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Матеріали Науково-практичної конференції з міжнародною участю  
“ВІКОВІ АСПЕКТИ ЗАХВОРЮВАНЬ КІСТКОВО-М’ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ”, 

10-11 квітня 2014 р., Харків

Введение 
В настоящее время на фоне стремительного 

развития научно-технического прогресса и свя-
занной с ним урбанизации человечество оказы-
вает пагубное влияние на экологическую ситуа-
цию планеты в целом. Одним из проявлений та-
кого влияния являются нехарактерные сезонные 
температурные режимы. 

Известно, что костная ткань является мобиль-
ной структурой, которая реагирует на действие 
разнообразных факторов как внутреннего, так и 
внешнего происхождения, в том числе, на темпе-
ратурное воздействие. Реакция костной ткани за-
ключается в изменении характера ее перестрой-
ки или ремоделирования. В научной литерату-
ре имеются единичные работы (выполненные в 
условиях in vitro на культуре остеобластов сво-
да черепа крысы, остеокластах костного мозга 
мыши и остеобластах человека), в которых сооб-
щается о повреждающем действии гипотермии 
на костный метаболизм [1, 2]. На сегодня прак-
тически отсутствуют данные об эффекте тоталь-
ной гипотермии на ультраструктурную органи-
зацию костной ткани в условиях in vivo. В связи 
с этим в данной работе была поставлена цель – 
изучить особенности ультраструктурной органи-
зации губчатой кости дистального метафиза бе-
дра белых крыс разного возраста после воздей-
ствия общей легкой гипотермии.

Материал и методы исследования

Состояние гипотермии у белых крыс 6 и 
24-месячного возраста (молодые и старые жи-
вотные, соответственно) моделировали путем 5–
ти часовой экспозиции животных в холодильной 
камере при температуре –20 ºС на протяжении 5 
суток. Ректальная температура у крыс была сни-
жена на 3–4 ºС. Животных выводили из экспери-
мента на 3, 7 и 14 сутки после холодового воз-
действия с соблюдением международных норма-
тивов по биоэтике [3, 4].

Для электронно-микроскопического иссле-
дования фрагменты костной ткани (размером 
1 мм3) дистального метафиза бедренной кости 
крыс префиксировали в 5% фиксаторе Карнов-
ского с постфиксацией в 1% растворе четырехо-
киси осмия. Материал дегидратировали в серии 
спиртов восходящей концентрации и ацетоне, за-
ключали в смесь эпоксидних смол “эпон–арал-
дит” [5]. Ультратонкие срезы, толщиной 50–60 
нм, контрастировали по Reynolds [6], после чего 
исследовали с помощью трансмиссионного элек-
тронного микроскопа ЭМВ-100 БР. Цифровые 
негативы электронограмм изготавливали с помо-
щью фотокамеры Canon EOS–300D. 

УДК: 591.84:616–089.583.29:577.73:092.9

УльтрастрУктУра гУбчатой кости молодых и старых 
крыс в Условиях общей легкой гипотермии

Бенгус Л.М., Дедух Н.В., Пошелок Д.М.

ГУ “Институт патологии позвоночника и суставов 
им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины”, Харьков

Резюме. Исследование показало, что губчатая кость старых животных более чувствительна к действию гипотермии. 
В костной ткани старых крыс активизация остеокластической резорбции обнаружена раньше, чем у молодых 
животных (на 7 и 14 сутки, соответственно). Нарушения внутрикостной микроциркуляции и их прогрессирование 
после действия гипотермии развивались раньше и были более выражены у старых животных, что можно связать с 
возрастзависимым снижением адаптационно-компенсаторных возможностей. После действия гипотермии в губча-
той кости молодых и старых крыс отмечено угнетение костеобразования, преобладание покоящихся остеобластов 
и оголенные поверхности кости. Гипотермия вызывает дисбаланс процессов костного ремоделирования со сдвигом 
остеобласт-остеокластного и остеоцитарного ремоделирования в сторону активизации костной резорбции. 

Ключевые слова: гипотермия, костное ремоделирование, крысы, возраст.
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Результаты исследования и обсуждение
Молодые животные
3 суток после гипотермии. Ультраструктур-

ный анализ губчатой кости молодых животных 
показал, что на поверхности костных трабекул 
обнаружены остеобласты в состоянии функци-
ональной активности с множеством канальцев 
гранулярной эндоплазматической сети (гЭПС) в 
цитоплазме. Над остеобластами нередко распо-
лагались преостеобласты. Несмотря на призна-
ки биосинтетической активности, в цитоплаз-
ме как остеобластов, так и преостеобластов при-
сутствовало значительное количество лизосом, 
что, по-видимому, было связано с активизацией 
в клетках ферментативного гидролиза продук-
тов деструкции, образованных под влиянием ги-
потермии. В цитоплазме остеобластов выявлена 
деструкция митохондрий, которая сопровожда-
лась их набуханием. Отмечены признаки очаго-
вого лизиса двухконтурной мембраны и крист 
митохондрий. Нередко встречались митохон-
дрии нетипичных крупных размеров, имеющие 
удлиненную форму (рис. 1). 

В минерализованном матриксе костных тра-
бекул присутствовали остеоциты, имеющие де-
струкцию цитолеммы и органоиды, содержа-
щие набухшие просветленные митохондрии. В 
расширенных костных лакунах резорбционного 
типа с неровными зазубренными краями неред-
ко присутствовали остеоциты с электронноплот-
ным фрагментированным ядром, что указывало 
на их гибель путем апоптоза. Вблизи деструк-
тивно измененных остеобластов на костной по-

верхности были выявлены вскрытые канальцы 
остеоцитов. 

7 суток после гипотермии. На трабекуляр-
ных поверхностях присутствовали остеобласты 
с выраженной деструкцией цитоплазматической 
мембраны. В цитоплазме остеобластов, распо-
ложенных на поверхности неминерализованно-
го остеоида, нередко имело место нарастание от-
ечных явлений, проявляющихся в виде набуха-
ния канальцев гЭПС (рис. 2а). Полости таких ка-
нальцев характеризовались низкой электронной 
плотностью, что указывало на их заполнение от-
ечной жидкостью. 

В минерализованном костном матриксе при-
сутствовали остеоциты, значительная часть ко-
торых находилась на разных стадиях апоптоти-

Рис. 1. Фрагмент остеобласта. Удлиненная крупная 
набухшая митохондрия (стрелка). Деструкция крист. 
Лизис цитолеммы остеобласта. Коллагеновые волок-
на неминерализованного остеоида. 3 суток после ги-
потермии. 6 мес. крыса. Контрастирование по Рей-

нольдсу, х16800.

Рис. 2а. Остеобласт на поверхности остеоида. Набу-
хание канальцев гЭПС в цитоплазме остеобласта 
(стрелки). 7 суток после гипотермии. 6 мес. крыса. 

Контрастирование по Рейнольдсу, х4000.

Рис. 2б. Деструкция остеоцита. Интенсивная гете-
рохроматизация клеточного ядра. Дезорганизация 
цитоплазмы. 7 суток после гипотермии. 6 мес. крыса. 

Контрастирование по Рейнольдсу, х4000.
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ческой гибели клетки. Такие остеоциты содер-
жали ядро с высокой долей гетерохроматина или 
же оно было полностью гетерохроматизировано 
(рис. 2б), отмечались обширные очаги лизиса ка-
риолеммы и формирование первичных мелких 
апоптотических телец. 

В красном костном мозге вблизи трабекуляр-
ных поверхностей выявлялись расширенные по 
типу синусоидов гемокапилляры с низкой плот-
ностью форменных элементов. Между отростка-
ми эндотелиоцитов имелись щели, что указывает 
на нарушение контакта между ними.

14 суток после гипотермии. Изменения уль-
траструктурной организации клеток и матрик-
са губчатой кости были обнаружены и на этот 
срок наблюдения. На поверхности костных тра-
бекул на значительном протяжении были лока-
лизованы покоящиеся остеобласты, имеющие 
сплющенную форму, небольшое гетерохромати-
зированное ядро и узкий ободок слабоорганизо-
ванной цитоплазмы. Встречались участки кост-
ной поверхности, не содержащие остеобластов, 
– “оголенная” поверхность, что, по-видимому, 
связано с гибелью остеобластов. В некоторых 
остеобластах в цитоплазме выявлены миелино-
вые фигуры, являющиеся результатом деструк-
ции фосфолипидов мембран, а также небольшие 
очаги деструкции цитоплазмы. 

На трабекулярных поверхностях также были 
обнаружены остеокласты, находящиеся в состо-
янии высокой функциональной активности, о 
чем свидетельствует наличие в клетках несколь-
ких ядер (3–5) с преобладанием эухроматина и 
периферическим гетерохроматином, а также ци-

топлазмы с большим количеством вакуолей, фа-
госом и вторичных лизосом. Некоторые остео-
класты имели сформированную гофрированную 
каемку, псевдоподии которой непосредственно 
контактировали с резорбируемой минерализо-
ванной костью. 

В расширенных гемокапиллярах костного 
мозга выявлены признаки деструкции эндоте-
лия. Вблизи таких синусоидов отмечены диапе-
дезные кровоизлияния. Встречались также запу-
стевшие капилляры. Нередко возле гемокапил-
ляров обнаруживались формирующиеся осте-
окласты, содержащие 1–2 ядра и цитоплазму с 
большим количеством округлых и овальных ми-
тохондрий. Вблизи костных трабекул также вы-
явлены остеокласты, которые находились на ста-
дии инактивации. В цитоплазме таких клеток 
выявлено множество вакуолей и фагосом, одна-
ко клетки не имели непосредственного контакта 
с костной поверхностью. 

Наиболее выраженные изменения ультра-
структурной организации были зафиксированы в 
остеоцитах. В них отмечено формирование рас-
ширенных перинуклеарных пространств, запол-
ненных тканевой жидкостью (рис. 3а). 

В отдельных остеоцитах наблюдалась гете-
рохроматизация ядра с нарушением целостности 
ядерной мембраны. В цитоплазме остеоцитов 
была отмечена низкая плотность мембранных 

Рис. 3а. Остеоцит в лакуне. Расширенное перинукле-
арное пространство (стрелки). 14 суток после гипо-
термии. 6 мес. крыса. Контрастирование по Рейноль-

дсу, х6000.

Рис. 3б. Остеоцит с гетерохроматизированным ядром 
и слабоорганизованной цитоплазмой. Лизис цито-
плазматической мембраны. Расширенная резорб-
ционная лакуна и костный каналец остеоцита. 
Периостеоцитарный остеолиз. 14 суток после гипо-
термии. 6 мес. крыса. Контрастирование по Рейноль-

дсу, х8000.
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органоидов, имелись выраженные деструктив-
ные изменения: присутствие очагов деструкции 
вариабельных размеров. В большинстве остео-
цитов выявлялся локальный лизис цитоплазма-
тической мембраны, вплоть до ее полного отсут-
ствия. Выявлялись остеоциты, расположенные в 
расширенных резорбционных лакунах, которые 
имели неровные зазубренные края (рис. 3б). Это 
является отражением активизации периостеоци-
тарного остеолиза в ответ на гипотермию. 

В настоящее время функционированию осте-
оцитов уделяется большое внимание [7–10]. 
Остеоциты рассматривают не просто как клет-
ки, заключенные в минерализованный костный 
матрикс, которые отвечают за механическую 
прочность скелета, являются механосенсорными 
клетками, но и как клетки, регулирующие мине-
ральный обмен костной ткани посредством из-
менения остеоцитарного ремоделирования, ко-
торое имеет место в кости наряду с остеобласт-
остеокластным ремоделированием [7, 9, 10]. По 
данным H. Qing и L.F. Bonewald (2009) остеоци-
ты ремоделируют перилакунарный и перикана-
ликулярный матрикс кости [7]. Активизация пе-
риостеоцитарного (он же – остеоцитарный, пе-
рилакунарный) остеолиза или перилакунарной 
резорбции является свидетельством сдвига осте-
оцитарного ремоделирования в сторону активи-
зации костной резорбции за счет остеоцитов, что 
мы и выявили в нашем исследовании после вли-
яния гипотермии. 

Следует отметить, что на данный срок ис-
следования нами были обнаружены более выра-
женные нарушения ультраструктурной органи-
зации остеоцитов, по сравнению с остеобласта-
ми. Это можно объяснить тем, что на фоне ги-
потермии остеобласты, которые находятся на по-
верхности костных трабекул, имеют лучшие ус-
ловия для обеспечения их трофики – за счет бли-
зости кровеносных капилляров костного мозга. 
На фоне гипотермии, приводящей к общему за-
медлению кровотока и угнетению внутриканаль-
цевой костной микроциркуляции, остеоциты, бу-
дучи замурованными в минерализованный кост-
ный матрикс, оказываются в условиях более вы-
раженного нарушения трофики, что приводит к 
формированию в них значительных ультраструк-
турных изменений и нередко заканчивается ги-
белью остеоцитов. 

