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Вступ. Недосконалий остеогенез (НО), або 
хвороба крихких кісток, є генетичним захворю-
ванням сполучної тканини, яке характеризується 
крихкістю кісток та підвищеним ризиком пере-
ломів від легкої травми. Клінічний спектр даної 
недуги є надзвичайно широким, починаючи від 
смертельних випадків у перинатальному періоді, 
до симптомів, які дуже важко виявити в більш 
пізньому віці, оскільки захворювання може 
перебігати під маскою раннього остеопорозу. 
Пацієнти з НО можуть мати затримку в зрос-
ті, вормієві кістки (ossa Wormiana), сколіоз та 
екстраскелетні прояви, такі як недосконалий 
дентиногенез (dentinogenesis imperfecta), втрату 
слуху, макроцефалію, блакитні склери, бочкопо-
дібну деформацію грудної клітки, гіпермобіль-
ність суглобів [1].

Близько 85-90% пацієнтів з НО мають пору-
шення будови колагену І типу, основного струк-
турного компонента позаклітинного матриксу 
кістки, шкіри та сухожилків, яке обумовлене му-
таціями, що передаються аутосомно-домінант-
ним типом успадкування. У 1979 році Сіленс 
описав класичну клінічну картину НО [2]. Він 
розділив НО на чотири типи, які ґрунтувалися 
на клінічних та рентгенологічних особливостях. 
Поступово молекулярні та біологічні досліджен-
ня показали, що легка форма НО І типу за Сілен-
сом викликана кількісними дефектами колагену 
І типу [3]. У хворих із І типом НО синтезується 
менша кількість нормального за структурою ко-
лагену І типу, що пов’язано із Null COL1A1 алел-
лю та відносним збільшенням співвідношення 
COL2/COL1 [3].

Помірні та тяжкі форми НО, які успадкову-
ються за аутосомно-домінантним типом, обумов-

AN UPDATE ON OSTEOGENESIS IMPERFECTA

НЕДОСКОНАЛИЙ ОСТЕОГЕНЕЗ: НОВИЙ ПОГЛЯД НА 
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Background. Osteogenesis imperfecta (OI), also 
known as brittle bone disease, is a genetic disorder of 
connective tissue characterized by fragile bones and 
a susceptibility to fracture from mild trauma. The 
clinical range of this condition is extremely broad, 
ranging from lethal cases in the perinatal period to 
cases that may be difficult to detect in later life and 
can pretend early osteoporosis. Patients with OI may 
have growth deficiency, wormian bones, scoliosis 
and extraskelatal manifestations such as defective 
tooth formation (dentinogenesis imperfecta), hearing 
loss, macrocephaly, blue sclerae, barrel chest up to 
hyperlaxity of joints and ligaments (1).

About 85-90% of patients with clinical OI have 
abnormalities of type I collagen, the major structural 
component of the extracellular matrix of bone, 
skin and tendon, caused by an autosomal dominant 
pattern. Classical OI has been described by Sillence 
in 1979 (2). He divided OI into four subtypes, based 
on clinical and radiographic features. Consecutively 
molecularbiological studies have shown that the 
mild Sillence type I OI is caused by quantitiative 
defects in type I collagen (3). Individuals with type 
I OI synthesize a reduced amount of structurally 
normal type I collagen because of a null COL1A1 
allele, with a relative increase in the COL2/COL1 
ratio (3). 

The moderate and severe types of autosomal 
dominant OI are caused by structural defects in one 
of the two chains encoding for the type I collagen 
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лені структурними дефектами в одному із двох 
ланцюгів колагену І типу [4]. При II, III та IV ти-
пах НО синтезується нормальний колаген та ко-
лаген зі структурними дефектами.

Дослідження, проведенні за останні роки, 
встановили генетичне підгрунтя стосовно рід-
кісних рецесивних форм НО [5]. НО з ауто-
сомно-рецесивним шляхом успадкування, зу-
мовлений дефектом білків комплексу проліл-3-
гідроксилази-1 (P3H1), CRTAP [6, 7], LEPRE1 і 
PPIB або мутації генів FKBP10, SERPINH1 [4]. 
Близько 5% випадків НО не пов’язані з жодним 
дефектом колагену І типу чи комплексу P3H1.

Клінічна характеристика та типи НО
Оскільки різні типи НО мають різноманітну 

симптоматику, клінічні прояви відрізняються за 
часом маніфестації, тому термін встановлення 
діагнозу буде також різним. У більшості дітей із 
класичним перебігом НО необтяжений сімейний 
анамнез, зумовлений мозаїцизмом хвороби в їх 
батьків [8].

Пренатально тяжкі типи НО важко відрізни-
ти від танатоформної дисплазії (місенс мутація 
рецептора фактора росту фібробластів-3), кампо-
мелічної дисплазії (мутація гена SOX9) та ахон-
дрогенезу I типу (тип 1А – етіологія невідома, 
тип 1В обумовлений мутаціями в гені SLC26A2). 
Ключовим діагностичним моментом НО є уза-
гальнення характеру дефектів сполучної ткани-
ни, які можуть бути в різноманітних комбінаціях, 
зокрема, вади обличчя (череп має трикутну фор-
му або сплощений, блакитні склери, жовтуватий 
або опаловий колір зубів), макроцефалія, дефор-
мація грудної клітки (бочкоподібна або воронко-
подібна), гіпермобільність суглобів, морфологіч-
ні зміни хребців, затримка зросту. Якщо діагноз 
все ще залишається під сумнівом, біохімічні тес-
ти колагену та дослідження ДНК можуть надати 
корисну інформацію про наявність мутації.

Згідно запропонованої Сіленсом класифікації 
[2], яка ґрунтується на основі клінічних та 
рентгенологічних критеріїв, розрізняють 
чотири типи недуги. Всі вони мають аутосомно-
домінантний тип успадкування. Хоч згодом 
лабораторні дослідження вдосконалилися, проте 
запропонована класифікація використовується 
по сьогоднішній день. Недавно було додано 
нові типи НО з V по XI, які мають аутосомно-
рецесивний тип успадкування [4] (табл. 1). Вони 
характеризуються іншими критеріями, ніж типи 
I-IV (OMIM (медична база даних, в якій збира-
ється інформація про відомі захворювання з ге-

heterotrimer (4). In types II, III and IV a mixture 
of normal collagen and collagen with a structural 
defect is synthesized. 

Developments in recent years have shown the 
genetic background of relatively rare recessive OI 
(5). Autosomal recessive OI is caused by defects 
in proteins of the prolyl-3-hydroxylation (P3H1) 
complex, CRTAP (6, 7), LEPRE1 and PPIB or 
helical folding (FKBP10, SERPINH1) (4). About 
5% of OI cases are not caused by defects in either, 
type I collagen or the P3H1 complex. 

Clinical Characteristics and Types of OI
Because the types of OI vary widely in symptoms, 

clinical appearance and in their onset, the diagnosis 
varies with the age of the individuals. A positive 
family history is usually not present, because 
appearance of classical OI in children of unaffected 
parents is caused by parental mosaicism (8).

Prenatally, severe types may be difficult to 
distinguish from thanatophoric dysplasia (missense 
mutations in fibroblast growth factor receptor-3), 
campomelic dysplasia (mutations in or near the SOX9 
gene), and achondrogenesis type I (type 1A etiology 
is unknown, type 1B is caused by mutations in the 
SLC26A2 gene). The key diagnostic element for OI 
is the generalized nature of the connective tissue 
defect with facial features (flat midface, triangular 
shape, blue sclerae, yellowish or opalescent teeth), 
relative macrocephaly, thoracic deformations, 
like barrel chest or pectus excavatum, joint laxity, 
morphologic changes of the vertebrae and growth 
deficiency, present in variable combinations in each 
case. When a diagnosis is still in doubt, collagen 
biochemical tests and DNA sequencing provide 
helpful information on the presence of a mutation.

The classification proposed by Sillence (2) 
is based on clinical and radiographic criteria 
that distinguished four types. The Sillence types 
have autosomal dominant inheritance. Although, 
laboratory practice has subsequently developed, the 
classification is still in use. More recently the types 
of OI have been extended to the autosomal recessive 
types V through XI (4) (table 1), although they are 
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нетичним компонентом) 166200, 166210, 259420, 
166220). Клінічно рецесивні форми НО поді-
бні до НО типу I та III, проте на відміну від них 
пацієнти мають білі склери [6, 9].

І тип НО є найлегшою формою захворюван-
ня. Переломи виникають постнатально та зазви-
чай частота переломів знижується або навіть 
припиняється після періоду статевого дозріван-
ня. Ризик переломів при НО І типу зростає після 
настання менопаузи в жінок та після 60-річного 
віку в чоловіків [10].

Пацієнти із І типом НО мають блакитні скле-
ри, підвищену схильність до крововиливів (за 
петехеально-плямистим типом). Може реєстру-
ватися зниження слуху або гіпермобільний син-
дром. Спостерігається незначна затримка зросту 
та легкі деформації довгих трубчастих кісток. На 
підставі наявності або відсутності недосконало-
го дентиногенезу виділяють НО підтипи А і В. 

НО II типу супроводжується дуже високою 
перинатальною смертністю, випадки виживання 
до року та довше не реєструвалися. Такі діти час-
то народжуються недоношеними та не відпові-
дають своєму гестаційному віку. Нижні кінцівки 
знаходяться в положенні жабки: із зігнутими кін-

defined by different criteria than types I-IV (OMIM 
166200, 166210, 259420, 166220). Clinical, the 
recessive forms of OI overlap with types I and III OI 
but have the distinction of white sclerae (6, 9).

OI Type I is the mildest form of the disorder. 
Fracture occurrence starts postnatally and usually 
decreases or even stops after puberty. Fracture risk 
in OI increases again after menopause in women and 
over 60 years of age in men (10).

Individuals with type I OI have blue sclerae and 
often bruise easily. They may have hearing loss 
or joint hyperextensibility. Growth reduction and 
deformities of the long bones are mild. Based on the 
presence of dentinogenesis imperfecta, type I has 
been divided into subtypes A and B.

OI Type II shows a very high perinatal lethality, 
however, survival to one year or more has been 
noted. These individuals are often born prematurely 
and are small for gestational age. Legs are usually 
held in the frog leg position with hips abducted and 
knees flexed. In X-rays long bones are extremely 

Tаbl. 1. Nosology of OI (modified from Forlino et al., 2012 (4))
 OI Type Inheritance Phenotype Gene Defect

Original Sillence
Classification

I AD Mild Null COL1A1 allele
II AD Lethal COL71A1/COL1A2
III AD Progressive deforming COL1A1/COL1A2
IV AD Moderate COL1A1/COL1A2

Unknown
etiology

V AR Distinctive histology Unknown
VI AR? Mineralization defect Unknown

3-Hydroxylation de-
fects

VII AR Severe - lethal CRTAP
VIII AR Severe - lethal LEPRE1 (P3H1)
IX AR Moderate - severe PPIB (CyPB)

Chaperone
defects

X AR Severe - lethal SERPINH1 (HSP47)
XI AR Progressive deforming FKBP10 (FKBP65)

Таблиця 1. Класифікація НО (в модифікації А. Форліно та співавт., 2012 [4])
 Тип НО Успадкування Фенотип Дефект генів

Класифікація НО
за Сіленсом 

I AD Легкий Null COL1A1 алель
II AD Летальний COL71A1/COL1A2
III AD Прогресуючий, деформуючий COL1A1/COL1A2
IV AD Середньої тяжкості COL1A1/COL1A2

Етіологія 
невідома

V AR Необхідне гістологічне дослідження Невідомий
VI AR? Дефект мінералізації Невідомий

Дефект 
3-гідроксиляції

VII AR Тяжкий – летальний CRTAP
VIII AR Тяжкий – летальний LEPRE1 (P3H1)
IX AR Середньої тяжкості, тяжкий PPIB (CyPB)

Дефекти
білків-шаперонів 

X AR Тяжкий – летальний SERPINH1 (HSP47)
XI AR Прогресуючий, деформуючий FKBP10 (FKBP65)
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цівками в колінних суглобах та відведеними стег-
нами. На рентгенограмах довгі трубчасті кістки 
мають виражений остеопороз, ознаки внутріш-
ньоутробно перенесених переломів та аномаль-
ного моделювання. Череп із вираженою сповіль-
неною мінералізацією та широкими тім’ячками. 
Склери сіро-голубі. Кістки складаються в осно-
вному з кісткової тканини без гаверсових кана-
лів або з безладним розташуванням пластинок.

НО III типу відомий як прогресуючий дефор-
муючий варіант. Більшість хворих із ІІІ типом 
НО у дитинстві мали тяжку форму дисплазії кіс-
ток. Клінічна картина захворювання при наро-
дженні може бути схожою на легкий варіант НO 
II типу. Вони мають надзвичайно крихкі кістки 
та реєструють до сотні переломів протягом всьо-
го життя. Довгі трубчасті кістки легко дефор-
муються від нормального напруження м’язів та 
внаслідок перенесених переломів. Ці люди ма-
ють виражену затримку зросту. Майже в усіх па-
цієнтів із НО III типу розвивається сколіоз. Рент-
генологічно – широкі метафізи, нашарування за 
типом «попкорну» в зонах росту на додаток до 
остеопорозу. Хворі потребують інтенсивної фі-
зичної реабілітації та ортопедичної допомоги. 
Багато хто з них прикутий до інвалідного візка.

НО IV типу є помірно тяжкою формою за Сі-
ленсом. Діагноз можна встановити при наро-
дженні або в період шкільного віку. Колір склер 
може бути різним. Ці діти часто мають декіль-
ка переломів на рік та викривлення довгих труб-
частих кісток. Частота переломів може зменшу-
ватися або навіть припинитися після пубертат-
ного періоду. Загалом, усі пацієнти із ІV типом 
НО мають низький остаточний зріст, який часто 
знаходиться в діапазоні зросту дітей пубертатно-
го віку. Багато хто із цих пацієнтів реагує на те-
рапію гормоном росту та може значно підрости. 
При рентгенографії кісток реєструється остеопо-
роз та легкі порушення моделювання. Багато па-
цієнтів мають вертебральні компресійні перело-
ми та сколіоз. Завдяки постійній реабілітації та 
ортопедичній корекції ці хворі можуть пересува-
тися без сторонньої допомоги (рис. 1).

V-XI типи НО є продовженням класифікації 
Сіленса, проте вони ґрунтуються на інших кри-
теріях, ніж типи Сіленса. Клінічно вони нагаду-
ють собою фенотип НО IV типу. НО V (OMIM 
%610967) та НО VI типів (OMIM %510968) ви-
різняються гістологічними та клініко-рентгено-
логічними ознаками та мають невідому етіоло-
гію.

osteoporotic, with in-utero fractures and abnormal 
modeling. The skull is severely undermineralized 
with wide-open fontanels. The sclerae are blue-gray. 
Bones are composed predominantly of woven bone 
without haversian canals or organized lamellae. 

OI Type III is known as the progressive 
deforming type. Most individuals with type III 
OI survive childhood with severe bone dysplasia. 
The presentation at birth may be similar to mild 
type II OI spectrum. They have extremely fragile 
bones and sustain up to hundreds of fractures over 
a lifetime. The long bones are easily deformed 
from normal muscle tension, and subsequently 
fractures occur. These individuals have extreme 
growth deficiency. Almost all type III cases develop 
scoliosis. Radiographically, bone abnormalities 
such as a flaring of the metaphyses and “popcorn” 
formation at growth plates are seen in addition to 
osteoporosis. The individuals require intensive 
physical rehabilitation and orthopedic care. Many of 
them are bounded to wheelchairs. 

OI Typ IV is the moderately severe Sillence 
form. The diagnosis may be made at birth or 
delayed until school ages. Scleral hue is variable. 
These children often have several fractures a year 
and bowing of their long bones. Again, fractures 
decrease or even stop after puberty. Essentially, all 
type IV individuals have short final stature, which 
is often in the range of pubertal children. Many of 
these children are responsive to growth hormone by 
significant additional height. X-rays of the bones 
show osteoporosis and mild modeling abnormalities. 
Many develop vertebral compressions and scoliosis. 
With consistent rehabilitation and orthopedic 
management, these individuals should be able to 
attain independent mobility (fig. 1). 

For Type V-XI the Sillence numeration has been 
continued, but they are based on different criteria 
than the Sillence types. Clinically they present a 
phenotype, according to Sillence type IV. Type V 
(OMIM %610967) and type VI (OMIM %510968) 
are defined by histologic and clinical/radiographic 
signs and have an unknown etiology.
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НО V типу діагностується при наявнос-
ті щільної смужки поруч із зоною росту до-
вгих трубчастих кісток. У пацієнтів із НО V 
типу формується гіперпластична кісткова мозо-
ля в місцях переломів або хірургічних оператив-
них втручань. У них реєструється кальцифікація 
міжкісткової мембрани між променевою та лік-
тьовою кістками, що призводить до обмеження 
ротації. Пацієнти мають білі склери та не мають 
порушення дентиногенезу [11]. 

Діагноз НО VI типу можна встановити лише 
на тканинному рівні при біопсії кістки [12]. 
Під мікроскопом пластинки нагадують «луску 
риби». НО VІ типу характеризується підвище-
ною кількістю немінералізованого остеоїда. У 
хворих відносно пізно починають реєструвати-
ся переломи. Зуби та склери мають нормальний 
розвиток. Зміни скелета відповідають середньо-
му та тяжкому ступеню [12]. Лише пацієнти із 
НО VІ типу мають неадекватну відповідь на те-
рапію бісфосфонатами [13].

Розвиток НО VII типу зумовлений дефектом 
хрящ-асоційованого білка (CRTAP) [6, 7, 14]. 
Ці пацієнти мають різомелію та помірні зміни 
з боку кісток, пов’язані з мутацією гіпоморф-
них мутацій CRTAP. Доведено, що Null мутації 
в CRTAP викликають летальні форми НО. Хворі 
із зазначеним типом НО мають білі склери, різо-
мелію й малий череп.

НО VIII типу викликаний дефектами в P3H1 
(кодується LEPRE1). Фенотипово НО VII та VIII 
є дуже схожими. Null мутації в LEPRE1 викли-
кають фенотип, який нагадує НО II та III типу, 
проте вирізняється певними особливостями, зо-
крема, хворі мають білі склери, дуже (екстри-
мально) низький зріст та незавершену мінералі-
зацію [9].

НО IX типу виникає внаслідок дефекту гена 
PPIB (CyPB), перебіг хвороби середнього та 
тяжкого ступеня тяжкості [4]. 

OI Typ V OI is associated with radiographical 
dense band adjacent to the growth plate of long 
bones. Patients with OI V develop hypertrophic 
callus formation at the sites of fractures or surgical 
procedures. They show calcification of the 
membrane between the radius and ulna, leading to 
restricted rotation. Patients have normal teeth and 
white sclerae (11).

OI Type VI can be distinguished only on tissue 
level on bone biopsies (12). The lamellae show 
“fish-scale”-like appearance under the microscope. 
OI VI is characterized by an increased amount 
of non-mineralized osteoid with a relatively late 
onset of fractures. Teeth and sclera development is 
normal, the skeletal disease seems to be moderate 
to severe (12). OI VI show only a poor response to 
bisphosphonate therapy (13).

OI Type VII is caused by defects in cartilage-
associated protein (CRTAP) (6, 7, 14). These 
individuals have rhizomelia and a moderate bone 
disease, associated with a hypomorphic mutation in 

Fig. 1. DXA body scan of a 38-year old man with OI type 
IV: short stature, scoliosis, moderate deforming bones of 

the lower extremity. 

Рис. 1. Двохфотонна рентгенівська денситометрія 
всього скелета 38-річного чоловіка з НО IV типу: 
низькорослість, сколіоз, помірні деформації кісток 

нижньої кінцівки. 
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НО X типу асоціюється з місенс мутацією 
SERPINH1 (колаген-зв’язуючого білка HSP47). 
Лише одна дитина із встановленим дефіцитом 
HSP47 фенотипово мала тяжку форму НО, у неї 
спостерігалися блакитні склери, недосконалий 
дентиногенез, мігруючі пухирі на шкірі, стеноз 
пілоричного відділу шлунка, сечокам’яна хво-
роба [4].

НО XI типу викликаний мутацією гена 
FKBP10. Пацієнти мають деформуючий варі-
ант НО, у них спостерігаються переломи довгих 
трубчастих кісток, слабкість зв’язкового апара-
ту, сколіоз. Зуби та склери мають нормальний 
розвиток [4].

За останні роки виділено другий тип син-
дрому Брука (Bruck-Syndrome), хворобу Каффі 
(Caffey) та синдром дефектів дозрівання остео-
бластів. На сьогодні вони внесені як некласифі-
ковані НО-подібні захворювання або колагено-
патії, які відносять до групи захворювань НО.

Рентгенологічні методи дослідження 
Довгі трубчасті кістки мають тонкий корти-

кальний шар. При середньому та тяжкому пе-
ребігу захворювання довгі трубчасті кістки ви-
гинаються та викликають деформації, зокрема, 
циліндричної форми внаслідок сповільнення мо-
делювання, розширення метафізів, появи наша-
рувань за типом «попкорну» в метафізах [15]. 
Довгі кістки верхніх кінцівок мають легші де-
формації порівняно зі змінами в нижніх кінців-
ках, навіть якщо вони не виконують опорної 
функції. Часто пацієнти мають центральні та 
клиноподібні компресійні переломи навіть при 
легкому перебігу НO I типу. Переломи вперше 
найчастіше реєструються на рівні Th12-L1. При 
середньому чи тяжкому перебігу НО виявляють 
центральні компресійні та клиноподібні перело-
ми, які можуть виникати протягом усього життя. 
Ступінь компресії узгоджується з показниками 
Z-критерію двохфотонної рентгенівської абсорб-
ціометрії (DXA) поперекового відділу хребта 
(L1-L4), проте не корелює прямо пропорційно зі 
ступенем сколіозу. При латеральному досліджен-
ні хребта дуже тяжко оцінити асиметрію висоти 
тіл хребців внаслідок слабкості параспінальних 
зв’язок, що зумовлює розвиток сколіозу при НО. 

CRTAP. Null mutations in CRTAP have been shown 
to cause a lethal form of OI, with white sclerae, 
rhizomelia and a small to normal cranium. 

OI Type VIII is caused by defects in P3H1 
(encoded by LEPRE1). There is considerable 
overlap in the phenotypes of OI VII and VIII.  Null 
mutations in LEPRE1 result in a phenotype that 
overlaps types II and III OI, but has distinct features 
like white slerae, extreme growth deficiency, and 
undermineralization (9). 

OI Type IX is caused by a gene defect in PPIB 
(CyPB). The phenotype is moderate to severe (4).

OI Type X is associated with SERPINH1 
missense mutations (collagen chaperone HSP47). 
The only child reported with HSP47 deficiency 
had a severe OI phenotype, including blue sclerae, 
dentinogenosis imperfecta, transient skin bullae, 
pyloric stenosis and renal stones (4).

OI Type XI is caused by FKBP10 frameshift 
mutations. Patients have deforming OI including long 
bone fractures, ligamentous laxity, platyspondyly 
and scoliosis. Sclerae and teeth are normal (4).

Recently also the Bruck Syndrome type 2, 
Caffey Disease and Osteoblast Maturation Defects 
have been added as unclassified OI-like or collagen-
based disorders to the OI classification system. 

Radiologic Findings

Long bones have thin cortical bone and a gracile 
appearance. In moderately to severely affected 
patients, long bones have bowing and modeling 
deformities, including cylindrical configuration from 
an apparent lack of modeling, metaphyseal flaring, 
and “popcorn” appearance at the metaphyses (15). 
Long bones of the upper extremity are often seen with 
milder deformities than those of the lower extremity, 
even without weight bearing. Vertebrae often have 
central compressions even in mild type I OI. These 
often appear first at the T12-L1 level, consistent with 
weightbearing stress. In moderate to severe OI, 
vertebrae show central and anterior compressions 
and may appear compressed throughout. The 
compressions are generally consistent with the 
patient´s L1-L4 DXA Z-score but do not correlate 
in a straightforward manner with scoliosis. In the 
lateral view of the spine it is difficult to assess the 
asymmetry of vertebral collapse, which, along with 
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У пацієнтів із НО спостерігаються різноманітні 
зміни черепа, які можуть бути різного ступеня 
тяжкості, проте вони не носять типового тільки 
для НO характеру. Пацієнти із III та IV типом НО 
також можуть мати платибазію (зміщення дого-
ри дна задньої черепної ямки), яка діагностуєть-
ся при планових комп’ютерних томографіях для 
виключення базилярної інвагінації або імпресії 
(вклинення зубовидного відростка С2 в порож-
нину задньої черепної ямки) [16].

Рентгенознаки скелетних аномалій НО VII та 
VIII типів описані лише при обстеженні декіль-
кох немовлят та дітей [6, 7, 9]. Обидві групи ма-
ють вкрай виражений остеопороз та аномаль-
не моделювання довгих трубчастих кісток, що 
призводить до розвитку циліндричної деформа-
ції. Кісткова тканина є дезорганізованою та кис-
тозною. У дітей, що вижили з НО VIII типу, реє-
струються широкі метафізи.

Лабораторні та гістоморфологічні дослі-
дження 

Параметри метаболізму кісткової тканини, 
як правило, в межах норми. Проте описано, що 
при НО показники ремоделювання кісткової тка-
нини є високими [17] або навіть знаходяться на 
нижній межі норми [18]. Рівень лужної фосфата-
зи підвищується після перелому та помірно зрос-
тає при VI типі НО [12]. Рівень кислої фосфата-
зи підвищується при VIII типі НО та, логічно, 
може бути високий при VII типі. Гормон росту, 
як правило, в межах норми [19]. Зниження рів-
ня P1NP зумовлене патофізіологічними особли-
востями хвороби [20]. Нижчі рівні P1NP вияв-
лені при НО І типу в порівнянні з відповідними 
при НО III або IV типу, що зумовлено зменшен-
ням кількості колагену при них [21]. Сироватко-
вий рівень CTх, як правило, в межах норми [17] 
або знижений [20].

При гістоморфометрії кісткової тканини спо-
стерігається дефект кісткового моделювання та 
зниження кількості трабекул та їх товщини [22]. 
При всіх типах НО спостерігається зменшення 
ширини кортикального шару та об’єму трабеку-
лярної кісткової тканини. Відзначається підви-
щене кісткове ремоделювання, збільшення по-
верхні як остеобластів, так і остеокластів [23]. 
У поляризованому світлі пластинки кістки при 
НО тонші та менш гладкі в порівнянні з контр-
ольною групою. Кількість мінеральних відкла-
день у нормі, проте спостерігається дезорганіза-
ція кристалів, що може призводити до слабкос-
ті кістки.

paraspinal ligamentous laxity, is generally the cause 
of OI scoliosis. The skull of OI patients, with a wide 
range of severity, has wormian bones, although this 
is not unique to OI. Patients with type III and IV OI 
may also have platybasia, which should be followed 
with periodic CT studies for basilar impression and 
invagination (16).

The skeletal radiographic appearances of only 
a few infants and children with OI types VII and 
VIII have been described (6, 7, 9). Both groups 
have extreme osteoporosis and abnormal long bone 
modeling, leading to a cylindrical appearance. The 
bone material appears cystic and disorganized. In 
surviving children with type VIII there is a flaring 
of the metaphyses. 

Laboratory and Histomorphometric Findings

Parameters of bone metabolism are generally 
in the normal range. However, bone turnover has 
also been described to be high (17) or even low-
normal in OI (18). Alkaline phosphatase may be 
elevated after a fracture and is lightly elevated 
in type VI (12). Acid phosphatase is elevated in 
type VIII OI and can logically be expected to be 
elevated in type VII. Hormones of the growth axis 
usually have normal levels (19). P1NP levels are 
decreased due to pathophysiology of disease (20). 
Lower levels were found for OI I in comparison 
to OI III or OI IV due to the reduced amount of 
collagen (21). Serum-CTX levels are usually in 
normal range (17) or decreased (20). 

Bone histomorphometry shows defects in 
bone modeling and in production and thickening 
of trabeculae (22). Cortical width and trabecular 
bone volume are decreased in all types. Trabecular 
number and width are decreased. Bone remodeling 
is increased, as are osteoblast’s and osteoclast’s 
surfaces (23). Under polarized light, the lamellae 
of OI bone are thinner and less smooth than in 
controls. Mineral apposition rate is normal, crystal 
disorganization may constribute to bone weakness.
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Дослідження мінеральної щільності кіст-
кової тканини 

Дослідження мінеральної щільності кістко-
вої тканини (МЩКТ) поперекового відділу хреб-
та (L1-L4) за допомогою DXA рекомендоване для 
різного віку за різного ступеня тяжкості НО [24]. 
Визначення МЩКТ допомагає при встановленні 
діагнозу у випадку легких форм НО та полегшує 
тривалі спостереження при помірних та тяжких 
формах. Існує прямий кореляційний зв’язок між 
показниками Z-критерію та тяжкістю НO. Діапа-
зон Z-критерію в осіб із І типом знаходиться в 
межах від -1 до -2 SD, при IV типі – в межах від 
-2 до -4 SD, а при III типі – сягає від -3 до -6 SD. 
Діти із НО VII типу мають показники Z-критерія 
в діапазоні від -6 до -7 SD. Важливо пам’ятати, 
що Z-критерій порівнює вміст мінеральних ре-
човин у кістковій тканини з показниками кістки 
з нормальною структурою матриксу та нормаль-
ним розподілом у ньому кристалів. У пацієнтів 
із НО різні мутації призводять до неоднорідно-
го відкладання кристалів на зміненій структурі 
матриксу, що у свою чергу знижує мінеральну 
щільність.

Проте, реєструються випадки високих показ-
ників МЩКТ при DXA в пацієнтів із НО, при 
яких МЩКТ є вищою в порівнянні з контроль-
ною групою та в порівнянні з даними інших па-
цієнтів з НО [25]. Ці випадки були пов’язані зі 
збільшенням мінералізації кістки та супрово-
джувалися підвищеною крихкістю кісток. Під-
вищення мінералізації кісткового матриксу є 
цінним поясненням, чому частота остеопорозу є 
нижчою, ніж очікується при НО у дорослих.

DXA на даний час є стандартним методом ви-
мірювання МЩКТ з метою діагностики та по-
дальшого спостереження за хворими з більшіс-
тю кісткових захворювань. Тим не менш, DXA 
не вимірює якість кісткової тканини, яка вклю-
чає в себе такі показники, як геометрію кістки, 
гістоморфометрію та механічні властивості. Ще 
одним обмеженням є те, що DXA не може досто-
вірно розмежувати кортикальну та трабекулярну 
кісткову тканину. Крім того, вимірювання за до-
помогою DXA є неможливими після хірургічно-
го втручання (наприклад, кіфопластики, хірур-
гічної стабілізації хребців), а наявність дегене-
ративних захворювань та переломів тіл хребців 
ускладнюють аналіз показників DXA (рис. 2). 

У цих випадках оцінка МЩКТ у ділянці про-
ксимального відділу стегнової кістки, де пере-
важає кортикальна кісткова тканина, є єдиною 

BMD Measurements
BMD measurements by DXA (L1-L4) are useful 

over a wide age and severity range of OI (24). It aids 
diagnosis in milder cases and facilitates longitudinal 
follow-up in moderate to severe forms. There is a 
general correlation of Z-score and severity of OI. 
Type I individuals are generally in the -1 to -2 range, 
type IV Z-score cluster in the -2 to -4 range, whereas 
type III spans -3 to -6. Children with type VII OI 
have -6 to -7 Z-score. It is important to remember 
that the Z-score compares the mineral content 
of the bone being studied to bone with a normal 
matrix structure and crystal alignment. In OI, many 
mutations result in irregular crystal alignment on 
the abnormal matrix, in addition to reduced mineral 
quantity. 

Nevertheless, also cases of high BMD-OI with 
elevated DXA values in comparison to controls and 
other patients with osteogenesis imperfecta due to 
increased bone mineralization were reported (25). 
These cases were also associated with increased 
bone fragility. An increase in mineralization density 
of the bone matrix is a valuable explanation why the 
incidence of osteoporosis is lower than expected in 
adult OI. 

