ф³êñàö³ºþ ñòðèжíåì Бîãäàíîâà ë³âî¿ ñòåãíîâî¿ ê³ñòêè – ïðîð³зóâàííÿ òà ì³-
ãðàö³ÿ ñòðèжíÿ; c-d) ñòàí ï³ñëÿ îïåðàòèâíîãî ë³êóâàííÿ – êîðèãóþ÷èх ñåãìåíòàðíèх îñòåîòîì³é ³з âêî-
ðî÷åííÿì ë³âî¿ ñòåãíîâî¿ ê³ñòêè з ф³êñàö³ºþ ³íòðàìåäóëÿðíèì бëîêóþ÷èì ñòðèжíåì; ³) äåфîðìàö³ÿ ñòåã-
íîâî¿ ê³ñòêè (àíòåêóðâàö³ÿ òà âàðóñ) íà ð³âí³ äèñòàëüíî¿ ìåòàф³зàðíî¿ ä³ëÿíêè íèж÷å ð³âíÿ бëîêóâàí-
íÿ ñòðèжíÿ; f-g) ф³êñàö³ÿ ë³âî¿ ñòåãíîâî¿ ê³ñòêè ³íòðàìåäóëÿðíèì ñòðèжíåì, щî «ðîñòå». Çàñòîñóâàííÿ 
òåëåñêîï³÷íîãî ñòðèжíÿ, щî «ðîñòå», ñòàëî êëþ÷îâîþ ïîзèö³ºþ â íîâ³é òàêòèö³ ë³êóâàííÿ òà äîзâîëèëî 

âèä³ëèòè ¿¿ îñíîâí³ ïåðåâàãè:

– ïоïеðеäæеннÿ ðециäивів äеôоðмацій та ïатоëоãі÷ниõ ïеðеëомів äовãиõ кісток, ÿке ïов’ÿçане ç ðостом 
õвоðо¿ äитини;

– моæëивістü оäномоментно¿ коðекці¿ баãатоïëощинниõ äеôоðмацій äекіëüкома остеотоміÿми та стабіëü-
ний метаëоостеосинтеç;

– ëеãкó çамінó комïонентів стðиæнÿ ïðи ïоäаëüøиõ втðó÷аннÿõ, що ïов’ÿçане ç ãотовністю канаëó та віä-
ïовіäно çменøеннÿ тðавмати÷ності майбóтніõ оïеðативниõ втðó÷анü;

– ó сóкóïності ç меäикаментоçною коðекцією стðóктóðно-ôóнкціонаëüноãо станó кістково¿ тканини ðаннÿ 
активіçаціÿ ïацієнтів, ¿õ веðтикаëіçаціÿ та, ÿк насëіäок, моæëивістü çменøеннÿ ÿвищ втоðинноãо (імобіëі-
çаційноãо) остеоïоðоçó.
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5. Ó ïацієнтів ç ÏËÊ теëескоïі÷ні кон-
стðóкці¿, що «ðостóтü», виконóютü ôóнк-
цію інтðамеäóëÿðноãо «енäоïðотеçó» кіст-
ки, ïосиëюютü ¿¿ меõані÷ні вëастивості; 
äоçвоëÿютü ïоïеðеäити виникненнÿ ïато-
ëоãі÷ниõ ïеðеëомів та ðециäив äеôоðма-
цій äовãиõ кісток, віäновити або ïокðащити 
ôóнкцію õоäüби та оïоðи.
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СИСТЕМНЫЙ УРОВЕНЬ ФАКТОРА НЕКРОЗА ОПУХОЛИ–α 
(ФНО-α) И ЕГО ДИНАМИКА НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ У 

БЕРЕМЕННЫХ С ОСТЕОПЕНИЕЙ И ПЕРИНАТАЛЬНЫМ 
ИНФИЦИРОВАНИЕМ
Зелинский А.А., Манасова Г.С. 

Одесский национальный медицинский университет

Воçникающаÿ ïðи беðеменности иммó-
носóïðессиÿ носит тðанçитоðный õаðак-
теð, обóсëовëивает сниæение çащитныõ 
сиë оðãаниçма и ïðеäðасïоëаãает к ðаçви-
тию бактеðиаëüной и виðóсной инôекции. 
Активациÿ ïеðсистиðóющей инôекции 
воçмоæна ïðи ëюбом наðóøении ãомеоста-
çа в оðãаниçме беðеменной [1, 2, 3]. 