Признаки активизации костной резорбции 
были также отмечены в области периоста. Пе-
риостальная поверхность кости на значительном 

протяжении была бахромчатой, представленной 
множеством мелких костных фрагментов. В зоне 
резорбции периоста нередко выявлялись моно-
нуклеарные фагоциты – клетки, играющие вспо-
могательную роль в процессе костной резорбции 
и включающиеся в этот процесс после заверше-
ния основной остеокластической резорбции.

Минерализованный костный матрикс имел 
неоднородную структуру. Он характеризовал-
ся наличием участков различной электронной 
плотности, что отражает разную степень его ми-
нерализации, возможно, обусловленную продол-
жительным холодовым воздействием.

Старые животные
3 суток после гипотермии. В губчатой кости 

24–х месячных животных на данный срок иссле-
дования были выявлены нарушения ультраструк-
турной организации остеобластов в виде очагов 
деструкции канальцев гЭПС и митохондрий, по-
вышения плотности вторичных лизосом и оста-
точных телец в цитоплазме клеток, участков ли-
зиса цитоплазматической мембраны. В остеоци-
тах отмечены локальная деструкция цитолем-
мы, электронно-плотные включения и деструк-
тивные полости в цитоплазме с кальцификацией 
их поверхности, признаки активизации остеоци-
тарного остеолиза (расширенные лакуны с зазу-
бренными краями). В перилакунарных областях 
выявляются очаги пятнистой кальцификации ма-
трикса. Отмечено нарушение проницаемости ге-
мокапилляров, плазморрагия, деструкция эндо-
телия.

7 суток после гипотермии. Электронно-ми-
кроскопические изменения в губчатой кости жи-
вотных, обнаруженные через 7 суток после дей-
ствия гипотермии, в целом подобны таковым, 
выявленным через 3 суток. При этом в остеобла-
стах зафиксировано набухание и дезорганизация 
митохондрий, что указывает на нарушение энер-
гетического обмена клеток. В цитоплазме осте-
областов присутствуют полости деструкции. В 
остеоцитах отмечены участки деструкции ядер-
ной мембраны и незначительное расширение пе-
ринуклеарного пространства. 

На данный срок исследования у старых жи-
вотных имеет место активизация процессов 
костной резорбции, о чем свидетельствует фор-
мирование кластеров остеокластов. На поверх-
ности трабекул располагаются функционально 
активные остеокласты с гофрированной каемкой 
(рис. 4а). 
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Сохраняются нарушения внутрикостной ми-
кроциркуляции – деструкция эндотелия синусо-
идных гемокапилляров костного мозга, большие 
липидные капли в очагах деструкции. В гемока-
пиллярах отмечено прилипание или сладж фор-
менных элементов крови друг к другу, что при-
водит к повышению вязкости крови и затруд-
няет ее перфузию через микрососуды. Извест-
но, что сладж-синдром возникает при заболева-
ниях, сопровождающихся увеличением в крови 
фибриногена и глобулинов и снижением содер-
жания альбуминов (сахарный диабет, миеломная 
болезнь, ишемическая болезнь сердца), а также 
при гипотермии, обморожениях [11, 12]. Про-
грессирование таких нарушений приводит к за-
пустению капилляров (рис. 4б), что и было об-
наружено в нашем исследовании на данный срок 
наблюдения.

14 суток после гипотермии. На поверхно-
сти костных трабекул преобладали покоящиеся 
остеобласты, имеющие вытянутую форму, гете-
рохроматизированное ядро и скудную цитоплаз-
му. В минерализованном матриксе костных тра-
бекул располагались остеоциты с гетерохрома-
тизированным ядром и деструкцией митохон-
дрий (частичный лизис 2–х контурной мембра-
ны). В остеоцитах, расположенных в расширен-
ных лакунах с неровными зазубренными края-
ми, была повышена плотность лизосом, что сви-
детельствует о переключении их метаболизма на 
активизацию перилакунарной резорбции. Выяв-
лены единичные вскрытые лакуны, содержащие 
остеоциты на стадиях деструкции. Причем воз-
ле таких остеоцитов располагались функцио-
нально активные остеокласты, псевдоподии ко-
торых проникали в лакуны остеоцитов. В связи 
с этим представляют интерес современные ис-
следования J. Xiong и C. A. O’Brien (2012), кото-
рые установили, что именно остеоциты являют-
ся главным источником остеокластогенных ци-
токинов – RANKL, которые способствуют фор-
мированию остеокластов и активизации их рези-
дентных форм [13].

Для костного матрикса характерными были 
неоднородная минерализация, наличие пятни-
стых очагов обызвествления. Костный мозг со-
держал запустевшие гемокапилляры. 

Заключение
Таким образом, после действия гипотермии 

в губчатой кости как у молодых, так и у старых 
крыс отмечено угнетение формирования кост-
ной ткани, преобладание покоящихся остеобла-
стов и оголенные поверхности костных трабе-
кул. Имеет место дисбаланс процессов костно-
го ремоделирования с угнетением процесса ко-
стеобразования и повышением активности кост-
ной резорбции за счет функциональной активно-
сти остеокластов и остеоцитов.
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THE ULTRASTRUCTURE OF TRABECULAR 
BONE OF YOUNG AND OLD RATS UNDER 

GENERAL MILD HYPOTHERMIA
Bengus L.M., Dedukh N.V., Poshelok D.M.

“Institute of Spine and Joint of prof. M.I. Sitenko 
NAMS of Ukraine”, Kharkiv

The aim. To research the features of ultrastructural 
organization of cancellous bone of femur distal metaphysis 
of white rats of a different age after influence of light total 
hypothermia. 

Methods. Electron microscopy methods were researched 
the ultrastructural organization of cancellous bone of femur 
distal metaphysis of young and old rats after light total 
hypothermia. 

Results. The cancellous bone of old animals is more 
sensitive to the light total hypothermia. In bone tissue of 
old rats the signs of activation of osteoclast resorption were 
found out earlier, than at young animals (on 7 days and 14 
days, appropriately). After hypothermia disturbance of 
intraosseous microcirculation and their progression with 
forming of empty hemocapillars developed earlier and were 
more expressed at 24 month animals, that it is possible 
depend on to the aged decrease of adaptive and compensatory 
possibilities. 

Conclusion. After influence of light total hypothermia 
into cancellous bone young and old rats were detected 
suppression of bone formation, predominance of rest 
osteoblasts and uncovered bone surfaces. There were the 
disbalance of bone remodeling with a displacement both 
osteoblast-osteoclast and osteocyte remodeling toward 
activation of bone resorption. 

Key words: hypothermia, bone remodeling, rats, age.
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Вступ. Останніми роками патологія сполуч-
ної тканини привертає все більше уваги науков-
ців та практичних лікарів. Сполучна тканина 
складає понад 50% маси тіла людини [1]. Вона 
входить до складу всіх внутрішніх органів, фор-
мує скелет та зовнішні шкірні покриви. Відхи-
лення в розвитку сполучної тканини призво-
дить до змін гомеостазу на всіх рівнях метабо-
лізму та, відповідно, до морфологічних та функ-
ціональних порушень з боку органів і систем [2]. 
На сьогодні відзначають зростання поширеності 
вроджених порушень структури та функції спо-
лучної тканини, підвищення частоти соматичної 
патології в дітей на тлі дисплазії сполучної тка-
нини (ДСТ) [3]. Проте, найбільше страждають ті 
органи й системи, які багаті на сполучну ткани-
ну. Це, в першу чергу, опорно-руховий апарат та 
серцево-судинна система.

Гостра ревматична лихоманка (ГРЛ) проявля-
ється системним запальним процесом сполучної 
тканини, з переважною локалізацією в серцево-
судинній системі (кардит), суглобах (мігруючий 
поліартрит), мозку (хорея) та шкірі (кільцепо-
дібна еритема, ревматичні вузлики), яке розви-
вається у схильних осіб, переважно молодого 
віку (7-15 років) [4, 5]. Організм реагує на ан-
тигени стрептокока виробленням антитіл. Про-
те завдяки феномену молекулярної мімікрії, ан-
титіла перехресно реагують з білками та сполуч-
нотканинними антигенами, викликаючи прояви 
кардиту, артриту, хореї та ураження шкіри [4, 6, 
7]. Основу патогенетичних механізмів при ГРЛ 
складає системна дезорганізація сполучної тка-
нини, яка найбільш виражена й прогресуюча в 
серці та судинах. Спочатку має місце деполіме-

ризація основної речовини сполучної тканини 
з накопиченням кислих мукополісахаридів, що 
при прогресуванні призводить до дезорганізації 
колагенових волокон, їх набряку, розпаду колаге-
ну та відкладання фібриноїду [5]. Очевидно, що 
в дітей із вродженою ДСТ колагенові волокна бу-
дуть більш доступні для руйнування та вразливі-
шими до запального процесу. У пацієнтів із ГРЛ 
виявляли зростання рівня антитіл до М-протеїну, 
колагену І типу та міозину [7]. Спостерігалося 
суттєвіше підвищення рівня антитіл до колагену 
І типу та фібронектину у хворих із ГРЛ, у яких у 
подальшому сформувалися вади серця.

Таким чином, дезорганізація сполучної тка-
нини відіграє вагому роль у патогенезі ГРЛ. У 
ряді досліджень було показано роль ДСТ у роз-
витку аутоімунних захворювань [8]. Крім того, 
було встановлено кореляційний зв’язок між сту-
пенем вираженості деструктивних процесів у 
сполучній тканині та антитілоутворенням, чим 
автори пояснюють більшу частоту розвитку ау-
тоімунних, у тому числі ревматичних хвороб, у 
дітей із ДСТ [2].

Окрім провідної функції структуроутворення, 
сполучна тканина виконує ще трофічну, репара-
тивну, гомеостатичну та імунорегуляторну функ-
ції. Саме з порушенням останньої пов’язують 
схильність дітей із ДСТ до хронічних вогнищ ін-
фекції, зокрема, хронічного тонзиліту, фарингіту, 
що дозволило авторам віднести їх у групу ризи-
ку ревматизму [9].

Метою нашого дослідження було виявити 
прояви ДСТ у дітей із ГРЛ та хронічною ревма-
тичною хворобою серця (ХРХС) та дати їм про-
гностичну оцінку розвитку захворювання.

УДК: 616-002.77-06:616-018.2-007.17]-053.2
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Резюме. У 78,2% дітей з гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця виявлені озна-
ки дисплазії сполучної тканини, серед яких найчастіше зустрічалися малі структурні аномалії розвитку серця та змі-
ни опорно-рухового апарату. Виявлене підвищення рівня оксипроліну в сироватці крові підтверджує дезорганізацію 
сполучнотканинного обміну в дітей. Діти з ознаками дисплазії сполучної тканини становлять групу ризику з роз-
витку гострої ревматичної лихоманки, потребують спостереження та проведення заходів первинної профілактики.

Ключові слова: гостра ревматична лихоманка, хронічна ревматична хвороба серця, дисплазія сполучної тканини, діти.
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Матеріали та методи дослідження
Під спостереженням було 124 дитини віком 

від 4 до 17 років. У 22 дітей спостерігалася ГРЛ, 
у 67 було діагностовано ХРХС та в 35 дітей була 
перенесена ГРЛ в анамнезі. На час обстеження 
в останній групі хворих даних за ураження кла-
панів серця не було виявлено, що дало змогу 
констатувати видужання в даної когорти дітей. 
Контрольну групу склали 30 відносно здорових 
дітей. Діагностику ГРЛ проводили за критеріями 
Киселя-Джонса (в модифікації Асоціації ревма-
тологів України, 2004), ХРХС – за наявності вади 
серця чи післязапального краєвого фіброзу сту-
лок клапанів серця [6, 10, 11].

Всі діти основної та контрольної груп були 
включені в дослідження за умови інформованої 
згоди батьків на участь їх дітей у обстеженні.

Було проведено ретельне клінічне обстежен-
ня дітей для виявлення фенотипічних ознак дис-
плазії сполучної тканини. Ступінь гіпермобіль-
ності суглобів визначали за методом Бейтона [1]. 
Всім дітям було проведено комплекс лаборатор-
но-інструментального обстеження із проведен-
ням ехокардіографії серця для виявлення ознак 
ревматичного ураження та малих структурних 
аномалій розвитку серця, ультразвукового дослі-
дження жовчовивідних шляхів, нирок для вста-
новлення ознак дисплазії сполучної тканини. 
Діти були оглянуті ортопедом, при необхіднос-
ті призначалася рентгенографія хребта. Інтен-
сивність обмінних процесів у сполучній тканині 
оцінювали за продуктами розпаду колагену, зо-
крема, вмістом оксипроліну в сироватці крові.

Статистичну обробку отриманих результа-
тів здійснювали загальноприйнятими методами 
непараметричної статистики. Використовува-
ли U-критерій Манна-Уїтні для порівняння по-
казників у двох незалежних групах. Для опи-
су кількісних ознак були представлені медіани 
й межі міжквартильного відрізку [25%; 75%]. За 
достовірність результатів приймали відмінність 
при p<0,05. Кореляційний аналіз (r) здійснюва-
ли з обчисленням коефіцієнту рангової кореляції 
Спірмена. Обчислення проводили з використан-
ням пакету прикладних статистичних програм 
Microsoft Exel 2003, Statistica 6.0. 