Dual Energy X-ray absorptiometry (DXA) is 
currently the standard method for measuring bone 
density for the diagnosis and follow up of the most 
bone diseases. However, DXA does not measure 
bone quality, which includes bone geometry, 
histomorphometry and mechanical properties. 
Another limitation is, that DXA is unable to reliably 
differentiate between cortical and trabecular bone. 
In addition, DXA measurements after surgical 
intervention (e.g. kyphoplasty, surgical stabilisation 
of the vertebra) are unfeasible and degenerative 
changes and vertebral fractures complicate the 
analysis of DXA (fig. 2). 

In these cases the evaluation of the BMD in 
the hip region, dominated by cortical bone, is the 
only possible measuring site. Hip structure analysis 
(HSA) as an estimate of bone strength including 
cross-sectional moment of inertia (CSMI), cross-
sectional area (CSA) and femoral strength index 
(FSI) is known to correlate with bone mass 
distribution and fracture occurrence. We could 
recently show the advantages of the combination of 
BMD and hip structure analysis by DXA in adult 
patients with OI (26). Especially CSA and CSMI 
could be an additional helpful means in estimating 
bone strength at the femoral neck in OI. 
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можливою зоною для вимірювання. Структур-
ний аналіз стегнової кістки (HSA) використо-
вується для оцінки міцності кістки та включає 
дослідження поперечного зрізу моменту інер-
ції (CSMI), площі поперечного зрізу (CSA) та ін-
дексу сили стегна (FSI). Дані показники, як ві-
домо, корелюють із розподілом кісткової маси та 
виникненням переломів. Автори статті останнім 
часом вказували на переваги поєднання показни-
ків МЩКТ та аналізу стегнової кістки за допо-
могою DXA у дорослих хворих із НО [26]. Осо-
бливо CSA і CSMI можуть бути корисними засо-
бами при оцінці міцності шийки стегнової кістки 
при НO.

На сьогодні з’явився відносно новий метод 
оцінки об’ємної МЩКТ та вимірювання струк-
тури кісткової тканини – високороздільна пери-
ферична комп’ютерна томографія (HR-pQCT). 
HR-pQCT виглядає перспективним інструмен-
том для неінвазивної оцінки структури кістки в 
дорослих пацієнтів із НО. Досліджуються про-
менева та великогомілкова кістки. У хворих з 
легким перебігом НО при HR-pQCT визначаєть-
ся зниження площинної, об’ємної МЩКТ, пло-
щі кістки та кількості трабекул у порівнянні з 
контрольною групою здорових осіб [27]. Зміни 
кісткової структури при середній та тяжкій фор-
мі НО в даний час за допомогою HR-pQCT не до-
сліджені (рис. 3).

Шляхи терапії
Слід зауважити, що на сьогодні не існує ме-

дикаментів для лікування НО. Завдання терапії 
включають збільшення МЩКТ, зниження час-
тоти переломів, зменшення больового синдро-
му, збільшення мобільності, а також збільшення 
зросту.

Медикаментозна терапія 
Терапія соматотропним гормоном у дітей із 

НО сприяє збільшенню зросту у випадку його за-
тримки. Як правило, на терапію екзогенним со-
матотропним гормоном відповідає більшість па-
цієнтів із НО І типу [29] та половина із НО IV 
типу [28]. У деяких дітей зазначена терапія до-
помагає досягнути нормальних показників зрос-
ту. Також таке лікування веде до збільшення 
МЩКТ, співвідношення об’єму кістки до загаль-
ного об’єму (BV/TV) та швидкості формування 
кісткової тканини (BFR). Проте, соматотропний 
гормон пришвидшує ремоделювання кісткової 
тканини, що є неприпустимим у випадку висо-
ких темпів метаболізму кісткової тканини, який 
спостерігається при НO. Крім того, також описа-

A relatively new technique for the assessment of 
volumetric BMD and bone structure measurement is 
the high resolution peripheral computed tomography 
(HR-pQCT). HR-pQCT seems to be a promising 
tool for non-invasive structure evaluation in adult 
patients with OI. Performed at the radius and the 
tibia in patients with mild OI type I, HR-pQCT 
detected reduced areal BMD, volumetric BMD, 
bone area and trabecular number, compared to 
healthy controls (27). Alterations of bone structure, 
measured by HR-pQCT, in moderate and severe OI 
types are under research at present (fig. 3).

Treatment Options
It has to be noted, that there is currently no cure 

for OI. Targets of treatment include an increase in 
BMD, a decrease in fracture rate, a reduction of 
pain, improvement of mobility as well as an increase 
in growth velocity. 

Medical Therapy
Growth hormone (GH) therapy in patients 

with OI suggests an acceleration of short-term 
height velocity. The severe growth deficiency of 
OI is responsive to exogenous growth hormone 
administration in about one half of cases of type 
IV OI (28) and most type I OI (29). Some treated 
children can attain heights within the normal range. 
In addition, an increase in BMD, bone volume per 
total volume (BV/TV) and bone formation rate 
(BFR) were shown. However, GH increases bone 
turnover, which seems to be counterproductive in 

Fig. 2. DXA scan of the lumbar spine of a 40-year old 
woman with OI III. Unfeasible scan due to multiple 

vertebral fractures and scoliosis.

Рис. 2. Двохфотонна рентгенівська денситометрія по-
перекового відділу хребта 40-річної жінки з НО III 
типу. Неможливість сканування та аналізу внаслідок 

множинних переломів тіл хребців та сколіозу.
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ні випадки відсутності відповіді на зазначену те-
рапію [30].

Численні контрольовані клінічні досліджен-
ня показали переваги та недоліки бісфосфона-
тів для лікування НО [31-33]. Найкраще відпо-
відає на терапію губчаста кісткова тканина тіла 
хребця, спостерігається збільшення МЩКТ, 
хоча функціональне значення цього вимірюван-
ня важко оцінити, оскільки враховується мінера-
лізація хряща. Також важливо зазначити, що тіло 
хребця здатне протистояти силам стискування за 
рахунок збільшення площі хребця та зменшення 
компресії в центральній його частині. Вплив те-
рапії бісфосфонатами на стан довгих трубчастих 
кісток, які переважно складаються з кортикаль-
ної кісткової тканини, більш сумнівний. Спосте-
рігається компенсація низької якості кістки під-
вищенням її міцності та стійкості до наванта-
ження [34].

Спочатку пацієнтам з НО призначали памі-
дронову кислоту [35]. Курсова терапія памідро-
новою кислотою в дітей із тяжкою формою НО 
призводить до збільшення висоти тіл хребців та 
зниження частоти переломів [35]. Також отрима-
но задовільні результати щодо стану МЩКТ та 
зниження ризику переломів при призначенні зо-
ледронової кислоти [36, 37].

Таблетовані бісфосфонати, зокрема, ризен-
дронова кислота збільшує МЩКТ на рівні по-
перекового відділу хребта, проте не має впливу 
на стегнову кістку. Також частота переломів та 
інтенсивність осалгій не змінюється при терапії 
пероральними бісфосфонатами [38]. Крім того, 
таблетовані бісфосфонати недоцільно застосову-
вати в дітей у зв’язку з їх побічним впливом на 
стан стравоходу та шлунка. Таким чином, було 
показано, що існує тенденція до зниження час-
тоти та відносного ризику переломів, але немає 
статистичної достовірності показників. У не-
контрольованих клінічних дослідженнях показа-
но, що результати функціональних тестів щодо 
ходьби, м’язової сили та осалгій будуть такими 
ж, як у групі плацебо. 

Тривалий період напіврозпаду та циркуля-
ція памідронової кислоти в дітей аж до 8 років 
після припинення її введення може викликати 
специфічні педіатричні скелетні та репродук-

a high bone turnover state like OI. Additionally, a 
non-responder status has been described (30).

Numerous controlled trials have shown the 
benefits and limitations of bisphosphonate treatment 
for OI (31-33). The trabecular bone of vertebral 
bodies has the most positive response. BMD is 
increased, although the functional meaning of 
this measurement is difficult to assess because 
it also includes retained mineralized cartilage. 
More importantly, the vertebral ability to resist 
compressive forces is shown as increased vertebral 
area and decreased central vertebral compressions. 
The effect of bisphosphonate treatment on 
predominantly cortical long bone is more equivocal. 
There is a combination of increased stiffness and 
load bearing that is balanced by weakened bone 
quality (34). 

Primary, pamidronate was administered in 
patients with OI (35). An increase in vertebral height 
and a fracture reduction were noted in studies with 
cyclic pamidronate in children with severe OI (35). 
However, also zoledronate acid showed satisfactory 
results regarding BMD and fracture risk reduction 
(36, 37).

Oral bisphosphonates like risedronate increase 
BMD at the lumbar spine, but not at the hip. 
However, fracture incidence and bone pain are 
not improved with oral bisphosphonates (38). In 

Fig. 3. HR-pQCT image of the tibia of a 35-year old man 
with OI IV. Reduced trabecular number and decreased 

BV/TV, increased inhomogeneity of the network.

Рис. 3. Зображення, отримане за допомогою високо-
роздільної периферичної комп’ютерної томографії го-
мілки 35-річного чоловіка із НО IV типу. Зменшення 
кількості трабекул та зниження співвідношення BV/
TV (об’єму кістки до загального об’єму), зниження го-

могенності трабекулярної сітки.
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тивні ризики [39]. Тривала терапія або при-
значення високих доз у дітей може викликати 
порушення кісткового ремоделювання [40] та 
призвести до акумуляції мікротріщин. При за-
стосуванні середніх доз препарату було відзна-
чено сповільнення загоєння остеотомії [41]. В 
даний час рекомендується призначати бісфос-
фонати в лікуванні НО протягом 2-3 років, а 
потім зменшувати дозу або припинити їх вико-
ристання, проте продовжувати спостереження 
за пацієнтом.

Майбутні перспективи в лікуванні НО
Деносумаб (антитіла до RANKL) створений 

для лікування постменопаузального остеопорозу 
[42] й кісткових метастазів [43]. Нещодавно про-
ведені дослідження ефективності деносумабу на 
невеликій кількості пацієнтів із рідким VI типом 
НО, які мали неадекватну відповідь на лікуван-
ня бісфосфонатами [13]. Деносумаб вводили під-
шкірно кожні три місяці, що супроводжувалося 
зниженням кісткової резорбції більше, ніж при 
попередній терапії бісфосфонатами. Бісфосфо-
нати залишаються в скелеті протягом багатьох 
років. Однією з переваг деносумабу може бути 
його швидша елімінація [13]. 

Таким чином, необхідні подальші досліджен-
ня, які повинні зосередитися на ефективності 
тривалого лікування та його впливу на ризик пе-
реломів у великих когортах пацієнтів із різним 
типом НО.

Анаболічна терапія із застосуванням терипа-
ратиду (TPTD), як відомо, підвищує МЩКТ та 
знижує ризик вертебральних переломів у чоло-
віків і жінок з остеопорозом [44]. У 2009 році 
розпочато четверту фазу багатоцентрового пла-
цебо-контрольованого дослідження з визначен-
ням ефективності терипаратиду в дорослих хво-
рих з НО [неопубліковані дані]. Автори статті 
на сьогодні виявили позитивний ефект коротко-
строкової терапії терипаратидом у консолідації 
п’ятикратного перелому кісток таза в чоловіка з 
НO IV типу [подано до друку].

Глікопротеїн склеростин є потужним інгібіто-
ром формування кісткової тканини. Останнім ча-
сом розроблені антитіла до склеростину для лі-
кування остеопорозу та отримано обнадійливі 
результати для цього виду анаболічної терапії в 
доклінічних дослідженнях [45]. У даний час ви-
вчається ефективність призначення антитіл до 
склеростину в експерименті на мишах Brtl/+, мо-
делі середньотяжкої форми НО IV типу із мута-
цією в COL1A1 [46]. Два тижні лікування ви-

addition, oral bisphosphonates do not seem to be 
appropriate in children, due the gastro-oesophageal 
side effects. In summary, it has been shown that 
there is a trend toward reduced fracture incidence or 
a reduced relative risk rather than a clear statistical 
benefit. The functional changes in ambulation, 
muscle strength and bone pain reported in 
uncontrolled trails have been shown to be similar to 
placebo. The prolonged half-life and recirculation of 
pamidronate in children up to 8 years after treatment 
cessation may pose paediatric specific skeletal and 
reproductive risks (39). Prolonged or high-dose 
administration to children can induce defective bone 
remodeling (40) and may lead to accumulation of 
bone microdamage. Delayed osteotomy healing 
was noted at conventional doses (41). The current 
management of bisphosphonates for OI is to treat 
for 2-3 years and then reduce the dose or discontinue 
the drug but continue to follow the patient.

Future prospects in OI treatment
The RANKL antibody denosumab is an 

established therapy in postmenopausal osteoporosis 
(42) and bone metastases (43). Recently, denosumab 
has been determined in a small cohort of rare OI VI, 
who show poor response to bisphosphonate treatment 
(13). Denosumab was injected subcutaneously 
every three months and caused a decrease of bone 
resorption, greater than the previous bisphosphonate 
therapy.  Bisphosphonates stay in the skeleton for 
many years. One of the advantage of denosumab 
could be faster elimination (13).

However, further studies have to focus on effects 
of a long-term treatment and fracture risk prediction 
in bigger cohorts and different types of OI.

Osteoanabolic therapy with teriparatide (TPTD) 
is known to increase BMD and reduce vertebral 
fracture risk in male and female patients with 
osteoporosis (44). In 2009 a phase four, multicentre, 
placebo-controlled study was enrolled to determine 
the effectiveness of TPTD in adult patients with 
OI (unpublished data). We could recently show the 
benefit of short-term TPTD treatment in fracture 
healing in a male patient with OI type IV and a five-
fold pelvic fracture (ahead of print).

The Glycoprotein sclerostin is a potent inhibitor 
of bone formation. A sclerostin antibody was 
lately developed for the treatment of osteoporosis, 
showing promising data for this anabolic treatment 
in preclinical studies (45). Currently the sclerostin 
antibody was evaluated in the Brtl/+ mouse knock-
in model for moderately severe Type IV OI with 
a point mutation on COL1A1 (46). Two weeks of 
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кликають приріст трабекулярної кісткової маси 
за рахунок збільшення товщини трабекул, але 
не їх кількості. Крім того, при терапії антитіла-
ми до склеростину значно збільшується гранич-
не навантаження та міцність. Результати функ-
ціональних тестів, у тому числі граничного на-
вантаження та міцності, значно покращилися 
та достовірно не відрізнялися від мишей дикого 
типу [46]. Тим не менш, роль склеростину у хво-
рих з НО залишається нез’ясованою. Необхідні 
подальші дослідження в цьому напрямку, щоб 
підтвердити попередні результати.

Трансплантація мезенхімальних стовбуро-
вих клітин (МСК) могла б виправити генетич-
ні захворювання, зокрема НО [47]. Хорвіц і спі-
вавт. провели трансплантацію кісткового мозку 
в трьох дітей з тяжкою формою НО. Зразки бі-
оптату клубової кістки до трансплантації МСК 
мали типовий вигляд кісткової тканини з висо-
ким метаболізмом, спостерігалися дизоргані-
зовані остеоцити, збільшення лакун і зменшен-
ня кількості остеобластів. Через сім місяців піс-
ля трансплантації МСК відзначалося зменшення 
кількості остеоцитів, лінійно організованих ос-
теобластів, поліпшення формування та мінералі-
зації кісток. Крім того, вміст мінеральних речо-
вин, який вимірювався DXA, збільшився на 28 г 
(у середньому) протягом перших 100 днів після 
трансплантації [48]. Беручи до уваги невеликий 
розмір вибірки даного дослідження, трансплан-
тація МСК може бути перспективним методом 
лікування хворих з НО. Тим не менш, негативні 
наслідки трансплантації МСК, такі як зростання 
частоти пухлин, злоякісні трансформації та іму-
носупресія також повинні братися до уваги [48]. 

Фізіотерапія й ортопедична хірургія
Ранні та постійні реабілітаційні заходи є 

основою для максимальної фізичної активності 
хворих з НО [49, 50]. Фізіотерапія повинна почи-
натися в ранньому дитинстві, у випадку найтяж-
чих типів, призначають аеробні заняття, вправи, 
які сприяють зміцненню м’язів, використовують 
протектори при пересуванні. Вправи для збіль-
шення м’язової сили, зокрема, ізотонічні та ан-
тигравітаційні, аеробні заняття виконують між 
ортопедичними втручаннями. Також слід заохо-
чувати пацієнтів плавати в басейні.

Метою ортопедичних втручань є корекція 
деформацій, які виникають при ходьбі, й попе-
редження повторних переломів. Класично вико-
ристовують остеотомію з інтрамедулярною фік-
сацією стрижнем. На сьогодні використовують 

treatment increased trabecular bone mass, resulted 
from increased trabecular thickness, but not 
number. Additionally, sclerostin antibody treatment 
significantly increased ultimate load and stiffness. 
Functional outcomes including ultimate load and 
stiffness were improved to levels not significantly 
different from wild type mice (46). However, the 
role of sclerostin in patients with OI remains unclear. 
Further investigations are needed on this field to 
confirm these preliminary data. 

Mesenchymal stem cells (MSC) transplantation 
could possibly correct genetic disorders like 
OI (47). Horwitz et al. performed bone marrow 
transplantations in three children with severe 
OI. Specimen of iliac bone biopsies, before 
MSC-transplantation, showed the characteristic 
appearance of high bone turnover, disorganized 
osteocytes, enlarged lacunae and a decreased 
number of osteoblasts. Seven months after MSC-
transplantation a reduced number of osteocytes, 
linearly organized osteoblasts, improved bone 
formation and mineralisation were found. 
Additionally, bone mineral content, measured 
by DXA, increased by 28 g (median) during the 
first 100 days after transplantation (47). Taking 
into account the small sample size of this study, 
MSC-transplantation could be a robust treatment 
in patients with OI. However, adverse effects 
of MSC such as tumour modulation, malignant 
transformation and immunosuppressive property 
have to be considered (48).

Physical Therapy and Orthopedic Surgery
Early and consistent rehabilitation intervention 

is the basis for maximizing the physical potential of 
individuals with OI (49, 50). Physical therapy should 
begin in infancy for the severest types, promoting 
muscle strengthening, aerobic conditioning, and, 
if possible, protected ambulation. Programs to 
assure muscle strength to lift a limb against gravity 
should continue between orthopedic interventions 
using isotonic and aerobic conditioning. Swimming 
should be encouraged.

The goals of orthopedic surgery are to correct 
deformities for ambulation and to interrupt a cycle 
of fracture and re-fracture. The classic osteotomy 
procedere requires fixation with an intramedullary 
rod. The hardware currently in use includes 
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конструкції із застосуванням телескопічних тих, 
що «ростуть» (Bailey-Dubow або Fassier-Duval) 
[51] і тих, що «не ростуть» стрижнів (Rush). 
Важливим застереженням при виборі стрижня є 
те, що він повинен бути найменшого діаметра, 
щоб уникнути атрофії кортикального шару.

Корекцію вторинних захворювань при НО, зо-
крема, втрати слуху, базилярної інвагінації про-
водять у спеціалізованих закладах згідно розро-
блених спеціалізованих координованих програм.

Висновки
Недосконалий остеогенез є генетичним за-

хворюванням сполучної тканини, яке характери-
зується крихкістю кісток та підвищеним ризиком 
переломів від легкої травми. Недуга викликана 
первинним дефектом колагену І типу або біл-
ків, які взаємодіють з колагеном І типу. Клініч-
на картина захворювання є надзвичайно різно-
манітною, починаючи від смертельних випадків 
у перинатальному періоді до легких проявів, які 
проявляються лише декількома переломами. На 
сьогодні понад 1500 домінуючих мутацій виділе-
но в COL1A1 і COL1A2 [4]. На даний час класи-
фікація налічує одинадцять типів НО.

Діагноз НО ґрунтується на основі клінічних 
та рентгенографічних даних, результатів кола-
генспецифічних біохімічних тестів та секвену-
вання ДНК. Спостереження за перебігом хво-
роби проводиться за допомогою радіологічних 
методів. Застосування маркерів ремоделюван-
ня кісткової тканини є недоцільним для моніто-
рингу перебігу НO. Двохфотонна рентгенівська 
денситометрія може бути корисним інструмен-
том для моніторингу терапії, проте вона має свої 
обмеження, особливо у хворих з НО. Високороз-
дільна периферична комп’ютерна томографія 
(HR-pQCT) може бути важливим засобом при 
оцінці структури та якості кістки. 

Курсова терапія бісфосфонатами в лікуванні 
НО була вперше представлена в кінці 1980-х ро-
ків. Численні дослідження показали позитивний 
ефект від внутрішньовенних інфузій бісфосфо-
натами на стан МЩКТ, особливо памідронової 
та золедронової кислоти. Тим не менш, їх вплив 
на ризик переломів і зменшення болю супереч-
ливі. Пероральні бісфосфонати не мають пози-
тивного впливу в лікуванні НО. У майбутньому 
анаболічна терапія, зокрема, терипаратит, анти-
тіла до склеростину та, можливо, транспланта-
ція МСК може відіграти важливу роль у лікуван-
ні хворих з НО.

Перекладачі: Балацька Н.І., Поворознюк Р.В.

telescoping rods (Bailey-Dubow (51) or Fassier-
Duval rods) and nonelongating rods (Rush rods). 
Important considerations include selection of a rod 
with the smallest diameter suited to the situation to 
avoid cortical atrophy. 

The secondary features of OI, including abnormal 
pulmonary function, hearing loss and basilar 
invagination are best managed in a specialized 
coordinated care program.

Conclusion
Osteogenesis imperfecta is a genetic disorder 

of connective tissue characterized by fragile bones 
and a susceptibility to fracture from mild trauma. 
The defects are either caused by primary defects 
in collagen type 1 or by proteins interacting with 
collagen type 1. The clinical range of this condition 
is extremely broad, ranging from lethal cases in 
the perinatal period to mild cases with only few 
fractures. Currently over 1500 dominant mutations 
in COL1A1 and COL1A2 have been identified (4). 
Eleven types of OI have been classified, so far. 

OI is diagnosed by radiologic and clinical 
findings or by collagen biochemical testing and 
DNA sequencing. The follow up of disease is made 
by radiological techniques, since bone turnover 
markers are not feasible for OI. DXA measurement 
might be a helpful tool for therapy monitoring. 
However, the DXA method has its limitations, 
especially in patients with OI. The HR-pQCT 
could be a helpful means in the evaluation of bone 
structure and quality. 

Cyclic bisphosphonate therapy in OI treatment 
was firstly introduced in the late 1980’s. Numerous 
studies showed the positive effects of intravenous 
bisphosphonates on BMD, especially pamidronate 
and zoledronate acid. However, data on fracture risk 
and pain reduction are inconsistent. Oral bisphos-
phonate do not have significance in OI treatment. In 
future, osteoanabolic drugs, such as TPTD, scleros-
tin antibody and perhaps MSC could play a mayor 
role in the treatment of OI.



16 “Проблеми остеології”

Роланд Кос’ян, Христиан Машиц, Джудіт Хашка, Генріх Рьош “НедоскоНалий остеогеНез: Новий погляд На проблему”

References
1. Monti E., Mottes M., Fraschini P. et al. Current and emerging 

treatments for the management of osteogenesis imperfecta. // 
Ther Clin Risk Manag. – 2010. – 6. – Р. 367-381.

2. Sillence D.O., Senn A., Danks D.M. Genetic heterogeneity in 
osteogenesis imperfecta. // J Med Genet. – 1979. – 16(2). – 
Р. 101-116.

3. Willing M.C., Pruchno C.J., Byers P.H. Molecular heteroge-
neity in osteogenesis imperfecta type I. // Am J Med Genet. – 
1993. – 45(2). – Р. 223-227.

4. Forlino A., Cabral W.A., Barnes A.M., Marini J.C. New per-
spectives on osteogenesis imperfecta. // Nat Rev Endocrinol. 
– 2011. – 7(9). – Р. 540-557.

5. Marini J.C., Cabral W.A., Barnes A.M., Chang W. Compo-
nents of the collagen prolyl 3-hydroxylation complex are cru-
cial for normal bone development. // Cell Cycle. – 2007. – 
6(14). – Р. 1675-1681.

6. Barnes A.M., Chang W., Morello R. et al. Deficiency of car-
tilage-associated protein in recessive lethal osteogenesis im-
perfecta. // N Engl J Med. – 2006. – 355(26). – Р. 2757-2764.

7. Morello R., Bertin T.K., Chen Y. et al. CRTAP is required for 
prolyl 3- hydroxylation and mutations cause recessive osteo-
genesis imperfecta. // Cell. – 2006. – 127(2). – Р. 291-304.

8. Cohn D.H., Starman B.J., Blumberg B., Byers P.H. Recur-
rence of lethal osteogenesis imperfecta due to parental mo-
saicism for a dominant mutation in a human type I collagen 
gene (COL1A1). // Am J Hum Genet. – 1990. – 46(3). – Р. 
591-601.

9. Cabral W.A., Chang W., Barnes A.M. Prolyl 3-hydroxylase 1 
deficiency causes a recessive metabolic bone disorder resem-
bling lethal/severe osteogenesis imperfecta. // Nat Genet. – 
2007. – 39(3). – Р. 359-365.

10. Wekre L.L., Eriksen E.F., Falch J.A. Bone mass, bone mark-
ers and prevalence of fractures in adults with osteogenesis 
imperfecta. // Arch Osteoporos. – 6(1-2). – Р. 31-38.

11. Glorieux F.H., Rauch F., Plotkin H. Type V osteogenesis im-
perfecta: a new form of brittle bone disease. // J Bone Miner 
Res. – 2000. – 15(9). – Р. 1650-1658.

12. Glorieux F.H., Ward L.M., Rauch F. et al. Osteogenesis im-
perfecta type VI: a form of brittle bone disease with a min-
eralization defect. // J Bone Miner Res. – 2002. – 17(1). – Р. 
30-38.

13. Semler O., Netzer C., Hoyer-Kuhn H. et al. First use of the 
RANKL antibody denosumab in osteogenesis imperfec-
ta type VI. // J Musculoskelet Neuronal Interact. – 2012. – 
12(3). – Р. 183-188.

14. Ward L.M., Rauch F., Travers R. et al. Osteogenesis imper-
fecta type VII: an autosomal recessive form of brittle bone 
disease. // Bone. – 2002. – 31(1). – Р. 12-18.

15. Goldman A.B., Davidson D., Pavlov H., Bullough P.G. “Pop-
corn” calcifications: a prognostic sign in osteogenesis imper-
fecta. // Radiology. – 1980. – 136(2). – Р. 351-358.

16. Charnas L.R., Marini J.C. Communicating hydrocephalus, 
basilar invagination, and other neurologic features in osteo-
genesis imperfecta. // Neurology. – 1993. – 43(12). – Р. 2603-
2608.

17. Braga V., Gatti D., Rossini M. et al. Bone turnover markers 
in patients with osteogenesis imperfecta. // Bone. – 2004. – 
34(6). – Р. 1013-1016.

18. Cepollaro C., Gonnelli S., Pondrelli C. et al. Osteogenesis 
imperfecta: bone turnover, bone density, and ultrasound pa-
rameters. // Calcif Tissue Int. – 1999. – 65(2). – Р. 129-132.

19. Marini J.C., Bordenick S., Heavner G. et al. The growth hor-
mone and somatomedin axis in short children with osteogen-
esis imperfecta. // J Clin Endocrinol Metab. – 1993. – 76(1). 
– Р. 251-256.

20. Garnero P., Schott A.M., Prockop D., Chevrel G. Bone turn-
over and type I collagen C-telopeptide isomerization in adult 
osteogenesis imperfecta: associations with collagen gene mu-
tations. // Bone. – 2009. – 44(3). – Р. 461-466.

21. Cundy T., Horne A., Bolland M. et al. Bone formation mark-
ers in adults with mild osteogenesis imperfecta. // Clin Chem. 
– 2007. – 53(6). – Р. 1109-1114.

22. Rauch F., Travers R., Parfitt A.M., Glorieux F.H. Static and 
dynamic bone histomorphometry in children with osteogen-
esis imperfecta. // Bone. – 2000. – 26(6). – Р. 581-589.

23. Weber M., Roschger P., Fratzl-Zelman N. et al. Pamidronate 
does not adversely affect bone intrinsic material properties 
in children with osteogenesis imperfecta. // Bone. – 2006. – 
39(3). – Р. 616-622.

24. Rauch F., Plotkin H., Zeitlin L., Glorieux F.H. Bone mass, 
size, and density in children and adolescents with osteogen-
esis imperfecta: effect of intravenous pamidronate therapy. // 
J Bone Miner Res. – 2003. – 18(4). – Р. 610-614.

25. Lindahl K., Barnes A.M., Fratzl-Zelman N. et al. COL1 C-
propeptide cleavage site mutations cause high bone mass os-
teogenesis imperfecta. // Hum Mutat. – 2011. – 32(6). – Р. 
598-609.

26. Kocijan R., Muschitz C., Fratzl-Zelman N. et al. Femoral 
geometric parameters and BMD measurements by DXA in 
adult patients with different types of osteogenesis imperfecta. 
/ Skeletal Radiol., 2012.

27. Folkestad L., Hald J.D., Hansen S. et al. Bone geometry, 
density, and microarchitecture in the distal radius and tibia in 
adults with osteogenesis imperfecta type I assessed by high-
resolution pQCT. // J Bone Miner Res. – 2012. – 27(6). – Р. 
1405-1412.

28. Marini J.C., Hopkins E., Glorieux F.H. et al. Positive linear 
growth and bone responses to growth hormone treatment in 
children with types III and IV osteogenesis imperfecta: high 
predictive value of the carboxyterminal propeptide of type I 
procollagen. // J Bone Miner Res. – 2003. – 18(2). – Р. 237-
243.

29. Antoniazzi F., Bertoldo F., Mottes M. et al. Growth hormone 
treatment in osteogenesis imperfecta with quantitative defect 
of type I collagen synthesis. // J Pediatr. – 1996. – 129(3). – 
Р. 432-439.

30. Marini J.C., Bordenick S., Heavner G. et al. Evaluation of 
growth hormone axis and responsiveness to growth stimula-
tion of short children with osteogenesis imperfecta. // Am J 
Med Genet. – 1993. – 45(2). – Р. 261-264.

Повний список літератури  
знаходиться в редакції.



Том 16, № 2, 2013 17

захворювань кісткової системи в дітей Західного 
регіону України.

Результати та їх обговорення. Клінічно та 
методом ультразвукової денситометрії обстеже-
но 512 дітей віком від 3-х до 18 років, які від на-
родження проживали в м.м. Верховина, Бурш-
тин, Долина, Калуш і Снятин Івано-Франків-
ської області, в екологічно несприятливих регіо-
нах (ЕНР) за вмістом у грунті й воді генотоксич-
них чинників – солей важких металів та радіоак-
тивних середників, а також із нестачею в грунті 
й воді природного йоду – та 73 дитини контроль-
ної групи того ж віку з екологічно чистого регі-
ону (м. Городенка). Назви регіонів – відповідно 
ЕНРв, ЕНРб, ЕНРд, ЕНРк, ЕНРс та ЕЧР. 

Проведено морфологічне дослідження та мор-
фометрія нативних кісток поясу верхніх та ниж-
ніх кінцівок (ключиці, плечової, ліктьової, проме-
невої, лопаткової, стегнової, великої та малої го-
мілкової, тазової, пальців рук та ніг). Аналіз та 
морфометрія кісток проведені за двома основни-
ми параметрами: розмір зони скостеніння – до-
вжина хрящової моделі кістки. За контрольну гру-
пу було обрано динаміку та морфогенез сечови-
дільної та кісткової системи 25 ембріонів та пло-
дів людини м. Львова (екологічно «чиста зона»).