Èммóноëоãи÷ескаÿ тоëеðантностü мате-
ðинскоãо оðãаниçма к антиãенам ïëоäа от-
цовскоãо ґенеçа обóсëавëиваетсÿ иммóно-
сóïðессивным äействием ðÿäа ãоðмонов 
(õоðиони÷еский ãонаäотоðïин, ïëацентаð-
ный ëактоãен и äð.) и сïециôи÷ескиõ беë-
ков ïëаценты (α-ôетоïðотеин, тðоôобëа-
сти÷еский β-1 ãëикоïðотеиä и äð). В ïоäа-
вëении иммóнныõ ðеакций иçвестнаÿ ðоëü 
ïðинаäëеæит такæе ðÿäó кëето÷ныõ эëе-
ментов (Ò- и В-ëимôоцитам, макðоôаãам, 
ãðанóëоцитам и äð) и высокоактивным им-
мóномоäóëиðóющим цитокинам (ôактоð 
некðоçа оïóõоëи-α (ФНÎ-α), тðансôоð-
миðóющий ôактоð ðоста, интеðëейкины и 
äð), котоðые обëаäают ваçо- и миотðоïной 
активностüю, óвеëи÷ивают сокðатитеëü-
нóю сïособностü матки [4, 5, 6, 7, 8.].

ФНÎ-α в настоÿщее вðемÿ ðассматðива-
етсÿ как кëю÷евой ðеãóëÿтоð восïаëитеëü-
ноãо и иммóноëоãи÷ескоãо ответов, ó÷а-
ствóющий в ïатомеõаниçмаõ системныõ 
çабоëеваний ïосðеäством стимóëÿции аä-
ãеçии нейтðоôиëов, моноцитов, ëимôоци-
тов и эоçиноôиëов к кëеткам энäотеëиÿ [8]. 
Данный цитокин ó÷аствóет в ïаðакðинной 
ðеãóëÿции ðемоäеëиðованиÿ костной тка-
ни, окаçываÿ неïосðеäственное вëиÿние на 
ôóнкционаëüнóю активностü остеокëастов 
[9].

Внеçаïнаÿ ïðоäóкциÿ боëüøоãо коëи-
÷ества ФНÎ иëи еãо синтеç на ïðотÿæе-
нии äëитеëüноãо ïеðиоäа иãðают основнóю 
ðоëü в синäðоме системноãо восïаëитеëü-
ноãо ответа ïðи остðаõ и õðони÷ескиõ ин-
ôекциÿõ [10, 11]. 

Öåëüþ ðаботы ÿвиëосü иссëеäование си-
стемноãо óðовнÿ ФНÎ-α и еãо äинамики на 
ôоне комïëексноãо ëе÷ениÿ (иммóномоäó-
ëÿтоðа в со÷етании с каëüцийсоäеðæащим 
ïðеïаðатом) ó беðеменныõ с остеоïенией и 
веðиôициðованным ïеðинатаëüным инôи-
циðованием. 

Ìàòåðèàëы è ìåòîäы. В õоäе иссëеäова-
ниÿ 235 беðеменныõ с остеоïенией и веðи-

НАШ ОПЫТ КОРРЕКЦИИ СОСТОЯНИЯ 
КОСТНОЙ ТКАНИ И ХИРУРГИЧЕСКО-

ГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ У БОЛЬНЫХ С 
НЕСОВЕРШЕННЫМ ОСТЕОГЕНЕЗОМ

Гук Ю.М., Кинча-Полищук Т.А., Зима А.М., 
Марциняк С.М.