Результати та їх обговорення
У дітей із ГРЛ найчастіше виявляли кардит 

(у 17 (77,3%) дітей), рідше - мігруючий поліар-
трит – у 11 (50,0%) хворих. Мала хорея спостері-
галася в 6 (27,3%) дітей, ревматичні вузлики – в 4 
(18,2%) пацієнтів, у 3 (13,6%) хворих - кільцепо-

дібна еритема. Фебрильна лихоманка відзнача-
лася в 17 (77,3%) хворих. Попередню стрептоко-
кову інфекцію (гострий фарингіт, тонзиліт, скар-
латину) спостерігали в 16 (72,7%) дітей. У решти 
пацієнтів підтвердженням перенесеної стрепто-
кокової інфекції був підвищений титр антистреп-
тококових антитіл.

При ХРХС у дітей частіше спостерігалася не-
достатність мітрального клапана – в 26 (38,8%) 
дітей. Недостатність аортального клапана від-
значалася в 6 (9,0%) пацієнтів. У 8 дітей (11,9%) 
спостерігався крайовий фіброз стулок мітраль-
ного та аортального клапанів внаслідок ревма-
тичного ураження клапанів серця. У решти хво-
рих мали місце комбіновані та поєднані вади 
серця, переважно з недостатністю мітрального 
клапана. У 7 (10,4%) дітей розвинувся пролапс 
мітрального клапана І-ІІ ступеня з регургітаці-
єю, що співпадає з літературними даними щодо 
можливості його формування внаслідок перене-
сеного ревмокардиту [5]. 

Ознаки ДСТ виявлено в 97 (78,2%) дітей. У 
жодної дитини не було виявлено достовірних 
критеріїв, за якими можна було б віддиференці-
ювати нозологічну форму ДСТ (синдром Марфа-
на, Елерса-Данлоса тощо), що дало можливість 
розглядати даних хворих як тих, що мають озна-
ки недиференційованої ДСТ. Найчастіше спосте-
рігалися малі структурні аномалії розвитку сер-
ця. Пролапс мітрального клапана (ПМК) відзна-
чався в більшої частини дітей – у 64 (51,6%). У 
81,3% пацієнтів із ПМК він був І ступеня, в ре-
шти (18,7%) – ІІ ступеня. ПМК ІІ ступеня часті-
ше (71,4%) зустрічався в дітей із ХРХС. Додат-
кові хорди виявлено в 68 (54,8%) дітей. Серед 
інших аномалій в поодиноких випадках спо-
стерігалися: двостулковий аортальний клапан, 
 патологічно видовжені хорди, подовжені стул-
ки мітрального клапана, гіпермобільність  стулок 
мітрального клапана, рудиментарний Євстахіїв 
клапан, сітка Кіарі, ідіопатичне розширення ле-
геневої артерії. Часто відзначалося поєднання 
ознак сполучнотканинної дисплазії серця. Пере-
важання ПМК ІІ ступеня в дітей із ХРХС може 
свідчити про прогресування структурних анома-
лій серця при приєднанні ревматичного уражен-
ня клапанів серця. З іншого боку диспластич-
ний клапан чи інші структурні аномалії можуть 
призводити до змін кровообігу, появи турбулент-
них потоків крові, що робить клапани ще більш 
вразливими до запальних та дегенеративних ура-
жень. У той же час діагностика ГРЛ у дітей із 
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ДСТ викликає труднощі, часто зумовлює гіперді-
агностику. ПМК, додаткові хорди в лівому шлу-
ночку мають характерні аускультативні ознаки, 
часто призводять до порушення серцевого рит-
му та провідності, що може бути невірно інтер-
претовано в дитини з лихоманкою на тлі вірус-
них чи бактеріальних інфекцій. Важливе значен-
ня при цьому має своєчасна діагностика ПМК, 
інших малих структурних аномалій з боку сер-
ця, диспансерне спостереження в дільничного 
лікаря, кардіоревматолога. Для діагностики ГРЛ 
у таких хворих важливе значення має сукупність 
діагностичних критеріїв ГРЛ та обов’язкове про-
ведення допплерехокардіографічного обстежен-
ня для виявлення ознак ревматичного ураження 
серця (вальвуліту).

Серед інших проявів ДСТ звертали на себе 
увагу порушення з боку опорно-рухової систе-
ми, які спостерігалися у 84 (67,7%) дітей. Пору-
шення постави відзначали в 48,4% дітей, сколіоз 
різного ступеня вираженості – в 19,3%, дефор-
мацію грудної клітки – у 8,7%, плоскостопість, 
плосковальгусні стопи – в 26,0% хворих. Гіпер-
мобільність суглобів спостерігалася в 25,8% ді-
тей, частіше була помірна. Викривлення носової 
перетинки відзначали в 6,5% пацієнтів. 

При ультразвуковому дослідженні внутріш-
ніх органів у 52 (41,9%) хворих виявлено озна-
ки дисфункції жовчного міхура, в основному, за 
гіпокінетичним типом. При дослідженні сечо-
видільної системи звертають на себе увагу такі 
прояви диспластичного розвитку як нефроптоз, 
який мав місце в 21 (16,9%) дитини, зміни з боку 
видільної системи у вигляді розширення чаше-
чок та мисок – у 12 (9,7%) хворих, розщеплення 
чашково-мискової системи, подвоєння нирки – в 
4 (3,2%) дітей. 

Дисфункція вегетативної нервової системи 
спостерігалася в 30 (24,2%) пацієнтів, частіше 
за гіпотонічним типом – у 26 (21,0%), яка часто 
супроводжувалася ангіопатією судин сітківки – 
в 12 (9,7%). Серед інших захворювань в пооди-
ноких випадках виявляли пупкові кили, міопію, 
рецидивуючі носові кровотечі судинного харак-
теру, які також є ознаками диспластичного роз-
витку.

Аналізуючи вміст оксипроліну як маркера 
метаболізму сполучної тканини в сироватці кро-
ві, встановлено найвищі його показники в дітей 
із ГРЛ (табл.). У дітей із ХРХС показник окси-
проліну також достовірно вищий, ніж у контролі 
(р<0,001). У пацієнтів з одужанням після ГРЛ рі-

вень оксипроліну все ж залишається достовірно 
вищим, ніж у контролі (р<0,05), але він є також 
вірогідно нижчим (р<0,05), ніж у дітей із ГРЛ.

таблиця. вміст оксипроліну в сироватці крові в 
дітей із грл та хрхс 

Групи хворих Оксипролін, мкмоль/л р
Контрольна група (n=30) 27,95 [24,95; 30,26] –
ГРЛ (n=12) 57,62 [42,41; 59,40] <0,001
ХРХС (n=31) 40,35 [37,55; 65,05] <0,001
ГРЛ, одужання (n=28) 32,00 [24,79; 48,90] 0,0453

Отже, підвищення рівня оксипроліну в си-
роватці крові підтверджує дезорганізацію спо-
лучнотканинного обміну в дітей з ревматизмом. 
Найбільш виражені порушення відзначають-
ся при ГРЛ, проте, навіть при відсутності кліні-
ко-лабораторно-ехоскопічних ознак ХРХС, спо-
стерігаються підвищені показники оксипролі-
ну сироватки крові, які можуть бути пов’язані 
із вродженою ДСТ. Встановлено прямий силь-
ний кореляційний зв’язок між рівнем оксипролі-
ну та церулоплазміну в сироватці крові (r=0,71, 
p<0,01) та прямий середній зв’язок між рівнем 
оксипроліну та серомукоїду в сироватці крові 
(r=0,56, p<0,05) у дітей із ГРЛ та ХРХС. Таким 
чином, високий рівень оксипроліну може служи-
ти маркером активності запального процесу при 
ревматичних захворюваннях.

Окремі автори [2] також відзначають підви-
щення в крові концентрації вільного оксипролі-
ну у хворих на дифузні хвороби сполучної тка-
нини та в дітей із проявами дисплазії сполучної 
тканини, що пов’язують з посиленням катаболіч-
ної спрямованості обмінних процесів.

Висновки
Ознаки недиференційованої ДСТ виявляють-

ся в 78,2% дітей із ГРЛ та ХРХС, найчастіше спо-
стерігаються зміни з боку серцево-судинної та 
кісткової систем.

Підвищення рівня оксипроліну в сироват-
ці крові може служити маркером дезорганіза-
ції сполучнотканинного обміну в дітей із ГРЛ і 
ХРХС та параклінічним критерієм активності за-
пального процесу.

Діти із проявами ДСТ становлять групу ри-
зику ГРЛ.

Ретельне профілактичне обстеження дітей з 
метою виявлення ознак ДСТ дасть змогу адек-
ватно проводити первинну профілактику ГРЛ.
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SIGNS OF CONNECTIVE TISSUE 
DYSPLASIA IN сHILDREN WITH ACUTE 

RHEUMATIC FEVER AND RHEUMATIC 
HEART DISEASE

Boyarchuk O.R.

I. Horbachevsky Ternopil State Medical 
University 

Summary. The aim of our study was to identify the 
signs of connective tissue dysplasia in children with acute 
rheumatic fever, rheumatic heart disease and to give them 
prognostic assessment in the disease course.

In 124 children with acute rheumatic fever and rheumatic 
heart disease aged 4 to 17 years have general clinical 
examination and definitions of oxyproline.

The signs of connective tissue dysplasia were revealed 
in 81.7% children with acute rheumatic fever and rheumatic 
heart disease. Small heart structure anomalies and changes 
of bone system were determined more frequently. Mitral 
valve prolapse was found in 51.6% of patients, additional 
chord of the left ventricle – in 54.8% of children.The 
eleveted concentration of oxyproline confirms the destructive 
processes in the connective tissue. The level of oxyproline 
correlated with the indexes of ceruloplasmin and seromucoid.

Children with the connective tissue dysplasia signs form 
risk group of the development of acute rheumatic fever and 
they need primary prophylaxis.

Key words: acute rheumatic fever, rheumatic heart 
disease, connective tissue dysplasia, children.



Том 17, № 1, 2014 13

Кінаш М.І., Лобода В.Ф., Дзюбан Л.В. “стан кісткової тканини в дітей із хронічними геПатитами в і с”

Вступ
Останні роки минулого сторіччя й початок 

нинішнього характеризуються новою структу-
рою захворювань населення земної кулі. На на-
ших очах частина неінфекційних недуг виявила-
ся приналежною до інфекційної патології. Змен-
шилася питома вага широко розповсюджених 
захворювань інфекційної природи, проте зросла 
частка хронічних неінфекційних хвороб. Так, ос-
теопороз (ОП), як медико-соціальна проблема, за 
даними ВООЗ, займає третє місце, випередивши 
останнім часом цукровий діабет [1, 2]. На фор-
мування мінеральної щільності кісток у дітей 
важливий вплив мають захворювання печінки, 
зокрема вірусні гепатити. Внаслідок порушення 
функцій печінки знижується абсорбція вітаміну 
D у тонкому кишечнику, порушується його тран-
спорт у гепатоцити й ретикулоцити, гальмується 
вітамін-D3-25-гідроксилазна система, наслідком 
чого є розлади синтезу активних метаболітів ві-
таміну D3 у нирках, зниження синтезу кальцій-
зв’язуючого білка (кальбіндину) в ентероцитах, 
у результаті цього знижується активна абсорб-
ція кальцію та посилюється його екскреція з до-
бовою сечею. Застій жовчі знижує пасивну аб-
сорбцію кальцію в тонкому кишечнику, порушує 
процеси травлення, через що організм недоотри-
мує макро- й мікроелементи, білки, жиророзчин-
ні вітаміни. Негативні зміни ліпідного обміну, 
зниження синтезу холестерину порушують утво-
рення жовчних кислот та їх метаболізацію в сте-
роїдні гормони й вітамін D2. Гіпо- чи гіперпроте-
їнемія, диспротеїнемія веде до зменшення кіль-
кості зв‘язаного з білками кальцію, при цьому 
зростає його фільтрація в нирках. Порушується 
детоксикаційна функція печінки, що призводить 
до накопичення ксенобіотиків у кістковій тка-
нині. Наслідком дії цих чинників є зміни струк-

турно-функціонального стану кісткової тканини 
(КТ) [3, 4]. Тому вивчення стану мінералізації КТ 
у дітей з вірусними гепатитами є актуальним.

Мета роботи: вивчити щільність КТ у дітей 
на тлі хронічних гепатитів В і С.

Матеріали та методи
Під спостереженням перебувало 37 дітей ві-

ком від 5 до 15 років із хронічним гепатитом (ХГ) 
В або С, який у 59,5% випадків був у неактивній 
фазі й у 40,5% мав мінімальну активність. Серед 
обстежених переважали хлопчики – 23 (62,2%). 