В екологічно забруднених регіонах нам вда-
лось встановити зміни в кістковій системі пло-
да, що проявлялися у вигляді вогнищевого ос-
теопорозу в межах від 25% максимально (клю-
чиця) до 0%. Середня кількість виявлених ано-
малій лишалась сталою на досить високому рів-
ні – 6%. Наведені дані з динаміки осифікації до-
сліджених кісток з даного регіону свідчать про 
те, що значна частина – від 35% до 50% дослі-
джених кісток – відставала в динаміці осифікації 
порівняно з нормою. Екологічні фактори, зокре-
ма хімічні та радіаційні, сповільнюють повздов-
жній і поперечний ріст кісток ембріону, викли-

Вступ. Проблема остеопорозу при різних за-
хворюваннях у дітей досить широко вивчається 
на сучасному етапі [1]. Останнім часом пробле-
ми, пов’язані зі структурно-функціональними 
порушеннями кісткової тканини в дітей, набули 
значної актуальності й усе частіше привертають 
до себе увагу як науковців, так і лікарів [2].

Незважаючи на успіхи сучасної медицини зі 
зниження рівня захворюваності дітей та дорос-
лих, він все ще залишається достатньо високим 
[3]. Як відомо, для організму людини притаман-
на висока чутливість до дії несприятливих (еко-
номічних, соціальних, екологічних тощо) факто-
рів навколишнього середовища, що можна по-
яснити незрілістю компенсаторних та захисних 
механізмів. При дії таких факторів часто вини-
кають виражені метаболічні порушення, в тому 
числі й в кістковій тканині [4]. На сьогодніш-
ній день показник поширеності захворювань 
кістково-м’язової системи в населення Украї-
ни посідає третє місце після захворювань орга-
нів дихання та шлунково-кишкового тракту [5]. 
За останні п’ять років у більшості регіонів нашої 
країни, а саме в промислових, кількість захворю-
вань та патологічних змін кісткової системи в ді-
тей збільшилась у 8-10 разів, а патологія кісток 
зустрічається в 3-4 рази частіше [6].

Різноманітність патогенетичних механізмів 
формування та особливостей клінічного перебі-
гу метаболічних порушень структурно-функціо-
нального стану кісткової тканини в дітей та до-
рослих спричинює пошук нових алгоритмів їх 
діагностики та профілактики [7, 8].

За останні десятиріччя проблема остеопорозу 
в дітей набула значної актуальності й постійно 
привертає до себе увагу науковців та лікарів [9].

Метою нашої роботи було вивчити клінічні 
аспекти діагностики та перебігу екозумовлених 

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ОСТЕОПОРОЗ ТА ОСТЕОПЕНІЯ В ДІТЕЙ З ЕКОПАТОЛОГІЄЮ 
ІЗ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

Кеч Н.Р., Гнатейко Н.О.*

ДУ «Інститут спадкової патології» НАМН України, м. Львів 
*Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
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каючи деструктивні зміни в будові компактної й 
губчастої речовини, змінюючи їх мінеральну на-
сиченість і міцність (остеопенічні зміни). Отри-
мані нами дані свідчать про присутність ксенобі-
отиків у середовищі перебування вагітних жінок, 
від яких отримано ембріони та їх несприятливий 
екзогенний вплив на зародок, що розвивається, 
зокрема на його кісткову систему (рис. 1).

Соматометричні вимірювання антропоме-
тричних показників маси, довжини тіла та окруж-
ності грудей у дітей із регіонів з різноманітними 
шляхами надходження ксенобіотиків виявили на-
ступну картину: майже всі діти молодшого шкіль-
ного віку з ЕЧР і з ЕНР мали надлишкову масу 
тіла та завелику окружність грудей, що свідчить 
про надлишок жирової тканини й як наслідок – 
малорухомий спосіб життя. Враховуючи, що над-
лишок жирової тканини заміщає м’язову ткани-
ну, можна припустити, що слабкий розвиток опо-
рно-рухового апарату в цих дітей, крім негатив-
ного впливу забрудненого довкілля, теж призво-
дить до зниження МЩКТ, у подальшому – остео-
пенічних змін у обстежуваних дітей.

Ми застосували інструментальний метод об-
стеження кісткової системи в даних дітей – уль-
тразвукову денситометрію. Знижена МЩКТ – 
остеопороз (МЩКТ до 67%) найбільш часто 
спостерігався в дітей із ЕНРд (29,6%) та ЕНРб 
(20,8%), його частота не мала вірогідної різниці 
між ЕНР та ЕЧР, проте в 10–15 разів перевищува-
ла частоту остеопорозу в ЗПГК (здорові діти з м. 
Львова). Остеопенія (МЩКТ від 67 до 81%) най-
частіше спостерігалась у дітей із ЕНРс (30,3%), 
ЕНРб (27,1%) та в дітей із ЕНРд (26,0%), най-
нижче її значення (17,2%) було в ЕЧР, а в ЗПГК 
частота остеопенії становила всього 8%. Часто-
та остеосклерозу (МЩКТ >120%) майже не від-
різнялась в усіх групах. Взагалі, частота остео-
пенічного синдрому (остеопенія й остеопороз) 
була найвищою (55,6%) в ЕНРд, що, очевидно, 
можна пояснити більш вираженою негативною 
пролонгованою дією харчових ксенобіотиків 
(продуктів нафтопереробки) (рис. 2).

Після вимірювання рівня кальцію в крові ви-
явлено, що він був достовірно знижений в усіх 
обстежених дітей із ЕНР. Спостерігається досто-
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Рис. 1. Частота порушень остеогенезу (остеопороз) нативних кісток зародків в екологічно несприятливих регіонах.
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Рис. 2. Дані ультразвукової денситометрії у обстежених дітей.
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вірна гіпокальціємія (1,6±0,2 ммоль/л) та гіпер-
кальциурія (2,2±0,3 ммоль/л) у більшості обсте-
жених дітей з радіологічно забрудненого регіону, 
що й пояснює більшу частоту захворювань ни-
рок, щитоподібної залози та гіпоплазії емалі зу-
бів, поява яких на пряму пов’язана з кальциурі-
єю та пояснює клінічний поліморфізм екопато-
логії при різних типах забруднення. В усіх дітей 
із ЕНР, незалежно від виду забруднення та шля-
хів надходження ксенобіотиків, рівень фосфору 
в крові (1,18±0,2 ммоль/л) теж був зниженим, а 
рівень фосфору в сечі (50,1±4,5 ммоль/добу) об-
стежуваних дітей був підвищеним.

Рівень паратгормону був суттєво зниженим 
(4,3±1,2 пг/мл) в усіх дітей із ЕНР, а в ЕЧР зна-
ходився в межах вікової норми. Рівень кальци-
тоніну в дітей обох обстежуваних груп перебу-
вав у межах вікової норми (3,4±0,7 пг/мл) за ви-
нятком дітей із ЕНРк, де він був суттєво підви-
щеним. В ЕЧР усі діти мали нормальний рівень 
кальцитоніну.

Висновки.
1. Екопатологія в дітей з регіонів, різних за 

характером забруднення, відзначається клініч-
ним поліморфізмом, проявляючись синдромами 
екологічної дезадаптації та ксеногенної інтокси-
кації, провідними із яких є патологія нирок, кіс-
ток (остеопороз та остеопенія), шлунково-киш-
кового тракту та щитоподібної залози. 

2. Одним з антенатальних неспецифічних 
факторів ризику екопатології в дітей, які найчас-
тіше зустрічаються, є зміни в будові кісток у ви-
гляді остеопорозу в ембріонів із екологічно за-
бруднених регіонів.

3. Після проведення антропометрії та ультраз-
вукової денситометрії в усіх дітей з екологічно 
несприятливих регіонів виявилось збільшення 
масо-ростових параметрів і суттєве зниження мі-
неральної щільності кісткової тканини як прояв 
остеопенічного синдрому в більшості цих дітей. 

4. У більшості обстежених дітей з екологічно 
несприятливих регіонів виявлено достовірні змі-
ни кальцій–фосфорного обміну (гіпокальціємія, 
гіпофосфатемія та гіперкальциурія, гіперфосфа-
турія).
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ОСТЕОПОРОЗ И ОСТЕОПЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
С ЭКОПАТОЛОГИЕЙ ИЗ ЗАПАДНОГО РЕ-

ГИОНА УКРАИНЫ
Кеч Н.Р., Гнатейко Н.О.

Резюме. Статья посвящена новому важному направле-
нию медицины – экологической педиатрии. В ней пред-
ставлены клинические аспекты диагностики и течения 
экозависимых заболеваний костной (остеопороз и осте-
опения) системы у детей Западного региона Украины, 
проживающих в экологически неблагоприятних регио-
нах с различным характером загрязнения.

Ключевые слова: дети, экопатология, остеопороз, остео-
пения.

OSTEOPOROSIS AND OSTEOPENIA IN 
CHILDREN WITH ECOPATHOLOGY OF 

WESTERN UKRAINE
Ketch N.R., Hnateyko N.A. 

Summary. The articcle is devoted to the new important 
direction of medicine – ecological pediatrics. We analyzed 
the results of thorough clinical outcomes of children, 
permanently living in regions with different pollution 
characteristics. We provide clinical solution of actual problem 
of contemporary medicine – determination of clinical aspects 
of diagnostics and clinical course of ecologically determined 
diseases of bones (osteoporosis and osteopenia) in children 
of West Ukrainian region. 

Key words: children, ecologically determined disease, 
osteoporosis, osteopenia.
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Актуальність.
На сьогодні серед світових науковців ведуться 

численні дискусії стосовно діагностичних крите-
ріїв, механізмів розвитку та принципів лікування 
пацієнтів з метаболічним синдромом. Загально-
визнаною є думка, що зручнішими для викорис-
тання в щоденній лікарській практиці є критерії, 
запропоновані АТР ІІІ (Adult Treatment Panel III – 
Третій звіт групи експертів з виявлення, оцінки й 
лікування гіперхолестеринемії в дорослих у меж-
ах Національної освітньої програми США з хо-
лестерину), тоді як критерії ВООЗ можуть бути 
використані в наукових дослідженнях. Так, на 
сьогодні виділяють наступні компоненти метабо-
лічного синдрому: абдомінальний тип ожиріння, 
артеріальну гіпертензію, гіпер- чи дисліпідемію, 
порушення толерантності до глюкози, або цукро-
вий діабет, та гіперурикемію. Порушення мета-
болізму пуринів пов’язані зі станом вуглеводно-
го й ліпідного обмінів та впливають на кістково-
деструктивні зміни з боку параартикулярних тка-
нин. У хворих з метаболічним синдромом час-
тіше виникає уролітіазний тип ниркової патоло-
гії, знижуються рівні урикемії та урикозурії, що 
визначається тяжкістю метаболічного синдрому, 
ступенем ожиріння та інсулінорезистентністю й 
пов’язане з особливостями в таких пацієнтів не-
фропатії, гіперурикемії та гіперліпідемії [1, 2]. 

Метаболічний синдром – це патологічний 
стан, для якого характерний розвиток абдомі-
нального ожиріння, дисліпідемії, артеріальної 
гіпертензії та порушення вуглеводного обміну 
(феномен інсулінорезистентності). Епідеміоло-
гічні дані свідчать про досить високу розповсю-
дженість метаболічного синдрому, яка в серед-
ньому становить близько 24% [1, 2]. Існують ві-
кові та статеві особливості розвитку метаболіч-

ного синдрому. Зокрема, з віком частка хворих з 
даною патологією зростає. Так, у вікових групах 
від 20 до 49 років метаболічний синдром часті-
ше спостерігається в чоловіків, у віці 50-69 ро-
ків – із практично однаковою частотою в чолові-
ків та жінок, а у віці понад 70 років – частіше ді-
агностується в жінок. У жінок старших вікових 
груп частіше виявляють метаболічний синдром 
у зв’язку з настанням менопаузи. 

Гіперурикемія – підвищення рівня сечової 
кислоти (СК) понад 360 мкмоль/л у жінок та 420 
мкмоль/л у чоловіків [10]. Дані щодо поширенос-
ті гіперурикемії суперечливі. З літературних дже-
рел відомо, що її поширеність становить від 2% 
до 20%. При цьому виявлено регіони з найбільш 
високою частотою гіперурикемії – 60% (Філіппі-
ни, Нова Зеландія, острови Тихого океану) [2]. У 
зв’язку із цим питання своєчасної діагностики та 
лікування гіперурикемії в пацієнтів із метаболіч-
ним синдромом залишаються актуальними. 

Як уже відомо, при метаболічному синдромі 
порушується вуглеводний, ліпідний та пурино-
вий обмін. При цьому важливими факторами в 
гомеостазі сечової кислоти є глюкоза та інсулін, 
адже дисбаланс цих показників вуглеводного об-
міну призводить до гіперурикемії та гіперурико-
зурії. Зв’язок рівня сечової кислоти з надмірною 
масою тіла, показниками ліпідного обміну, осо-
бливо тригліцеридів, відзначається не тільки в 
пацієнтів із подагрою, але й при артеріальній гі-
пертензії, цукровому діабеті, ішемічній хворобі 
серця. Саме це дає підставу розглядати концеп-
цію щодо гіперурикемії та подагри як компонен-
тів метаболічного синдрому [1, 5, 8].

Незважаючи на те, що протягом останніх ро-
ків науковці з різних країн посилено вивчають 
проблему гіперурикемії в пацієнтів з метаболіч-
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ним синдромом, залишаються не вивченими ще 
дуже багато аспектів даної патології, що призво-
дить до високої частоти діагностичних помилок 
при її встановленні та до численних дискусій 
учених стосовно тактики та необхідності ліку-
вання гіперурикемії при метаболічному синдро-
мі. На сьогоднішній день в Україні не проводи-
лось вивчення вікових особливостей гіперурике-
мії, зокрема з урахуванням компонентів метабо-
лічного синдрому, проте існують поодинокі літе-
ратурні дослідження даної патології залежно від 
статі пацієнтів. Все вищезазначене й обумовило 
проведення даного дослідження.

Мета дослідження – вивчити особливості 
гіперурикемії в пацієнтів різного віку та статі з 
урахуванням компонентів метаболічного син-
дрому.

Об’єкт і методи дослідження. Обстеження 
проводили на базі відділу клінічної фізіології і 
патології опорно-рухового апарату ДУ «Інсти-
тут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова» НАМН 
України та Українського науково-медичного цен-
тру проблем остеопорозу. Всього обстежено 570 
осіб віком від 20 до 89 років. Серед них 450 жі-
нок та 120 чоловіків. Пацієнти були розподілені 
на 2 групи: І група – з нормальним рівнем сечо-

вої кислоти в сироватці крові (нормоурикемією), 
ІІ група – з підвищеним рівнем сечової кислоти 
в сироватці крові (гіперурикемією). Враховували 
наступні компоненти метаболічного синдрому: 
показники ліпідного обміну, систолічного та діа-
столічного артеріального тиску. Середній вік об-
стежених становив 60,4±0,7 року. 

Визначення рівня сечової кислоти в плаз-
мі крові здійснювали за допомогою ферментно-
го уриказного методу, у відповідності до якого 
нормальним рівнем сечової кислоти у сироват-
ці плазми крові вважали від 150 до 350 мкмоль/л 
у жінок, та від 210 до 420 мкмоль/л у чоловіків. 
Статистичний аналіз проводили з використан-
ням програми Statistica 6.0.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Частота гіперурикемії серед жінок станови-
ла 34% (рис. 1 А), у чоловіків – 32% (рис. 2 Б). 
Найбільша частка гіперурикемії в жінок (24,8%; 
рис. 2 А) та чоловіків (45,4%; рис. 2 Б) виявлена 
у віковій групі 60–69 років. 

Було встановлено, що показники холестеро-
лу (р>0,05), тригліцеридів (р<0,05), ХЛПДНЩ 

Рис. 1. Частота гіперурикемії в жінок (А) та чолові-
ків (Б). 

Риc. 2. Частота гіперурикемії в жінок (А) та чоловіків 
(Б) залежно від віку.
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Рис. 6. Показники коефіцієнту атерогенності залежно 
від рівня сечової кислоти та статі пацієнтів.

Рис. 7. Показники систолічного артеріального тиску 
залежно від рівня сечової кислоти та статі пацієнтів.

Рис. 8. Показники діастолічного артеріального тиску 
залежно від рівня сечової кислоти та статі пацієнтів.

(р<0,05) та коефіцієнту атерогенності (р<0,05) 
вищі як у чоловіків, так і в жінок ІІ групи, тобто 
з гіперурикемією порівняно із групою пацієнтів 
із нормальним рівнем сечової кислоти в сироват-
ці крові (рис. 3, 4, 5, 6).

Результати досліджень показали, що показни-
ки систолічного та діастолічного артеріального 
тиску вищі в жінок та чоловіків із гіперурикемі-
єю порівняно із групою пацієнтів із нормальним 
рівнем сечової кислоти (р<0,05) (рис. 7, 8).

Рис. 3. Показники холестеролу залежно від рівня се-
чової кислоти та статі пацієнтів.

Рис. 4. Показники тригліцеридів залежно від рівня се-
чової кислоти та статі пацієнтів.

Рис. 5. Показники ХЛПДНЩ залежно від рівня сечо-
вої кислоти та статі пацієнтів.
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Висновки.
Сучасний розвиток та перебіг гіперурикемії 

характеризується віковими та статевими особли-
востями, зокрема вік можна віднести до одного з 
факторів ризику розвитку даної патології. 

При дослідженні в пацієнтів з ішемічною 
хворобою серця, цукровим діабетом, ожирінням 
та гіпертонічною хворобою показників холесте-
ролу, тригліцеридів, ХЛПДНЩ, коефіцієнту ате-
рогенності необхідно враховувати в них особли-
вості не лише ліпідного, а й пуринового обміну. 

Пацієнтам з артеріальною гіпертензією по-
трібно рекомендувати визначення рівня сечо-
вої кислоти в сироватці крові для раннього ви-
явлення гіперурикемії та її своєчасної медика-
ментозної корекції, що зможе запобігти розвитку 
ускладнень з боку серцево-судинної системи та 
зменшити показники летальності. 
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ГИПЕРУРИКЕМИЯ И КОМПОНЕНТЫ МЕ-
ТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ЛЮДЕЙ 

РАЗНОГО ВОЗРАСТА И ПОЛА
Дубецкая Г.С.

ГУ «Институт геронтологии имени Д. Ф. 
Чеботарьова» НАМН Україны, г. Киев

Резюме. Большое внимание в последние годы уделялось 
изучению нарушений пуринового обмена и развития ги-
перурикемии при метаболическом синдроме. В 2002 году 
Американской ассоциацией клинических эндокриноло-
гов (ААСЕ) было предложено рассматривать гиперури-
кемию как один из основных критериев метаболического 
синдрома. В статье представлены результаты собствен-
ных исследований по изучению частоты гиперурикемии 
в разных возрастных группах как у мужчин, так и у жен-
щин с учетом некоторых компонентов метаболического 
синдрома. Установлено высокие показатели триглице-
ридов, холестерола, ХЛПДНЩ, коэффициента атероген-
ности, диастолического и систолического артериального 
давления у женщин и мужчин с гиперурикемией.

Ключевые слова: гиперурикемия, мочевая кислота, мета-
болический синдром, возраст, пол.

HYPERURICEMIA AND COMPONENTS OF 
METABOLIC SYNDROME AMONG PATIENTS 

OF DIFFERENT AGE AND SEX
Dubetska G.S. 

State Institution D.F.Chebotariov Institute of 
Gerontology of NAMS of Ukraine, Kiev

Summary. Much attention was paid in recent years to the 
study of disorders of purine metabolism and the development 
of hyperuricemia in metabolic syndrome. In 2002, the 
American Association of Clinical Endocrinologists (AASE) 
was proposed hyperuricemia regarded as one of the main 
criteria for metabolic syndrome. The article presents the 
results of own study of the incidence of hyperuricemia in 
different age groups in both men and women including some 
components of the metabolic syndrome. We determined that 
the highest level of triglyceride, cholesterol, atherogenic 
coefficient, systolic and diastolic pressure was among women 
and men with hyperuricemia.

Keywords: hyperuricemia, uric acid, metabolic syndrome, 
age, sex.
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Вітаміни є незамінними для організму люди-
ни органічними сполуками, що мають високу бі-
ологічну активність. Посилена увага науковців 
усього світу спрямована на вивчення біологіч-
них ефектів вітаміну D. Це зумовлено тим, що 
впродовж останніх років було поглиблено ви-
вчено його метаболізм, функції та вплив на ор-
ганізм людини. За допомогою специфічних ме-
таболічних процесів у організмі людини вітамін 
D перетворюється у високоактивну гормональ-
ну форму. Рецептори до цієї форми наявні в ба-
гатьох органах та тканинах організму, таких як 
тонкий кишечник, нирки, печінка, кісткова тка-
нина. Рецепторні білки до вітаміну D ідентифі-
ковані в клітинах шкіри, серця, легенів, головно-
го мозку, скелетних м′язів, товстого кишечника, 
шлунка, плаценти, молочної залози, підшлунко-
вої та ендокринних залоз, ясен та кісткової тка-
нини альвеолярного відростка [1]. Також рецеп-
тори вітаміну D є на активованих CD4+ і CD8+ 
Т-лімфоцитах, В-лімфоцитах, нейтрофілах, ма-
крофагах, дендритних клітинах [2].

 Надходження та метаболізм вітаміну D у 
організмі людини
Вітамін D у організм людини надходить трьо-

ма шляхами. Перший шлях, фотобіологічний, яв-
ляє собою утворення вітаміну D у шкірі під дією 
сонячного випромінювання. Спочатку із 7-дегі-
дрохолестерину утворюється превітамін D3, а 
потім, внаслідок нагрівання, він перетворюється 
на вітамін D3. Другим шляхом надходження ві-
таміну D у організм людини є харчовий. За до-
помогою даного шляху вітамін D у організм лю-
дини потрапляє із продуктами харчування. До 
продуктів, які містять вітамін D, належать жир-
ні види риб (лосось, скумбрія, сом, тунець, сар-
дина), яєчний жовток, теляча печінка, риб’ячий 
жир, ікра, маргарин та гриби. Третім шляхом 
надходження є медикаментозний, який здійсню-

ється шляхом потрапляння вітаміну D при вжи-
ванні біологічних добавок та медичних препара-
тів.

Після надходження вітаміну D у організм лю-
дини він потрапляє в кров та з’єднюється з ві-
тамін D-зв’язуючими білками. Після цього по-
трапляє в печінку, де відбувається його перше 
гідроксилювання за допомогою вітамін D-25-
гідроксилази. Внаслідок цього утворюється 
25-гідроксивітамін-D (25(OH)D) або кальцидіол. 
Гормонально активна форма вітаміну D, 1α,25-
дигідроксивітамін-D (1,25(ОН)2D) або кальци-
тріол, утворюється переважно в нирках за допо-
могою ферменту вітамін D – 1α-гідроксилази.

Активні метаболіти вітаміну D впливають на 
спеціальні рецептори, які називаються рецепто-
рами вітаміну D (РВD). Дані рецептори знахо-
дяться в більш ніж 30 тканинах організму лю-
дини. 1,25(OH)2D діє як геномним чином через 
ядерні РВD, так і негеномним чином через мемб-
ранні РВD (швидший шлях).

Вплив активних метаболітів вітаміну D здій-
снюється на всі органи та системи. В кишечнику 
вітамін D збільшує абсорбцію кальцію та фос-
фатів. 1,25(OH)2D стимулює надходження каль-
цію через мембрану щіткової облямівки в кліти-
ну, транспорт кальцію через клітину й видален-
ня кальцію із клітини в базолатеральну мембра-
ну. Транспорт кальцію через клітину регулюєть-
ся класом кальцій-зв’язуючих білків – кальбін-
динів. Вітамін D сприяє утворенню цих білків, 
у нирках збільшує реабсорбцію кальцію та фос-
фору та зменшує секрецію реніну, в паращито-
подібних залозах зменшує синтез та секрецію 
паратгормону. Велику роль вітамін D відіграє в 
кістковій системі. Він збільшує кісткову кальци-
фікацію та абсорбцію, створює оптимальні умо-
ви для мінералізації кісток і є необхідним для 
розвитку та підтримки мінералізованого скелета. 

ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ 
ПРЕПАРАТІВ ВІТАМІНУ D ТА КАЛЬЦІЮ В ПАРОДОНТОЛОГІЇ

Поворознюк В.В.1, Мазур І.П.2, Новошицький В.Є.2

1ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чоботарьова» НАМН України, Київ 
2НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра стоматології, Київ

Резюме.  Метаболіти вітаміну D є необхідними речовинами для організму людини та виконують важливі функції. Дефі-
цит вітаміну D зумовлює розвиток багатьох загальносоматичних захворювань, а також хвороб тканин пародон-
та. Плейотропна дія вітаміну D на тканини пародонта включає вплив на пародонтопатогени, регуляцію імунної 
відповіді та метаболізму кісткової системи.
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Кінцева диференціація гіпертрофованих хондро-
цитів і подальша кальцифікація матриці помітно 
порушується при дефіциті вітаміну D, що при-
зводить до спаювання кінців довгих трубчастих 
кісток і утворення рахітичних гірлянд на ребер-
но-хрящовому з’єднанні ребер, класичних рис 
рахіту. Не менш важливу роль вітамін D відіграє 
в імунній системі. Він стимулює вроджений іму-
нітет, сприяє диференціації моноцитів у макро-
фаги, пригнічує антигенпрезентуючу функцію, 
збільшує експресію протизапальних цитокінів та 
зменшує утворення прозапальних цитокінів, та-
ких як TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8, IL-12. Активні ме-
таболіти вітаміну D виконують ще ряд функцій в 
інших органах та системах.

 Взаємозв’язок дефіциту вітаміну D та за-
гальносоматичних захворювань та захво-
рювань тканин пародонта
Недостатність надходження вітаміну D у ор-

ганізм, або порушення його метаболізму ство-
рює умови, які сприяють виникненню загально-
соматичних захворювань, таких як цукровий ді-
абет обох типів, захворювання серцево-судинної 
системи, розсіяний склероз, псоріаз [3-8] та бага-
то інших захворювань. 

Також дефіцит вітаміну D може призвес-
ти до виникнення захворювань тканин паро-
донта. Dietrich T. зі співавторами (2004 р.), ви-
вчаючи співвідношення між рівнем концентра-
ції 25(OH)D3 у плазмі крові та втратою епітелі-
ального приєднання, показали, що існує зворот-
ній зв’язок між концентрацією 25(OH)D3 та за-
хворюваннями тканин пародонта в жінок та чо-
ловіків віком старше 50 років (чим більша кон-
центрація 25(OH)D3, тим менша спостерігається 
втрата епітеліального приєднання) [9]. Krall E.A. 
зі співавторами (2001 р.) у своєму дослідженні 
показали, що в групі людей, які приймали пре-
парати кальцію та вітаміну D, втрата зубів відбу-
вається меншою мірою порівняно із групою лю-
дей, які не приймали дані препарати [10]. Також 
багато вчених вивчали взаємозв’язок між вида-
ми генотипу та поліморфізмом рецепторів віта-
міну D (РВD) та генералізованим пародонтитом. 
Так, Park K.S. зі співавторами (2006 р.) у своїх 
дослідженнях показали, що генотип 27823*C/*C 
стартового кодону РВD може бути пов’язаний зі 
збільшенням ризику розвитку агресивного пере-
бігу генералізованого пародонтиту [11]. Inagaki 
K. зі співавторами (2003 р.) дійшли висновку, що 
поліморфізм ApaI гена РВD пов’язаний із втра-
тою альвеолярного відростка, втратою клінічно-

го приєднання та втратою зубів у літніх чолові-
ків. Вірогідно вищими ці показники зареєстро-
вано в пацієнтів із AATT і AATt генотипами [12]. 

 Вплив метаболітів вітаміну D на захворю-
вання тканин пародонта
Модель розвитку захворювань тканин паро-

донта виглядає наступним чином: взаємодія па-
родонтопатогенів із тканинами пародонта зумов-
лює розвиток імунної відповіді організму та по-
рушення в сполучній тканині й кістковому мета-
болізмі. Патогенетичні зміни в тканинах паро-
донта: запальні та імунологічні процеси спри-
чинюють клінічні прояви генералізованого па-
родонтиту. Метаболіти вітаміну D впливають на 
кожен етап виникнення генералізованого паро-
донтиту, а саме на пародонтопатогени, запальну 
реакцію організму та на кістковий метаболізм. 

 Вплив метаболітів вітаміну D на пародон-
топатогени
Захворювання тканин пародонта викликають 

специфічні грамнегативні анаеробні бактерії – 
пародонтопатогени. Вони впливають на ткани-
ни пародонта, викликаючи запалення. В ротовій 
порожнині містяться антимікробні білки, такі 
як α-дефензини (HNP1–4), β-дефензини (hBD1-
3), кателіцидин та інші [13]. Рівень утворення 
β-дефензину hBD2 та кателіцидину залежить від 
рівня 25(ОН)D [14]. Ці антимікробні пептиди не-
гативно впливають на патогенні мікроорганізми, 
включаючи пародонтопатогени [13, 15]. Низь-
кий рівень вітаміну D пригнічує їх утворення та 
спричинює поглиблення тяжкості перебігу гене-
ралізованого пародонтиту.

 Вплив метаболітів вітаміну D на імунну сис-
тему та запальні процеси 
Імунна система людини поділяється на дві ве-

ликі групи: вроджена імунна система та набута. 
Вроджений імунітет є першою лінією імуноло-
гічного захисту організму. Толл-подібні рецепто-
ри (toll-like receptors (TLRs)), відомі під загаль-
ною назвою паттерн-розпізнавальні рецептори 
(pattern-recognition receptors (PRRs)), належать 
до вродженого імунітету та можуть виявляти й 
реагувати на різні мікробні структури, включа-
ючи структури пародонтопатогенів. Недавні до-
слідження показали істотну роль цих рецепторів 
у підтриманні пародонта в здоровому стані, а та-
кож у патогенезі пародонтиту [16]. Існує 10 типів 
TLRs. TLRs (1, 2, 4, 5 і 6) розпізнають позаклі-
тинні мікробні структури, що експресуються на 
поверхні клітин, а TLRs (3, 7, 8 та 9) виявляють 
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вірусні або бактеріальні нуклеїнові кислоти, які 
експресуються внутрішньоклітинно. 

Дослідженнями встановлено, що разом з 
імунними клітинами TLRs також присутні в тка-
нинах пародонта [17-20]. Ясна постійно підда-
ються впливу мікроорганізмів, які наявні в біо-
плівці. TLR сигналізація відіграє важливу роль 
у вродженій імунній відповіді та в забезпеченні 
здоров’я пародонта. Хронічна мікробна стиму-
ляція TLR зумовлює посилену продукцію проза-
пальних цитокінів та призводить до втрати клі-
нічного приєднання ясен, прогресування гене-
ралізованого пародонтиту [16]. Вітамін D зни-
жує активність TLRs, зменшуючи їх негативний 
вплив на тканини пародонта. 

На набутий імунітет вітамін D впливає шля-
хом інгібування Т-хелперів-1, які належать до 
клітинної імунної відповіді [21], та збільшен-
ня продукції Т-хелперів-2-клітин, що пов’язані 
з гуморальним імунітетом [22]. Внаслідок цьо-
го зменшується утворення прозапальних цито-
кінів і збільшується утворення протизапальних 
цитокінів. Також вітамін D зменшує перетворен-
ня В-клітин у плазматичні клітини, зменшуючи 
продукцію імуноглобулінів.