Ðåзþìå. В статüе ïðеäставëен совðеменный ïоä-
õоä к тактике ëе÷ениÿ боëüныõ с оðтоïеäи÷еской 
ïатоëоãией ïðи несовеðøенном остеоãенеçе, оïи-
сано ïеðсïективное наïðавëение меäикаметоçной 
коððекции состоÿниÿ костной ткани, õиðóðãи÷е-
скоãо ëе÷ениÿ ïатоëоãи÷ескиõ ïеðеëомов и осевыõ 
äеôоðмаций äëинныõ костей. Автоðами ïðовеäен 

анаëиç ðеçóëüтатов ëе÷ениÿ 22 ïациентов с ис-
ïоëüçованием станäаðтныõ метоäик и 5 боëüныõ 
с несовеðøенным остеоãенеçом с исïоëüçованием 
новой тактики, котоðаÿ вкëю÷ает ïðименение ïа-
тоãенети÷ески обóсëовëенной антиостеоïоðоти÷е-
ской теðаïии и «ðастóщиõ» теëескоïи÷ескиõ ин-
тðамеäóëÿðныõ костðóкций; ÷етко óстановëена и 
объективно äокаçана эôективностü и ïеðсïектив-
ностü оïисанной метоäики как с ëе÷ебныõ, так и с 
ïðоôиëакти÷ескиõ ïоçиций.

Ключевые слова: несовеðøенный остеоãенеç, осте-
оïоðоç, ïеðеëомы, äеôоðмации, меäикаментоçное 
и õиðóðãи÷еское ëе÷ение.
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ôициðованным TORCH-инôициðованием 
быëи ðаçäеëены на 3 ãðóïïы. В ïоäãðóï-
ïó 1А воøëи 96 ïациенток с выðаæенными 
кëини÷ескими ïðоÿвëениÿми инôициðова-
ниÿ в виäе вентðикóëомеãаëии, ãиïеðэõо-
ãенноãо киøе÷ника ó ïëоäа в со÷етании с 
отеком и ãиïеðтðоôией ïëаценты, маëо- и 
мноãовоäием. Данной ãðóïïе с цеëüю коð-
ðекции остеоïении быë наçна÷ен каëüций-
соäеðæащий ïðеïаðат сóïðакаë (цитðат-
наÿ ôоðма каëüциÿ в со÷етании с витами-
ном D, цинком и маãнием) ïо 1 табëетке 2 
ðаçа в äенü в те÷ение 1 месÿца, а такæе 
иммóноãëобóëин ÷еëовека ноðмаëüный ïо 
1,5 мë (1 äоçа), на кóðс – 5 инъекций с ин-
теðваëом в 3 äнÿ. 

Ïоäãðóïïó 1Á составиëи 88 беðеменныõ 
с каðтиной óмеðенноãо маëо- и мноãовоäиÿ. 
Ïациенткам äанной ãðóïïы быë наçна÷ен 
тоëüко сóïðакаë ïо 1 табëетке 2ðаçа в äенü 
в те÷ение 1 месÿца. 

Ïоäãðóïïа Ñ состоÿëа иç 51 беðеменной 
(óмеðенное маëо- и мноãовоäие), котоðые 
ïоëó÷аëи тðаäиционное ëе÷ение каëüций-
соäеðæащим ïðеïаðатом (каëüцемин ïо 1 
табëетке 2 ðаçа в äенü в те÷ение месÿца).

Ïðеäëоæенный кóðс ëе÷ениÿ ïðовоäиëсÿ 
в сðоке беðеменности 26-30 иëи 30-34 неäе-
ëи, коãäа набëюäаетсÿ активнаÿ минеðаëи-
çациÿ скеëета ïëоäа и ïотеðи каëüциÿ оðãа-
ниçмом матеðи çна÷итеëüно воçðастают.

Ïо воçðастномó составó и антðоïоме-
тðи÷еским äанным, õаðактеðó анамнести-
÷ескиõ äанныõ, сомати÷еским ïðобëемам, 
ïаðитетó ðоäов ãðóïïы не имеëи сóще-
ственныõ ðаçëи÷ий.

Все æенщины ïðоøëи ïоëное кëини-
ко-ëабоðатоðное обсëеäование в соответ-
ствии с ðеãëаментиðóющими ïðикаçами 
ÌÇ Óкðаины. 

Ñоäеðæание в кðови ФНÎ-α иссëеäо-
ваëосü метоäом твеðäоôаçноãо õемиëюми-
несцентноãо иммóноôеðментноãо анаëиçа с 
ïомощüю анаëиçатоðа «IMMULITE-1000», 
в автомати÷еском ðеæиме выïоëнÿющеãо 
все этаïы анаëиçа с высокой то÷ностüю и 
÷óвствитеëüностüю.