Тривалість захворювання становила від 1 до 
10 років. Оскільки ніхто з обстежених не зміг 
вказати точну дату інфікування, оскільки НВV- 
та НСV-інфекції перебігали в безжовтяничних, 
малосимптомних чи безсимптомних формах, а 
діти лікувалися із приводу гепатобіліарної пато-
логії, тому тривалість ХГ В та ХГ С встановлю-
валася на основі детального вивчення анамнезу 
життя та захворювання (наявність та давність ін-
вазивних методів діагностики й лікування, три-
вала гепатомегалія, яка утримувалася, незважаю-
чи на проведення курсів протирецидивної тера-
пії, стійка помірна гіпербілірубінемія, незначна 
трансаміназемія, зміни структури та ехогеннос-
ті печінки при сонографії органів черевної по-
рожнини, атипові форми гепатиту А в анамнезі). 
Дані критерії рекомендовані як покази до визна-
чення маркерів вірусів ГВ та ГС у дітей із захво-
рюваннями гепатобіліарної системи [5, 6]. Після 
ідентифікації віруса в 56,7% осіб діагностовано 
ГВ, тоді як ГС – у 43,3% (рис. 1).

Для визначення стану щільності КТ прово-
дили обстеження за допомогою двохфотонного 
денситометра DPX-A фірми “Lunar” перших чо-
тирьох поперекових хребців. Стан мінералізації 
кісток оцінювали за відсотковим співвідношен-

УДК 616.36–002.14–022.7–02:616.71–007.234]-053.2

стан кісткової тканини в дітей із хронічними 
гепатитами в і с

Кінаш М.І., Лобода В.Ф., Дзюбан Л.В.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

Резюме. Вивчено стан мінеральної щільності кісткової тканини в дітей на тлі хронічних гепатитів В та С за методикою 
двохфотонної рентгенівської денситометрії, що дало змогу виявити її зниження в 48,7% обстежених. Встановлено 
достовірне зниження мінералізації кісток у пацієнтів з остеопенічним синдромом на тлі НВV- та НСV-інфекцій сто-
совно здорових дітей.

Ключові слова: діти, мінеральна щільність кісткової тканини, гепатит В, гепатит С.
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ням мінеральної щільності кісткової тканини 
(МЩКТ) у пацієнта до стандартного середнього 
популяційного показника для ідентичної статі й 
в тому ж віці (Age Matched, %), а також за стан-
дартизованим відхиленням від середнього попу-
ляційного показника для ідентичної статі в тому 
ж віці (Z).

Рис. 1. Частота виявлення ХГ В та ХГ С в обстежених.

Залежно від значення Z, згідно ре-
комендацій ВООЗ, виділяють наступ-
ні рівні стану МЩКТ: остеопенію І сту-
пеня (–1,5<Z≤–1,0), остеопенію ІІ ступе-
ня (–2,0<Z≤–1,5), остеопенію ІІІ ступеня 
(–2,5<Z≤–2,0), остеопороз (Z≤–2,5), зна-
чення Z до –1,0 розглядають як варіант 
норми.

Результати дослідження та обговорення
Зниження МЩКТ, враховуючи значення Z, 

було діагностовано у 18 (48,7%) хворих, нор-
мальну мінералізацію кісток – у 19 (51,3%), тоб-
то в дітей із хронічними гепатитами з незначним 
переважанням (2,6%) виявлено нормальний 
структурно-функціональний стан КТ (рис. 2). 

З рис. 2 видно, що серед дітей зі зниженою 
МЩКТ на тлі ХГ найчастіше діагностувалася 
остеопенія ІІ ступеня, з незначною перевагою 
(на 2%) над остеопенією ІІІ ступеня частіше ви-
являвся ОП, найменшу чисельність склали осо-
би з остеопенією І ступеня, що вказує на пізню 
діагностику метаболічних порушень у КТ.

Достовірної різниці між щільністю досліджу-
ваних хребців у дітей із НВV- та НСV-інфекцією 
не встановлено. Не було встановлено суттєвої 
різниці між мінералізацією КТ у дітей з міні-
мальною активністю процесу й неактивним пе-
ребігом захворювання [7]. Отже, навіть при не-
активній фазі ХВГ порушується гомеостаз орга-
нізму, зокрема, кальцію та фосфору , внаслідок 

чого змінюється структурно-функціональний 
стан КТ. 

Рис. 2. Стан МЩКТ у дітей із хронічними гепатита-
ми В і С.

При вивченні вираженості остеопенічного 
синдрому була встановлена пряма кореляція між 
значеннями МЩКТ (r=0,75), Z (r=0,63) та вели-
чиною індексу маси тіла (рис. 3).
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Рис. 3. Взаємозв’язок між індексом маси тіла та ступе-
нем остеопенічного синдрому в дітей із хронічними ге-

патитами В і С.

Індекс маси тіла у хворих зі зниженою МЩКТ 
(15,84±0,58) кг/м2 був достовірно (р<0,05) ниж-
чий, ніж у пацієнтів з нормальною мінералізаці-
єю кісток (19,30±0,62) кг/м2 та в здорових дітей 
(23,42±0,53) кг/м2. Виявлено також достовірне 
(р<0,05) зниження індексу маси у осіб з остео-
пенією І, ІІ, ІІІ ступенів та ОП відносно дітей 
контрольної групи та пацієнтів з нормальною мі-
нералізацією кісток.

У 94,4% хворих з остеопенічним синдромом 
при об’єктивному огляді діагностовано зміни з 
боку кісткової системи (рис. 4) [8].

Найбільший дефіцит мінералізації КТ від-
значено в першому поперековому хребці, а най-
нижчий – у третьому та четвертому хребцях, що, 
ймовірно, пов’язано з їх анатомо-фізіологічними 
особливостями.

Не було встановлено відмінностей між зна-
ченнями вивчених денситометричних показни-
ків залежно від статі.
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Рис. 4. Структура патології кісткової системи в дітей 
з остеопенічним синдромом на тлі хронічних гепати-

тів В і С.

Таким чином, підсумовуючи отримані резуль-
тати, можна зробити висновки:

1. У 51,3% хворих із ХГ В і С діагностовано 
нормальний структурно-функціональний стан 
КТ, у 48,7% – знижену мінералізацію кісток. Зо-
крема, остеопенію І ступеня – в 2,7% осіб, осте-
опенію ІІ ступеня – в 21,6%, остеопенію ІІІ сту-
пеня – в 10,8%, ОП – в 13,5%, що вказує на ви-
ражені структурно-функціональні зміни в КТ та 
пізню діагностику метаболічних порушень у ній 
при хронічних вірусних гепатитах у дітей.

2. Індекс маси тіла зі значенням (15,84±0,58) 
кг/м2 і нижче є одним з діагностичних критері-
їв остеопенічного синдрому в дітей із ХГ В і С.

3. У 94,4% хворих з остеопенічним синдро-
мом діагностовано патологію кісткової системи, 
однією із причин якої є порушення мінералізації 
кісткової тканини.
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THE BONE TISSUE IN CHILDREN WITH 
CHRONIC HEPATITIS B AND C

Kinash M.I., Loboda V.F., Dzyuban L.V.

Ternopil State Medical University  
I. Gorbachevskogo

Summary. The condition of mineral density bone tissue 
in children on a background chronic hepatitis B and C by dual 
energy X-ray densitometry is investigated that has enabled 
to diagnose her reduction in 48,7% surveyed. The authentic 
reduction mineral density bone tissue at the patients with 
osteopenic syndromes on a background chronic hepatitis B 
and C from rather healthy children is revealed.

Key words: children, mineral density bone tissue, 
hepatitis B, hepatitis C.
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к вопросУ о роли фактора некроза опУхоли-α  
в развитии остеопенического синдрома  

У беременных с перинатальным инфицированием
Манасова Г.С., Поворознюк В.В., Зелинский А.А., Титарчук Н.А.

Одесский национальный медицинский университет

Резюме. В работе представлены данные сравнительного динамического исследования уровня ФНО-α у беременных с ос-
теопеническим синдромом (ОПС) и нормальным состоянием костной ткани при перинатальном инфицировании, а 
также у здоровых беременных.   
Обследовано 192 беременных с ОПС на фоне инфицирования; 43 беременных с инфицированием без ОПС и128 
здоровых беременных. Обследование проводилось во II-ом, III-ем триместрах беременности и в послеродовом пе-
риоде.   
Плотность костной ткани у беременных по мере увеличения срока беременности постепенно уменьшалась; при ин-
фицировании все остеоденситометрические показатели были достоверно ниже.  
Активность ФНО-α при ОПС на фоне инфицирования значительно (р≤0,001) превышала его активность у здоровых 
беременных. Вероятно, персистирующая инфекция и высокие уровни ФНО-α способствуют уменьшению плотнос-
ти кости у беременных с инфицированием. 

Ключевые слова: беременность, инфицирование, костная ткань, фактор некроза опухоли.

ответа, особая роль принадлежит цитокинам, од-
ним из которых является ФНО-α [9]. 

Известно, что ФНО-α участвует также в па-
ракринной регуляции ремоделирования кост-
ной ткани, оказывая непосредственное влияние 
на функциональную активность остеокластов [2, 
10, 11]. 

С точки зрения активации ФНО-α при воспа-
лительных процессах и его способности усили-
вать резорбцию костной ткани интересным явля-
ется исследование возможного влияния инфици-
рования на структурно-функциональное состоя-
ние кости у беременных [12, 13]. 

Целью работы явилось сравнительное иссле-
дование динамики уровня ФНО-α у беременных 
с остеопеническим синдромом на фоне перина-
тального инфицирования и у здоровых беремен-
ных. 

Материалы и методы
В ходе работы обследовано 363 беременных: 

из них основную группу (I-A) составили 192 бе-
ременных с верифицированным перинатальным 
инфицированием (ВПИ) и остеопеническим син-
дромом (ОПС), 43 беременных с ВПИ без изме-
нений структуры костной ткани – группу сравне-
ния (I-Б). В контрольную группу (II) вошли 128 
женщин с физиологическим течением гестаци-
онного процесса. 

По характеру телосложения, росто-весовым 
данным группы были однородны: средний рост 

Фактор некроза опухоли-α (ФНО-α) являет-
ся одним из многофункциональных агрессивных 
провоспалительных цитокинов, синтез которого 
осуществляется преимущественно макрофагами 
и моноцитами. Под воздействием инфекционно-
го агента ФНО-α в качестве основного медиато-
ра воспаления играет важную роль в качестве ре-
гулятора иммунного ответа. В случае нарушения 
его контролируемой продукции наблюдается ги-
перреакция организма: избыточное выделение 
ФНО-α на протяжении длительного времени 
играет основную роль в синдроме септическо-
го шока и кахексии при хронических инфекци-
ях [1, 2, 3].

Во время беременности иммунокомпетент-
ность организма женщины характеризуется не-
которой активацией неспецифического и су-
прессией специфического иммунного ответа [4]. 
Транзиторная иммуносупрессия с возможной ак-
тивацией персистирующей инфекции при любом 
нарушении гомеостаза в организме беременной 
женщины может способствовать развитию бак-
териальной и вирусной инфекции с реализацией 
клинических проявлений [5, 6, 7, 8]. 

При беременности в качестве медиаторов 
меж клеточного и межсистемного взаимодей-
ствия, регулирующих клеточный и гуморальный 
иммунитет и обуславливающих таким образом 
мобилизацию или ограничение воспалительного 
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беременных в основной группе (I-А и I-Б) соста-
вил 161±1,3 см, средний вес 67,3±1,1кг, в кон-
трольной (II) средний рост соответствовал – 
160±1,4 см, средний вес – 71,2±1,3 кг.

По возрасту, паритету родов, по характеру со-
матических проблем группы обследования так-
же не имели существенной разницы.

В основной группе 129 женщин (54,89%) 
были первородящими, 106 (45,10%) предстояли 
вторые роды. В группе контроля первородящими 
были 57 женщин, что составило 44,53%, повтор-
нородящими – 71 (55,46%) беременная. 

Всем пациенткам проведено полное клинико-
лабораторное обследование в соответствии с ре-
гламентирующими приказами МЗ Украины.

Верификация перинатального инфицирова-
ния осуществлялась методами иммунофермент-
ного анализа (ИФА) и ПЦР. При выявлении спец-
ифичных иммуноглобулинов (Ig) в крови бе-
ременных в диагностически значимом титре в 
динамике проводили повторное исследование 
“парных сывороток” с определением авидности 
и аффинности антител [14].

Методом ультразвуковой денситометрии пя-
точной кости с помощью аппарата Sonost-2006 
(Южная Корея) на основании измерения индек-
са жесткости кости, отклонения от пиковой и 
возрастной костной массы – Т- и Z-критериев 
– определялась минеральная плотность кост-
ной ткани (МПКТ). Степень тяжести поражения 
костной ткани оценивалась при компьютерной 
обработке полученных данных.

Методом твердофазного хемилюминес-
центного иммуноферментного анализа (тест 
IMMULITE-1000) в крови беременных опреде-
ляли концентрацию ФНО-α. 

Все исследования проводились в сроки бере-
менности 22–24, 38–39 недель и на 4–ые сутки 
после родов. 