 Вплив метаболітів вітаміну D на кісткову 
систему
Вітамін D відіграє важливу роль у кальціє-

вому обміні. По-перше, вітамін D сприяє покра-
щенню всмоктування кальцію в кишечнику, по-
друге, він збільшує реабсорбцію кальцію в нир-
ках і, по-третє, збільшує мінералізацію кісток. 
Основними кальцій-регулюючими гормонами у 
організмі людини є паратгормон, кальцитонін та 
кальцитріол. Паратгормон (ПТГ) сприяє вивіль-
ненню кальцію з кісток, а також збільшує утво-
рення 1α-гідроксилази. Вітамін D зменшує виді-
лення ПТГ як прямим, так і опосередкованим чи-
ном. Вітамін D запобігає резорбції альвеолярно-
го відростка. Остеокласти – клітини, які відпові-
дають за резорбцію кістки, утворюються зі своїх 
попередників. Це перетворення відбувається за 
допомогою RANKL (ліганд рецептора активато-
ра ядерного фактора κВ) та в присутності макро-
фагального колоній-стимулюючого фактора [23]. 
Це утворення стимулюється Т-хелперами-1 та 
Т-хелперами-17 та їх цитокінами, до яких нале-
жать IL1-β, IL-6, TNF-α, IL-17. Блокують це пере-
творення Т-хелпери-2 та їх цитокіни, такі як IL-4 
та IL-10. Як зазначалось вище, вітамін D при-
гнічує активність Т-хелперів-1 та Т-хелперів-17 
та зменшує виділення прозапальних цитокінів і 

збільшує функцію Т-хелперів-2-клітин, тим са-
мим запобігаючи руйнуванню альвеолярного 
відростка.

Питання взаємозв’язку хвороб тканин паро-
донта з остеопенією та остеопорозом вивчаєть-
ся протягом останніх 20 років. Jabbar S. зі спі-
вавторами (2011 р.) показали, що захворювання 
пародонта частіше зустрічаються в жінок з ос-
теопорозом і пов’язані з низьким рівнем вітамі-
ну D і більш високими концентраціями RANKL і 
OPG [24]. Tezal M. зі співавторами (2000 р.) про-
водили дослідження з визначення зв’язку між мі-
неральною щільністю кісток та резорбцією аль-
веолярного відростка й втратою рівня клінічно-
го приєднання. Результатами досліджень доведе-
но сильний кореляційний взаємозв’язок між мі-
неральною щільністю кісткової тканини й ступе-
нем резорбції альвеолярного відростка [25]. По-
рушення мінерального обміну в патогенезі хво-
роб пародонта досліджувалось у роботах Ма-
зур І.П. (2006 р.). Дослідження Miley D.D. зі спі-
вавторами (2009 р.) продемонстрували, що ви-
користання препаратів кальцію (не менше 1000 
мг/день) та препаратів вітаміну D (не менше 400 
МО/день) сприяє сповільненню втрати висоти 
альвеолярного відростка, стабілізації метаболіч-
них процесів у хворих на генералізований паро-
донтит [26]. Garcia M.N. зі співавторами (2011 р.) 
вивчали вплив препаратів кальцію та вітаміну D 
на перебіг пародонтиту та дійшли висновку, що 
вітамін D може позитивно вплинути на пародон-
тологічне здоров’я [27]. 

Висновки.
Вітамін D регулює обмін кальцію та фосфа-

тів, підтримуючи необхідний їх рівень у крові, 
впливає на органи та тканини організму людини, 
забезпечує нормальне функціонування органів 
та попереджає розвиток багатьох захворювань.

Результатами досліджень виявлено 
взаємозв’язок між рівнем метаболітів вітаміну D 
та захворюваннями тканин пародонта.

Вітамін D впливає на всі ланки патогенезу ге-
нералізованого пародонтиту, а саме на пародон-
топатогени, імунну та кісткову системи.

Використання в комплексному лікуванні та 
профілактиці вітаміну D та кальцію сприяє змен-
шенню резорбції альвеолярного відростка та па-
тологічних процесів у тканинах пародонта.
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Summary. Metabolites of vitamin D is necessary substances 
to the human body and perform important functions. Vitamin 
D deficiency leads to the development of many somatic 
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on parodontopatoheny, regulation of immune response and 
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Вступ. Вітамін-D-залежний рахіт (ВDЗР) 
(спадковий рахіт) – генетично детерміноване за-
хворювання, пов’язане з порушенням метабо-
лізму вітаміну D (ВD). ВDЗР поділяється на два 
типи. При І типі ВDЗР не відбувається чи частко-
во гальмується конверсія 25-гідроксивітаміну D 
у 1,25-дигідроксивітамін D. Дана поломка відбу-
вається за рахунок дефіциту чи аномалії нирко-
вої 1,25 гідроксилази, яка є необхідною для пе-
ретворення 25-гідроксивітаміну D у 1,25-дигі-
дроксивітамін D [1, 2, 3, 4]. ІІ тип ВDЗР являє 
собою нечутливість кінцевого органу до аутоге-
ну 1,25-дигідроксивітаміну D. Порушення вза-
ємодії 1,25-дигідроксивітаміну D з рецептором 
може бути обумовлено повною відсутністю ре-
цепторів чи дефектами гормон-зв’язуючого чи 
ДНК-зв’язуючого доменів рецептора вітаміну D 
(VDR) [1, 4, 5].

Є багато різних причин рахітичних (остеома-
ляційних) синдромів, але всі вони призводять до 
відсутності доступного кальцію й фосфору для 
мінералізації новоутвореного остеоїда. Оскільки 
дані порушення мають спільний напрямок (де-
фекти в мінералізації кісток), діти з рахітом та 
рахітоподібними захворюваннями мають дуже 
схожу клінічну картину. Цей стереотип спонукає 
лікаря поряд із клінічними чи рентгенологічни-
ми проявами широко застосовувати ряд досить 
складних лабораторних досліджень, і деякі з них 
стали нам доступні лише з недавнього часу [6, 
7, 8, 9].

Матеріал та методи. На базі клініки дитячо-
го віку ДУ «Інститут травматології та ортопедії 
НАМНУ» було обстежено 18 пацієнтів з діагно-
зом ВDЗР. Хлопчиків було 10, дівчаток – 8. ВDЗР 
І типу спостерігався в більшості пацієнтів – 15. 
Із ІІ типом захворювання було лише 3 дітей. Вік 
пацієнтів склав 1 рік 8 місяців – 4 роки. Жодному 
пацієнту на етапі звернень до лікарів за місцем 
проживання не було встановлено правильний ді-
агноз. Найбільш частим попереднім діагнозом 
були вітамін-D-дефіцитний рахіт та фосфат-діа-

бет. Всі діти були клініко-рентгенологічно огля-
нуті, проведені лабораторні обстеження на каль-
цидіол, кальцитріол, VDR (при потребі), каль-
цій та фосфор сироватки крові та добової сечі, 
маркери кісткового метаболізму 4-го покоління 
(P1NP, β-СТх, остеокальцин), паратгормон.

Результати та їх обговорення. Проведений 
нами аналіз обстежень виявив, що ВDЗР І типу 
притаманні нормальні чи підвищені показни-
ки кальцидіолу (25-гідроксивітаміну D) та зни-
жені показники кальцитріолу (1,25-дигідрокси-
вітаміну D). Кальцій і фосфор сироватки крові 
був у межах референтних значень. Паратгормон 
був підвищений у 1,3-1,8 разів від норми. У дітей 
з ВDЗР ІІ типу різниця була лише в показниках 
кальцидіолу та кальцитріолу, які були в межах 
норми чи дещо підвищені за рахунок збільшення 
кількості 1,25-дигідроксивітаміну D. 

При аналізі показників кісткового обміну 
встановлено значне підвищення як швидкості 
кісткоутворення – P1NP, так і остеорезорбції – 
β-СТх, при цьому швидкість остеорезорбції пе-
реважала над кісткоутворенням у 1,4-1,6 рази. 
Рівень остеокальцину також був вище нормаль-
них вікових показників у 2,3-3,1 рази, що свід-
чить про надмірний обмін у кістковій тканині 
в даного контингенту хворих, без можливості 
адекватної мінералізації остеона.

Всім дітям розпочато консервативне лікуван-
ня, яке включало в себе корекцію метаболітів ві-
таміну D та препарати кальцію. Контроль ліку-
вання проводився кожні 10 днів, базуючись на 
кількісних показниках кальцію в добовій сечі. 
Від проби Сулковича ми відмовились, тому що 
результати даного аналізу не співпадали з рефе-
рентними кількісними показниками кальцію в 
добовій сечі. Кожен місяць проводився розши-
рений лабораторний аналіз метаболізму вітамі-
ну D.

Розпочиналось лікування із призначення пре-
паратів кальцію (сироп Кальціум-D по 5 мл 2 
рази на добу) та активного метаболіту вітаміну 
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D (Альфа-D3-Тева по 0,25 мкг на добу). Під час 
контролю кальцію в сироватці крові та добовій 
сечі виявилась деяка закономірність, а саме при 
ВDЗР І типу для нормалізації лабораторних по-
казників та покращення клінічної картини по-
трібні невеликі дози Альфа-D3-Тева (0,25 мкг 
через 2 дні), тоді як при ВDЗР ІІ типу необхід-
но було збільшувати дозу активного метаболіту 
до 0,25 мкг 2 рази на добу, навіть при високих 
значеннях 1,25-дигідроксивітаміну D у сироват-
ці крові. Важливим критерієм у правильній тера-
пії ВDЗР був рівень паратгормону, який уже че-
рез два тижні після початку лікування знижував-
ся наполовину.

Наводимо приклад лікування ВDЗР І типу. 
Пацієнт К., 2009 р.н. звернувся до нас у лип-
ні 2012 року зі скаргами батьків на варусну де-
формацію нижніх кінцівок. Дитину було все-
бічно обстежено. Клінічно та рентгенологічно у 
хворого спостерігався виражений варус нижніх 
кінцівок за рахунок дистального відділу стегон 
та проксимального відділу гомілок. Зони росту 
були розширені, розрихлені із загостреними кра-
ями. Варус з обох боків сягав 25 градусів (біль-
ша частка за рахунок проксимального відділу го-
мілок) (рис. 1). 

При обстеженні лабораторно: P1NP – 1012,7 
нмоль/л, остеокальцин – 112 нмоль/л, β-СТх – 
2,48 ннмоль/л, паратгормон – 79,70 pg/ml, віта-
мін D загальний (25-гідроксивітамін D) – 61,36 
нмоль/мл, 1,25-дигідроксивітамін D – 32 пмоль/
мл (норма 45-144 пмоль/мл), кальцій крові – 2,29 
ммоль/л. 

Після обстеження та встановлення діагно-
зу на підставі лабораторних показників – ВDЗР 
І типу – розпочате лікування. Призначено си-
роп Кальціум D по 5 мл 2 рази на добу, Альфа-

D3-Тева по 0,25 мкг 1 раз на день. Кожні 10 днів 
проводився контроль екскреції кальцію нирка-
ми, після чого дозу кальцію й активного метабо-
літу вітаміну D було протягом 2 місяців посту-
пово зменшено до 5 мл сиропу Кальціум D через 
день і 0,25 мкг Альфа-D3-Тева через 2 дні. Че-
рез 3 місяці клінічно деформація нижніх кінці-
вок значно зменшилась (сумарний варус кінців-
ки сягав 10 градусів). Лабораторні показники та-
кож покращились: P1NP – 908,09 нмоль/л, осте-
окальцин – 87,13 нмоль/л, β-СТх – 1,38 нмоль/л, 
паратгормон 54,80 pg/ml, вітамін D (25-гідрокси-
вітамін D) – 56,34 нмоль/мл, 1,25-дигідроксиві-
тамін D – 47 пмоль/мл (норма 45-144 пмоль/мл), 
кальцій крові – 2,34 ммоль/л.

Через 6 місяців після початку лікування ва-
русна деформація нижніх кінцівок була відсут-
ня (рис. 2).

Показники кісткового обміну наближались до 
норми (P1NP – 812,20 нмоль/л, остеокальцин – 
74,40 нмоль/л, β-СТх – 1,08 нмоль/л, паратгор-
мон – 49,3 pg/ml, вітамін D (25-гідроксивітамін 
D) 58,24 нмоль/мл, 1,25-дигідроксивітамін D – 
52 пмоль/мл (норма 45-144 пмоль/мл), кальцій 
крові – 2,37 ммоль/л (рис. 3).

Враховуючи, що дитина споживає кальцій з 
їжею в достатній кількості, в подальшому тера-
пію вирішено проводити лише Альфа-D3-Тева в 
дозі 0,25 мкг 2 рази на тиждень.

Висновки. Таким чином, діагностика ВDЗР 
за клінічними ознаками є можливою лише висо-
кокваліфікованими фахівцями й потребує сучас-
них лабораторних методів дослідження сироват-
ки крові та сечі.

Терапію ортопедичних (і не тільки) проявів 
ВDЗР потрібно проводити під наглядом спеціа-
ліста, й завдяки появі нових препаратів активних 
метаболітів вітаміну D можна відмовитись від 
надзвичайно великих доз вітаміну D3.

Рис. 1. Фото хворого до лікування.
Рис. 2. Фото хворого через 6 місяців після початку лі-

кування.
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Перспективним напрямком при лікуванні піз-
но виявлених чи запущених ортопедичних проя-
вів ВDЗР ми вбачаємо тимчасове блокування зон 
росту в цих дітей.
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Вступ. Актуальність проблеми вивчення 
впливу захворювань гепатобіліарної системи 
(ГБС) на стан кісткової тканини та клінічних осо-
бливостей остеопенічного синдрому (ОС) визна-
чається тенденцією до зростання кількості хво-
рих з патологією печінки та жовчовивідних шля-
хів серед дитячого населення. Росту захворюва-
ності патології ГБС сприяє погіршення екологіч-
ної ситуації, матеріально-побутових умов, зокре-
ма, недостатнє та незбалансоване харчування, 
незрілість ферментних систем, органів та сис-
тем детоксикації. Тривалий вплив несприятли-
вих чинників на дитячий організм призводить до 
формування спершу функціональних змін у ГБС, 
а надалі – до запальних та органічних. Найбільш 
чутливий організм дитини до дії патогенних фак-
торів зовнішнього середовища в критичні періо-
ди розвитку: в ранньому пре- та постнатальному 
онтогенезі на першому році життя, в пре- та пу-
бертатному віці. Саме в ці періоди розвитку ди-
тини відбувається найбільше накопичення кіст-
кової маси та ріст кісток у довжину, тому будь-
які зміни з боку ГБС негативно впливатимуть на 
формування кісткової тканини (КТ). Зокрема, за-
пальний процес у ГБС, внаслідок якого страж-
дає обмін вітаміну D3 і синтез його активних мета-
болітів, а також синтез кальцій-зв’язуючих білків 
сироватки крові, призводить до порушення каль-
цій-фосфорного гомеостазу та формування (КТ). 
При функціональних змінах жовчовивідних шля-
хів внаслідок застою жовчі зменшується вихід у 
просвіт тонкого відділу кишечника жовчних кис-
лот, які потрібні для транспорту іонів Са2+ через 
кишкову стінку. Отже, будь-які захворювання ГБС 
ведуть до порушення кальцій-фосфорного гомеос-

тазу та відповідно до порушення формування (КТ) 
[1]. 

Мета роботи – вивчити частоту та виділити 
клінічні ознаки ОС у дітей з патологією ГБС.

Матеріали та методи. Для вивчення даної 
проблеми було обстежено 153 дитини з гепато-
біліарною патологією. Серед обстежених пере-
важали хлопчики 83 (54,2%). Вік дітей стано-
вив від 5 до 15 років. Найбільша кількість ді-
тей була старшого шкільного віку 110 (71,9%), 
що пов’язано як із тривалістю дії патологічних 
чинників зовнішнього середовища, так і з нейро-
гуморальною перебудовою дитячого організму 
в цьому періоді. Відповідно, дітей дошкільно-
го та молодшого шкільного віку було 2 (1,3%) та 
41 (26,8%). В обстежених пацієнтів найчастіше 
діагностувалася дискінезія жовчовивідних шля-
хів (у всіх дітей), яка в однієї чверті пацієнтів 
ускладнилася розвитком хронічного холангіту 
(24,3%), в однієї дитини – хронічним калькульоз-
ним холециститом (0,7%), у половини – хроніч-
ним холецистохолангітом (51,0%). Окрім цього, 
у 8,5% хворих виявлено маркери HBV-інфекції 
(НВsAg, анти-НВс ІgМ), у 7,2% – маркери НСV-
інфекції (анти-НСV ІgM), у 3,3% – поєднання 
HBV- і HCV-інфекцій, а у 2% – хронічний неі-
дентифікований гепатит. Тривалість захворюван-
ня ГБС у хворих становила від 1 до 11 років, най-
частіше – від 3 до 7 років. Мінеральну щільність 
кісткової тканини (МЩКТ) визначали за допо-
могою денситометра “Lunar” DRХ-А.

Результати досліджень. Обстеження да-
них дітей виявило зниження МЩКТ у двох тре-
тин хворих (65,9%), тоді як нормальна МЩКТ 
була тільки у однієї третини. Найчастіше зни-
ження МЩКТ проявлялося остеопенією І-го та 
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Резюме. Обстежено 153 дитини з гепатобіліарною патологією у віці від 5 до 15 років. Метою дослідження було встано-
вити частоту остеопенічного синдрому в дітей з даною патологією, виділити клінічні симптоми останнього залежно 
від ступеня порушення функції печінки й жовчовивідних шляхів. Встановлено залежність розвитку й вираженості 
остеопенічного синдрому від тривалості захворювання й ступеня ураження гепатобіліарної системи. У 65,9% вияв-
лено зниження мінеральної щільності кісткової тканини, переважно І-ІІ ступеня, тільки в 1/3 хворих відзначено нор-
мальний стан кісткової тканини.
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ІІ-го ступенів, яку було діагностовано, відповід-
но, в 20,3% та 18,3% осіб, тоді як остеопенія ІІІ-
го ступеня й остеопороз діагностувалися значно 
рідше, відповідно, в 12,4% та 14,9% (рис. 1). Зни-
ження МЩКТ найчастіше було діагностовано в 
дітей із тривалістю захворювання три й більше 
років, яким несвоєчасно та неадекватно прово-
дилося протирецидивне лікування. У 24 пацієн-
тів із хронічними гепатитами, які перебігали в 
безжовтяничній формі, зниження МЩКТ вияв-
лено також майже в двох третин осіб. Особливіс-
тю ОС на тлі хронічних гепатитів є те, що в кож-
ної четвертої дитини діагностовано остеопороз. 
Більш виражене зниження МЩКТ у дітей відзна-
чено при хронічному гепатиті С.

Рис. 1. Стан кісткової тканини в дітей з гепатобіліар-
ною патологією.

При поєднанні захворювань печінки й жовчо-
вивідних шляхів із захворюваннями інших орга-
нів та систем, зокрема, із хронічним гастродуо-
денітом, залізодефіцитною анемією, патологією 
ЛОР-органів, сечовивідної системи, органів ди-
хання, глистяними та паразитарними інвазіями, 
туберкульозною інфікованістю діагностувалося 
більш виражене зниження показників МЩКТ у 
дітей, яке, ймовірно, залежить від ступеня син-
дрому ендогенної інтоксикації, який призводить 
до порушення регуляції всіх ланок кальцій-фос-
форного гомеостазу, а, отже, й формування КТ.

Аналіз анамнезу життя показав, що серед дітей 
зі зниженою мінералізацією КТ у 4 рази частіше 
виявляли низьку масу при народженні, ніж у хво-
рих з нормальним структурно-функціональним 
станом, тому низька маса тіла при народженні 
(2900 і нижче) є одним з факторів ризику розвит-
ку ОС у майбутньому.

При вивченні вираженості ОС було встанов-
лено пряму кореляційну залежність між величи-
ною BMD (мінеральна щільність КТ) (r=0,75) та 
значенням індексу маси тіла (маса тіла/зріст2, кг/
м2), а саме: чим більш виражений ОС, тим ниж-

че значення індексу маси тіла відповідає йому та 
навпаки: при зростанні величини індексу маси 
тіла зростає МЩКТ.

Всі діти з ОС мали клінічні ознаки з боку 
кісткової системи (порушення постави, сколіоз, 
деформація грудної клітки, поперечна або по-
вздовжня плоскостопість), які виникали внаслі-
док зниження МЩКТ та порушення її архітекто-
ніки. На противагу в дітей з нормальною МЩКТ 
патологію кісткової системи діагностовано тіль-
ки в 32,7% осіб.

При остеопенії І-го ступеня (доклінічній ста-
дії розвитку ОС) окрім симптоматики характер-
ної для захворювань ГБС інших змін у дітей ви-
явлено не було. Патологія кісткової системи 
представлена лише порушенням постави. 

При остеопенії ІІ-го та, особливо, ІІІ-го ступе-
нів, у дітей при детальному зборі анамнезу від-
значали біль тупого, ниючого характеру в попе-
рековому і/або грудному відділах хребта під час 
тривалого статичного фізичного навантаження. 
Цей біль, у більшості випадків, трактувався лі-
карями як один із симптомів патології сечовивід-
ної або гепатобіліарної систем, чи як прояв пато-
логії кісткової системи (сколіозу, порушення по-
стави). У цих хворих мали місце більш вираже-
ні прояви синдрому ендогенної інтоксикації: блі-
дість шкірних покривів, “синці” під очима, пе-
риоральна сірість, виражена капілярна сітка в 
міжлопатковій ділянці, швидка втомлюваність, 
загальне нездужання, головний біль, знижений 
апетит. Часто в даних пацієнтів діагностували 
карієс, який також є проявом порушення каль-
цій-фосфорного гомеостазу. Зміни з боку кістко-
вої системи були різноманітнішими: порушення 
постави, сколіоз, деформація грудної клітки, по-
вздовжня або поперечна плоскостопість. Вияв-
лена тенденція до зниження маси та відставан-
ня в рості. Відзначено, що переважну більшість 
обстежених з остеопенією ІІ-го та ІІІ-го ступе-
нів становили особи з астенічною та нормосте-
нічною будовою тіла, не було серед них гіперсте-
ніків. 

У дітей, в яких був діагностований остеопо-
роз, окрім скарг, вказаних при остеопеніях ІІ-го 
та ІІІ-го ступенів, при детальному зборі анамне-
зу виявляли періодичний біль у нижніх кінців-
ках.

При об’єктивному обстеженні такі пацієнти 
були емоційно лабільні, більшість з них відста-
вала у фізичному і/або статевому розвитку, мали 
прояви гіповітамінозу: сухість шкіри, згладже-
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ні сосочки по периферії язика, гіперкератоз у ді-
лянці великих суглобів. Переважно це були осо-
би астенічної або нормостенічної будови тіла. 

Групу дітей зі зниженою МЩКТ склали, в 
основному, блондини та шатени. Більшість па-
цієнтів мали обтяжений акушерський анамнез 
(гестоз чи анемія вагітних, загроза переривання 
вагітності, кесарів розтин, затримка внутрішньо-
утробного розвитку плода), відносно малу масу 
при народженні. В даних дітей спостерігалися 
переломи верхніх або нижніх кінцівок, вони від-
ставали у фізичному і/або статевому розвитку, 
особливо, при остеопенії ІІІ-го ступеня та осте-
опорозі. Серед пацієнтів з нормальною МЩКТ 
осіб із затримкою фізичного розвитку не було. 

При обстеженні двох біологічних пар (рід-
них брата та сестри віком 14 і 15 років, а також 
двох рідних сестер віком 5 і 7 років) виявлено сі-
мейну, тобто генетичну, схильність до зниження 
МЩКТ та розвитку ОС. У них виявлено знижен-
ня МЩКТ, відповідно, в першої пари – остеопо-
роз, у другої – остеопенію ІІ-го та ІІІ-го ступенів. 
Генетичний фактор визначає 50-80% МЩКТ [3].

Характерним є й те, що в дітей зі зниженою 
МЩКТ у 59,8% осіб діагностували пролапс мі-
трального клапана, що, ймовірно, пов’язано із 
загальною гіпотонією м’язової системи внаслі-
док синдрому ендогенної інтоксикації, тоді як у 
пацієнтів з нормальною МЩКТ він діагносту-
вався тільки в 17,4% осіб. 

Проаналізувавши клінічні та денситометрич-
ні дані про ОС у дітей на тлі захворювань ГБС, 
приводимо його діагностичні критерії залежно 
від ступеня вираженості (табл. 1).

Висновки.
1) При патології гепатобіліарної системи в 

двох третин обстежених дітей виявлено знижен-
ня мінеральної щільності кісткової тканини, яке 
спостерігалося в основному при тривалості за-

хворювання три й більше років у пацієнтів, яким 
несвоєчасно та неадекватно проводилося проти-
рецидивне лікування.

2) Остеопенічний синдром на тлі гепатобілі-
арної патології виявлений у дітей, які мали асте-
нічну або нормостенічну будову тіла, в більшос-
ті були блондинами або шатенами. 

3) Характерними симптомами при остеопе-
нічному синдромі можна вважати тупий, нию-
чий біль у поперековому і/або грудному відділах 
хребта при тривалому статичному навантаженні, 
при остеопорозі також біль у нижніх кінцівках 
при ходьбі. 

4) Розвиток остеопенічного синдрому в люди-
ни визначає генетична схильність. 

5) У кожної другої дитини з остеопенічним 
синдромом мав місце пролапс мітрального кла-
пана І-го ступеня. 

6) Прояви синдрому ендогенної інтоксика-
ції клінічно більш виражені в дітей зі зниже-
ною МЩКТ у порівнянні з дітьми з нормальною 
МЩКТ на тлі гепатобіліарної патології. 

7) При остеопенічному синдромі спостеріга-
ється тенденція до зниження рівня кальцію та 
підвищення рівня фосфору в сироватці крові, а 
також тенденція до зменшення екскреції кальцію 
та фосфору з добовою сечею в дітей з патологією 
гепатобіліарної системи.
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Таблиця 1. Диференціально-діагностичні критерії остеопенічного синдрому в дітей

Критерій Нормальна 
МЩКТ

Остеопенія 
І ст.

Остеопенія 
ІІ ст.

Остеопенія 
ІІІ ст. Остеопороз

Біль у поперековому і/або грудному від-
ділі хребта при сидінні − − ± + +
Біль у нижніх кінцівках при ходьбі − − − − +
Патологія кісткової системи ± + + + +
Затримка фізичного і/або статевого роз-
витку − − ± ± ±
Показник Z* > (-1,0) (-1)-(-1,5) (-1,5)-(-2,0) (-2,0)-(-2,5) < (-2,5)
П р и м і т к и: *Z – (-2,5) – (-2,0) – остеопенія ІІІ ст., (-2,0) – (-1,5) – остеопенія ІІ ст., (-1,5) – (-1,0) – остеопенія І ст.; 
Z менше (-1,0) – варіант норми, при Z менше (-2,5) – остеопороз.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОСТ-
НОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ГЕ-

ПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ
Кинаш М.И., Лобода В.Ф.

Резюме. Обследовано 153 ребенка с гепатобилиарной па-
тологией в возрасте от 5 до 15 лет. Целью исследования 
было установить частоту остеопенического синдрома у 
детей с данной патологией, выделить клинические сим-
птомы последнего в зависимости от степени нарушения 
функции печени и желчевыводящих путей. Установлено 
зависимость развития и выраженности остеопеническо-
го синдрома от длительности заболевания и степени по-
ражения гепатобилиарной системы. У 65,9% выявлено 
снижение минеральной плотности костной ткани, преи-
мущественно І-ІІ степени, только у 1/3 больных отмече-
но нормальное состояние костной ткани.

Ключевые слова: дети, гепатобилиарная система, остео-
пенический синдром.

CLINICAL CHARACTERISTICS OF BONE 
IN CHILDREN WITH PATHOLOGY OF THE 

HEPATOBILIARY SYSTEM
Kinash M.I., Loboda V.F.

Summary. A total of 153 children with hepatobiliary 
disorders in age from 5 to 15 years. The aim of the study 
was to determine the frequency of osteopenic syndrome in 
children with this condition, highlight the clinical symptoms 
last, depending on the degree of liver and biliary tract. The 
dependence of the development and severity of osteopenic 
syndrome on the duration of the disease and the degree of the 
hepatobiliary system. At 65.9% showed a reduction in bone 
mineral density, mainly I-II stage, only one third of patients 
had normal bone.

Key words: children, hepatobiliary system, osteopenic 
syndrome.
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Актуальність. За даними експертів ВООЗ, 
остеопороз розглядається як одне з пізніх об-
мінних ускладнень постменопаузального періо-
ду. Постменопаузальний остеопороз проявляєть-
ся у віці 50-75 років у 25-30% жінок, що скла-
дає 85% від загальної кількості первинного осте-
опорозу. Лікування остеопорозу є складним за-
вданням, оскільки захворювання має гетероген-
ну природу й, як правило, діагностується пізно, 
коли вже є переломи та незворотні зміни в кіст-
ках. Основною метою лікування остеопорозу є 
сповільнення або тимчасове припинення втра-
ти кісткової маси, запобігання переломам кісток 
скелета, покращання стану пацієнта, розширен-
ня його рухової активності, максимально мож-
ливе відновлення працездатності, підвищення 
якості життя. Всі ці задачі можуть бути вирішені 
за рахунок двох основних напрямків терапії ос-
теопорозу – корекції структурно-функціональ-
них порушень кісткової тканини, попередження 
його ускладнень (переломів кісток) і зменшення 
вираженості больового синдрому. Якщо в змен-
шенні болю в кістках скелета важлива роль від-
водиться симптоматичному лікуванню, то ліку-
вання захворювання забезпечується патогене-
тичною терапією, яка впливає на різні складо-
ві процесу кісткового ремоделювання. Протягом 
останніх 30 років проведена значна кількість на-
укових досліджень, присвячених ефективності 
різних лікарських засобів у профілактиці та лі-
куваннї остеопорозу. Отримані дані дозволили 
провести детальний аналіз порівняльної ефек-
тивності антиостеопоротичних препаратів з по-
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зицій доказової медицини. Встановлено, що лі-
кування переважною більшістю антиостеопоро-
тичних препаратів призводить до збільшення мі-
неральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) 
у різних ділянках скелета. 

У зв’язку з вищезазначеним перспективним 
напрямком у профілактиці та лікуванні остео-
порозу є використання засобів комплексної дії, 
в тому числі відмінних від традиційних антиос-
теопоротичних препаратів за механізмом дії та 
властивостями.

Антигомотоксичні засоби – комплексні біоло-
гічні препарати, лікувальний ефект яких спрямо-
ваний на конкретний орган чи систему органів. 
До складу препаратів антигомотоксичної терапії 
входять гомеопатичні компоненти, каталізатори 
внутрішньоклітинних біохімічних реакцій, нозо-
ди, суїс-органні речовини. «Остеобіос» — комп-
лексний антигомотоксичний препарат, що скла-
дається з потенційованих мінеральних, тварин-
них і суїс-органних компонентів, тропних до 
кісткової тканини й органів, які регулюють об-
мін кальцію у організмі. Завдяки комплексному 
складу препарату «Остеобіос» (7 суїс-органних, 
тваринних та мінеральних компонентів, 5 з яких 
у 3Sх потенціях — D10/D12, D30, D 200) перед-
бачається, що застосування його сприяє збалан-
суванню активності остеокластів та остеоблас-
тів, попередженню втрати кальцію кістковою 
тканиною, стимуляції синтезу білкових компо-
нентів матриксу, що може призвести до покра-
щання структури кісткової тканини.
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На сьогоднішній день методики лікування 
препаратами антигомотоксичної терапії змогли 
розширити лікувальні можливості. За останні 
десятиріччя даний напрямок нетрадиційної ме-
дицини набув широкого розповсюдження. Од-
нак, проведення клінічних досліджень відповід-
но до правил доказової медицини для цієї групи 
медикаментозних засобів суттєво обмежується 
особливостями застосування препаратів, що ма-
ють гомеопатичний склад. Тим не менш, існую-
чі нечисельні дослідження щодо застосування 
препарату «Остеобіос» у комплексній терапії за-
хворювань шлунково-кишкового тракту, дихаль-
ної та сечовидільної системи, порожнини рота, у 
періоді післяопераційної реабілітації після орто-
педичних операцій, гінекологічній патології, що 
супроводжуються порушенням кальцієвого го-
меостазу як у дорослих, так і у дітей, підтвер-
джують його ефективність. 