Ìетоäом óëüтðаçвóковой äенситоме-
тðии ïÿто÷ной кости оïðеäеëÿëосü стðóк-
тóðное состоÿние костной ткани с ïомо-
щüю аïïаðата Sonost-2006 (Þæнаÿ Êоðеÿ) 
на основании иçмеðениÿ инäекса æестко-

сти кости (ÈÆÊ) и откëонений от ïиковой 
(Ò-кðитеðий) и воçðастной (Z-кðитеðий) 
костной массы. 

Ðåзóëüòàòы èññëåäîâàíèÿ è îбñóжäå-
íèå. На ôоне ïðовоäимой теðаïии набëю-
äаëисü сëеäóющаÿ äинамика äенситоме-
тðи÷ескиõ ïокаçатеëей. Èнäекс æестко-
сти кости (ÈÆÊ), отðаæающий не тоëüко 
ïëотностü ткани, но и состоÿние костныõ 
тðабекóë – иõ коëи÷ество, оðиентацию, на-
ëи÷ие микðоïовðеæäений, на ôоне ëе÷е-
ниÿ õаðактеðиçоваëсÿ äостовеðным óëó÷-
øением на ôоне комïëексноãо ëе÷ениÿ 
тоëüко в ïоäãðóïïе 1А (72,6±0,5% ïðотив 
74,6±0,5%%, ð≤0,002). В ïоäãðóïïаõ 1Á и 1В 
ÈÆÊ äо ëе÷ениÿ соответствоваë 74,9±0,7% 
и 79,0±1,4%, ïосëе ëе÷ениÿ – 75,8±0,7%, 
(p=0,18) и 80,0±1,2%, (p=0,34), т. е. стати-
сти÷ески çна÷имоãо óëó÷øениÿ стðóктóðы 
кости в этиõ ãðóïïаõ не набëюäаëосü. 

В ïоäãðóïïаõ ²А (-1,75±0,04 ïðо-
тив -1,6±0,04 SD, ð≤0,002) и ²Á (-1,4±0,03 
ïðотив -1,3±0,04 SD, ð<0,01) ïосëе ïðо-
веäенноãо ëе÷ениÿ статисти÷ески çна÷имо 
сниçиëсÿ T-кðитеðий, котоðый ïðеäстав-
ëÿет собой ðаçницó меæäó ïокаçатеëÿ-
ми минеðаëüной костной массы и ïëотно-
сти костной ткани ó обсëеäóемоãо и сðеä-
нетеоðети÷еским ïиком этиõ ïокаçатеëей 
в воçðасте 35 ëет, ÷то свиäетеëüствоваëо 
о ïоëоæитеëüном вëиÿнии комïëексной те-
ðаïии и теðаïии сóïðакаëом. В ïоäãðóï-
ïе 1В çна÷имыõ иçменений Ò-кðитеðиÿ не 
ïоëó÷ено (-1,28±0,03 ïðотив -1,25±0,01 SD, 
p>0,05). 

Что касаетсÿ откëонениÿ от воçðаст-
ной ноðмы массы костной ткани, иçмене-
ниÿ быëи неçна÷итеëüными во всеõ ãðóï-
ïаõ и составиëи в ïоäãðóïïе 1А -1,80±0,04 
ïðотив -1,74±0,04 SD, (p≤0,26), в ïоäãðóï-
ïе 1Á -1,33±0,03 ïðотив -1,30±0,03 SD, 
(p≤0,20) и в ïоäãðóïïе 1В -1,30±0,04 ïðо-
тив -1,27±0,04 SD, (p≤0,33) (табë.1). 

Ñоãëасно меæäóнаðоäным станäаðтам 
контðоëÿ ëе÷ениÿ остеоïоðоçа, çа ïðоме-
æóток вðемени в 2 месÿца ïоëó÷итü óëó÷-
øение стðóктóðноãо состоÿниÿ кости и óве-
ëи÷ение массы костной ткани невоçмоæ-
но. Ïо-виäимомó, эôôективностü ïðовоäи-
мой теðаïии çакëю÷аетсÿ в том, ÷то ïðо-
цесс ïотеðи минеðаëüной ïëотности кост-
ной ткани не ïðоãðессиðóет, о ÷ем свиäе-
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теëüствóет отсóтствие отðицатеëüной äи-
намики äенситометðи÷ескиõ ïокаçатеëей.