Результаты обследования и обсуждение
Большая часть беременных была нормосте-

нического типа телосложения. С нормальной 
массой тела (индекс массы тела – ИМТ=18–25 
кг/м2) в основной группе было 29,78%, в кон-
трольной – 26,56%; с предожирением при пока-
зателях ИМТ=25–30 кг/м2 было 30,63% и 28,9% 
соответственно основной и контрольной груп-
пам. У 21,70% и у 27,78% I-ой и II-ой групп бере-
менных ИМТ соответствовал 30–35, что харак-
терно для ожирения первой степени. У 17,87% 
женщин основной и у 18,75% контрольной груп-
пы отмечался дефицит массы тела при показате-
лях ИМТ 16–18 кг/м2.

В основной группе беременных при обследо-
вании на TORCH-инфицирование выявлены сле-
дующие этиологические факторы. 

Токсоплазмоз верифицирован у 94 пациен-
ток (уровень Ig G – 255,74±13,99 при пороговом 
значении – cut off ≤10 МЕ/мл), что составило 
40%; в 11 случаях (11,7%) выявлены также IgМ 
(0,652±0,04 ОП, cut off ≤0,27 ОП). В остальных 
случаях было проведено повторное обследова-
ние с определением авидности антител: низкоа-
видные антитела (авидность <30%) были выяв-

Рис. 1. Степень тяжести остеопенического синдрома у здоровых беременных и у беременных с ВПИ.
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лены у 36,17% женщин с Ig G. Кроме ИФА, ди-
агноз токсоплазмоза был также верифицирован 
методом ПЦР.

Анти-ЦМВ IgG выявлены у 24,25% 
(0,834±0,02 ОП, cut off ≤0,219 ОП), IgМ – у 
14,03% (1,199±0,14 ОП, cut off ≤0,315 ОП) из 
них; диагноз был также подтвержден цитологи-
ческим исследованием (выявление специфиче-
ских гигантских клеток с внутриядерным вклю-
чением), а также методом ПЦР. В случае выявле-
ния только иммуноглобулинов класса G низкоа-
видные антитела были обнаружены у 33,33% бе-
ременных с Анти-ЦМВ IgG.

Приблизительно с такой же частотой выявля-
лась и герпетическая инфекция: анти-HSV IgG – 
у 24,25% (0,959±0,03 ОП, cut off ≤0,296 ОП), а 
IgМ – у 17,54% (0,814±0,09 ОП) из них. Низкоа-
видные антитела были выявлены у 29,82%.

Хламидийная инфекция (Ig G в высоких ти-
трах – 133,47±8,65 при К<9 DU) – была выявлена 
у трети беременных с ВПИ и составила 28,51%; 
Ig М были выявлены у 5,97%, а Ig А – у 16,41% 
из них. При бактериологическом исследовании 
диагноз хламидиоза подтвержден у 52,23% жен-
щин с повышенным титром Ig G.

Частота кандидомикоза у обследованных бе-
ременных составила 24,68% (58 женщин); прак-
тически с такою же частотой диагностировался 
гарднереллез – 21,27% (50 случаев). Носителями 
уреаплазм явились 17,87% (42 женщины), а но-
сителями микоплазм – 4,25% женщин. 

Носителями HbSAg были 1,7%, HCV – 1,27%, 
ВИЧ-инфекции – 0,85% беременных. Частота ко-
лонизации влагалища Streptососсus Haemolyticus 
составила 15,31%, а Staрhylococcus aureus – 
16,17%. 

Отмечалась высокая частота микст-инфици-
рования: чаще всего сочетались CMV и HSV ин-
фекции, TOXO и CMV, уреаплазмоз и микоплаз-
моз и др.

Степень тяжести ОПС оценивалась при ком-
пьютерной обработке данных. Согласно реко-
мендациям Международного Общества Клини-
ческой денситометрии (ISCD, 2005), основой для 
диагностики остеопении (остеопороза) был па-
раметр Z-критерия, характеризующий отклоне-
ние от возрастной костной массы (ВКМ) и до-
стоверно отображающий структурное состояние 
костной ткани у детей, у женщин репродуктив-
ного и пременопаузального возраста.

По данным УЗ-денситометрии, только у 
18,29% (43 женщины – подгруппа 1Б) беремен-

ных с ВПИ во 2–м триместре беременности по-
казатели МПКТ находились в пределах нормы 
(рис. 1).

Параметры денситометрии у этих женщин 
составили: индекс жесткости кости (ИЖК) – 
(86,45±0,74)%, Т-критерий – (-0,80±0,06) СО 
Z-критерий – (-0,90±0,04) СО. ОПС был выявлен 
у 169 беременных (подгруппа І-А), что состави-
ло 71,91% с показателями ИЖК (78,07±1,16)%, 
Т-критерия – (-1,60±0,08) СО, Z-критерия – 
(-1,20±0,04) СО. У 9,78% женщин – подгруппа 
І-В – при данных Z-критерия – (-2,65±0,24) СО, 
ИЖК – (56,35±2,21)% диагностирован остеопо-
роз. 

Рис. 2. Показатели отклонения от пиковой костной 
массы у здоровых беременных и у беременных с ВПИ.

Рис. 3. Показатели отклонения от возрастной костной 
массы у здоровых беременных и у беременных с ВПИ.

Рис. 4. Показатели ИЖК у здоровых беременных и у 
беременных с ВПИ.
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В группе контроля структурное состояние 
костной ткани характеризовалось остеопенией 
начальной степени у 13,28% женщин (подгруппа 
ІІ-А). У остальных 86,71% женщин (подгруппа 
ІІ-Б) показатели МПКТ соответствовали норме: 
Т-критерий составил – (-1,15±0,06) и (-0,38±0, 
02) СО, ИЖК – (81,74±2,23)% и (93,91±1,62)%, 
Z-критерий – (-1,12±0,07) СО и (-0,35±0,05) СО 
соответственно подгруппам ІІ-А и ІІ-Б. 

Динамика денситометрических показателей 
структурного состояния костной ткани во всех 
группах характеризовалась постепенным ухуд-
шением. Отклонение от пиковой костной массы 
(ПКМ) по Т-критерию у беременных без призна-
ков ВПИ увеличилось в группе ІІ-А (-1,16±0,04) 
СО, в группе ІІ-Б – (-1,88±0,08) СО. 

При ВПИ отклонение от пиковой костной 
массы увеличилось соответственно подгруппам 
І-А, І-Б и І-В до (-2,21±0,08) СО, до (-1,9±0,09) 
СО , и с (-2,65±0,24) до -2,78±0,1) СО. Показа-
тели Z-критерия в группах І-А (-1,20±0,04) СО 
и (-2,21±0,06) СО, І-Б (-0,90±0,04) и (-1,94±0,15) 
СВ и І-В (-2,55±0,16) и (-2,67±0,23) СО в соот-
ветствии со сроками обследования также свиде-
тельствовали о нарастании остеопении и остео-
пороза (рис. 2, 3, 4).

Динамика ИЖК у беременных во всех груп-
пах также свидетельствовала об ухудшении 
структурного состояния кости по мере прогрес-
сирования гестационного процесса, но в груп-
пе беременных без ВПИ показатели были значи-
тельно лучше (р<0,01 и р<0,05) – (93,91±1,62)% 
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Рис. 5. Группа I-A: различия с контрольной группой статистически значимы (χ2=619,4, p<0,001;  
коэффициент конкордации Кендела – 0,97).
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Рис. 6. Группа I-Б: различия с контрольной группой статистически значимы (χ2=204,2, p<0,001;  
коэффициент конкордации Кендела – 0,95).
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и (83,88±1,54)% в подгруппе ІІ-А (81,74±2,23)% 
и 77,88±1,71%) по сравнению с показателя-
ми в подгруппах I-A, I-Б и I-В (78,07±1,16)% и 
(63,76±1,34)%, (86,45±0,74)% и (72,3±0,86)%, 
(56,35±2,21)% и (51,27±2,5)%. 

Активность ФНО-α у беременных с остеопе-
ническим синдромом на фоне перинатального 
инфицирования значительно превышала его ак-
тивность у беременных с инфицированием без 
изменений структурного состояния костной тка-
ни. Концентрация ФНО-α в группе I-A по мере 
прогрессирования беременности характеризова-
лась достоверным ростом: с 10,30±0,15 во 2–ом 
триместре до 12,98±0,16 пг/мл в 3-ем; в после-
родовом периоде незначительно уменьшилась до 
11,41±0,15 пг/мл (рис. 5, 6, 7).

В группе I-Б его уровень составил 7,94±0,30 и 
8,47±0,29 пг/мл соответственно 2-му и 3-ему три-
местрам беременности и 8,30±0,30 пг/мл – после 
родов. В группе контроля содержание ФНО-α со-
ответственно 2-му и 3-ему триместрам беремен-
ности составило: 5,37±0,17 и 6,94±0,18 пг/мл, в 
послеродовом периоде – 6,94±0,19 пг/мл.

Высокое содержание ФНО-α в группе I-A 
– у беременных с остеопеней на фоне перина-
тального инфицирования – свидетельствует, по-
видимому, о наличии системного воспалитель-
ного ответа в организме женщины: в частности, 
данный процесс может касаться системы микро-
циркуляции в костной ткани и отражать повыше-
ние активности остеокластогенеза с последую-
щей резорбцией костной ткани. 

Выводы
Структурное состояния костной ткани у бе-

ременных с верифицированным перинатальным 
инфицированием по данным ультрасонографии 
характеризуются значительным снижением ми-
неральной плотности костной ткани, прогресси-
рующим по мере прогрессирования гестацион-
ного срока.

Активность ФНО-α с увеличением срока бе-
ременности достоверно возрастает и уздоровых 
женщин и у женщин с перинатальным инфици-
рованием. При остеопеническом синдроме на 
фоне инфицирования активность указанного ци-
токина значительно превышает его активность у 
здоровых беременных. У беременных с перина-
тальным инфицированием без остеопеническо-
го синдрома уровень ФНО-α выше, чем у здоро-
вых женщин, но ниже, чем при инфицировании 
и остеопении. 

Высокая активность ФНО-α при персистиру-
ющем воспалительном процессе может способ-
ствовать ухудшению структурно-функциональ-
ного состояния костной ткани у беременных с 
перинатальным инфицированием.
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до питання про роль факто-
ра некрозУ пУхлини-α У розвит-

кУ остеопенічного синдро-
мУ У вагітних з перинатальним 

інфікУванням
Манасова Г.С., Поворознюк В.В.,  
Зелінський О.О., Титарчук Н.А.

Одеський національний медичний 
університет

Резюме. У роботі представлені дані порівняльного 
динамічного дослідження рівня ФНО-α у вагітних з 
остеопенічним синдромом (ОПС) і нормальним станом 
кісткової тканини при перинатальному інфікуванні, а та-
кож у здорових вагітних.

Обстежено 192 вагітних з ОПС на тлі інфікування, 
43 вагітних з інфікуванням без ОПС і 128 здорових 
вагітних. Обстеження проводилося в II-му, III-му триме-
страх вагітності та в післяпологовому періоді.

Щільність кісткової тканини у вагітних зі 
збільшенням терміну вагітності поступово зменшувала-
ся, при інфікуванні всі остеоденситометрічні показники 
були достовірно нижче.

Активність ФНО-α при ОПС на тлі інфікування знач-
но (р≤0,001) перевищувала його активність у здорових 
вагітних. Ймовірно, персистуюча інфекція та високі 
рівні ФНО-α сприяють зменшенню щільності кістки у 
вагітних з інфікуванням.

Ключові слова: вагітність, інфікування, кісткова тка-
нина, фактор некрозу пухлини.

THE ROLE OF TUMOR NECROSIS 
FACTOR-α IN THE DEVELOPMENT OF 

OSTEOPENIC SYNDROME IN PREGNANT 
WOMEN WITH PERINATAL INFECTION

Manasova G.S., Povoroznyuk V.V., Zelinsky А.A., 
Tytarchuk N.A.

Odessa National Medical University

Summary. The paper presents the comparative study 
of the dynamic level of TNF-α in pregnant women with 
osteopenic syndrome (OPS) and the normal condition of the 
bone tissue in the perinatal infection, as well as in healthy 
pregnant women.

Surveyed 192 pregnant women with OPS on the 
background of infection, 43 pregnant women with infection 
without OPS and 128 healthy pregnant women. It was 
conducted in the IInd, IIIrd trimesters of pregnancy and the 
postpartum period.

Bone density in pregnant women with increasing 
gestational age gradually decreased all osteodensimetric 
rates were significantly lower during infection disease.

TNF-α activity in OPS against the background of 
infection significantly (p≤0,001) exceeded its activity in 
healthy pregnant women. Probably persistent infection and 
high levels of TNF-α may reduce bone density in women 
with infection.

Key words: pregnancy, infection, bone, tumor necrosis 
factor.



22 “Проблеми остеології”

Манасова Г.С., Поворознюк В.В., Зелинский А.А., Титарчук Н.А. “к воПросУ о роли фактора некроза оПУхоли-...”