Мета роботи – вивчити ефективність та без-
печність препарату «Остеобіос» у профілактиці 
та лікуванні системного остеопорозу в жінок у 
постменопаузальному періоді.

Об’єкт дослідження. Дане дослідження ви-
конувалося відповідно до вимог належної клі-
нічної практики. Клінічне дослідження прово-
дилося як відкрите, контрольоване, паралельне, 
рандомізоване. Всім учасникам випробування 
пояснювали умови дослідження, пропонува-
ли ознайомитися з «Листом інформації для па-
цієнта», підписували з ними письмову згоду на 
участь у дослідженні. Включених у досліджен-
ня пацієнтів методом простої рандомізації розпо-
діляли на групи – основна група та група порів-
няння.

До включення у дослідження кожній пацієнт-
ці проводили клініко-інструментальне обстежен-
ня відповідно до встановленої схеми. Після ви-
значення стану мінеральної щільності кісткової 
тканини в дослідження включалися пацієнти, які 
відповідали критеріям включення/виключення:

– включалися жінки в постменопаузальному 
періоді з вертебральним больовим синдромом на 
тлі системного остеопорозу (показники МЩКТ 
відповідали ≤(-2,5) SD на рівні поперекового від-
ділу хребта та/або стегнової кістки), які не при-
ймали остеотропні препарати протягом 1 місяця 
до початку дослідження, крім препаратів каль-
цію та вітаміну D;

– не включалися пацієнти з наявністю тяж-
ких хронічних захворювань (печінки, нирок, ен-
докринні та інфекційні захворювання, захворю-

вання сполучної тканини), факторів ризику, які 
могли б вплинути на структурно-функціональ-
ний стан кісткової тканини (прийом протягом 
трьох років кортикостероїдів, антиконвульсан-
тів, вплив радіаційного фактора), високоенерге-
тичних переломів та травм в анамнезі, вторинно-
го остеопорозу будь-якого генезу, злоякісних но-
воутворень.

У дослідження було включено 30 жінок у по-
стменопаузальному періоді, розподілені на гру-
пи залежно від призначеної терапії:

І група – основна – 15 жінок (середній вік 
склав 65,4±6,75 років, середня маса тіла – 
64,4±9,39 кг; середній зріст – 159,3±4,48 см), які 
приймали препарати «Остеобіос» (щоденно по 
20 крапель 3 рази на день за 30 хвилин до їжі або 
через одну годину після їжі) та «Кальцемін ад-
ванс» (щоденно по 1 таблетці 2 рази на день під 
час їжі).

ІІ група – група порівняння – 15 жінок (серед-
ній вік склав 62,8±6,45 років, середня маса тіла 
– 65,4±10,54 кг; середній зріст – 161,1±7,75 см), 
які приймали препарат «Кальцемін адванс» (що-
денно по 1 таблетці 2 рази на день під час їжі).

Методи дослідження. Для оцінки ефектив-
ності та переносимості досліджуваних препа-
ратів проводилося обстеження хворих із засто-
суванням клінічних, інструментальних і лабо-
раторних методів. Збиралися анамнестичні дані 
щодо остеопорозу з визначенням моменту вста-
новлення діагнозу, перебігу, попереднього ліку-
вання, наявності низькоенергетичних переломів, 
визначалися фактори ризику порушення стану 
кісткової тканини. 

Використовувалися загально-клінічне та не-
йроортопедичне обстеження, рентгенографія 
поперекового та грудного відділів хребта з ме-
тою діагностики. Оцінка вираженості верте-
брального больового синдрому вивчалася ан-
кетним методом за опитувальником Мак-Гілла 
та 11-компонентною візуально-аналоговою шка-
лою (ВАШ). Оцінку повсякденної активності та 
життєдіяльності проводили за опитувальниками 
ECOS-16 та Роланда-Моріса. Рівень якості життя 
оцінювали за анкетою EuroQull-5D. Мінеральну 
щільність кісткової тканини визначали за допо-
могою двохенергетичної рентгенівської абсорб-
ціометрії з використанням рентгенморфометрії. 
Також визначали біохімічні показники кістково-
го ремоделювання.

Клінічне дослідження препарату «Остеобіос» 
тривало 6 місяців. Комплексне обстеження, згід-
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но протоколу дослідження, проводили на почат-
ку лікування, через 3 та 6 місяців відповідно. До-
слідження проводили без базисної терапії осно-
вного захворювання. Дозволялося застосовувати 
препарати з метою корекції супутньої патології, 
однак такі, що не впливають на стан мінераль-
ної щільності кісткової тканини та її функціону-
вання (наприклад, препарати для корекції артері-
ального тиску). Під час дослідження пацієнти не 
приймали будь-яких інших остеотропних засобів 
та препаратів, що впливають на метаболізм кіст-
кової тканини.

Статистичний аналіз проводили за допомо-
гою пакету програм “Statistika 6.0”, з викорис-
танням критерію Ст’юдента для споріднених ви-
бірок і однофакторного дисперсійного аналізу 
Anova. Різниця показників вважалась достовір-
ною при р<0,05. Динаміку показників визначали 
за формулою: Δ показникa (%) = [(показник після 
– показник до)/показник до] • 100.

Результати дослідження. За результатами 
вивчення особливостей вертебрального больово-
го синдрому в жінок у постменопаузальному пе-
ріоді із системним остеопорозом на тлі лікування 

препаратами «Остеобіос» та «Кальцемін адванс» 
встановлено достовірне зменшення показників 
Мак-Гіллівського опитувальника через 6 міся-
ців лікування, що характеризують больовий син-
дром у грудному відділі хребта в основній групі 
(індекс дескрипторів (t=13,0, p=0,01), індекс ран-
гів (t=11,0, p=0,02), індекс болю (t=17,0, p=0,05; 
рис. 1)). У групі порівняння встановлено досто-
вірне зменшення вираженості больового син-
дрому в грудному відділі хребта також через 6 
місяців терапії для індексу дескрипторів (t=5,0, 
p=0,02) та індексу болю (t=6,5, p=0,04; рис. 1). 
Слід відзначити, що за результатами дисперсій-
ного аналізу не виявлено вірогідних відміннос-
тей між групами за динамікою показників Мак-
Гиллівського опитувальника для больового син-
дрому в грудному відділі хребта (табл. 1). 

Вираженість больового синдрому в попере-
ковому відділі хребта за даними індексу болю 
(рис. 1) вірогідно зменшувалась на тлі лікування 
в пацієнтів основної групи через 3 (t=7,5, p<0,01) 
та 6 (t=6,6, p<0,01) місяців, а в групі порівняння 
– тільки через 3 місяці (t=4,5, p=0,03). Не виявле-
но вірогідних відмінностей протягом курсу ліку-

Таблиця 1. Показники Мак-Гіллівського опитувальника для грудного відділу хребта на тлі лікування

Група
До лікування Через 3 місяці Через 6 місяців

Грудний Поперековий Грудний Поперековий Грудний Поперековий
Індекс дескрипторів

І 5,93±5,22 6,53±4,27 5,33±4,23 6,20±4,13 3,87±4,17* 5,27±4,43
ІІ 6,00±4,19 8,50±5,11 5,75±4,45 7,67±4,92 4,58±4,85* 7,58±5,88

F, p F=0,58, р=0,45 F=1,08, р=0,31 F=0,13, р=0,73 F=0,22, р=0,64 F=0,01, р=0,94 F=2,12, р=0,16
Індекс рангів

І 9,53±9,88 10,47±8,78 9,00±8,76 11,27±8,29 5,67±5,96* 9,4±8,8
ІІ 9,92±7,60 17,92±13,77 10,75±8,86 15,50±10,96 7,92±8,39 15,17±13,46

F, p F=0,33, р=0,57 F=2,68, р=0,11 F=0,05, р=0,83 F=1,64, р=0,21 F=0,16, р=0,69 F=5,53, р=0,03
Примітки: * – вірогідні відмінності в групах на тлі лікування порівняно з початковим показником, p<0,05; жирним шриф-
том виділено вірогідні відмінності між групами.
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Рис. 1. Динаміка індексу болю в грудному (А) та поперековому (Б) відділах хребта на тлі лікування.
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вання за індексами дескрипторів та рангів в обох 
досліджуваних групах. За результатами диспер-
сійного аналізу встановлено вірогідні відміннос-
ті між групами за показником індексу рангів че-
рез 6 місяців лікування – в основній групі по-
казник зменшився вірогідно більше, ніж у групі 
порівняння (F=5,53, р=0,03) (табл. 1).

Динаміка показників Мак-Гіллівського опи-
тувальника в грудному відділі хребта через 6 мі-
сяців склала в основній групі та групі порівнян-
ня для індексу дескрипторів 52% та 37%, індек-
су рангів 54% та 27%, індексу болю 47% та 24% 
відповідно. У поперековому відділі через 6 міся-
ців в основній групі та групі порівняння склала: 
індекс дескрипторів – 26% та 15%, індекс ран-
гів – 20% та 4%, індекс болю – 35% та 28% від-
повідно. 

За результатами вивчення особливостей вер-
тебрального больового синдрому за даними 
11-компонентної візуально-аналогової шкали 
встановлено вірогідне зменшення вираженості 
болю в грудному відділі хребта в пацієнтів осно-
вної групи за ВАШ-1 (біль на момент опитуван-
ня) через 6 місяців (t=6,5, p=0,03), ВАШ-2 (ти-

повий або середній рівень болю) (t=3,5, p=0,01), 
ВАШ-4 (рівень болю в найгірші періоди хворо-
би) (t=2,5, p=0,03), ВАШ-5 (стартовий біль на по-
чатку пересування) (t=1,5, p=0,05), ВАШ-6 (болі 
при тривалій ходьбі) (t=9,0, p=0,03), ВАШ-8 (по-
стійні безперервні болі) (t=8,0, p=0,03), ВАШ-
11 (болі при ходьбі по рівній місцевості) (t=6,5, 
p=0,03) та за ВАШ-3 (рівень болю в найкращі пе-
ріоди хвороби) через 3 (t=2,5, p=0,02) та 6 (t=5,0, 
p=0,01) місяців. У групі порівняння не виявлено 
вірогідних відмінностей за показниками 11-ком-
понентної ВАШ протягом дослідження. Однак, 
за результатами дисперсійного аналізу вірогід-
них відмінностей між групами не встановлено 
(табл. 2).

За результатами аналізу вираженості больово-
го синдрому в поперековому відділі хребта за да-
ними ВАШ у пацієнтів основної групи встанов-
лено достовірне зменшення вираженості болю 
за ВАШ-1 (біль на момент опитування) через 3 
(t=8,5, p<0,01) та 6 місяців (t=6,5, p<0,01), через 3 
місяці за ВАШ-4 (рівень болю в найгірші періоди 
хвороби) (t=4,5, p=0,02), ВАШ-5 (стартовий біль 
при початку пересування) (t=5,0, p=0,02), ВАШ-6 

Таблиця 2. Показники ВАШ грудного відділу хребта на тлі лікування. 
ВАШ І група ІІ група F p

Через 3 місяці лікування
ВАШ-1. Біль на момент опитування 2,20±1,97 3,67±2,34 0,41 0,53
ВАШ-2. Типовий або середній рівень болю 2,33±2,19 3,00±2,41 0,59 0,45
ВАШ-3. Рівень болю в найкращі періоди хвороби 1,27±1,09* 2,42±1,78 2,11 0,06
ВАШ-4. Рівень болю в найгірші періоди хвороби 4,00±3,23 3,92±3,18 0,005 0,95
ВАШ-5. Стартовий біль 1,60±1,45 2,17±2,41 1,17 0,29
ВАШ-6. Біль при тривалій ходьбі 2,40±2,09 3,67±2,84 0,77 0,39
ВАШ-7. Біль при тривалому відпочинку (вночі) 1,20±1,61 2,00±2,17 0,19 0,66
ВАШ-8. Постійний (безперервний) біль 1,53±1,51 2,00±2,26 0,98 0,33
ВАШ-9. Біль при ходьбі сходами вгору 1,87±2,07 3,00±2,26 0,02 0,88
ВАШ-10. Біль при ходьбі сходами вниз 1,53±1,59 2,58±2,23 0,46 0,51
ВАШ-11. Біль при ходьбі по рівній місцевості 1,27±1,44 2,50±2,35 1,78 0,19

Через 6 місяців лікування
ВАШ-1. Біль на момент опитування 1,13±2,07* 2,83±2,04 0,00 0,99
ВАШ-2. Типовий або середній рівень болю 1,40±1,88* 3,08±2,07 0,02 0,89
ВАШ-3. Рівень болю в найкращі періоди хвороби 0,93±1,49* 1,83±1,27 0,08 0,78
ВАШ-4. Рівень болю в найгірші періоди хвороби 2,80±3,21* 4,08±3,29 0,04 0,84
ВАШ-5. Стартовий біль 0,87±1,51* 2,42±2,07 1,59 0,22
ВАШ-6. Біль при тривалій ходьбі 1,53±2,53* 2,92±1,83 1,13 0,29
ВАШ-7. Біль при тривалому відпочинку (вночі) 1,13±1,81 1,75±1,06 2,58 0,12
ВАШ-8. Постійний (безперервний) біль 0,87±1,56* 2,00±1,81 0,87 0,36
ВАШ-9. Біль при ходьбі сходами вгору 0,73±1,28 2,50±1,73 1,04 0,32
ВАШ-10. Біль при ходьбі сходами вниз 0,80±1,37 2,50±1,88 1,47 0,24
ВАШ-11. Біль при ходьбі по рівній місцевості 0,80±1,57* 1,75±1,29 0,002 0,96
Примітка. * – вірогідні відмінності в групах на тлі лікування порівняно з початковим показником, p<0,05.
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(болі при тривалій ходьбі) (t=4,0, p=0,05), ВАШ-
8 (постійні безперервні болі) (t=3,5, p=0,02) та 
через 6 місяців терапії за ВАШ-11 (болі при ходь-
бі по рівній місцевості) (t=6,0, p=0,02).

У групі порівняння встановлено достовірне 
зменшення болю в поперековому відділі хреб-
та через 6 місяців за ВАШ-4 (рівень болю в най-
гірші періоди хвороби) (t=2,5, p<0,01) та ВАШ-5 
(стартовий біль на початку пересування) (t=7,0, 
p=0,02) (табл. 3).

За результатами дисперсійного аналізу вста-
новлено достовірно більше зменшення вираже-
ності болю в поперековому відділі хребта через 
3 місяці за ВАШ-3 (рівень болю в найкращі пе-
ріоди хвороби) (F=3,5, p=0,03) та через 6 міся-
ців за ВАШ-8 (постійні безперервні болі) (F=4,2, 
p=0,05). 

Аналіз особливостей зміни мінеральної щіль-
ності кісткової тканини на тлі лікування препа-
ратами «Остеобіос» та «Кальцемін адванс» не 
виявив достовірних змін показників МЩКТ на 
рівні вертлюга стегнової кістки, стегнової кіст-
ки, шийки стегнової кістки, поперекового відді-
лу хребта, всього скелета, середньої третини та 

ультрадистального відділу променевої кістки в 
обох досліджуваних групах як протягом періоду 
лікування, так і між групами (рис. 2). Слід від-
значити, що не виявлено й достовірного змен-
шення показників МЩКТ в обох групах протя-
гом лікування. 

Динаміка показників МЩКТ на тлі лікування 
для пацієнтів основної групи склала через 3 та 6 
місяців відповідно: ΔМЩКТ поперекового відді-
лу хребта 0,2% та 1,6%, ΔМЩКТ всього скелета 
0,4% та 0,7%, ΔМЩКТ променевої кістки -0,5% 
та 0,6%, ΔМЩКТ шийки стегнової кістки 0,6% 
та 0,8%. В групі порівняння відповідні показ-
ники становили: ΔМЩКТ поперекового відділу 
хребта -1,1% та -0,7%, ΔМЩКТ всього скелета 
0,5% та 0,9%, ΔМЩКТ променевої кістки 0,4% 
та 0,1%, ΔМЩКТ шийки стегнової кістки -0,2% 
та -1,8%.

За результатами дисперсійного аналізу не ви-
явлено вірогідних відмінностей між групами за 
динамікою показників МЩКТ різних відділів 
скелета.

Аналіз показників кісткового метаболізму не 
виявив достовірних змін біохімічних маркерів 

Таблиця 3. Показники ВАШ поперекового відділу хребта на тлі лікування 
ВАШ І група ІІ група F p

Через 3 місяці лікування
ВАШ-1. Біль на момент опитування 2,20±1,47* 3,42±2,35 2,43 0,13
ВАШ-2. Типовий або середній рівень болю 3,13±1,73 4,08±2,47 1,10 0,30
ВАШ-3. Рівень болю в найкращі періоди хвороби  1,67±0,82 2,67±1,61 5,30 0,03
ВАШ-4. Рівень болю в найгірші періоди хвороби 5,33±2,87* 6,17±2,33 1,19 0,29
ВАШ-5. Стартовий біль 2,20±1,61* 2,42±2,68 1,20 0,28
ВАШ-6. Біль при тривалій ходьбі 2,80±2,48* 4,75±2,34 0,04 0,84
ВАШ-7. Біль при тривалому відпочинку (вночі) 2,27±1,83 2,75±2,34 0,45 0,51
ВАШ-8. Постійний (безперервний) біль 1,80±1,57* 2,75±2,26 1,08 0,31
ВАШ-9. Біль при ходьбі сходами вгору 3,13±2,17 2,92±2,23 0,01 0,93
ВАШ-10. Біль при ходьбі сходами вниз 2,67±2,09 2,92±2,15 0,02 0,88
ВАШ-11. Біль при ходьбі по рівній місцевості 2,47±2,33 3,08±1,92 1,41 0,25

Через 6 місяців лікування
ВАШ-1. Біль на момент опитування 1,80±1,97* 3,33±2,61 0,72 0,40
ВАШ-2. Типовий або середній рівень болю 3,27±2,22 3,42±2,61 0,01 0,91
ВАШ-3. Рівень болю в найкращі періоди хвороби 1,67±1,79 2,00±1,54 0,66 0,42
ВАШ-4. Рівень болю в найгірші періоди хвороби 5,33±2,92 4,83±2,82* 0,14 0,71
ВАШ-5. Стартовий біль 2,33±1,99 2,50±2,35* 0,29 0,59
ВАШ-6. Біль при тривалій ходьбі 3,27±2,76 3,58±2,11 2,34 0,14
ВАШ-7. Біль при тривалому відпочинку (вночі) 2,00±1,65 1,83±0,94 0,06 0,81
ВАШ-8. Постійний (безперервний) біль 1,80±1,14 2,42±2,57 4,22 0,05
ВАШ-9. Біль при ходьбі сходами вгору 2,40±2,23 2,83±2,17 0,49 0,49
ВАШ-10. Біль при ходьбі сходами вниз 2,53±2,61 2,75±2,34 0,12 0,73
ВАШ-11. Біль при ходьбі по рівній місцевості 1,87±2,13* 2,25±1,86 1,43 0,24
Примітки: * – вірогідні відмінності в групах на тлі лікування порівняно з початковим показником, p<0,05; жирним шриф-
том виділено вірогідні відмінності між групами.
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протягом усього періоду дослідження як у паці-
єнтів основної, так і групи порівняння, а також 
між групами (табл. 4).

За результатами аналізу даних опитуваль-
ників Роланда-Морріса та ECOS–16 не виявле-
но достовірних змін показників протягом дослі-
дження в обох групах та між групами, що під-
тверджується результатами, отриманими при 
аналізі анкети EuroQol.

Висновки. Застосування антигомотоксично-
го препарату «Остеобіос» протягом 6 місяців у 
жінок із системним остеопорозом сприяє зни-
женню вираженості вертебрального больового 
синдрому, стабілізації процесів втрати кісткової 
тканини та її метаболізму. Препарат «Остеобі-
ос» може використовуватися в комплексній про-
філактиці системного остеопорозу в жінок у по-
стменопаузальному періоді.
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Рис. 2. Динаміка показників мінеральної щільності кісткової тканини на рівні поперекового відділу хребта (А) та 
шийки стегнової кістки (Б) на тлі лікування. 

Таблиця 4. Показники маркерів кісткового мета-
болізму на тлі лікування 

Група До лікування Через 3 місяці Через 6 місяців
Пропептиди проколагену І типу, нг/мл

І 45,28±29,26 41,66±17,03 35,18±19,20
ІІ 43,26±29,73 42,46±21,77 41,93±20,86

F, p F=0,09, р=0,76 F=0,34, р=0,57 F=0,43, р=0,52
Вітамін D, нмоль/л

І 27,30±18,78 32,71±19,05 32,31±19,30
ІІ 41,69±14,28 47,98±13,33 45,68±20,19

F, p F=1,34, р=0,26 F=0,63, р=0,44 F=0,004, р=0,95
Остеокальцин, нг/мл

І 28,61±17,66 27,11±8,19 25,09±8,38
ІІ 25,65±11,43 25,49±8,93 25,86±9,78

F, p F=0,83, р=0,37 F=0,34, р=0,57 F=0,92, р=0,35
β-термінальний телепептид колагену І типу, пг/мл

І 0,43±0,17 0,37±0,12 0,37±0,18
ІІ 0,53±0,33 0,46±0,27 0,44±0,25

F, p F=6,04, р=0,21 F=5,87, р=0,20 F=1,59, р=0,22
Паратгормон, пг/мл

І 50,67±22,91 53,07±14,49 49,05±18,57
ІІ 42,00±10,44 44,95±19,87 55,07±13,33

F, p F=4,27, р=0,06 F=2,09, р=0,16 F=0,19, р=0,67
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Вступление. По данным различных авторов, 
после удаления грыж дисков поясничного отде-
ла позвоночника высок процент рецидивов бо-
лей в спине [3, 7, 11, 12]. Причинами этого со-
стояния в ряде случаев являются ранние и позд-
ние постоперационные осложнения, обусловлен-
ные чаще всего рецидивом грыжи оперированно-
го диска, формированием соединительнотканно-
го рубца, послеоперационным отеком, не удален-
ными фрагментами межпозвоночного диска, не-
правильным определением уровня оперативного 
вмешательства, наличием грыжи и/или протрузии 
межпозвонковых дисков других уровней [2, 5, 6, 
9]. В зарубежной литературе это получило назва-
ние «синдрома неудачной операции на позвоноч-
нике» (failed back syndrome) [1, 7, 15]. Частота ре-
цидива радикулярных болей после удаления пояс-
ничных грыж колеблется от 5% [8] до 52,8% [13]. 

Оценка изменений позвоночно-двигательных 
сегментов после дискэктомии является сложным 
процессом и зависит от многих факторов, а имен-
но: анатомических особенностей сегментов по-
яснично-крестцового отдела позвоночника, мо-
дификации хирургического вмешательства, типа 
грыжевого выпячивания, по поводу которого оно 
было выполнено, возраста пациента, состояния 
кортикального слоя и губчатой кости, межпоз-
вонкового диска и интраканальных связок, вре-
мени, прошедшего после операции, и характера 
послеоперационного синдрома. В зависимости 
от этих факторов для определения состояния опе-
рированного позвоночного сегмента необходимо 
проведение одного или нескольких дополнитель-
ных методов визуализации [3, 11, 14]. 

За последние десятилетия магнитно-резонанс-
ная томография (МРТ) опередила традиционную 
рентгенографию и компьютерную томографию 
в оценке состояния позвоночного столба после 
хирургического вмешательства. Преимущества, 
присущие МРТ, являются очевидными для таких 
исследований. Во-первых, отсутствие артефак-
тов от костной ткани и достоверная визуализация 
спинного мозга, его корешков и конского хвоста, 
во-вторых, высокий нативный мягкотканный кон-
траст благодаря разнообразию импульсных по-
следовательностей, в-третьих, возможность полу-
чения изображений в различных плоскостях без 
постпроцессинговой обработки [4, 5, 9, 14].

Наиболее важным преимуществом МРТ яв-
ляется диагностика воспалительных и геморра-
гических изменений в раннем послеоперацион-
ном периоде (особенно спинного мозга), репа-
ративных и дегенеративных процессов на более 
поздних стадиях [5, 9, 14]. 

В отечественной и зарубежной литературе де-
тально изучена и описана МР-семиотика дегене-
ративно-дистрофических изменений позвоноч-
ника, вызывающих болевой синдром, но недо-
статочно освещен вопрос MP-семиотики после 
различных видов оперативных вмешательств в 
зависимости от давности их проведения.

Цель исследования: изучение состояния по-
ясничных сегментов позвоночника после опера-
тивного удаления грыж дисков с помощью маг-
нитно-резонансной томографии. 
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Материалы и методы. В исследование были 
включены 109 пациентов, которым производи-
лось хирургическое удаление грыж межпозвонко-
вых дисков на уровне поясничного отдела в воз-
расте от 23 до 72 лет (средний возраст – 43,8±14,4 
г.). Пациентам выполнялись следующие опера-
ции: дискэктомия с последующей стабилизацией 
сегмента (17,4%), дискэктомия без стабилизации 
сегмента (73,4%), микродискэктомия (9,2%). У 
90,8% пациентов был использован заднебоковой 
доступ с различными резекциями дуг и сустав-
ных отростков: интерламинэктомия (44,0%), ге-
миламинэктомия (11,0%), ламинэктомия (0,9%), 
парциальная фасетэктомия (28,4%), тотальная 
фасетэктомия (18,3%). Оперативные вмешатель-
ства были выполнены в основном в сегменте L4-
L5 – у 56% пациентов, в сегменте L5-S1 – у 49,5%, 
на уровне других поясничных сегментов – у 6,4% 
пациентов. У 13 пациентов (11,9%) операции 
были выполнены на двух уровнях. 

Магнитно-резонансное послеоперационное 
сканирование проведено 70 больным (64,2%) по 
клиническим показаниям (появление или усиле-
ние боли и неврологических симптомов) в сро-
ки от 1 месяца до 6 лет (в среднем через 2-3 
года). Сканирование проводилось на МРТ аппа-
ратах с напряженностью магнитного поля 0,22 
Т и 0,35 Т, использовали жесткие поверхност-
ные радиочастотные катушки. В протокол МР-
исследования позвоночного столба были вклю-
чены: Т1 взвешенные изображения (ВИ) SE, Т2 
ВИ TSE, Т2 ВИ IR (инверсии-восстановления) с 
подавлением сигнала от жира или STIR (после-
довательность с коротким временем инверсии 
и эффектом подавления МР-сигнала от жира). 
Ориентация срезов: в сагиттальной и аксиаль-
ной проекциях. Стандартный протокол состоял 
из Т1ВИ SE (TR=412,0; TE=19,0; ET=1) и Т2ВИ 
TSE (TR=3910; TE=127; ET=17) в сагитталь-
ной проекции, толщина среза 4 мм, зазор между 
срезами 0,4 мм, Т2ВИ TSE (TR=4730; TE=134; 
ET=15) в аксиальной проекции, толщина среза 
4 мм, зазор между срезами 0,8 мм. Для опреде-
ления изменений в межпозвонковых отверсти-
ях протокол в 17,1% случаев дополнялся параса-
гиттальными косыми проекциями через межпоз-
вонковое отверстие с одной стороны в Т2ВИ FSE 
(TR=3910; TE=127; ET=17), толщина среза 3 мм, 
зазор между срезами 0,3 мм. 

Результаты и их обсуждение. МРТ изме-
нения оперированного сегмента зависели от 
типа оперативного вмешательства и используе-
мого доступа. При ламинэктомии и гемилами-

нэктомии оставался визуализируемый на МР-
томограммах односторонний дефект дужки по-
звонка, отсутствие желтой связки с этой же сто-
роны, при ламинэктомии отсутствовал остистый 
отросток, при частичной резекции дужки опреде-
лялась ее оставшаяся часть, при фасетэктомии – 
различные дефекты суставных отростков. После 
микродискэктомии (МДЭ) костных изменений в 
заднем опорном комплексе не определялось.

Постоперационный период подразделяли на 
ранний (до 6-8 недель) – исследование выполне-
но у 11,4% пациентов, промежуточный (от 3 мес. 
до 2 лет) – у 31,4% и поздний (2 года и более) – 
57,2% [5].

МРТ-картина ранних постоперационных из-
менений. В первые дни после операции в эпи-
дуральном пространстве формируется серома 
(75,0%), производящая на Т2 ВИ гомогенно вы-
сокий сигнал, на Т1 ВИ МР – сигнал, по интен-
сивности приближающийся к диску. Однако ча-
сто присоединяющаяся гематома (50,0%) приво-
дит к укорочению релаксационного времени Т1 
и негомогенности МР-сигнала. Серомы-гемато-
мы могут достигать больших размеров (12,5%), 
приводя к выпячиванию и деформации контура 
дурального мешка, компрессии спинномозговых 
нервов. Постепенно серома регрессирует, контур 
дурального мешка нормализуется и становится 
вогнутым, а затем подтягивается и смещается к 
зоне операционного доступа. В зоне операции на 
Т2 ВИ и Т1 ВИ отсутствует низкоинтенсивная 
полоска частично удаленного фиброзного коль-
ца и задней продольной связки (рис. 1), хорошо 
визуализируются костные дефекты. 

По данным литературы в первые три недели в 
зоне операции формируется грануляционная, а в 
последующем – фиброзная ткань с образованием 
эпидурального рубца [5, 7, 9]. Оптимальным пе-
риодом визуализации этих изменений является 
промежуточный. Фиброзные изменения развива-
ются при всех видах оперативных вмешательств, 
их возникновение связывают с постоперацион-
ной гематомой [9]. Однако в нашем исследова-
нии эпидуральные рубцы не всегда определя-
лись на стандартных МР-изображениях, только 
в 45,5% случаев. По-видимому, их визуализация 
зависит от объема и вида оперативного вмеша-
тельства, размера гематомы, интенсивности ре-
паративных процессов, разрешающей способно-
сти МР-томографа. На МР-томограммах эпиду-
ральные рубцы определялись как область неод-
нородно сниженного сигнала на Т2 ВИ (рис. 2). 
На Т1 ВИ изменялся сигнал от эпидуральной и 
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периневральной жировой клетчатки и прибли-
жался к МР-сигналу от диска. 

Конфигурация дурального мешка менялась в 
двух вариантах: 

1. – Твердая мозговая оболочка смещалась к 
костному дефекту с расширением в заднебоко-
вом отделе (36,4%).

2. – Контур твердой мозговой оболочки де-
формировался со смещением к переднебоково-
му отделу эпидурального пространства (27,3%). 
Второй вариант связан с развитием выраженного 
рубцово-спаечного процесса. 

В поздний период определялись следующие 
изменения в оперированном сегменте: костные 
дефекты (52,2%), деформация дурального меш-
ка (27,5%), эпидуральные рубцы (72,5%) (рис. 3), 
стеноз бокового кармана вследствие уменьше-
ния высоты диска и гипертрофии дугоотростча-
тых суставов (17,5%), рецидивная грыжа (27,5%) 
(рис.4). Кроме этого, отмечено прогрессирова-
ние вторичных изменений в смежных сегмен-
тах: гипертрофия желтых связок (67,5%), артроз 
дугоотростчатых суставов (82,5%). Важным мо-
ментом в позднем постоперационном периоде 
является дифференциальная диагностика реци-
дива грыжи и постоперационного эпидурально-
го фиброза, «золотым» стандартом для этого яв-
ляется МРТ с контрастным усилением [10].

Рис. 1. Ранний послеоперационный период; Т1 ВИ и 
Т2 ВИ сагиттальные МР-томограммы пац. Г., 42 л.: 
МДЭ сегмента L5-S1, отсутствие заднего края фиброз-

ного кольца и задней продольной связки (стрелка).

Рис. 2. Промежуточный постоперационный период; 
Т2 ВИ МР-томограмма в аксиальной плоскости пац. 
К., 42 л.: парциальная фасетэктомия, левосторонняя 
гемиламинэктомия, дискэктомия в сегменте L4-L5, 

развитие эпидурального фиброза (стрелка). 