Что касаетсÿ äинамики иссëеäóемоãо 
ïðовосïаëитеëüноãо цитокина, ïðименение 
ïðеäëоæенноãо ëе÷ениÿ ïðивеëо к сниæе-
нию концентðации ФНÎ-α во всеõ ãðóïïаõ, 
ïðи этом в ïоäãðóïïаõ IA (с 12,98±0,2 äо 
10,3±0,6 ïã/мë, ð<0,0001) и IB (c 10,3±0,2 
äо 9,47±0,2 ïã/мë, ð<0,0001) óменüøение 
еãо óðовнÿ быëо статисти÷ески äостовеð-
ным, тоãäа как в ïоäãðóïïе IB соäеðæание 
сниçиëосü неçна÷итеëüно (с 8,47±0,3 äо 
7,94±0,3 ïã/мë, ð≤0,08) (ðис.1).

Ðèñ. 1. Äèíàìèêà ñîäåðжàíèÿ ÔÍÎ-α íà фîíå ëå-
÷åíèÿ.

Ïðиме÷ание: ïоäãðóïïа IA и IÁ –p<0,0001; ïо-
äãðóïïа IВ – ð<0,08

Çàêëþ÷åíèå. Ïо-виäимомó, комïëексное 
ëе÷ение беðеменныõ с остеоïенией и ïеðи-
натаëüным инôициðованием, вкëю÷ающее 
натóðаëüный ÷еëове÷еский иммóноãëобó-
ëин в со÷етании с сóïðакаëом, сïособствóет 
ноðмаëиçации наðóøенноãо иммóноëоãи÷е-
скоãо ðавновесиÿ. Веðоÿтно, сниæение ïðо-
äóкции оäноãо иç самыõ аãðессивныõ ïðо-
восïаëитеëüныõ цитокинов, обëаäающеãо 
остеокëастактивиðóющим äействием, со-
ïðовоæäаетсÿ стабиëиçацией костно-мине-
ðаëüноãо обмена и стðóктóðноãо состоÿниÿ 
костной ткани. Данный ôакт моæно объÿс-
нитü с то÷ки çðениÿ особенностей ïатоме-
õаниçмов воçникновениÿ остеоïении ó бе-

ðеменныõ с ïеðинатаëüными инôекциÿми, 
коãäа всëеäствие äëитеëüной ïеðсистенции 
воçбóäитеëÿ веäóщее çна÷ение ïðиобðета-
ет синäðом системной восïаëитеëüной ðе-
акции. Ïðеäëоæеннóю комïëекснóю теðа-
ïию моæно с÷итатü эôôективным ïатоãе-
нети÷ески обоснованным метоäом, наïðав-
ëенным на ïðоôиëактикó ðаçвитиÿ остео-
ïении и соõðанение минеðаëüной ïëотности 
костной ткани в ïðоцессе ãестации, осëоæ-
ненной ïеðинатаëüным инôициðованием.
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Таблица 1. Динамика денситометрических показателей структурного состояния костной ткани на фоне тера-
пии

Ïокаçатеëü ²А ²Á 1В

ÈÆÊ, %
До ëе÷ениÿ 72,6±0,5 74,9±0,7 79,0±1,4

Ïосëе 74,6±0,5 75,8±0,7 80,0±1,2
t (p) t=2,84; p≤0,002 t=0,91; p≤0,18 t=0,41; p≤0,34

T- кðитеðий (-SD)
До ëе÷ениÿ 1,75±0,04 1,40±0,03 1,28±0,02

Ïосëе 1,60±0,04 1,30±0,04 1,25±0,02
t (p) t=3,0; p≤0,002 t=2,27; p≤0,01 t=1,01; p≤0,16

Z-кðитеðий (-SD)
До ëе÷ениÿ 1,80±0,04 1,33±0,03 1,30±0,04

Ïосëе 1,74±0,04 1,30±0,03 1,27±0,04
t (p) t=0,66; p≤0,26 t=0,83; p≤0,20 t=0,45; p≤0,33