аBSTRACT 

THE ROLE OF TUMOR NECROSIS 
FACTOR-α IN THE DEVELOPMENT OF 

OSTEOPENIC SYNDROME IN PREGNANT 
WOMEN WITH PERINATAL INFECTION

Manasova G.S., Povoroznyuk V.V., Zelinsky А.A., 
Tytarchuk N.A.

Odessa National Medical University

The TNF-α is multifunctional proinflammatory cytokine, 
that participates in the development of systemic inflammatory 
response syndrome, also it is known its role in activation of 
osteoclastogenesis. 

The aim: comparative dynamic research of blood levels 
of TNF-α in pregnant women with osteopenic syndrome 
and with normal condition of the bone tissue at the perinatal 
infections, as well at healthy pregnant women.

Methods. The study of 363 pregnant women are 
surveyed: group I-A was made by 192 pregnant women 
with osteopenic syndrome (OPS) on the perinatal infections 
background; the group of comparison included 43 pregnant 
women with infection without OPS into control group (II) 
consisted 128 healthy pregnant women. Inspection was spent 
in the II and III trimester of gestation, and the fourth day 
after birth. 

In blood by the chemiluminescence immunoassay 
methods defined concentration TNF-α. The structural 
condition of the bone tissue was defined by the ultrasound 
osteodensytometric methods. 

Results. The bone tissue density only in 18,29% 
pregnant women with infection in the 2nd trimester were 
normal. Osteopenic syndrome was detected in 71,91% 
women with infection of the performance bone quality 
index (BQI) (78,07±1,16)%, T-score – (–1,60±0,08) SD, 
Z-score – (–1,20±0,04) SD. At the infection at 9,83% of 
pregnant women was identified osteoporosis in parameters 
of Z-score – (-2,65±0,24) SD, BQI – (56,35±2,21)%. The 
bone tissue density during pregnancy was decreased; at the 
infections all the osteodensytometrical parameters real ably 
were below. The BQI in group of pregnant women without 
infection were significantly better (p<0,01 and p <0,05) – in 
the subgroup 2 as compared with subgroup 1. Activity TNF-α 
at the osteopenic syndrome on the infections background 
significantly (р≤0,001) exceeds its activity at healthy 
pregnant women. 

Conclusions. Possibly, the persisting infection and the 
high levels TNF-α assist reduction of the bone tissue density 
in pregnant women with perinatal infection. 

Key words: pregnancy, infections, bone tissue, tumour 

necrosis factor-α.
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особливості психовегетативного та емоційного 
статУсУ в жінок з вертебральним больовим 

синдромом
Орлик Т.В.

ДУ “Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України”, Київ

Резюме. Вивчалися особливості психовегетативних та психоемоційних розладів у жінок у постменопаузальному періоді 
з вертебральним больовим синдромом на тлі патології опорно-рухового апарату. Обстежено 65 жінок віком 50-79 ро-
ків з дегенеративно-дистрофічними захворюваннями хребта (ДДЗХ) та порушеннями структурно-функціонального 
стану кісткової тканини (остеопенія/остеопороз). Особливості психовегетативних розладів визначалися за допомо-
гою опитувальника Вейна, емоційний стан оцінювався за результатами шкали депресії ДЕПС.  
Встановлено вірогідне збільшення психовегетативних розладів з віком у жінок з вертебральним больовим синдро-
мом на тлі ДДЗХ та підвищення показника ДЕПС у жінок з остеопенією/остеопорозом у віковій групі 70-79 років. 
Встановлено кореляційні зв’язки між рівнем болю та показником психовегетативних розладів у жінок з вертебраль-
ним больовим синдромом на тлі ДДЗХ. Загалом вираженість психовегетативних розладів та емоційних порушень не 
відрізнялася між групами із ДДЗХ та остеопенією/остеопорозом. 

Ключові слова: вертебральний больовий синдром, психовегетативні розлади, емоційний стан, опитувальник Вейна, шка-
ла ДЕПС, дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта, остеопенія, остеопороз, жінки, постменопаузальний пе-
ріод.

Вступ
Біль у спині має серйозний вплив на діяль-

ність як окремих осіб, так і держав в усьому 
світі. Дослідження Глобального тягаря хвороб 
(GBD, 2005) оцінило біль у спині як “глобальний 
тягар” у зв’язку з порушенням і обмеженням ак-
тивної діяльності людини та серйозними еконо-
мічними затратами [7, 10]. Згідно із численними 
епідеміологічними дослідженнями, близько 85% 
дорослого населення відчуває протягом життя як 
мінімум один епізод болю в спині [8, 12]. В Укра-
їні вертеброгенні больові синдроми в загальній 
структурі захворюваності з тимчасовою втратою 
працездатності посідають друге місце й склада-
ють до 20-30%, у структурі захворюваності пе-
риферичної нервової системи – до 80% випадків 
втрати працездатності [4].

Загальновідомо, що серед людей, які страж-
дають на хронічний біль, включаючи біль у спи-
ні, поширеність та вираженість психологічних 
розладів невротичного спектра, таких як триво-
га, депресія, нав’язливі стани й т.д. у кілька разів 
вище, ніж у популяції людей, які не страждають 
цими розладами [1, 3, 13, 14]. Jenewein J. повідо-
мляє, що близько 50% пацієнтів з болями в спині 
страждають і від психологічних розладів, таких 
як депресії або тривожні стани [11]. Невротич-
ні розлади часто підсилюють і загострюють біль, 
сприяють підвищенню його рівня та зменшують 
стерпність й переносимість. З іншого боку, час-
тими факторами ризику болю в спині є низький 
освітній статус, хронічний стрес, занепокоєн-
ня, депресія, відчуття незадоволеності, низький 
рівень соціальної підтримки на робочому місці 

[1, 3, 5, 9]. Крім того, певна частка пацієнтів, які 
страждають на біль у спині, проходять повз фа-
хівців, оскільки не мають жодних явних невро-
тичних розладів, але мають психологічний дис-
трес і знижену якість життя.

Зрозуміло, чому за останнє десятиріччя сут-
тєво змінився підхід до проблеми болю в спи-
ні. З урахуванням нейрофізіологічних зв’язків 
емоційних та вегетативних функцій, залеж-
но від порога сприйняття больових відчуттів 
і функціонального стану неспецифічних сис-
тем мозку встановлено, що больовий синдром 
взаємопов’язаний із психовегетативним та емо-
ційним станом пацієнта, які взаємно посилюють 
один одного [2]. Найбільш виражені вегетатив-
ні дисфункції спостерігаються при цервікальних 
рефлекторних м’язово-тонічних синдромах. Ви-
разність болю, її тривалість впливають на харак-
тер і вираженість вегетативних порушень. Оцін-
ка пацієнтами вираженості больового синдро-
му в осіб з рефлекторними м’язово-тонічними 
синдромами, у свою чергу, обумовлена не тіль-
ки істинною виразністю болю, а й з емоційним 
сприйняттям болю, яке пов’язане з виразністю 
вегетативних дисфункцій і емоціонально-осо-
бистісних розладів [6]. Все вищезазначене стало 
підґрунтям для проведення даного дослідження.

Мета – визначити особливості психовегета-
тивних та психоемоційних розладів у жінок стар-
ших вікових груп з вертебральним больовим син-
дромом на тлі патології опорно-рухового апарату.
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Об’єкт та методи дослідження
Особливості психовегетативних та психоемо-

ційних розладів вивчалися в 65 жінок у постме-
нопаузальному періоді віком 50-79 років з вер-
тебральним больовим синдромом. За клінічними 
станами обстежену когорту розподілено на дві 
групи: І група – жінки з вертебральним больо-
вим синдромом на тлі дегенеративно-дистрофіч-
ноих захворювань хребта (n=33); ІІ група – жін-
ки з вертебральним больовим синдромом на тлі 
порушень мінеральної щільності кісткової тка-
нини (остеопенія/остеопороз, n=32). 

Діагноз дегенеративно-дистрофічного захво-
рювання хребта (ДДЗХ) підтверджували, базу-
ючись на даних анамнезу, клінічних симптомах, 
результатах об’єктивного нейро-ортопедичного 
огляду та наявності рентгенологічних ознак па-
тології. У дослідження не включалися пацієнтки 
з неврологічними та чутливими порушеннями, 
а також іншими ускладненнями перебігу осно-
вного захворювання. Усі жінки із ДДЗХ мали мі-
неральну щільність кісткової тканини (МЩКТ) 
на рівні поперекового відділу хребта за даними 
двохенергетичної рентгенівської денситометрії у 
межах вікової норми згідно Т-показника.

Діагноз системного остеопорозу/остеопенії 
(ОП/ОПн) встановлювався відповідно до кри-
теріїв ВООЗ та IOF, базуючись на показниках 
двохенергетичної рентгенівської абсорбціоме-
трії (денситометрії), враховуючи наявність фак-
торів ризику та низькоенергетичних переломів в 
анамнезі. За даними статистичного аналізу жін-
ки з порушенням структурно-функціонально-
го стану кісткової тканини (остеопенія та осте-
опороз) вірогідно не відрізнялися за основни-
ми параметрами, що вивчалися: вік, зріст, маса 
тіла, тривалість постменопаузального періоду та 
вік настання менопаузи, а також за вираженістю 
вертебрального больового синдрому згідно ві-
зуально-аналогової шкали (ВАШ) та показників 
опитувальників Вейна (виявлення ознак та змін 
функції вегетативної нервової системи) та шкали 
депресії, в зв’язку із чим були об’єднані в одну 
групу. У дослідження не включалися особи з пе-
реломами кісток скелета будь-якої локалізації, в 
тому числі з переломами тіл хребців будь-якого 
терміну давності, а також з наявністю супутньої 
патології з боку органів та систем у стадії суб- 
та декомпенсації або такої, що може впливати на 
мінеральну щільність кісткової тканини та вира-
женість больового синдрому в спині або психо-
вегетативний та психоемоційний стан. 

Групи із ДДЗХ та остеопенією/остеопоро-
зом значимо не відрізнялися між собою за осно-

вними клініко-анамнестичними параметрами, в 
тому числі за рівнем болю в грудному та попере-
ковому відділах хребта (табл. 1).

таблиця 1. клініко-анамнестична характеристи-
ка груп

Групи
Показники І група ІІ група

Вік, років 63,3±8,8 66,4±6,4
Зріст, см 162,7±4,8 159,2±5,9
Маса тіла, кг 85,1±15,7 74,1±13,7
ІМТ, кг/м2 32,3±5,9 29,1±4,6
Рівень болю в грудному від-
ділі, бали 4,0 [1,0; 4,0] 3,0 [2,0; 4,0]
Рівень болю в попереково-
му відділі, бали 4,0 [3,0; 5,0] 4,0 [3,0; 4,0]
Примітки: ІМТ – індекс маси тіла; показники представ-
лені у вигляді M±SD та Ме [Q25; Q75].

Показники опитувальників щодо вегетатив-
них та психоемоційних розладів аналізували-
ся в групах у цілому залежно від стану МЩКТ 
та окремо у вікових підгрупах за десятиріччями: 
50-59 років, 60-69 років та 70-79 років.

Рівень болю в спині вивчався за допомогою 
10-бальної візуально-аналогової шкали, де 1 бал 
відповідав мінімальному незначному рівню болю, 
а 10 балів – найбільш вираженому, нестерпному. 
Рівень болю визначався в грудному та попереко-
вому відділах хребта окремо. Наявність та вира-
женість дисфункції вегетативної нервової сис-
теми оцінювалась за допомогою опитувальни-
ка Вейна. Опитувальник містить 17 запитань. На 
кожне запитання пацієнт дає відповідь у форматі 
“так”/“ні”. Кожній відповіді “так” присвоєно від-
повідну кількість балів – від 3 до 8. Максимальна 
кількість балів – 98. Експрес-діагностика прихо-
ваної депресії проводилася з використанням шка-
ли депресії ДЕПС. Шкала містить усього 10 за-
питань, на які опитуваний дає відповідь, обираю-
чи із запропонованих. Результат визначається як 
сума балів. Максимальна кількість балів – 30.

Мінеральна щільність кісткової тканини оці-
нювалась на рівні поперекового відділу хребта 
за допомогою двохенергетичного рентгенівсько-
го денситометра “Prodigy” (GE Medical systems, 
Lunar, model 8743, 2005).

Статистичний аналіз проводили з визначен-
ням параметричних та непараметричних крите-
ріїв. При аналізі використовували пакети про-
грам “Statistika 6.0” Copyright© StatSoft, Inc. 
1984-2001, Serial number 31415926535897.