Рис. 3. Поздний послеоперационный период; Т2 ВИ в 
аксиальной плоскости пац. К.48 л. Операция: парци-
альная фасетэктомия, дискэктомия в сегменте L4-L5 
справа. Эпидуральные рубцовые изменения правого 
бокового кармана, отсутствие правой желтой связки 
(стрелка), деформация правого контура дурального 
мешка, отсутствие нижнего суставного отростка по-

звонка L4.

Рис. 4. Поздний послеоперационный период; Т2 ВИ 
МР-томограммы в сагиттальной и аксиальной плос-
кости пац. Л.52 л.: рецидив грыжи после правосто-
ронней гемиламинэктомии и дискэктомии в сегмен-

те L5-S1. 
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Выводы
Магнитно-резонансная томография – метод 

выбора в диагностике ранних, промежуточных и 
поздних осложнений после дискэктомии, позво-
ляющий получить полную информацию о мор-
фологических изменениях в зоне проведенной 
операции.

Полученные данные свидетельствуют о необ-
ходимости дальнейшего исследования динамики 
изменений позвоночных сегментов поясничного 
отдела позвоночника у пациентов с дегенератив-
но-дистрофическими заболеваниями в послео-
перационном периоде и уточнения сроков прове-
дения контрольных МРТ обследований.
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ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ 
ЗМІН ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА 

ПІСЛЯ ВИДАЛЕННЯ ГРИЖІ ДИСКА

Шармазанова О.П., Костюковська А.Є., 
Волковська О.В.

Харківська медична академія післядипломної 
освіти, Харків

Резюме. У статті представлена МРТ-характеристика 
післяопераційних змін поперекового відділу хребта за-
лежно від давності оперативного втручання, вивчена в 
109 пацієнтів.
У ранній післяопераційний період визначаються де-
фект фіброзного кільця міжхребцевого диска, задньої 
повздовжньої зв’язки й зміни, зумовлені серомою 
й/або гематомою епідурального простору. У проміжний 
період диференціюються зміни, пов’язані з розвитком 
епідурального фіброзу й визначаються різні варіанти 
деформації дурального мішка. МРТ-картина пізнього 
післяопераційного періоду обумовлена фіброзними 
змінами в епідуральному просторі, кістковими дефек-
тами, рецидивами гриж і вторинними дегенеративними 
змінами в оперованому та суміжних сегментах.

Ключові слова: поперековий відділ хребта, дискектомія, 
магнітно-резонансна томографія.

DISPLAY OF POSTOPERATIVE CHANGES OF 
LUMBAR SPINE AFTER REMOVING OF DISC 

HERNIATION

Sharmazanov E.P., Kostyukovsky A.E., 
Volkovskaya E.V.

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate 
Education, Kharkov

Summary. The article presents the MRI characteristics of 
postoperative changes of the lumbar spine, depending on the 
duration of surgery, which was studied in 109 patients.
In the early postoperative period we determined the defect 
of the fibrous ring of the intervertebral disc, posterior 
longitudinal ligament, and the changes resulting from the 
gray and/or epidural hematoma. In the interim differentiate 
changes associated with the development of epidural fibrosis 
are determinated and the different options deformation of 
dural sac are identified. MRI picture of the late postoperative 
period connected fibrotic changes in the epidural space, 
bone defects, recurrent hernias and secondary degenerative 
changes in the operated and adjacent segments.

Keywords: lumbar spine, discectomy, magnetic resonance 
imaging.
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У практиці кожного лікаря, як ревматолога, 
так і терапевта або травматолога досить часто зу-
стрічаються пацієнти як літнього віку, так і від-
носно молоді зі скаргами на біль у колінних су-
глобах, який не підпадає під діагностичні кри-
терії жодної травми або артриту, й є причиною 
значного зниження якості життя. Звичайно біль-
ша частина таких пацієнтів тривалий час безре-
зультатно лікуються з діагнозом «деформуючий 
остеоартроз», який у даному випадку є неправо-
мочним, оскільки причина хвороби обумовлена 
не змінами суглобового хряща, а вторинним си-
новіїтом на тлі патологічних змін внутрішньосу-
глобових структур. Для колінних суглобів такий 
стан передусім обумовлений патологією складок 
синовіальної оболонки колінного суглоба та па-
тологією жирових тіл Гоффа або хворобою Гоф-
фа [3].

Зазвичай діагностика патологічних змін вну-
трішньосуглобових структур ґрунтується на клі-
нічній картині захворювання й променевих ме-
тодах дослідження, до яких відносять оглядову 
рентгенографію, комп’ютерну томографію (КТ), 
магнітно-резонансну томографію [4, 8]. Можли-
вості традиційного рентгенівського дослідження 
в діагностиці патології суглобів важко недооці-
нити. Водночас, у діагностиці захворювань вну-
трішньосуглобових структур, особливо на ран-
ніх стадіях, стандартне рентгенологічне обсте-
ження малоінформативне, хоча це не зменшує 
променеве навантаження, отримане хворим. Ви-
явити ураження внутрішньосуглобових структур 

та оцінити їх стан на різних етапах розвитку па-
тологічного процесу дозволяють КТ і МРТ, але 
висока вартість обстеження та низька оснаще-
ність лікарень відповідним обладнанням вста-
ють на заваді широкому використанню цих мето-
дів обстеження [7, 8]. 

Таким чином, у діагностиці патології вну-
трішньосуглобових структур, особливо на ран-
ніх стадіях, залишається актуальним пошук но-
вих методик дослідження та скринінгового мето-
ду, який був би простим, доступним, нешкідли-
вим і водночас давав би достовірну інформацію 
для визначення подальшої тактики обстеження й 
лікування.

Аналіз даних літератури й наші спостережен-
ня свідчать, що ультразвукове дослідження на 
сьогоднішній день порівняно рідко використову-
ється для діагностики патологічних станів вну-
трішньосуглобових структур. Однак ультразву-
ковий метод швидко розвивається й останнім ча-
сом активно впроваджується в діагностику за-
хворювань опорно-рухової системи [1, 2, 6]. Не-
стача простих і інформативних методів на пер-
винному етапі діагностики диктує необхідність 
подальшого вивчення можливостей застосуван-
ня ультразвукових досліджень у діагностиці па-
тології внутрішньосуглобових структур колінно-
го суглоба й визначення його місця серед інших 
методів променевої діагностики. Все це й стало 
підставою для публікації цього матеріалу. 

Складки синовіальної оболонки колінного су-
глоба – анатомічні утворення, які можуть при-
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зводити до розвитку больового синдрому в су-
глобі внаслідок їх травмування або ідіопатично-
го запалення. 

Анатомія синовіальних складок колінно-
го суглоба була вперше описана Фуллертоном 
при розтині трупа в 1916 році. Артроскопічно ці 
структури були описані Ліно в 1939 році. Сек-
ційно було встановлено, що синовіальні склад-
ки є в 20-50% людей, причому найбільший від-
соток був відзначений у представників монголо-
їдної раси [4].

У процесі онтогенезу дані складки форму-
ються внаслідок ряду морфологічних перетво-
рень. Так, колінний суглоб плода складається із 
трьох відділів: медіального, латерального та си-
новіальної супрапателярної бурси. Ці відділи 
розділені між собою синовіальними перетинка-
ми. На 3-му місяці внутрішньоутробного розви-
тку ці синовіальні перетинки зникають повністю 
або частково залишаються, відповідно формую-
чи синовіальні складки. Останні класифікують-
ся залежно від відповідних анатомічних відділів 
колінного суглоба: супрапателярна, медіопате-
лярна, інфрапателярна та латеропателярна. Дані 
структури визнані нормальними анатомічними 
утвореннями, що представляють собою залишки 
синовіальної мембрани в результаті ембріональ-
ного розвитку колінного суглоба. 

При хронічному запаленні, травмі або наяв-
ності інших патологічних станів колінного су-
глоба, зокрема й остеоартрозі, структура сино-
віальних складок може змінюватися: вона втра-
чає свою нормальну еластичність, фіброзно пе-
ребудовується, що може призводити до функціо-
нального розладу колінного суглоба – “синдрому 
патологічної пателярної складки − Patella Plica 
Syndrome” [9, 10]. 

Супрапателярна складка (СПС) є залишком 
ембріональної синовіальної мембрани, що ле-
жить між супрапателярною сумкою й порожни-
ною колінного суглоба. СПС розташовується на 
верхньомедіальній і верхньолатеральній стінках 
порожнини колінного суглоба, а також на ниж-
ній поверхні ділянки сухожилля чотириголового 
м’яза. Розповсюдженість СПС за даними літера-
тури становить від 20 до 87% [4]. 

Патологічна СПС зустрічається рідко (іноді в 
комбінації з медіопателярною складкою). Пато-
фізіологія симптоматичної СПС чітко не визна-
чена. Повна або майже повна СПС викликає бо-
лючу набряклість колінного суглоба через одно-
бічний клапанний механізм. Можливими причи-

нами виникнення синдрому СПС можуть бути 
травми, локальні крововиливи. Як наслідок, 
втрачається еластичність, синовіальна оболон-
ка стовщується та виникає запалення. Запальний 
процес викликає фіброз СПС із наступними вну-
трішньосуглобовими порушеннями. 

Стовщена й нееластична СПС перешкоджає 
нормальному функціонуванню пателофемораль-
ного суглоба й може викликати зміни суглобових 
поверхонь надколінка й виростків стегна − пате-
лофеморальний артроз [1]. 

Клінічний перебіг синдрому патологічної 
СПС складається із хронічного болю та набря-
клості суглоба. СПС може защемлятись між ви-
ростками стегнової кістки й чотириголовим 
м’язом при згинанні в колінному суглобі від 
70° до 100°. Біль також виникає при спусканні 
або підйомі по сходах, сидінні протягом довго-
го часу, при згинанні ноги в колінному суглобі 
від 45° до 90°.

Діагностика патологічної СПС проводиться 
шляхом огляду та виявлення клінічних симпто-
мів, однак, як правило, фізикальних методів ви-
являється недостатньо. При ультразвуковому об-
стеженні в нормі супрапателярна складка візуа-
лізується при повздовжньому скануванні позаду 
сухожилка чотириголового м’яза стегна та про-
довжується до бокових поверхонь надколінка у 
вигляді однорідної тяжистої структури, товщи-
ною 3-4 мм, середньої ехогенності, має хвиляс-
тий контур, помірно васкуляризована при енер-
гетичному допплерівському картуванні, або в 
нормі при ультрасонографії може не виявляти-
ся [1, 2, 6]. При наявності патології відзначаєть-
ся нерівномірне потовщення СПС. Можливе ви-
явлення фіброзних змін у вигляді локальних гі-
перехогенних лінійних або дифузних включень 
(рис. 1). При загостренні процесу буде відзнача-
тись нерівномірне зниження ехогенності (рис. 2), 
а в синовіальній сумці в більшості випадків візу-
алізується невеликий випіт. 

Інфрапателярна складка (ІПС) представ-
ляє собою рудиментарні залишки ембріональної 
вертикальної перетинки (Ligamentum mucosum). 
ІПС починається над міжвиростковим підвищен-
ням, паралельно й вище передньої хрестоподіб-
ної зв’язки й тісно прилягає до інфрапателярної 
жирової тканини. У задній своїй частині складка 
відділена від передньої хрестоподібної зв’язки, 
але може бути й спаяна з нею повністю або част-
ково. 
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У ряді випадків хронічне запалення, ініційо-
ване травмами або іншими патологічними стана-
ми колінного суглоба, впливає на еластичність 
синовіальної складки. Коли ІПС втрачає свою 
нормальну еластичність і стає фіброзною, вона 
може бути причиною динамічних розладів ко-
лінного суглоба. У цілому патологічна ІПС дуже 
рідко проявляється больовим синдромом, однак 
може проявлятись розвитком згинальної контр-
актури від 20 до 25 градусів і атрофією чотири-
голового м’яза стегна [4].

При ультразвуковому обстеженні в нормі ві-
зуалізувати цю складку можна у вигляді тонкої 
лінійної структури, яка розташована над пере-
дньою хрестоподібною зв’язкою при максималь-
ному згинанні в колінному суглобі, але контури її 
зазвичай досить нечіткі, оскільки відсутня межа 
між нею та сусідніми структурами. При немож-
ливості повністю зігнути колінний суглоб за ра-
хунок синовііту або іншої патології ІПС можна 
не виявити. 

При дегенеративних змінах цієї структури та-
кож відзначається її нерівномірне потовщення та 
підвищення ехогенності, супутній синовіїт вияв-
ляється рідко [1].

Латеропателярна складка (ЛПС) візуалізу-
ється досить рідко. Вона бере початок на бічній 
стінці порожнини колінного суглоба над підко-
лінною ямкою і йде до інфрапателярної жирової 
тканини в осьовій площині. При ультразвуково-
му обстеженні її візуалізують з передньо-бічного 
повздовжнього доступу по латеральній поверхні 
суглоба, в нормі латеропателярна складка одно-
рідна, товщиною до 2 мм, середньої ехогенності, 
може бути рівною або хвилястою, помірно вас-

куляризована при енергетичному допплерівсько-
му картуванні.

У літературі описаний синдром патологіч-
ної ЛПС, коли пацієнти скаржаться на хроніч-
ний біль і часте виникнення болючих клацань у 
ділянці латерального краю надколінка [4]. При 
ультразвуковому обстеженні можуть виявлятись 
її нерівномірне потовщення, зниження ехоген-
ності, болючість при натисканні датчиком, не-
значний синовіїт [1].

Медіопателярна складка (МПС) бере початок 
на медіальній стінці порожнини колінного су-
глоба, йде косо вниз до інфрапателярної жирової 
подушки. Синовіальна складка в нормі тонка та 
еластична. Може бути пов’язана із супрапателяр-
ною складкою. Частота виявлення за даними лі-
тератури МПС коливається від 18,5 до 72,0% [5]. 

Причинами патологічних змін МПС можуть 
бути непряма травма, прямий удар або хроніч-
на травматизація, зазвичай у процесі спортив-
ної діяльності (в тому числі з явищами синовії-
ту). Показник захворюваності на синдром МПС 
(СМПС) становить від 3,25 до 11% випадків гос-
піталізацій із приводу вторинного синовіїту на 
тлі деформуючого остеоартрозу.

Хронічна травматизація й запалення викли-
кають фіброз синовіальної складки, яка втрачає 
свою еластичність і стає товстою та нееластич-
ною. У результаті рухів складка затискається між 
надколінком і виростком стегна. При цьому спо-
стерігається хондромаляція медіальних суглобо-
вих поверхонь пателофеморального суглоба [9].

Основними симптомами СМПС є біль у ко-
лінному суглобі, що підсилюється при наванта-
женні, хворобливі клацання. Патологічна МПС 

Рис. 1. Супрапателярна складка, норма. Рис. 2. Супрапателярна складка, фіброзно-кістозні 
зміни жирової тканини.
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може пальпуватись медіальніше надколінка у ви-
гляді тяжа.

Серед клінічних симптомів, характерних для 
синдрому патологічної МПС, можна виділити 
наступні [4]:

 • тест медіапателярної складки: пацієнт ле-
жить на спині, ноги випрямлені. Першим паль-
цем кисті лікар надавлює на інфрамедіальну час-
тину пателофеморального суглоба таким чином, 
щоб «вставити» МПС між надколінком і медіаль-
ним виростком стегна. Потім проводиться зги-
нання в колінному суглобі до кута 90°. Резуль-
тат тесту – біль у суглобі, що зникає при згинан-
ні до 90°. 

 • розгинальний тест: колінний суглоб роз-
гинається від 90° до 0°, при цьому відбувається 
внутрішня ротація й зміщення надколінка меді-
ально. Результат – поява дискомфорту між 60 і 45 
градусами розгинання.

 • згинальний тест: м’яке натиснення на ді-
лянку складки, при пасивному згинанні. Резуль-
тат – пацієнт відчуває біль або дискомфорт.

 • ротаційно-вальгусний тест: колінний су-
глоб згинається й переводиться у вальгусну по-
зицію, з медіальним зсувом надколінка й наступ-
ною внутрішньою й зовнішньою ротацією гоміл-
ки. Результат – пацієнт відчуває біль або диском-
форт.

 • холдинг-тест: колінний суглоб перебуває 
в положенні повного розгинання. Виконується 
згинання в колінному суглобі й одночасно – зсув 
надколінка медіально. Результат – біль із клацан-
ням або без нього.

При ультразвуковому дослідженні МПС візу-
алізується з передньобічного повздовжнього до-
ступу по медіальному краю надколінка у вигляді 

гіпо- або ізоехогенної лінійної однорідної струк-
тури товщиною 3-4 мм [1, 2, 6].

При СМПС візуалізують її стоншення в біль-
шості випадків нерівномірного характеру, підви-
щення ехогенності на всьому протязі або локаль-
но у вигляді тяжів, гіпо- або анехогенні включен-
ня (морфологічно – це зони крововиливів або на-
бряку), синовіїт [5, 9].

На сьогоднішній день запропоновано ряд 
критеріїв для діагностики синдрому патологіч-
них синовіальних складок [4]: наявність описа-
них симптомів, безуспішність консервативно-
го лікування, наявність аваскулярного фіброти-
зованого краю складки, що вдаряє по виростку 
стегна при згинанні в колінному суглобі при уль-
тразвуковому дослідженні, відсутність іншої па-
тології, що пояснює симптоми. Однак, як відзна-
чають самі автори, відсутність одного або навіть 
декількох із критеріїв не означає неможливість 
наявності синдрому в даного пацієнта. Водночас 
використання ультразвукового дослідження зна-
чно підвищує якість діагностики цієї патології, 
що демонструють наведені знімки (pис. 3, 4).

Інша патологія, яка може імітувати наявність 
або погіршувати перебіг деформуючого остеоар-
трозу, − хвороба Гоффа − ліпоартрит або хроніч-
не запалення жирової клітковини в ділянці кри-
лоподібних складок, тіл Гоффа колінного суглоба 
на тлі їх гіперплазії, що нерідко супроводжуєть-
ся защемленням їх між суглобовими поверхня-
ми кісток і блокуванням колінного суглоба [3, 8]. 

В 1904 р. А. Гофф описав захворювання кри-
лоподібної складки колінного суглоба, що в наш 
час назване його ім’ям. «Я виявив дане захворю-
вання при операції на колінному суглобі, коли я 
припускав наявність ушкодженого меніска. Але 

Рис. 3. Медіопателярна складка, фіброз. Рис. 4. Медіопателярна складка, потовщення, фіброз.
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меніски при розкритті суглоба виявились інтак-
тними. Однак я звернув увагу на велику гіперп-
лазію жирової тканини під зв’язкою надколінка. 
Це спостереження показало, що ми маємо спра-
ву з досить типовою картиною захворювання. 
Якщо ми будемо препарувати здоровий колінний 
суглоб, то під зв’язкою надколінка побачимо дві 
крилоподібні й одну синовіальну складки. Перші 
представлені жировою тканиною, що вкриті си-
новіальною оболонкою, яка нагадує собою м’яку 
ліпому, що поширюється від переднього краю 
великогомілкової кістки в порожнину суглоба.

Таким чином, мова йде про характерне захво-
рювання, що найкраще позначити як запальну гі-
перплазію жирової тканини із проростанням її 
щільною фіброзною сполучною тканиною.

Цей запальний процес, оскільки відсутні 
які-небудь інші етіологічні моменти, зазвичай 
пов’язаний із травмою. Гіпертрофований тяж на-
далі затискається між виростками стегнової та 
великогомілкової кісток, що є новим стимулом 
для збільшення процесу запалення. 

При обстеженні хворого помітний характер-
ний об’єктивний симптом − більш-менш вираже-
на атрофія чотириголового м’яза стегна. Майже 
завжди можна бачити типову припухлість колін-
ного суглоба глибоко під надколінком і по обидва 
боки від нього. Ця псевдофлуктуація з вибухан-
ням піднімає зв’язки надколінка. Верхній заво-
рот суглоба вільний, вільною залишається й су-
глобова щілина по боках. Якщо ми будемо паль-

пувати колінний суглоб по бічних поверхнях від 
надколінка, то відчуємо тістоподібне вибухання, 
що йде під зв’язкою надколінка» (Hoffa, 1904; 
цитата за К. Башуровим, 1995). 

Хронічне запалення й дегенерація, відоме як 
хвороба Hoffa, виникає в межах препателярної 
жирової подушки. Рівномірна гіпертрофія може 
призвести до блокади жирової тканини між стег-
новою кісткою й велико-гомілковою кісткою. 
Синдром Гоффа часто зустрічається в молодому 
віці як результат прямої травми переднього від-
ділу колінного суглоба й зазвичай супроводжу-
ється клінікою ушкодження менісків. 

При УЗД жирове тіло в нормі не виступає за 
межі суглоба й візуалізується як однорідна дріб-
но- або середньо-комірчаста структура середньої 
ехогенності з ніжними перетинками, при енерге-
тичному допплерівському картуванні судини по-
одинокі, дрібні [1, 2, 6]. 

При синдромі Гоффа жирове тіло збільшуєть-
ся в розмірах, перетинки потовщуються, ехоген-
ність підвищується, з’являється його неоднорід-
ність за рахунок кістоподібної перебудови та фі-
брозу (рис. 5, 6), під власною зв’язкою надколін-
ка досить часто визначається супутній синовіїт.

Таким чином, використання ультрасонографії 
при патології колінних суглобів не тільки допо-
внює клінічні методи обстеження, воно має пе-
ревагу серед променевих методів обстеження в 
диференційній діагностиці між деформуючим 
остеоартрозом, артритом, травматичними ушко-

Рис. 5. Кістоподібно-фіброзна перебудова жирового тіла 
Гоффа при хворобі Гоффа, візуалізується кіста під влас-

ною зв’язкою надколінка (1).

Рис. 6. Паталогія жирового тіла Гоффа, візуалізується 
кіста та фіброзні тяжі поза власною зв’язкою 

надколінка.
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дженнями та дегенеративними змінами внутріш-
ньосуглобових структур. Ультразвукове дослі-
дження доступне, високоінформативне, нешкід-
ливе для пацієнта, дозволяє виявити складну 
для діагностики патологію складок синовіальної 
оболонки, хворобу Гоффа вже на ранніх стадіях 
захворювання, проводити контроль лікування та 
динамічне спостереження за хворими.
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ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИ-
АГНОСТИКИ ПАТОЛОГИИ СИНОВИАЛЬ-
НЫХ СКЛАДОК И БОЛЕЗНИ ГОФФА КО-

ЛЕННОГО СУСТАВА

Абдуллаев Р.Я., Ждан В.Н, Иваницкий И.В., 
Пономаренко С.А., Некрасов А.Н.,  

Доленко О.В.

Резюме. В статье описываются широко распространён-
ные, но редко диагностируемые заболевания – патология 
синовиальных складок коленного сустава и болезни Гоф-
фа, приведены сведения об анатомических предпосыл-
ках развития этих патологий, клинических методов диа-
гностики. Отдельное внимание уделено ультразвуковому 
обследованию суставов как методу диагностики описан-
ных патологий. Приведенные результаты собственных 
наблюдений, обобщённые литературные данные позво-
ляют сделать вывод о высокой диагностической ценно-
сти ультразвукового обследования суставов в диагности-
ке описанных патологий.

Ключевые слова: синовиальные складки коленного су-
става, болезнь Гоффа, ультразвуковое обследование.

РOSSIBILITIES OF ULTRASOUND 
DIAGNOSTIC OF PATHOLOGY OF KNEE 
SYNOVIAL FOLDS AND GOFF DISEASE

Abdullaev R.Ya., Zhdan V.N., Ivanytskyi I.V., 
Ponomarenko S.A., Nekrasov A.N.,  

Dolenko O.V. 

Sammury. The article describes the widespread, but rarely 
diagnosed disease – pathology of the synovial folds of the 
knee joint and Hoff disease, provides information about the 
anatomical prerequisite for the development and methods of 
clinical diagnostic of these pathologies. Special attention is 
pay on ultrasound inspection of joints as a diagnostic method 
for this pathologies. The results presented own observations, 
summarized the published data and suggest a high diagnostic 
value of ultrasonography in the diagnosis of described joint 
pathologies. 

Key words: synovial folds of the knee joint, Hoff disease, an 
ultrasound exam.
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Введение. Основным и классическим методом 
исследования коленного сустава, в частности при 
диагностике его дегенеративных изменений, являет-
ся рентгенологический метод. Известно, что рентге-
нография позволяет определить состояние костной 
структуры, и по результатам данного метода иссле-
дования больных диагностируется гонартроз. Но ча-
сто в результате применения рентгенографии в ка-
честве метода визуализации не удается диагности-
ровать наличие повреждений мягкотканных и хря-
щевых структур коленного сустава. В результате ди-
агностика остается недостоверной, что приводит к 
неправильному выбору тактики и способа лечения. 

Целью данного исследования было изучить со-
четания рентгенологических и ультрасонографиче-
ских критериев и разработать семиотику при осте-
оартрозе коленного сустава.

Материалы и методы. Обследованы 120 боль-
ных с артрозом коленного сустава. Из них 82 (68%) 
женщины и 38 (52%) мужчин) Им проведены циф-
ровые рентгенологические Flexavision (Япония) и 
сонографические исследования с помощью скане-
ра MyLab40 (Италия) линейным мультичастотным 
датчиком 7,5-12 МГц.

Цифровая малодозная рентгенография проведе-
на в двух стандартных проекциях. На снимках вы-
явлено неравномерное сужение суставной щели у 
всех 120 пациентов (100%), но наибольшее суже-
ние отмечалось в медиальном сегменте у 86 боль-
ных (72%). Также отмечалось склерозирование су-
ставных поверхностей у всех больных, заострение 
рентгеновских углов определялось у всех обследу-
емых, иногда наличие хондромных тел – у 28 боль-
ных (23%) и др. В более выраженных стадиях бо-
лезни определяли кистозную перестройку костных 
тканей – у 36 (30%) пациентов.

Ультрасонография коленного сустава проведена 
полипозиционно в определенной последовательно-
сти – в вытянутом и согнутом (в пределах 30-45 гра-
дусов) положениях коленного сустава. Передним 

доступом мы исследовали состояние четырехгла-
вой мыщцы, сухожилия четырехглавой мыщцы, су-
прапателлярной, надпателлярной и инфрапателляр-
ной сумок, собственной связки надколенника, жи-
рового тела Гоффа, костные контуры, передние рога 
медиального и латерального мениска. Медиальным 
доступом визуализировали медиальную боковую 
связку, медиальную поддерживающую связку, тела 
медиального мениска, медиального отдела сустав-
ного пространства. Латеральным доступом изучали 
широкую фасцию бедра, сухожилия подколенной 
мыщцы, наружную малоберцовую связку, дисталь-
ную часть сухожилия двуглавой мышцы бедра, тело 
наружного мениска, наружную боковую связку. За-
дним доступом определяем переднюю и заднюю 
крестообразные связки (частично), сосуды, мыщ-
цы и их сухожилия, задние рога медиального и ла-
терального мениска, суставные поверхности.

Результаты. На основании проведенных цифро-
вых рентгенологических и ультрасонографических 
исследований коленного сустава у женщин с гонар-
трозом после 40 лет выявлены нами костные, хря-
щевые и мягкотканные изменения. Также изучено 
сочетание цифровых рентгенологических и ультра-
сонографических симптомов изменений (табл. 1).

Таким образом, остеоартроз коленного сустава 
проявляется неравномерным сужением суставной 
щели, чаще ее медиального сегмента, краевыми 
разрастаниями, склерозированием суставных по-
верхностей, структурными изменениями костных 
тканей, а также изменениями таких мягкотканных 
элементов, как синовиальная сумка, мениск, жиро-
вые ткани Гоффа и др.

Заключение. На основании сравнительного ана-
лиза данных цифровых рентгенологических и уль-
трасонографических исследований можно сделать 
вывод о том, что для определения патологии ко-
ленного сустава необходимо дополнить рентгено-
логическое исследование ультрасонографическим. 
Цифровой рентгенологический метод остается ос-
новным методом диагностического изучения ко-

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ГОНАРТРОЗА

Рустамова У.М.

НИИ травматологии и ортопедии, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме.  Изучено состояние мягких тканей и костная структура сустава при остеоартрозе коленного сустава. Анализ про-
веден у 120 больных женского и мужского пола с первичным остеоартрозом коленного сустава. Изучена циф-
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Таблица 1. Сочетание изменений элементов коленного сустава при дегенеративных изменениях по 
данным цифровой рентгенографии и ультрасонографии

Признаки: Рентгенологические Ультрасонографические 
Контуры суставной поверх-
ности

Склерозированные, ровные или не 
ровные, четкие или нечеткие, иног-
да с наличием уплотненных вклю-
чений, с наличием структурных из-
менений

Уплотненные, ровные или неровные, иногда с нали-
чием гиперэхогенных включений

Гиалиновый хрящ Не выявляется Выявляется четко, при артрозе истончается, дефор-
мируется, иногда местами прерывается

Краевые разрастания В виде остеофитоза – чаще совпа-
дает длина остеофитов и соногра-
фическая длина 

Остеофитоз визуализируется в виде костного 
выступа, с наличием или без акустической тени. 
Чаще выявляются краевые разрастания. Остеофитоз 
на уровне межмыщелковых возвышений определя-
ется нечетко в виде гиперэхогенных структурных из-
менений

Сужение суставной щели Определяется чаще неравномерное 
сужение медиального сегмента 

Определяется задним доступом

Мениск Не дифференцируется Визуализируется четко в виде гиперэхогенного од-
нородного треугольника с четкими и ровными кон-
турами

Дегенеративные изменения 
мениска

Выявляется иногда при наличии 
менискоза, хондрокальциноза

Визуализируется неравномерное уплотнение и струк-
турная перестройка хрящевой ткани мениска, иногда 
с наличием неполного разрыва в виде гипоэхогенных 
или анэхогенных линий

Киста мениска Не дифференцируется Визуализируется в виде анэхогенного однородно-
го или неоднородного (структура иногда ячеис-
тая в застарелых случаях) кистозного образования 
с направлением роста в периферическую сторону. 
Наружные контуры неровные, чаще четкие.

Околоменисковая киста Не дифференцируется Визуализируется в виде анэхогенного однородного 
образования с четкими и ровными контурами, распо-
лагаются между мениском и суставной поверхнос-
тью большеберцовой кости 

Синовиальная киста Не выявляется Чаще выявляется киста Бейкера в виде анэхогенного 
образования с четкими и ровными (реже с неровны-
ми) контурами, чаще однородной внутренней струк-
турой, иногда неоднородной структурой с наличием 
гиперэхогенных вкраплений (при застарелых случа-
ях). Всегда прослеживается связь кисты с суставной 
полостью с наличием «дорожки» в ее сторону. Опре-
деляется чаще на задне-внутреннем сегменте суста-
ва, реже в боковых и центральном сегментах. Форма 
кисты – чаще овально-удлиненная. 

Синовит Не дифференцируется Выявляется в виде утолщения капсулы сустава в 
основном на уровне супрапателлярной бурсы, иногда 
синовита затяжного хронического характера с нали-
чием неровного внутреннего контура

Бурситы (чаще супрапател-
лярный), инфрапателлярный, 
реже боковые бурситы и над-
пателлярный бурсит

Не дифференцируется Визуализируется с наличием жидкости в бурсах (в 
большом или умеренном или незначительном коли-
честве).

Сухожилие четырехглавой 
мыщцы бедра

На боковой рентгенограмме иног-
да определяется в виде нежной про-
дольной полосы уплотнения 

Легко выявляется в виде ленточной дорожки с чет-
кими и ровными контурами умеренно повышенной 
эхогенности, при этом волокна сухожилия 
вырисовываются четко 

Лигаментит собственной 
связки надколенника

Иногда выявляется в виде нежно-
го уплотнения на проекции связки, 
при этом иногда определяется по-
нижение прозрачности ромбовид-
ного просветления 

Выявляется в виде утолщения и гипоэхогенности 
связки, иногда с наличием анэхогенного ободка и ли-
ний, нечеткость контуров
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Окончание табл. 1
Признаки: Рентгенологические Ультрасонографические 

Энтезопатия дистального 
отдела собственной связки 
надколенника

Выявляется при наличии частично-
го обызвествления 

Проявляется гипоэхогенностью, иногда повышением 
эхогенности с наличием умеренной неоднородности 
или гиперэхогенных включений

Лигаментит боковых или 
крестообразных связок 
(чаще медиальной боковой 
связки)

Не выявляется Выявляется утолщением и гипоэхогенностью связки, 
иногда с наличием анэхогенного ободка

Энтезопатия сухожилия 
подколенной мыщцы

Не выявляется Выявляется гипоэхогенностью, иногда повышением 
эхогенности с наличием умеренной неоднородности

Наличие хондромных тел Определяется в виде округло-оваль-
ной формы с четкими, неровными, 
иногда ровными контурами с отно-
сительно неоднородной внутренней 
структурой различного размера 

Определяется в виде гиперэхогенного включения 
чаще с наличием акустической тени (в зависимости 
от плотности его)

Структурные изменения 
костей сустава

Определяется кистозная перестрой-
ка, чаще в области эпифиза больше-
берцовой кости

Чаще не выявляются, реже ультразвук проходит 
вглубь кости сквозь кортикальный слой при истонче-
нии его, и визуализируются структурные изменения 
в виде неоднородности

Состояние пателло-фемо-
рального сочленения

Сужение щели, склероз 
сочленованных поверхностей, за-
острение рентгеновских углов на 
уровне основания и верхушки над-
коленника

Выявляется краевое разрастание на уровне основа-
ния, редко на уровне верхушки надколенника

Добавочная кость Выявляется на боковой рентгено-
грамме за наружным мыщелком в 
виде отдельного костного образова-
ния с четкими и ровными контура-
ми, иногда трудно определить ме-
стонахождение из-за костных на-
слоений обоих мыщелков. Редко 
образуется неоартроз с развитием 
дегенеративного процесса

Выявляется четко всегда за наружным мыщелком 
в виде гиперэхогенного образования с четкими и 
ровными наружными контурами округлой формы с 
наличием акустической тени

Жировые тельца Гоффа Не выявляются Визуализируется умеренно неоднородной 
повышенной эхогенностью, иногда с наличием 
гиперэхогенных включений

Обызвествление тканей Выявляется в виде уплотнения тка-
ней с неровными, но четкими кон-
турами различной формы и разме-
ров

Выявляется в виде гиперэхогенного образования с 
неровными, но четкими контурами, иногда с акусти-
ческой тенью

ленного сустава, который помогает определить 
костную структуру. Ультрасонографический метод 
является высокоразрешающим и эффективным ме-
тодом диагностики, который позволяет получить 
более достоверную информацию о мягкотканной 
структуре. Сочетание данных исследований при 
изучении патологии коленного сустава помогает 
достоверно и полно определить структурное состо-
яние сустава, определить тактику лечения и пред-
упредить прогрессирование дегенеративных и вос-
палительных процессов коленного сустава.

DEVELOPMENT OF RADYOLOGY DI-
AGNOSTICS BY GONARTHROSIS 

Rustamova U.М.
Research Institute of Traumatology and 

Orthopedics, Tashkent, Uzbekistan
Summary. It was studied a structure and character of soft 
tissue and bones by osteoarthrosis of knee. There was 
studied the condition and bone structure in osteoarthrosis 
of knee. It was examined 120 pathients of women and men 
with firstly osteoarthrosis of knee. It was studied digital 
X-ray and sonografy criteria of pathological changed joint. 
According to the results of research, the mutual connection 
of degenerative changings of subhondral bones with 
changings of meniscus, capsules, communication equipment 
and others was found out.

Keywords: osteoarthritis of the knee joint, gonarthrosis, 
osteophytosis, damage of the meniscus, ligament, 
tendinitis, bursitis, synovitis, Baker’s cyst, meniscal cyst, 
ultrasonography, digital radiography.
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Частота облитерирующего атеросклероза со-
судов нижних конечностей (ОАСНК) возраста-
ет с возрастом и по данным исследований в Гер-
мании распространенность симптомного и бес-
симптомного ОАСНК у мужчин в возрасте 45-
49 лет составляет 3,0%, поднимаясь до 18,2% в 
возрасте 70-75 лет. Соответствующие показате-
ли для женщин составляли 2,7% и 10,8% [1]. По 
данным Фремингемского исследования заболе-
ваемость ОАСНК у мужчин увеличивается с 0,4 
на 1000 в возрасте 35-45 лет до 6 на 1000 в воз-
расте 65 лет и старше, а у женщин составляет 
около половины относительно мужчин, сравни-
ваясь в старшем возрасте [2]. Ежегодное число 
ампутаций находится между 120 и 500 на милли-
он населения в целом, из которых примерно рав-
ное число ампутаций выше и ниже колена. Про-
гноз для таких пациентов оставляет желать луч-
шего. В первые два года после ампутации ниже 
колена умирает 30%, ампутации выше колена 
имеют 15%, ампутации противоположной конеч-
ности имеют 15% и только 40% имеют хорошую 
мобильность [3].

Целью настоящего исследования было оце-
нить параметры костной ткани, уровень кальция 
и витамина D у лиц с ОАСНК.

Материалы и методы. Проведено клини-
ко-лабораторное обследование 18 лиц с ОАСНК 
в возрасте 66,5±8,0 года (6 женщин и 12 муж-
чин). Группа разделена на 2 подгруппы: Iа – 11 
лиц с ОАСНК с хронической артериальной не-
достаточностью (ХАН) 4 степени, которым 
выполнены операции по ампутации части ниж-
ней конечности на уровне бедра и Iб группа – 7 
лиц с ОАСНК ХАН 2А – 3, проходившим кон-
сервативное стационарное лечение в сосудис-
том отделении ГКБ №4. Группу контроля соста-
вили 22 практически здоровых лица в возрасте 
46,5±5,9 года (20 женщин и 2 мужчин). Критери-
ем исключения из исследования было наличие у 
лиц с ОАСНК сахарного диабета, хронического 
обструктивного бронхита, онкопатологии.

Определение уровня кальция (Ca) в плаз-
ме крови проводилось унифицированным коло-
риметрическим методом, общего холестерина 
(Хол) – электрофоретическим методом на шести-
канальном спектрофотометре «Salar». Содержа-
ние паратиреоидного гормона (ПТГ), витамина 
D (25(OH)D3) и остеокальцина (ОК) в сыворотке 
крови определяли на иммуноферментном ана-
лизаторе «Sunrise» фирмы «Tecan» (Австрия) с 
применением реагентов «DRG» (США). 

У лиц Iа подгруппы проводился забор кусоч-
ков костной ткани бедренной кости. Экстракция 
липидов из костной ткани проводилась по мето-
ду Фольча, с использованием смеси хлороформа 
и метанола в объемном соотношении 2:1.

Оценка минеральной плотности костной тка-
ни (МПКТ) проводилась на базе гродненской об-
ластной клинической больницы, на спиральном 
компьютерном томографе «LightSpeed Pro32» 
(GE), по программе остеоденситометрия. Оцен-
ка минерализации костей проводилась путем 
одиночного сканирования на уровне средних от-
делов тел поясничных позвонков (L1-L4), с коли-
чественной оценкой минерализованной костной 
ткани на объем кости (мг/см3) в эквиваленте ги-
дроксиаппатита кальция и Т-критерием. 

Статистическая обработка результатов иссле-
дования осуществлялась с помощью программы 
«STATISTICA 7.0». При нормальном характере ра-
спределения (по критерию Шапиро-Уилка) данные 
представлены в виде среднего значения и стан-
дартного отклонения (M±SD), при распределении, 
отличном от нормального, – в виде медианы (Me) и 
межквартильного размаха [LQ-UQ].

Результаты исследования. Как представ-
лено в таблице 1, группа с ОАСНК была стар-
ше (p<0,001) контрольной группы и имела бо-
лее высокий уровень общего Са в плазме кро-
ви (p<0,01), который был выше среди лиц Iа 
подгруппы в 27% случаев. Уровень ПТГ в плаз-
ме крови был повышен (p<0,01) при сравнении с 
контрольной группой и у лиц Iа подгруппы был 

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

УРОВЕНЬ ВИТАМИНА D, КАЛЬЦИЯ И ПАРАМЕТРЫ КОСТНОЙ 
ТКАНИ У ЛИЦ С ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ 

СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Янковская Л.В.1, Хильмончик И.В.2

1 Гродненский государственный медицинский университет, 
2 Городская клиническая больница №4, г. Гродно
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выше 75,1 pg/ml в 36,4% случаев. Уровень 25(OH)
D3 у лиц Iа подгруппы был ниже (p<0,001), чем 
в контрольной группе, и у всех обследованных 
был ниже 50 нмоль/л, т.е. соответствовал дефи-
циту витамина D в 100% случаев. Уровень ОК в 
плазме крови лиц Iа подгруппы в среднем соста-
вил 29,77±12,08 нг/мл и был ниже референтных 
значений только у одного пациента, у остальных 
находился в пределах нормы. Холестерин крови 
в Iа подгруппе в среднем составил 2,735±1,658 
mg/100g и коррелировал с Са плазмы крови 
(R=0,63; p<0,05). Содержание холестерина в кос-
ти можно считать низким при сравнении с его со-
держанием (8,75±5,9 mg/100g) у лиц с коксартро-
зом, которым проводился забор костной ткани 
при протезировании тазобедренного сустава [4].

Все лица с ОАСНК приглашались для об-
следования на остеоденситометрию, однако 
пациенты Iа группы после ампутации конечнос-
ти оставались немобильными, не выходили из 
дома, кроме одного мужчины (9%), 59 лет. В тече-
ние 1 года после операции умерло трое (27,3%). 
Результаты остеоденситометрии у всех пациен-
тов Iб группы по Т-критерию соответствовали 
остеопорозу и колебались от -2,5 до -4,8. Пока-
затели минерализации в эквиваленте гидрокси-
аппатита кальция на уровне поясничного отдела 
позвоночника составили: L1=85,4 [65,2; 109,3], 
L2=75,7 [42,9; 87,2], L3=68,7 [33,5; 88,3], L4=64,0 
[30,7; 83,9] мг/см3 и в среднем составил 72,7 
[61,3; 88,2] мг/см3. Среди обследованных было 
5 мужчин и 2 женщины в возрасте 52-79 лет, ку-

рил 1 мужчина, найдена выраженная отрица-
тельная корреляционная взаимосвязь возраста 
с показателями минерализации L1-L4 (R=-0,786; 
p<0,05). Данные нашего пилотного исследова-
ния указывают на то, что высокая частота встре-
чаемости низкой минерализации на уровне L1-L4 
у лиц с ОАСНК, особенно среди мужчин, требу-
ет дальнейшего набора больных и исследований 
в данном направлении.

Таким образом, у лица с ОАСНК ХАН 4 
выражен дефицит витамина D, у каждого третье-
го встречается гиперпаратиреоз и гиперкальци-
емия. Прогноз и адаптация пациентов после ам-
путации части нижней конечности на уровне бе-
дра остаются неблагоприятными. Среди лиц с 
ОАСНК ХАН 2А – 3 имеет место высокая встре-
чаемость системного остеопороза, что требует 
дальнейших исследований в этом направлении.
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Таблица 1. Антропометрические и биохимические данные обследованных групп
Показатели n Контроль 18 Iа группа 11 Iб группа 7

Вес,кг 71,32±10,75 73,05±13,45
Рост,см 164,05±5,3 167,74±7,7

ИМТ, кг/м2 26,48±3,63 26,49±3,81
Холестерин, ммоль/л 5,13±1,08 5,03±1,23

Са, ммоль/л 2,36±0,12 2,68 [1,94; 2,61]*
ПТГ, pg/ml 46,16±15,26 85,61±43,57* –

25(ОН)D, nmol/l 51,93±15,78 26,09 [19,73; 27,93]* –
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На сегодняшний день актуальным является изу-
чение начальных стадий патогенеза остеопороза на 
моделях с повреждающими факторами, различными 
по механизмам действия, например, физиологичес-
кого стресса (иммобилизация) и воспаления, хи-
мического (гормонального) стресса. Биохимичес-
кими критериями патологического процесса яв-
ляются уровни паратиреоидного гормона (ПТГ) и 
кальцитонина – гормонов, отражающих регуляцию 
обменных процессов в кости. ПТГ оказывает инги-
бирующее воздействие на формирование костной 
ткани. Он оказывает влияние на остеобласты та-
ким образом, что они вызывают активизацию ос-
теокластов. Остеокласты же усиливают осущест-
вление резорбции кости. Функциональным антаго-
нистом ПТГ является кальцитонин. Им угнетается 
резорбция кости путем ингибирования активнос-
ти и количества остеокластов, на которых найдены 
рецепторы к кальцитонину. Кроме того, кальцито-
нин стимулирует образование и активность остео-
бластов.

Целью исследования было определение ха-
рактера участия ПТГ и кальцитонина в механиз-
мах развития нарушений обмена костной ткани на 
экспериментальных моделях, различных по меха-
низмам запуска нарушений метаболизма костной 
ткани.

Исследование проведено на 105 белых 
нелинейных крысах-самках с массой тела 240±30 г. 
Животные были разделены на 5 групп: 1) контроль-
ная (К) – интактные (20 крыс), 2) с моделью глю-
кокортикоидиндуцированного остеопороза (ГКО) – 
25 крыс, 3) с моделью почечной недостаточнос-
ти (ПН) – 20 крыс, 4) с сочетанием почечной не-
достаточности и глюкокортикоидного остеопоро-
за (ПН+ГКО) – 20 крыс, 5) с иммобилизационным 
стрессом и воспалением (ИС+В) – 20 крыс.

Модель ГКО создавали путем введения 0,375 
мл дексаметазона фосфата внутримышечно 
дважды в неделю в течение месяца. Модель на-
рушения ремоделирования костной ткани вслед-
ствие ПН осуществляли путем однократной 
внутримышечной инъекции 50% раствора глицери-
на по 2,5 мл. Группа с ПН+ГКО подвергалась вна-
чале инъекции 50% раствора глицерина и спустя 1 
месяц – введению дексаметазона фосфата в тече-
ние месяца. Иммобилизационный стресс получали 

высаживанием животных в тесные пеналы на 4 ч 
ежедневно в течение месяца. Модель хроническо-
го воспаления производили 10 инъекциями по 0,5 
мл желчи крупного рогатого скота и свиней внут-
рибрюшинно в проекции печени ежедневно. Вос-
паление начинали вызывать через месяц от начала 
создания иммобилизационного стресса.

Уровень ПТГ и кальцитонина в крови опреде-
ляли после окончания моделирования нарушений 
костной ткани иммуноферментным методом с по-
мощью наборов фирмы DRG (США).

При исследовании уровни ПТГ у крыс 
экспериментальных групп не отличались от уров-
ня данного гормона у крыс контрольной группы. 
При сравнении уровней ПТГ различия выявлены 
между группами с ГКО и ПН+ГКО. В последней 
группе он был выше (p<0,05). Отличий в содержа-
нии кальцитонина у крыс экспериментальных и 
контрольных групп не обнаружилось. Сравнение 
групп между собой показало, что у крыс с ИС+В 
уровень кальцитонина выше, чем у животных с 
ПН+ГКО (p<0,05). 

По уровню ПТГ группы оказалось 
возможным ранжировать в возрастающий ряд: 
ГКО<ИС+В<К<ПН<ПН+ГКО. По возраста-
нию уровня кальцитонина порядок значений был 
обратным.

Получившаяся последовательность моделей 
отражает значение гормонального фактора в пато-
генетических механизмах развития нарушений ме-
таболизма костной ткани. При этом для моделей со-
четания иммобилизационного стресса с воспалени-
ем, почечной недостаточности и сочетания почеч-
ной недостаточности с воздействием глюкокорти-
коидов гормональный фактор был более значимым 
в механизмах развития нарушений в костной ткани. 
Для модели с глюкокортикоидным остеопорозом на 
передний план уже выступили другие факторы.

Установлено, что значимость гормонального 
фактора в процессах развития нарушений костной 
ткани зависит от механизмов действия повреждаю-
щего фактора. Наибольшее влияние он оказывает 
на модели с глюкокортикоидной составляющей. 
Модели с менее выраженными отклонениями зна-
чений уровня гормонов от контрольного имеют бо-
лее выраженный воспалительный компонент.

РОЛЬ ГОРМОНАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ В МЕТАБОЛИЗМЕ 
КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ЕГО НАРУШЕНИЙ

Павлов С.Б., Гончарова А.В., Кумечко М.В., Семко Н.Г., Бабенко Н.М. 

Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков
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Біль являє собою типовий патологічний про-
цес, що не має єдиної нозологічної приналеж-
ності й є найпоширенішим симптомом, який за-
вдає страждань та знижує якість життя мільйо-
нів людей [1, 2]. У клінічній картині ювенільного 
ревматоїдного артриту (ЮРА) центральне місце, 
безумовно, належить больовому синдрому. Саме 
біль є головною причиною звертання пацієнта за 
медичною допомогою. В останні роки якість лі-
кування хворих на ЮРА істотним чином покра-
щилася, що обумовило зменшення тяжкості пе-
ребігу захворювання, збільшення можливості 
досягнення ремісії, припинення прогресування 
недуги та навіть можливості загоєння ерозій кіс-
ток. Водночас біль продовжує залишатися сер-
йозною проблемою сучасної ревматології [3, 4]. 

Як клініка ревматоїдного процесу характери-
зується прогресуючим розвитком та появою но-
вих симптомів і втягненням у патологічний про-
цес усе нових і нових суглобів і структур, так і 
больовий синдром при ЮРА набуває певних осо-
бливостей і відмінностей відповідно до перебі-
гу недуги [5]. Окрім того, біль є суб’єктивним 
феноменом, коли один і той же подразник може 
сприйматися свідомістю по-різному. На індиві-
дуальне сприйняття болю впливають психоло-
гічний стан дитини, життєвий досвід, культура, 
національні традиції, стать, вік, соціальні факто-
ри, релігія [6].

Метою роботи було вивчити особливості клі-
нічного перебігу болю в суглобах у дітей, що 
страждають на ЮРА. Для її досягнення було об-
стежено 129 дітей. Основну групу склали 60 хво-
рих на ЮРА, групу порівняння – 30 хворих на 
реактивний артрит (РеА), контрольну групу – 39 
практично здорових дітей. Обрані групи були 
співставні за статтю, віком та національністю. 
Тривалість хвороби в основній групі становила 
(2,6±0,4) роки, в групі порівняння – (14,5±4,6) 
днів.

Суглобовий біль у дітей оцінювали кількіс-
но та якісно. Кількісна оцінка болю передбача-
ла визначення наступних показників: загальної 
вираженості болю в суглобах у спокої (за трьох-

бальною шкалою); рахунку болю (сумарне чис-
лове вираження болю в 76 суглобах за трьох-
бальною шкалою); суглобового індексу (сумар-
не числове вираження болю в 76 суглобах у від-
повідь на натискання в місці проекції суглобо-
вої щілини за трьохбальною шкалою); кількості 
болючих суглобів (сумарне числове вираження 
болю в 68 суглобах при натисканні); числа болю-
чих суглобів (сумарне числове вираження болю 
в 28 суглобах при натисканні); індексу Річі (су-
марне числове вираження болю в 53 суглобах 
при пальпації за трьохбальною шкалою). Інтен-
сивність болю в суглобах оцінювали за допомо-
гою візуальної аналогової шкали (ВАШ) у дітей 
та їх батьків. Дітям у віці 6-10 років пропонува-
ли ВАШ з малюнками, що відображали гримаси 
болю, пацієнтам старше 10 років та їх батькам – 
просту ВАШ. 

У таблиці представлений порівняльний ана-
ліз кількісних характеристик суглобового болю 
у обстежених дітей. У групі хворих на ЮРА 
реєструвалися вищі показники рахунку болю 
((8,0±1,4), (2,1±0,4) балів), суглобового індексу 
((9,0±1,5), (1,9±1,2) балів), кількості ((7,2±1,1), 
(1,4±0,2)) та числа ((5,8±1,0), (1,3±0,1)) болю-
чих суглобів, індексу Річі ((5,6±0,7), (1,8±0,2) ба-
лів), р<0,05. Лише загальна вираженість болю 
в спокої при комплексній оцінці пацієнтом усіх 
груп суглобів за трьохбальною шкалою у хво-
рих основної та групи порівняння не відрізняла-
ся ((1,0±0,1), (0,6±0,1) балів), р>0,05. Отримані 
дані пояснюються тривалим перебігом захворю-
вання із множинним ураженням суглобів саме в 
дітей із ЮРА.

За даними ВАШ, рівень болю, оцінений па-
цієнтами, у основній та групі порівняння не від-
різнявся ((3,5±0,3), (4,5±0,6) см; р>0,05), тоді як 
батьки рівень болю оцінювали вище в дітей із 
РеА ((3,6±0,3), (4,8±0,4) см; р<0,01). У контроль-
ній групі середній рівень болю впродовж остан-
нього тижня, визначений дітьми за допомогою 
ВАШ, становив (0,5±0,2), батьками – (0,6±0,2) 
см, що було достовірно вище в порівнянні з 
основною та групою порівняння.

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ СУГЛОБОВОГО БОЛЮ 
У ХВОРИХ НА ЮВЕНІЛЬНИЙ РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ

Ковальчук Т.А., Боярчук О.Р., Гаріян Т.В., Лучишин Н.Ю. 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського  
МОЗ України»
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Поділ болю на рівні інтенсивності, визначе-
ні у відповідності до градації ВАШ, достовір-
ної різниці серед хворих основної та групи по-
рівняння не виявив. У 7,1% хворих на ЮРА біль 
впродовж останнього тижня до моменту обсте-
ження не спостерігався (0 см), у 41,1% дітей мав 
місце слабкий (0,1-3,9 см), у 33,9% – помірний 
(4,0-5,9 см), у 17,9% – сильний біль (6,0-7,9 см). 
Батьки хворих на ЮРА зазначили, що в 6,8% ді-
тей біль не відзначався, в 42,4% спостерігався 
слабкий, у 33,9% – помірний, у 10,1% – сильний, 
у 6,8% – виражений біль (8,0-10,0%).

Встановлено сильний лінійний зв’язок між 
показниками болю, отриманими шляхом вико-
ристання ВАШ батьками та їх дітьми (r=0,90; 
р<0,05). Рівень болю, оцінений дітьми за допо-
могою ВАШ, корелював із тривалістю захво-
рювання (r=-0,31), прогресуючим перебігом 
(r=0,31), ступенем активності (r=0,37), індексами 
активності DAS (r=0,62), DAS28 (r=0,55), SDAI 
(r=0,55) та CDAI (r=0,55), числом паличкоядер-
них нейтрофілів (r=0,28), рівнями CD3+ (r=-0,34) 
CD4+ (r=-0,36) лімфоцитів, р<0,05. 

У зарубіжних дослідженнях неодноразово 
проводився порівняльний аналіз результатів ви-
користання ВАШ батьками та їх дітьми. S.D. Lal 
та ін. довели, що результати оцінки болю між 
батьками та дітьми співпадають у 71% випадків 
[7]. У працях P. Garcia-Munitis та ін., G.J. Reid 
та ін. показано, що часто-густо батьки недооці-
нюють ступінь больового синдрому в дітей [8, 
9]. У проведеному нами дослідженні отримано 
протилежний результат. Різниці в оцінці болю 
пацієнтами та їх батьками за допомогою ВАШ 
у групах ЮРА, РеА та здорових дітей не вияв-

лено (р<0,05). Окрім того, обчислення коефіці-
єнту діагностичної цінності за формулою Зем-
скова А.М. [10] показало однакову інформатив-
ність ВАШ болю пацієнтом та батьками (Кі=3,41 
в обох випадках). Отримані дані дають можли-
вість стверджувати, що в Україні батьки цікав-
ляться самопочуттям своїх дітей та добре інфор-
мовані про їх реальний стан здоров’я.
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Відомо, що атопія – це генетично детерміно-
вана спадкова алергія на конкретні алергени, при 
експозиції з якими розвивається клініка алергіч-
них хвороб. У 1933 році три основні форми алер-
гічних захворювань – атопічний дерматит, брон-
хіальна астма та алергічний риніт були об’єднані 
під назвою «атопічна тріада». Ці захворювання 
ізольовано або в різних поєднаннях уражають 
до 25% населення, а в екологічно несприятливих 
регіонах на дані хвороби страждає до 60% лю-
дей.

Вченими багатьох країн було досліджено 
зв’язок між рівнем вітаміну D у сироватці кро-
ві та алергічними захворюваннями, такими як 
бронхіальна астма, атопічний дерматит та алер-
гічний риніт у дорослих і дітей. В Італії серед ді-
тей, які хворіють на бронхіальну астму, 9,4% хво-
рих мали достатній рівень 25(ОН)D3 у сироватці 
крові, 37,3% мали недостатній рівень 25(ОН)D3, 
у 53,3% дітей встановлений дефіцит 25(ОН)D3 у 
сироватці крові. За даними деяких досліджень у 
дітей, хворих на бронхіальну астму, які прожи-
вають у США, недостатність вітаміну D у сиро-
ватці крові було діагностовано в 68,1% пацієнтів. 
Згідно досліджень, що проводились вченими Ки-
таю, встановлено, що дефіцит вітаміну D мають 
88,9% обстежуваних дорослих пацієнтів з алер-
гічними хворобами. В Ірані досліджено, що по-
ширеність дефіциту вітаміну D є значно вищою 
в пацієнтів з алергічним ринітом, ніж у здорової 
популяції, причому в жінок із алергічним рині-
том спостерігалися більш низькі рівні вітаміну 
D у сироватці крові порівняно із чоловіками, це 
пояснюється тим, що їхні шкірні покриви менше 
піддаються сонячному опромінюванню (ендо-
генне джерело вітаміну D3), що пов’язано з но-
сінням національного одягу. В італійських дітей, 
у яких діагностовано атопічний дерматит, вста-
новлено, що чим тяжчий ступінь даного захво-
рювання за індексом SCORAD, тим нижчий рі-
вень вітаміну D у сироватці крові хворих.

В Україні на сьогодні відсутні дані щодо рів-
ня забезпеченості організму вітаміном D серед 
дітей та дорослих хворих з алергічними захво-

рюваннями, такими як бронхіальна астма, ато-
пічний дерматит та алергічний риніт.

Мета: оцінка вітамін-D статусу в дітей з алер-
гічними захворюваннями.

Матеріали та методи дослідження. Нами об-
стежено 43 хворих дитини з алергічними захво-
рюваннями, з них 17 пацієнтів перебували в пе-
ріоді загострення хвороби, а 26 – у періоді ремі-
сії. За нозологічними формами хворі розподіли-
лись так, що 22 дитини були з діагнозом брон-
хіальна астма, 5 дітей – з діагнозом атопічний 
дерматит, 1 дитина з діагнозом алергічний ри-
ніт, у 8 дітей діагностовано одночасно бронхі-
альну астму та алергічний риніт, у 7 дітей була 
бронхіальна астма та атопічний дерматит. У гру-
пі порівняння (контрольна група) було 46 дітей, 
які були здоровими, й в анамнезі у яких не було 
алергічних хвороб. Усі обстежувані діти були ві-
ком від 3-ох до 16-ти років. Дослідження прово-
дили в зимовий період часу (грудень-лютий), що 
виключало вплив сезонного фактора на рівень 
25(ОН)D. Захворювань, за яких може порушува-
тись синтез проміжної (транспортної) форми ві-
таміну D, у досліджуваних нами дітей не було. 
Визначення 25(ОН)D проводили за допомогою 
електрохемілюмінісцентного методу. Оцінка за-
безпеченості вітаміном D проводилась відповід-
но до класифікації M.F. Holick et al. (2011), згід-
но з якою дефіцит вітаміну D встановлюється 
при рівні 25(ОН)D у сироватці крові нижче 50 
нмоль/л, недостатність вітаміну D діагностуєть-
ся при рівнях 25(ОН)D між 75-50 нмоль/л; кон-
центрація 25(ОН)D від 75 до 150 нмоль/л вважа-
ється в межах норми.

Результати дослідження. В усіх (100%) ді-
тей з алергічними захворюваннями було вста-
новлено дефіцит 25(ОН)D, показники вітаміну D 
у сироватці крові в них коливались у межах від 
8,57 нмоль/л до 37,68 нмоль/л, середній показ-
ник становив 22,83 нмоль/л; у контрольній гру-
пі дітей дефіцит вітаміну D виявлено у 87% (се-
редній показник становив 27,41 нмоль/л), недо-
статність вітаміну D встановлено в 10% (серед-
ній показник становив 54,92 нмоль/л) та в 3% ді-
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тей вітамін D був у межах норми (середній по-
казник становив 76,84нмоль/л). Отже, отримані 
дані свідчать про те, що в усіх дітей з алергічни-
ми захворюваннями встановлено дефіцит вітамі-
ну D у сироватці крові. У дітей контрольної гру-
пи виявлено дефіцит, недостатність та показник 
норми вітаміну D у сироватці крові. При цьому 
середній показник дефіциту вітаміну D у дітей 
з алергічними захворюваннями був нижчим, ніж 
середній показник дефіциту вітаміну D у дітей 
контрольної групи (22,83 нмоль/л: 27,41 нмоль/л 
відповідно). Встановлено кореляційний зв`язок 
між рівнем вітаміну D та тяжкістю алергічних 
захворювань; чим тяжчий ступінь захворюван-
ня спостерігався у хворих дітей, тим нижчий рі-

вень вітаміну D визначався в сироватці крові па-
цієнтів.

Висновки. Таким чином, в усіх обстежуваних 
дітей з алергічними захворюваннями в зимовий 
період часу виявлено дефіцит вітаміну D у по-
рівнянні з контрольною групою дітей, у яких по-
казники вітаміну D у сироватці крові були дещо 
вищими. З огляду на отримані дані можна при-
пустити, що вітамін D відіграє певну роль у па-
тогенезі алергічних захворювань; ймовірно він 
має призначатись у комплексній терапії в зимо-
вий період дітям з алергічними захворюваннями. 
Стосовно доз і тривалості курсу препарату необ-
хідні подальші дослідження. 

СТАН ХРЯЩОВОГО ТА КІСТКОВОГО МЕТАБОЛІЗМУ У ХВОРИХ 
СТАРШИХ ВІКОВИХ ГРУП З ОСТЕОАРТРОЗОМ

Бакалюк Т.Г. 

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль

Проблема остеоартрозу (ОА) в останню 
чверть століття набула величезного загально-ме-
дичного та соціального значення, характеризу-
ється великою поширеністю хвороби, швидким 
розвитком функціональних порушень при ура-
женні «опорних» суглобів нижніх кінцівок – ко-
лінних та кульшових. Стало також очевидно, що 
ОА – хвороба літнього віку, поширеність якої 
після 60 років збільшується порівняно із часто-
тою його розвитку в людей середнього віку вдві-
чі, тому збільшення чисельності населення стар-
ших вікових груп асоціюється зі зростанням по-
ширеності ОА. За прогнозами Всесвітньої Орга-
нізації Охорони здоров’я, ОА в найближчі 10-15 
років стане четвертою головною причиною інва-
лідності в жінок і восьмою – у чоловіків [1, 2]. За 
даними EULAR (2010 р.), ОА є третім з найпо-
ширених діагнозів, які встановлюють лікарі за-
гальної практики хворим старшого віку [4]. Ме-
дико-демографічні показники Європи й США 
засвідчують продовження старіння населення та 
збільшення частки осіб старше 60 років. До 2020 
року кількість населення цієї вікової групи збіль-
шиться удвічі, й прогнозується відповідне збіль-
шення захворювання на остеоартроз [3]. 