Результати дослідження
За результатами аналізу опитувальника Вейна 

щодо виявлення ознак дисфункції вегетативної 
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нервової системи, встановлено, що жінки з вер-
тебральним больовим синдромом на тлі ДДЗХ та 
порушень мінеральної щільності кісткової ткани-
ни (остеопенія/остеопороз) значимо не відрізня-
лися за показником психовегетативних розладів 
як у групі в цілому (відповідно 53,0 [41,5; 61,0] 
балів vs 52,5 [45,5; 61,0] балів (Z=0,08, р=0,93)), 
так і у вікових підгрупах. Проте, в групі із ДДЗХ 
встановлено вірогідне збільшення показника з ві-
ком порівняно з групою 50-59 років (41,5 [34,0; 
55,0] балів): 60-69 рр. (vs 56,5 [53,0; 62,0] балів, 
Z=2,01, р=0,04) та 70-79 рр. (vs 61,0 [53,0; 62,0] 
балів, Z=2,39, р=0,02) (рис. 1), чого не спостеріга-
лося в групі з остеопенією/остеопорозом.

У жінок із ДДЗХ показник дисфункції веге-
тативної нервової системи вірогідно (р≤0,05) 
позитивно корелював із середнім (типовим) 

(r=0,45), мінімальним (r=0,64), постійним трива-
лим (r=0,44) рівнем болю в поперековому відді-
лі хребта, а також болем у попереку при трива-
лій ході (r=0,61) та пересуванні сходами (r=0,56). 
Не виявлено вірогідних кореляційних зв’язків 
між показником опитувальника Вейна та рів-
нем будь-якого болю в грудному відділі за ВАШ. 
У жінок з порушенням стану кісткової тканини 
(остеопенія/остеопороз) значимих кореляційних 
зв’язків між показником дисфункції вегетативної 
нервової системи та рівнем болю за ВАШ не ви-
явлено як у грудному, так і в поперековому від-
ділах хребта.

Показник вираженості депресивних станів за 
шкалою ДЕПС у жінок з вертебральним больо-
вим синдромом на тлі остеопенії/остеопорозу 
був достовірно вищим у віковій групі 70-79 років 
порівняно із групою 60-69 років (8,0 [6,0; 12,0] 

Норма: F = 5,0877; p = 0,0158; KW-H = 7,9161; p = 0,0191
ОП+Опн: F = 0,5373; p = 0,5900; KW-H = 1,5216; p = 0,4673
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Рис. 1. Психовегетативні розлади за опитувальником Вейна в жінок старших вікових груп з вертебральним больо-
вим синдромом.

Норма: F = 0,1379; p = 0,8720; KW-H = 0,7755; p = 0,6786
ОП+Опн: F = 2,6469; p = 0,0879; KW-H = 5,0102; p = 0,0817
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Рис. 2. Психологічний стан за шкалою ДЕПС у жінок старших вікових груп з вертебральним больовим синдромом.
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vs 6,0 [4,0; 7,0] балів, Z=2,14, р=0,03). У жінок 
із ДДЗХ значимих змін показника між віковими 
підгрупами не виявлено. У цілому між групами 
та віковими підгрупами залежно від вертебраль-
ної патології вірогідних відмінностей за показ-
ником прихованої депресії не виявлено (рис. 2).

Проте, за результатами кореляційного аналізу 
в жінок із ДДЗХ встановлено вірогідні (р≤0,05) 
позитивні кореляційні зв’язки між психологіч-
ним станом та рівнем болю в грудному відділі 
при пересуванні сходами вгору (r=0,43) та вниз 
(r=0,50) і по рівній місцевості (r=0,54). Показ-
ник ДЕПС у даній групі жінок значимо корелю-
вав з рівнем болю в поперековому відділі хреб-
та на момент опитування (r=0,41), середнім (ти-
повим) (r=0,41), постійним тривалим (r=0,50) та 
рівнем болю при пересуванні рівною місцевістю 
(r=0,46). У жінок з остеопенією/остеопорозом 
показник шкали депресії позитивно значимо ко-
релював тільки з рівнем стартового болю в груд-
ному відділі хребта (r=0,37) та постійним трива-
лим болем у поперековому відділі (r=0,39).

Висновки. Таким чином, у жінок старших ві-
кових груп з вертебральним больовим синдромом 
наявність та вираженість психовегетативних та 
психоемоційних розладів не залежить від стану 
кісткової тканини та, відповідно, провідної вер-
тебральної патології. Проте, в жінок із ДДЗХ ви-
раженість дисфункції вегетативної нервової сис-
теми збільшується з віком та позитивно корелює 
з рівнем болю в поперековому відділі хребта. А 
показник психоемоційних розладів у даній групі 
значимо корелює з рівнем болю в грудному відді-
лі, що виникає при пересуванні сходами й рівною 
місцевістю, а також болю в поперековому відділі 
на момент опитування, середнім та тривалим рів-
нем болю в жінок з нормальною кістковою ткани-
ною. У групі з остеопенією/остеопорозом вста-
новлено мінімальні значимі кореляції. 
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PECULIARITIES OF PSYCHO-VEGETATIVE 
AND EMOTIONAL STATUS IN WOMEN 

WITH VERTEBRAL PAIN SYNDROME 

Orlyk T.V.

Summary. We studied the features of psycho-vegetative 
and psycho-emotional disorders in postmenopausal women 
with vertebral pain syndrome on the background pathology 
of the musculoskeletal system. The study involved 65 women 
aged 50-79 years with degenerative-dystrophic diseases of 
the spine (DDDS) and violations of structural and functional 
state of bone (osteopenia/osteoporosis). Features of psycho-
vegetative disorders were determined with help of Wayne, 
emotional state was assessed by the results of the depression 
scale DEPS.

The likely increase in psycho-vegetative disorders with 
age was determined in women with vertebral pain syndrome 
on the background and DDDS rate increase DEPS women 
with osteopenia/osteoporosis in the age group 70-79 years. 
Correlations between the pain and psycho-vegetative 
disorders index were established in women with vertebral 
pain syndrome on the background DDDS. In general, the 
severity of psycho-vegetative disorders and emotional 
disorders did not differ between the groups with DDDS and 
osteopenia/osteoporosis.

Key words: vertebral pain, psycho-vegetative disorders, 
emotional state questionnaire Wayne, scale DEPS, 
degenerative-dystrophic diseases of the spine, osteopenia, 
osteoporosis, women, postmenopausal.
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Участь адипокінів У регУляції кісткового 
ремоделювання при його порУшенні під дією 

глюкокортикоїдів
Павлов C.Б., Гончарова А.В., Кумечко М.В.

Харківська медична академія післядипломної освіти

Резюме. Вивчено рівень адипокінів у щурів із глюкокортикоїдною моделлю порушень ремоделяції кісткової тканини. Рі-
вень адипонектину в порівнянні з інтактними тваринами виявляється зниженим. Рівень вісфатину не змінюється. Це 
свідчить про безпосередню участь адипонектину в регуляції кісткового ремоделювання в процесі енергетичного ме-
таболізму. Ступінь участі вісфатину в цих процесах вимагає подальшого вивчення. 

Ключові слова: кісткове ремоделювання, глюкокортикоїди, адипонектин, вісфатин, кісткова тканина.

Вступ. У складних процесах регуляції ремо-
делювання кісткової тканини крім цитокінів – 
учасників сигнального шляху RANKL/RANK/
остеопротегерин беруть також участь і адипо-
кіни, наприклад, адипонектин та вісфатин. Най-
відоміша їх функція – регуляція прийому їжі та 
енергетичного обміну. 

Адипонектин є білковим гормоном, який се-
кретується переважно в жировій тканині, забез-
печує чутливість до інсуліну, він знижений у осіб 
з ожирінням та у хворих на діабет. Даний білок 
є одним із ключових білків-регуляторів найваж-
ливіших метаболічних і катаболічних процесів. 
Він впливає на вуглеводний і ліпідний обміни, 
бере участь у регуляції кров’яного тиску, запобі-
гає виникненню запальних процесів в ендотелії 
кровоносних судин [1]. Припускався негативний 
вплив адипонектину на кісткову масу та зв’язок 
його рівня з більш низькою кістковою масою.

Вісфатин – білок, що циркулює в кровотоці у 
вигляді мономерних і димерних форм і має влас-
тивості цитокіну й ферменту, що бере участь у 
біосинтезі нікотинамід-аденін-динуклеотиду. Ві-
сфатін синтезується переважно у вісцеральній 
жировій тканині. Він має інсулін-імітуючу дію, 
стимулюючи транспорт глюкози в периферичні 
тканини й гальмуючи продукцію глюкози гепа-
тоцитами. Подібно до інсуліну, вісфатін зв’язує 
інсуліновий рецептор і стимулює автофосфори-
лювання рецептора й фосфорилювання тирози-
ну інших білків, включаючи білки-субстрати ре-
цептора інсуліну. Цей адипокін має інші місця 
зв’язування з рецепторами клітинної поверхні, 
ніж інсулін, і не конкурує з ним [2].

Іншим важливим аспектом біологічної ролі 
вісфатіну є його імуномодуляторний ефект. Ра-

зом з адипоцитами, значна кількість циркулюю-
чого вісфатину виробляється макрофагами. При 
впливі на судинну стінку прозапальних агентів 
(наприклад, ліпопротеїдів низької щільності) 
експресія вісфатину макрофагами в місці пошко-
дження значно підвищується [3]. Рекомбінант-
ний вісфатин активізує лейкоцити й стимулює 
синтез цитокінів (ІЛ-1, ІЛ-6, ФНП-α) [4]. 

Актуальним на сьогодні є вивчення ролі ади-
покінів у регуляції кісткового метаболізму в умо-
вах його порушень.

Мета дослідження: дослідження рівнів ади-
понектину та вісфатину при порушеннях мета-
болізму кісткової тканини, викликаних дією глю-
кокортикоїдів.

Матеріали та методи дослідження
Експериментальне дослідження проводилось 

на 2 групах (по 50 тварин) білих щурів – самок 
віком 9 міс масою 210±30 г у відповідності із 
принципами Європейської конвенції про захист 
хребетних тварин (Страсбург, 1986) та “Загаль-
ними принципами експериментів на тваринах”, 
схваленими I Національним конгресом з біоети-
ки (Київ, 2001) [5].

Створення моделі експериментального по-
рушення ремоделювання кісткової ткани-
ни глюкокортикоїдами проводили шляхом вве-
дення дексаметазону фосфату 7,5 мг/кг ваги 
внутрішньом’язово двічі на тиждень упродовж 
місяця.

Контрольна група – інтактні тварини.
Проводились імуноферментні дослідження в 

сироватці крові. Визначення рівня адипонекти-
ну проводилося за допомогою набору BioVendor 
(Чехія), вісфатину – набором RayBio (США). 
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Кров для дослідження тварин брали із серця. Для 
знеболювання використовували хлороформ.

Порушення ремоделювання кісткової тка-
нини верифікувалося вимірюванням щільності 
кістки [6]. 

Математична обробка результатів була прове-
дена із застосуванням пакету статистичного ана-
лізу Statistica 6.0. Відмінності між порівнюваль-
ними показниками вважали достовірними, якщо 
значення вірогідності було більшим чи дорівню-
вало 95% (p<0,05).

Результати дослідження та їх обговорення
При дослідженні рівня адипонектину в щурів 

із глюкокортикоїдною моделлю порушення ре-
моделювання кісткової тканини виявилося, що 
медіана вмісту адипонектину в сироватці склала 
0,624 (0,581; 0,664) мкг/мл. Середній рівень ади-
понектину в щурів цієї групи був нижче, ніж у 
тварин контрольної групи (р<0,05) (табл.). 

таблиця. значення середніх рівнів адипонектину 
та вісфатину в щурів із глюкокортикоїдною мо-
деллю порушень ремоделювання кісткової тка-

нини

Групи Адипонектин, мкг/мл Вісфатин, нг/мл
К 0,663±0,008 141,606±8,69

ГК 0,631±0,007* 133,246±10,27
Примітка. * – (р<0,05) у порівнянні з контрольною гру-
пою.

При дослідженні рівня вісфатину медіана 
його вмісту в сироватці щурів із глюкокортикоїд-
ною моделлю порушення ремоделювання кістко-
вої тканини склала 141,305 (61,964; 186,968) нг/
мл. Середній рівень вісфатину в щурів цієї групи 
не відрізнявся від рівня тварин контрольної гру-
пи (табл.). 

Виміряна щільність кістки в щурів із глю-
кокортикоїдним порушенням ремоделювання 
кісткової тканини була зниженою в порівнянні 
з контрольною групою (1,41 г/см3 та 1,62 г/см3 

відповідно (p<0,05)).
Участь адипонектину в кістковому метаболіз-

мі обговорюється вже протягом деякого часу, але 
її характер досить складний та неоднозначний. 
Підвищені рівні адипонектину можуть справля-
ти руйнівний вплив на кістку шляхом підвищен-
ня рівня RANKL та інгібування продукції осте-
опротегерину, що підсилює кісткову резорбцію 
[7]. Деякі дослідження показали значне зворотне 
відношення між адипонектином та мінеральною 
кістковою щільністю, незалежною від маси тіла 
[8, 9]. Остеобласти мають адипокінові рецепто-

ри. Адипонектин посилює процеси проліферації, 
диференціації та мінералізації остеобластів [10]. 