Зниження кісткової маси являє собою при-
родний віковий процес. Остеопороз (ОП) вини-
кає тоді, коли цей процес розвивається активні-

ше, ніж належить. Надмірне зменшення кістко-
вої маси тривалий час перебігає без будь-яких 
проявів. В Україні збільшується кількість осіб, 
у яких з віком спостерігається зменшення щіль-
ності кісткової тканини. Згідно зі статистичними 
даними це становить 27% серед осіб до 60 років 
та 69% серед осіб більш старшого віку. Щорічна 
втрата кісткової маси в осіб старшого віку стано-
вить 0,3-0,5%. Остеопороз діагностують у 80% 
жінок віком понад 50 років та майже в 100% – 
віком понад 75 років [3]. Наявність остеопорозу 
значною мірою впливає на перебіг захворювань 
суглобів. Останні дослідження показали, що між 
кістковою та хрящовою тканинами існують за-
гальні та взаємозалежні механізми взаємодії [5].

Метою роботи було дослідження стану хря-
ща, мінеральної щільності кісткової тканини та 
біохімічних маркерів кісткового метаболізму у 
хворих на остеоартроз у літньому віці з метою 
встановлення кореляційних зв’язків між клініч-
ними, сонографічними, денситометричними та 
біохімічними показниками.

Об’єктом дослідження обрано 44 пацієнти 
літнього віку: 36 жінок, 8 чоловіків (середній вік 
68,2±4,3 роки) з остеоартрозом колінних сугло-
бів. Рентгенологічна стадія ОА встановлювалась 
за класифікацією Kellgren J.N. і Lawrence J.S. (І 
ст. – 12 хворих, ІІ ст. – 24 хворих, ІІІ ст. – 8 хво-



Том 16, № 2, 2013 61

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

рих). Середня тривалість захворювання 8,7±2,3 
роки. Для оцінки ступеня вираженості больового 
синдрому в суглобах була використана візуальна 
аналогова шкала (ВАШ), а для характеристики 
функціональних порушень – анкета для визна-
чення альгофункціонального індексу Lequesne 
та опитувальник Western Ontario and McMaster 
Universities (WOMAC) [2].

Артросонографію (АСГ) колінних суглобів 
виконували на апараті H-2000 мультичастотним 
(5-7,5-10 МГц) конвексним датчиком з викорис-
танням стандартної методики. Для визначення 
товщини суглобового хряща (ТСХ) вимірювали 
відстань від субхондральної кістки до межі зо-
внішнього шару суглобового хряща в міліметрах 
у дистальній частині зони виростків великого-
мілкової кістки, також оцінювали стан кісткових 
суглобових поверхонь, розміри остеофітів, вели-
чину суглобової щілини, товщину синовіальної 
оболонки, наявність випоту, зміни зв’язкового 
апарату та наколосуглобових м’яких тканин. По-
казники МЩКТ визначали за допомогою двох-
фотонного рентгенівського денситометра (Dual 
Energy X-Ray Absorptiometry – DXA) фірми 
Lunar Сorp. (Madison, WI) – Lunar DPX-A. Оцін-
ку показників проводили згідно з рекомендаці-
ями Всесвітньої Організації охорони здоров’я 
(WHO, Geneva, 1994): МЩКТ вище 1,2 г/см² оці-
нюється як остеосклероз; Т у межах (-1)-(+1) – 
нормальний стан кісткової тканини; Т – (-1)-(-
2,5) – остеопенія; Т нижче (-2,5) – остеопороз.

У сироватці крові визначали показники міне-
рального обміну (вміст загального кальцію та не-
органічного фосфору), маркери кісткоутворення 
(лужна фосфатаза, паратгормон (ПТГ)). Дослі-
дження концентрації кальцію, фосфору та актив-
ності лужної фосфатази проводили за допомо-
гою наборів реактивів фірми “LACHEMA” (Че-
хія) на бiохiмiчномуаналiзаторі кровi “SCREEN 
MASTER PLUS”, дослiдження рiвня ПТГ – 
iмуноферментним аналiзатором “STAT-FAX 303”.

Проаналізувавши дані досліджень, отримали 
наступні результати: при ОА колінних суглобів І 
стадії ТСХ становила – (1,82±0,05) мм, МЩКТ – 
(-1,18±0,04) г/см2; ІІ стадії: ТСХ – (1,51±0,03) 
мм, МЩКТ – (-1,58±0,08) г/см2; ІІІ стадії: ТСХ – 
(1,13±0,04) мм, МЩКТ – (-2,74±0,03) г/см2. Про-
ведений аналіз артросонографічних показників 
показав, що товщина суглобового хряща змен-
шується зі збільшенням стадії ОА. Дані денсито-
метрії свідчать, що в пацієнтів з ОА відбувається 
зниження мінеральної щільності кісткової тка-
нини при ІІ та ІІІ стадії ОА. Зміни клініко-функ-

ціональних тестів та вираженість патологічних 
змін, які зафіксовані методом АСГ, також зале-
жали від стадії ОА.

Результати дослідження рівня кальцію та 
неорганічного фосфору в сироватці крові хворих 
на ОА, свідчать про те, що дистрофічні зміни в 
кістковій тканині у хворих відбуваються на тлі 
несуттєвих змін кальцій-фосфорного гомеостазу 
крові, тобто зі збільшенням стадії ОА достовір-
ної динаміки цих показників не спостерігалось. 

Активність лужної фосфатази в крові хворих 
на остеоартроз перевищувала значення контро-
лю на всіх стадіях ОА: при І ст. – на 9,83%, при ІІ 
ст. – на 34,25%, при ІІІ ст. – на 57,42%, що свід-
чить про порушення процесів ремоделювання 
кістки при фізіологічних рівнях кальцію та фос-
фору в крові.

З урахуванням того, що стан фосфорно-каль-
цієвого обміну, так само, як і кісткового ремоде-
лювання контролюються складною гормональ-
ною системою, ми вивчали рівень ПТГ. Аналіз 
результатів показав, що рівень ПТГ мав тенден-
цію до збільшення у хворих з ОА І ст. у 16% до-
сліджуваних, при ОА ІІ ст. – у 26%, ІІІ ст. – у 
32%. Вміст паратгормону в крові мав помірний 
кореляційний зв’язок з показниками денситоме-
трії (r=0,52; р <0,05). Оскільки ПТГ є одним з 
основних регуляторів кальцієво-фосфорного об-
міну, з розвитком дегенеративно-дистрофічних 
процесів у хрящовій тканині посилюється акти-
вація резорбції кісткової тканини. 

Таким чином, динаміка досліджуваних по-
казників при різних стадіях ОА має певні зако-
номірності, що дає можливість використовува-
ти дані артросонографії, мінеральної щільності 
кісткової тканини та біохімічних маркерів кіст-
кового метаболізму у хворих на остеоартроз для 
характеристики активності процесу та оцінки 
ефективності лікувальної тактики.
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У сучасному суспільстві за соціально-економіч-
ною та медичною значимістю метаболічні захво-
рювання скелета – наступні за серцево-судинни-
ми, онкологічними хворобами та цукровим діабе-
том. До них відносять остеопенію та остеопороз – 
найбільш поширені системні захворювання скеле-
та, які характеризуються зниженням кісткової маси 
й структурними змінами кісткової тканини, які ви-
ражені настільки, що навіть при незначній травмі 
можуть виникати переломи. Втрата кісткової маси 
й переломи кісток призводять до зниження якості 
життя пацієнтів і негативно впливають на перебіг 
інших захворювань [1].

Останнім часом проблеми, пов’язані зі струк-
турно-функціональними порушеннями кісткової 
тканини, набули значної актуальності й все частіше 
привертають до себе увагу науковців не лише в ме-
дицині, а й в харчовій промисловості [2].

Основним завданням у лікуванні остеопорозу є 
нормалізація процесів кісткового ремоделювання, 
в першу чергу, шляхом пригнічення прискореної 
кісткової резорбції та стимуляції зниженого кіст-
коутворення, що призводить до підвищення міне-
ральної щільності кісткової тканини або, принай-
мні, до її стабілізації та покращення якості кістки, 
зниження кількості нових травм.

Відомо, що проліферація та диференціювання 
остеобластів, синтез специфічних білків, фермен-
тів, мінеральний обмін кістки регулюються в пер-
шу чергу активними метаболітами вітаміну D, вони 
зменшують резорбцію кісткової тканини, сприяють 
мобілізації Сa++ в кістку [3].

Одним із шляхів уникнення або часткового по-
кращення ситуації є проведення профілактики ос-
теопорозу. Існують немедикаментозні й медика-
ментозні способи профілактики остеопорозу. До 
немедикаментозних методів відносять спеціальну 
дієту з певною кількістю кальцію, вітаміну D, біл-
ків, фосфору, магнію, цинку, міді, бору, вітамінів 
А, С, К, тобто речовин, необхідних для нормально-
го процесу ремоделювання кістки, достатню інсо-

ляцію для підтримання нормального рівня вітамі-
ну D у крові, адекватне фізичне навантаження, про-
філактику падінь, освітні програми з остеопоро-
зу для широких верств населення. фармакологічні 
способи полягають у використанні лікарських за-
собів для корекції дефіциту кальцію й вітаміну D, 
а також для корекції остеопенічного синдрому різ-
ного походження.

Суттєве значення в профілактиці остеопорозу 
приділяється раціональному харчуванню, особли-
во у вікові періоди, коли забезпеченість організму 
кальцієм та вітаміном D особливо важлива. Згідно 
із сучасними міжнародними рекомендаціями з ос-
теопорозу та національними керівництвами адек-
ватне вживання кальцію з їжею сприяє підтриман-
ню достатньої щільності кісткової тканини, поси-
лює антирезорбтивний ефект естрогенів на кістки 
й постає важливою складовою частиною лікування 
й профілактики остеопорозу [4]. 

Одним із шляхів ліквідації дефіциту вітаміну D, 
підтверджених світовим і вітчизняним досвідом та 
доцільних з економічної, соціальної, гігієнічної й 
технологічної точок зору, є включення до щоден-
ного раціону різноманітних спеціалізованих про-
дуктів харчування, додатково збагачених відсутнім 
компонентом.

В розвинених країнах світу питання раціональ-
ного харчування стоїть на першому місці і його ви-
рішенням опікується держава. У більшості країн 
Європи, США, Канаді та Австралії проблеми хар-
чування населення, відповідно до національних 
програм, набули державного значення й статусу та 
знаходяться під постійною увагою урядів цих країн 
[4, 5]. Саме в цих країнах законодавча база регулює 
норми збагачення харчових продуктів вітамінами, 
макро- та мікроелементами. 

Слід відзначити, що для цих країн, як і для на-
шої держави, досить гостро стоїть питання форти-
фікації харчових продуктів широкого вжитку віта-
міном D.

ФОРТИФІКАЦІЯ БОРОШНЯНОЇ КУЛІНАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
ВІТАМІНОМ D

Гавриш А.В.1, Поворознюк В.В.2, Нєміріч О.В.1, Балацька Н.І.2, Доценко В.Ф.1,  
Синьоок Л.Л.2 
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Резюме.  В матеріалах публікації висвітлена проблема актуальності та необхідності фортифікації харчових продуктів віта-
міном D як профілактики остеопорозу. В якості предмета подальших наукових досліджень обрано групу борош-
няної кулінарної продукції, до рецептурного складу якої вноситься вітамін D.
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Починаючи із 30-х років минулого сторіччя, зба-
гачення молока вітаміном D відіграє важливу роль у 
зниженні рівня вітамін D-дефіцитних захворювань 
різної етіології. Молочна промисловість США ви-
пускає питне молоко, збагачене вітаміном D в обся-
гах 70-78%, що регулюється відповідно до кодексу 
FDA. Крім того, серед асортименту фортифікованих 
продуктів готові до вживання зернові продукти, йо-
гурти, деякі сири, соки та спреди дозволяють забез-
печити 10-25% добової потреби населення США у 
вітаміні D.

Для Канади характерна така ж тенденція, як і для 
США. Проте дещо збільшуються дозування вітаміну 
D в рецептурному складі харчових продуктів, адже 
населення Канади порівняно з жителями США мен-
ше піддається впливу сонячного опромінення й тому 
природне накопичення вітаміну D для країни клено-
вого листка менше, ніж для США. У Німеччині об-
межене збагачення харчових продуктів вітамінами 
А і D і характерне лише для таких продуктів, як мо-
лочні, маргарин, дозування яких регламентоване за-
конодавчими та нормативно-правовими актами дер-
жави. У Нідерландах збагачення харчових продуктів 
вітаміном D, фолієвою кислотою, ретинолом, міддю 
й цинком було заборонене й проводиться лише за до-
зволям на окремо визначені продукти харчування. У 
Скандинавії збагачення вітаміном D добровільне й 
регулюється лише рівень, який характерний для да-
ного продукту харчування. У Фінляндії та Італії не-
має обов’язкової фортифікації, зазвичай вітаміном 
D збагачують молоко та маргарин. Для Польщі ха-
рактерне обов’язкове збагачення маргарину вітамі-
нами А і D не менше ніж 15% від добової потреби. 
У Великій Британії обов’язкове збагачення борош-
на кальцієм та залізом, а маргарину − вітамінами А і 
D. В Австралії влада запровадила обов’язкове збага-
чення вітаміном D усіх видів маргарину та додаван-
ня невеликої кількості вітаміну до знежиреного мо-
лока та деяких інших молочних продуктів. 

В Україні питання фортифікації харчових про-
дуктів вітаміном D є вкрай гострим. Найбільш пер-
спективним об’єктом збагачення раціону харчуван-
ня населення є борошняні кулінарні вироби як по-
всякденні продукти харчування населення країни, 
що мають першорядне значення [6, 7]. До цієї гру-
пи продукції належать булочки, пиріжки, пончики 
тощо.

Для вирішення поставленого завдання запропо-
новано спосіб виробництва емульсії як напівфабри-
кату, що залучатиметься до технологічного потоку 
виробництва борошняних кулінарних виробів. Ре-
цептурна композиція емульсії з вітаміном D, а та-
кож технологічні параметри її отримання дозволя-
ють рівномірно розподілити мінорний компонент у 
складних харчових полісистемах.

Перспективою подальших досліджень є визна-
чення показників якості та безпечності отриманих 
готових виробів, їх клінічна та виробнича апроба-
ції, розробка та затвердження нормативної та тех-
нологічної документації.
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Резюме. В материалах публикации освещена проблема 
актуальности и необходимости фортификации пищевых 
продуктов витамином D как профилактики остеопороза. 
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избрана группа мучной кулинарной продукции, в рецеп-
турный состав которой вносится витамин D.
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FORTIFICATION OF CULINARY FLOUR 
PRODUCTS WITH VITAMIN D
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Balatskа N.І., Dotsenko V.F., Synyeok L.L.

Summary. The materials published with the problem of the 
relevance and need for fortification of foods with vitamin 
D, as the prevention of osteoporosis. As a subject of further 
research of a select group of culinary flour products, made up 
of a prescription is entered vitamin D.
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Порушення мінерального обміну, гормональ-
ної системи регуляції фосфорно-кальцієвого об-
міну в дітей із хронічним захворюванням нирок 
(ХЗН) сприяють дисбалансу процесів ремоделю-
вання кісткової тканини вже на ранніх стадіях за-
хворювання, є складовою прогресування захво-
рювання нирок, призводять до формування син-
дрому взаємного обтяження, зростання ризику 
смертності хворих у термінальну стадію хроніч-
ної ниркової недостатності.

Маніфестація зазначеного стану в дітей із 
ХЗН характеризується порушеннями метаболіз-
му кальцію, фосфору, вітаміну D, паратиреоїдно-
го гормону, мінеральної щільності кісткової тка-
нини (МЩКТ).

Метою дослідження було оцінити вітамін 
D-статус та стан мінеральної щільності кістко-
вої тканини (МЩКТ) у дітей із ХЗН I-III ступеня.

Обстежено 32 дитини із ХЗН І-ІІІ ст. (хро-
нічний пієлонефрит, хронічний гломерулонеф-
рит) віком 10-17 років, які знаходилися на стаці-
онарному лікуванні в нефрологічному відділен-
ні Луганської обласної клінічної лікарні. Поряд 
зі стандартними методами дослідження електро-

хемілюмінесцентним методом визначали рівень 
25(ОН) вітаміну D (25(OH)D) та інтактного па-
ратгормону (іПТГ) (Elecsys, Roche Diagnostics 
GmbH), проводилася ультразвукова денситоме-
трія (HOLOGIC, Sahara, Achilles plus). 

Показники сироваткового вмісту кальцію, 
фосфору знаходились у межах норми – 2,24±0,09 
ммоль/л та 1,46±0,22 ммоль/л відповідно. Вміст 
25(ОН)D склав 27,47±16,5 нмоль/л, що відпові-
дало дефіциту вітаміну D (нижче 50,0 нмоль/л). 
Кількість дітей із дефіцитом вітаміну D склала – 
91,2%. У стані недостатноcті вітаміну D (діапа-
зон 50,0-74,9 нмоль/л) знаходилось 8,8% дітей. 
Серед зазначеного контингенту не було пацієн-
тів із нормальним вмістом 25(ОН)D. Вміст іПТГ 
у середньому склав 30,82±10,6 пг/мл. Індекс міц-
ності за даними ультразвукової денситометрії в 
10,2% відповідав остеопенії, в 3,1% дітей – ос-
теопорозу. 

Таким чином, у більшості дітей із ХЗН І-ІІІ 
ст. був наявний дефіцит вітаміну D, 13,3% обсте-
жених мали зниження МЩКТ на тлі нормальних 
показників сироваткового кальцію, фосфору, ін-
тактного паратгормону. 

ОЦІНКА ЗМІН КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ В ДІТЕЙ ІЗ ХРОНІЧНИМ 
ЗАХВОРЮВАННЯМ НИРОК І-ІІІ СТАДІЇ
Поворознюк В.В., Буднік Т.В., Балацька Н.І., Єрохіна О.І. 
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ДЗ «Луганський державний медичний університет»
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Сучасна концепція, розроблена експертами 
ВООЗ (GOLD, 2011), розглядає ХОЗЛ як хро-
нічне, дифузне, неалергічне, персистуюче обме-
ження швидкості повітряного потоку, яке зазви-
чай прогресує й асоціюється з незвичайною за-
пальною реакцією дихальних шляхів, паренхі-
ми легень та судин у відповідь на вплив пато-
генних частинок або газів. ХОЗЛ проявляється: 
прогресуючим порушенням функції зовнішньо-
го дихання за обструктивним або змішаним ти-
пом, що призводить до хронічного запалення, 
переважно в дистальних відділах респіраторного 
тракту з розвитком ремоделювання бронхіально-
го дерева й редукції легеневої функції.

В рекомендаціях GOLD вказується на важ-
ливе клінічне значення позалегеневих проявів, 
пов’язаних із системним запаленням та розви-
тком метаболічних порушень. Системні ефекти 
ХОЗЛ можуть відігравати роль пускових механіз-
мів щодо виникнення, розвитку й маніфестації 
супутньої патології, тобто сприяють формуван-
ню коморбідності. До основних системних про-
явів ХОЗЛ належать: зниження ваги, дисфункція 
скелетних м’язів, зниження толерантності до фі-
зичних навантажень, остеопороз, анемія, серце-
во-судинні ефекти. З іншого боку, низька фізична 
активність, зниження маси тіла, паління й сис-
темне запалення у хворих на ХОЗЛ розглядають-
ся як чинники ризику розвитку ОП.

Незважаючи на тривале вивчення пробле-
ми ОП при ХОЗЛ, багато питань патогенезу, діа-
гностики та лікування залишаються дискусійни-
ми. Це зумовлено наявністю загальних факторів 
ризику (паління, вік дебюту захворювань, мані-
фестні ознаки хвороб) та єдністю низки патоге-
нетичних механізмів, дослідження яких набуває 
пріоритетного значення. 

Існує три типи D-дефіциту: І тип обумовле-
ний дефіцитом/недостатністю вітаміну D3, ІІ – 
порушенням конвертації 25(ОН)D у кальцитрі-
ол шляхом гідроксилювання 1α-гідроксилазою в 
нирках; ІІІ тип пов’язаний зі зменшенням кіль-
кості рецепторів до вітаміну D (VDR). Широка 
розповсюдженість таких рецепторів у різних ор-

ганах і тканинах обумовлює, крім основної функ-
ції, нескелетні ефекти вітаміну D (Fahrleitner A. 
et al., 2002). 

Роль вітаміну D і порушень його метаболіз-
му в патогенезі ХОЗЛ неоднозначна й може бути 
пов’язана з: генетичними варіантами VDR, по-
ліморфізмом нуклеотиду вітаміну D, вітамін D- 
зв’язуючого білка, активацією альвеолярних ма-
крофагів, плейотропними ефектами вітаміну D. 
Враховуючи неоднозначні й суперечливі дані на-
укової літератури, метою роботи стало вивчення 
маркерів метаболізму кісткової тканини у хво-
рих на ХОЗЛ залежно від віку й стадії захворю-
вання.

Обстежено 47 хворих на ХОЗЛ, які були роз-
поділені в залежності від віку й стадії. Чолові-
ків було 27, середнього віку (53,92±13,22) років, 
індекс пачка/рік = (30,41±16,74). Жінок у дослі-
дженні було 20, середній вік – (53,15±12,27) ро-
ків, індекс пачка/рік = (6,34±2,12). І стадія вста-
новлена в 9 осіб; ІІ стадія – в 26 хворих; ІІІ стадія 
і ІV стадія – по 6 пацієнтів.

Усім обстеженим проводили: дослідження 
маркерів формування кісткової тканини – про-
пептиди проколагену першого типу (P1NP), ос-
теокальцин (ОК); маркерів резорбції – бета-тер-
мінальні С-телопептиди колагену першого типу 
(β-СТх); маркерів гормональної регуляції – ін-
тактний паратгормон (ПТГ), вітамін D загальний 
(25-ОН вітамін D2 та 25-ОН вітамін D3); ультраз-
вукову остеометрію. 

Результати дослідження. Визначення струк-
турно-функціонального стану кісткової ткани-
ни в залежності від віку встановило, що остео-
пенічні стани різного ступеня інтенсивності ді-
агностовано в 62,5% пацієнтів, остеопороз — у 
14,55% хворих молодого віку. Серед пацієнтів 
зрілого віку остеопороз діагностовано у 8,39% і 
остеопенія – в 62,58% випадків. У людей літньо-
го віку: остеопенія – в 60,78% і остеопороз – у 
23,85%. У хворих старечого віку остеопенія ви-
являлась у 52,94%, і остеопороз – у 35,29%.

Вивчення структурно-функціонального стану 
кісткової тканини в залежності від стадії ХОЗЛ 

РОЛЬ ВІТАМІНУ D У РЕГУЛЯЦІЇ КАЛЬЦІЙ-ФОСФОРНОГО 
ОБМІНУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ОБСТРУКТИВНІ 

ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ
Масік Н.П.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
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виявило збільшення кількості випадків діагнос-
тованого остеопорозу та остеопенії зі зростан-
ням тяжкості ХОЗЛ від 10,13% і 49,37% при І 
стадії до 27,78% і 50,0% – при ІV стадії ХОЗЛ. 
Встановлені вірогідні кореляційні зв`язки між 
стадією ХОЗЛ та індексом міцності кісткової 
тканини (r=-0,61, p<0,05); швидкості поширен-
ня ультразвуку (r=-0,43, p<0,05); широкосмуго-
вим ослабленням ультразвуку (r=-0,60, p<0,05); 
T-score (r=-0,60, p<0,05). 

Результати лабораторного дослідження пока-
зали, що в жодного хворого на ХОЗЛ не визнача-
лась концентрація вітаміну D сироватки крові в 
межах норми. У 2,13% хворих на ХОЗЛ відзначе-
но недостатність, а в 97,87% — дефіцит вітамі-
ну D. Тяжка форма дефіциту вітаміну D зустріча-
лася в 48,94% обстежених. Статистично значимі 
зміни рівня 25(ОН)D відзначені при порівнянні І 
і ІV стадії ХОЗЛ (p=0,006).

Рівень ПТГ, вищий за норму, мали 4,26% хво-
рих на ХОЗЛ. Причому в 97,87% випадків – на 
тлі дефіциту вітаміну D, що розцінюється як вто-
ринний гіперпаратиреоз.

Відзначалось зменшення вмісту P1NP на 
82,96% у пацієнтів ІV стадії порівняно із пред-
ставниками І стадії ХОЗЛ. Статистично значи-
мі зміни рівня пропептидів відзначені при порів-
нянні І і ІІ (p=0,005), І і ІІІ (p=0,045), та І і ІV 
(p=0,002) стадії ХОЗЛ. 

Визначено зменшення рівня ОК на 41,00% у 
пацієнтів із ІV стадією порівняно із представни-
ками І стадії ХОЗЛ. Достовірно значимі відмін-
ності спостерігали при порівнянні І і ІІІ стадії 
(p=0,001) та І і ІV стадії ХОЗЛ (p=0,002). 

Вміст маркеру резорбції кісткової тканини – 
β-СТх збільшувався на 70,66% у пацієнтів із ІV 
стадією ХОЗЛ порівняно із хворими І стадії. Ви-
явлена статистично значима відмінність при по-
рівнянні груп ХОЗЛ І і ІІ стадії (р=0,037), І і ІІІ 
стадії (p=0,028) та ХОЗЛ І і ІV стадії (p=0,018) 
(рис.1). 

Встановлені негативні кореляційні зв’язки 
між рівнем маркерів формування кісткової тка-
нини – ОК (r=-0,36; p<0,05) і вітаміну D (r=-
0,38; p<0,05) та стадією ХОЗЛ; також вітаміном 

D і ступенем легеневої недостатності (r=-0,44; 
p<0,05). 

Дослідження метаболізму кісткової ткани-
ни в залежності від віку хворих на ХОЗЛ вияви-
ло, що вміст ОК у сироватці крові у хворих на 
ХОЗЛ літнього та старечого віку на 13,18% мен-
ший у порівнянні з особами молодого віку. У 
групі обстежених віком до 45 років вміст P1NP 
був на 66,78% вищий у порівнянні із групою хво-
рих 75 і старше років (p<0,001). В усіх молодих 
пацієнтів відзначався дефіцит вітаміну D, при-
чому в 23,08% була тяжка форма дефіциту. Се-
ред хворих літнього віку тяжкий дефіцит вітамі-
ну D діагностувався в 69,23% осіб, тоді як серед 
людей старшого віку – в 100% випадків. Показ-
ник ПТГ зростав на 119,39% у людей старечого 
віку в порівнянні з молодими хворими на ХОЗЛ 
(p<0,0001).

У чоловіків і жінок, хворих на ХОЗЛ, досто-
вірної різниці в показниках P1NP, вітаміну D і 
ПТГ не відзначається. Зниження вмісту ОК ви-
значалось у 79,54% чоловіків і 70,04% жінок. 

Висновки.
Інтенсивність порушення метаболізму кістко-

вої тканини у хворих на ХОЗЛ пов’язана з рядом 
факторів і збільшується з віком пацієнтів, трива-
лістю й тяжкістю хвороби, наявністю несприят-
ливих етіологічних факторів ХОЗЛ.

Порушення метаболізму КТ у хворих на 
ХОЗЛ відбуваються на тлі тяжкої форми дефі-
циту вітаміну D, пригніченої продукції пропеп-
тидів проколагену першого типу, остеокальци-
ну, підвищеного утворення бета-термінальних 
С-телопептидів колагену першого типу й пара-
тиреоїдного гормону.

Рис. 1. Маркери метаболізму в залежності від стадії 
ХОЗЛ.
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До редакційної теки журналу «Проблеми осте-
ології» приймаються клінічні та експерименталь-
ні роботи, які висвітлюють питання епідеміоло-
гії, етіології, патогенезу, діагностики, профілакти-
ки та лікування остеопорозу і його ускладнень, а 
також інших захворювань кісткової та суміжних з 
нею систем. Друкуються оригінальні статті, огляди 
літератури, короткі повідомлення, наукова хроніка 
(інформація про з’їзди та конференції).

До друку приймаються наукові матеріали, що 
відповідають вимогам до публікацій, укладених з 
урахуванням «Єдиних вимог до рукописів, поданих 
до біомедичних журналів», розроблених Міжна-
родним комітетом редакторів медичних журналів.

Стаття повинна супроводжуватися офіцій-
ним листом від установи, в якій виконана робо-
та, й мати візу керівника установи. Автор підтвер-
джує, що матеріал статті не було направлено до ін-
ших видань. Додається також акт експертної комісії 
про відсутність інформації, яка містить державну 
таємницю. Повні імена авторів, академічні звання 
та посади, повні адреси повинні бути представлені 
на окремій сторінці. Необхідно також вказати елек-
тронну адресу та телефон автора, з яким контакту-
вати щодо поданої статті.

Обсяг статті оригінальних досліджень не пови-
нен перевищувати 14-15 сторінок друкованого тек-
сту разом з таблицями, ілюстраціями, списком ви-
користаної літератури й резюме. Огляд може мати 
обсяг до 24 сторінок, короткі повідомлення - до 5 
сторінок (2 ілюстрації, таблиці або рисунки).

Текст набирають в редакторі Microsoft Word 
(будь-якої версії) гарнітурою Times New Roman, 
14 пунктів без табуляторів, переноси в словах від-
сутні. Всі спеціальні знаки набираються за допо-
могою команд «вставка / символ»). Розмір аркушів 
210х297 мм (формат А4), орієнтація книжкова. Ін-
тервал між рядками – 1,5, вирівнювання по лівому 
краю, поля з усіх боків по 2 см. Електронний варі-
ант рукопису подається на носіях (дискеті 3’5 дюй-
ма, CD (DVD) R/RW диску без архівації, у форма-
ті RTF) або надсилається на адресу електронної по-
шти редакції журналу. 

Оригінальні статті повинні бути викладені за 
такою схемою:

– УДК
– Назва роботи
– Ініціали та прізвища авторів
– Назва установи, де виконано роботу
– Резюме обсягом до 800 знаків та ключові сло-

ва (4-8 слів) українською, російською чи англій-
ською мовою

– Вступ, де стисло поданий аналіз останніх до-
сліджень та публікацій з даної проблеми, висвітле-

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ
но невирішені питання, яким присвячена стаття, та 
сформована актуальність дослідження

– Мета дослідження
– Матеріали та методи, використані в дослі-

дженні (викладаються так, щоб можна було відтво-
рити дослідження; на загальновідомі методи до-
статньо зробити посилання). Необхідно зазначи-
ти отримання згоди обстежуваних у разі клінічних 
досліджень. Якщо дослідження експериментальні, 
вказати вид і кількість використаних тварин, мето-
ди знеболювання

– Результати дослідження та їх обговорення (не-
обхідно уникати повторення даних таблиць, розгля-
дати лише найважливіші зі встановлених фактів). 
Автори беруть на себе відповідальність за якість та 
вірогідність наведених даних. Усі величини мають 
бути наведеними в одиницях СІ

– Висновки з даної роботи чи перспективи ви-
вчення висвітленої проблеми.

– Перелік використаної літератури містить ци-
товану літературу переважно за останні 10 років, 
наводиться згідно з порядком цитованих у тексті 
джерел (цифрами в квадратних дужках) і подається 
в кінці статті. В оригінальних роботах цитують не 
більше 15 праць, в оглядах – не більше 30

– Розширена анотація (до 1800 знаків) пода-
ється англійською мовою і містить наступні розді-
ли: мета (The aim), матеріали та методи (коротко) 
(Methods), загальні результати (Results), висновки 
(Conclusions), ключові слова (Key words)

Редакція залишає за собою право наукового та 
літературного редагування статті, а також її скоро-
чення, зміну стилю, але не змісту. Роботи, оформ-
лені без дотримання вимог редакції, не реєстру-
ються та не приймаються до друку. 

Рукописи статей із супровідними документа-
ми надсилаються поштою на адресу / електронну 
адресу редакції або подаються особисто до редко-
легії журналу. Авторський варіант статті подається 
у двох формах – електронній (на дискеті 3’5 дюйма, 
CD (DVD) R/RW диску або електронною поштою 
без архівації, у форматі RTF) та на паперовому но-
сії (1 примірник статті, роздрукований на одній сто-
роні аркушів білого паперу формату А4 та підписа-
ний усіма авторами роботи). Електронна та друко-
вана версії мають бути ідентичними.
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