У даному дослідженні знижений рівень ади-
понектину в щурів із глюкокортикоїдною мо-
деллю порушень кісткового метаболізму може 
бути пояснений прямим впливом глюкокорти-
коїдів на загальний енергетичний метаболізм, 
який складними взаємозв’язками комплексно ре-
гулює процеси ремоделяції кістки. При надмір-
ному тривалому надходженні глюкокортикоїдів 
до організму регуляторні механізми вичерпують 
адаптаційні резерви, знижується рівень адипо-
нектину і його активуючий вплив на остеоблас-
ти. Відбувається посилення процесів резорбції в 
балансі ремоделяції кісткової тканини. Незмін-
ний рівень вісфатину може свідчити про склад-
ність та неоднозначність його ролі в регуляції 
кісткового метаболізму. Подальші дослідження 
мають визначити ступінь участі в регуляторних 
взаємодіях кісткового та енергетичного метабо-
лізму як кожного окремого адипокіну, так і з ура-
хуванням їх взаємозв’язків. 

Висновки
У щурів із глюкокортикоїдною моделлю по-

рушень кісткового метаболізму знижується рі-
вень адипонектину в сироватці, рівень же вісфа-
тину залишається незмінним. Адипонектин як 
одна з ланок, що пов’язують енергетичний мета-
болізм із кістковим, має прямий звязок зі станом 
ремоделяції кістки. Вісфатин, на відміну від ньо-
го, має більш складні відносини з кістковим ме-
таболізмом.
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ABSTRACT

ADIPOKINES INVOLVEMENT IN THE 
REGULATION OF BONE REMODELING 

IN ITS DISORDER BY GLUCOCORTICOID 
ACTION

Pavlov S.B., Goncharova A.V., Kumechko M.V.

Adipokine levels in rats with glucocorticoid model of 
bone remodeling disorder has been studied. Adiponectin 
concentration is reduced compared to intact animals. Visfatin 
level is not changed. It indicates the direct involvement of 
adiponectin in the bone remodeling regulation by the energy 
metabolism. The degree of visfatin involvement to these 
processes requires further investigation. 

The aim. To investigate adiponectin and visfatin levels 
in bone metabolism disorders caused by the action of 
glucocorticoids.

Methods. We measured adiponectin and visfatin and 
bone mineral density in female rats (50 animals) with 
glucocorticoid model of bone metabolism disorder and intact 
female rats (50 animals). Rats were injected intramuscularly 
twice a week with 7,5 mg/kg body weight for four weeks. 
Intact rats were the control group. Rats were euthanized by 
chloroform and blood and bone tissue were collected.

The blood was analyzed for the levels of adiponectin 
and visfatin by enzyme-linked immunosorbent assay. 
Adiponectin was quantified using the Adiponectin assay 
distributed by BioVendor (Czech Republic). Visfatin was 
quantified using the Visfatin assay distributed by RayBio 
(USA). Bone mineral density was also measured.

Results. Adiponectin level in the group of rats with 
glucocorticoid disorder of bone remodeling was lower than 
adiponectin level in the group of intact rats. Visfatin level in 
the group of rats with bone remodeling disorder did not differ 
from such level in the group of intact rats. 

Bone mineral density in the group of rats with 
glucocorticoid disorder of bone remodeling was lower than  
that one in the group of intact rats (1,41 g/cm3 and 1,62 g/cm3 
respectively (p<0,05)).

Conclusions. Adiponectin concentration is reduced 
compared to intact animals. Visfatin level is not changed. It 
indicates the direct involvement of adiponectin in the bone 
remodeling regulation by the energy metabolism. The degree 
of visfatin involvement to these processes requires further 
investigation.

Key words: bone remodeling, glucocorticoids, 
adiponectin, visfatin, bone tissue.
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Согласно современным представлениям син-
дром раздраженного кишечника (СРК) являет-
ся биопсихосоциальным функциональным ки-
шечным расстройством, в основе которого лежит 
взаимодействие двух основных патогенетиче-
ских механизмов: психосоциального воздействия 
и сенсоромоторной дисфункции, т.е. нарушения 
висцеральной чувствительности и двигательной 
активности [1, 3]. Статистические выкладки при 
данном заболевании не могут претендовать на 
объективность, т.к. около 2/3 пациентов с прояв-
лениями СРК не обращаются к врачу, предпочи-
тая вести самостоятельную борьбу с его проявле-
ниями. В то же время предполагается, что боль-
ных с СРК около 23 млн., причем это количество 
увеличилось вдвое за последние 10 лет [5]. СРК – 
заболевание молодого возраста, пик которого при-
ходится на 20–40 лет с преобладанием числа жен-
щин среди данного контингента (в 2–4 раза пре-
вышают число мужчин). Пусковым механизмом 
синдрома рассматривают стресс, так как установ-
лена его очевидная связь с нарушениями функци-
онального состояния кишечника [1, 2]. Психосо-
матическую природу заболевания подтверждают 
многочисленные исследования. Последние иссле-
дования в области человеческой психики с учетом 
психологии Бурлана Ю. предполагают, что чело-
век рождается с определённым набором психоло-
гических качеств, которые могут быть развиты, а 
могут остаться на невысоком уровне. Каждое из 
этих качеств требует своей реализации, а нереа-
лизованные свойства накапливаются, приводя к 
дисбалансу биохимические процессы в головном 
мозге и, как следствие, могут выливаться в сома-
тические заболевания [4, 6]. 

Первое упоминание о данном состоянии было 
описано в 1871 г. Da Costa J., который охаракте-
ризовал СРК как “мукозный энтерит”. В 1892 г. 
Osler W. описал основные проявления этого за-
болевания, назвал его “слизистым колитом”, и 
при этом отметил связь причин его возникнове-
ния с истерией и депрессией. 

Уже в 1929 г. Bockus H. для характеристи-
ки подобного клинического состояния предло-
жил использовать термин “синдром раздражен-
ной толстой кишки”, который длительное время 
не находил поддержки среди клиницистов. Его 
довольно часто заменяли понятиями “спазмиро-
ванная толстая кишка”, “спастический колит”, 
“невроз толстой кишки”, “дискинезия толстой 
кишки”, “функциональная энтероколонопатия”, 
“нервная диарея” и др. 

Предположение о единстве патогенеза опре-
деленного набора кишечных симптомов и не-
обходимости выделения их в самостоятельный 
синдром впервые возникла у Chaudhary N.A. и 
Truelove S.P. в 1962 году. В 1978 г. Manning А. 
сформулировал основные диагностические кри-
терии заболевания, что позволило выделить его 
в самостоятельную клиническую форму. Имен-
но они стали основой разработанных рекомен-
даций группы международных экспертов по ди-
агностике и лечению СРК и получили обозначе-
ние “Римских критериев I” (1988 г.). В дальней-
шем эти критерии пересматривались дважды – в 
1999 г. (Римские критерии II) и в 2006 г. (Рим-
ские критерии III). 

К основным клиническим проявлениям забо-
левания относят: рецидивирующую абдоминаль-
ную боль или чувство дискомфорта, которые воз-

УДК 616.34–008.6

терапевтическая мишень при синдроме 
раздраженного кишечника

Пасиешвили Л.М., Андруша А.Б.

Харьковский национальный медицинский университет

Резюме. Цель – определить возможность формирования остеодефицита у больных с синдромом раздраженного кишеч-
ника (СРК). Определяли показатели костного ремоделирования: тартратрезистентную кислую фосфатазу (ТРКФ) 
– маркер костной резорбции и костный изофермент щелочной фосфатазы (КИЩФ) – маркер костного формиро-
вания. Состояние костной ткани оценивалось при помощи ультразвуковой денситометрии. У 81,5% больных мы 
выявили дисбаланс костного ремоделирования за счет преобладания костной резорбции над образованием новой 
кости. ТРКФ соответствовал 2,97±0,18 ед. Боданского при норме – 0,97±0,12 ед. КИЩФ был снижен и составил 
60,4±4,6% против контроля – 71,3±8,1%. Денситометрическое обследование выявило у 51,9% пациентов остеопе-
нию разной степени выраженности, снижение Z-показателя и индекса прочности костной ткани. 
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никают не менее 3 дней в месяц в течение по-
следних трех месяцев; данная боль уменьшает-
ся после дефекации. При этом отмечается не-
нормальная частота стула (менее трех испраж-
нений в неделю или более трех испражнений в 
день) и ненормальная форма стула (твердый или 
неоформленно-водянистый), сопровождающий-
ся натуживанием при дефекации и/или чувством 
неполного опорожнения с выделением слизи. 
Данные критерии должны регистрироваться не 
менее 3 последних месяцев и не позднее 6 меся-
цев перед постановкой диагноза.

Длительный или постоянный дискомфорт в 
животе, изменения стула и диспепсические рас-
стройства могут стать тем отправным пунктом, 
который спровоцирует органические изменения, 
усугубляя течение основного заболевания. Так, 
можно предположить, что при СРК, местом при-
ложения которого является толстый кишечник, 
отмечается нарушение всасывания таких состав-
ляющих, как витамины группы В, витамин D, 
кальций и ряд других.

Целью работы было определить возмож-
ность формирования остеодефицита у больных 
с СРК путем оценки показателей маркеров ремо-
делирования кости и денситометрического ис-
следования. 

Материалы и методы исследования
Под наблюдением находилось 27 больных 

с СРК, а именно женщин (23–85,2%) в возрас-
те от 24 до 39 лет и длительностью заболевания 
от года до 12 лет. Диагноз СРК устанавливали с 
учетом Римских критериев III пересмотра. Кон-
трольная группа была представлена 20 практи-
чески здоровыми пациентами, репрезентативны-
ми по основным параметрам по сравнению с ос-
новной группой. Определяли маркеры костного 
ремоделирования: тартратрезистентную кислую 
фосфатазу (ТРКФ) – показатель костной резорб-
ции и костный изофермент щелочной фосфата-
зы (КИЩФ) – маркер костного формирования – 
биохимическим методом по методике Боданско-
го. Для оценки состояния костной ткани и диа-
гностики остеодефицитных состояний исполь-
зовали метод ультразвуковой денситометрии 
(пяточный ультразвуковой денситометр LUNAR 
Achilles express, США, 2008). Статистическая 
обработка полученных результатов проводилась 
с помощью факторного и регресионно-корреля-
ционного анализа программы Statgraphics 3.0 со-
гласно с встроенными алгоритмами.

Результаты и их обсуждение 
Из 27 обследованных больных клинические 

проявления СРК с запором (шероховатый или 
твердый стул) были установлены в 29,6% случа-
ях. У 51,9% пациентов данное заболевание про-
являлось диареей с кашицеобразным или водя-
нистым стулом. Длительность заболевания на 
момент обследования составляла от года  до 12 
лет. В 55,6% случаях возникновению заболева-
ния предшествовали различные проявления не-
врастенического синдрома, у 25,9% – кишечная 
инфекция, а 18,5% больных указать на возмож-
ную причину возникновения СРК не смогли. До-
вольно часто (37,0% пациентов) появление запо-
ров при СРК больные связывали с некомфорт-
ными условиями туалета на рабочем месте, где 
отсутствие элементарных гигиенических норм 
препятствовало акту дефекации.  

70,4% больных длительное время не обраща-
лись к врачу с проблемой нарушенного стула и 
лечились самостоятельно, используя диетиче-
ские рекомендации и симптоматические препа-
раты: при запорах – слабительные, при поносах 
– противодиарейные средства.

Проведенные скрининговые тесты (клини-
ческий анализ крови, острофазовые показатели, 
протеинограмма, трансаминазы сыворотки кро-
ви, кал на скрытую кровь, бактериологическое 
исследование кала и др.), а также инструмен-
тальные методы исследования (ректосигмоидо-
скопия, колоноскопия или ирригоскопия) позво-
лили исключить органическую патологию. 

Однако дальнейшее исследование показало, 
что у 81,5% больных при определении маркеров 
ремоделирования костной ткани были установле-
ны изменения, указывающие на наличие дисба-
ланса костного ремоделирования за счет  преобла-
дания костной резорбции над образованием новой 
кости. Так, показатель костной резорбции (ТРКФ) 
превышал показатели нормы и соответство-
вал 2,97±0,18 единицам Боданского при норме – 
0,97±0,12 ед. Показатель формирования костной 
ткани (КИЩФ) был снижен и составил 60,4±4,6% 
против контроля – 71,3±8,1%. Денситометриче-
ское обследование позволило выявить у 51,9% па-
циентов остеопению разной степени выраженно-
сти. Z-показатель в среднем в группе больных с 
остеодефицитом составил –2,18±0,09 SD. Индекс 
прочности костной ткани в данной группе боль-
ных был меньше на 25,1% в сравнении с группой 
практически здоровых пациентов.  Учитывая воз-
раст больных и отсутствие  кальцийзависимых за-
болеваний (артериальной гипертензии, сахарного 
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диабета, заболеваний щитовидной железы и др.), 
можно говорить о негативном влиянии СРК на 
процессы  ремоделирования костной ткани, меха-
низм формирования которых, скорее всего, явля-
ется результатом нарушения всасывания кальция 
и витамина D. Таким образом, при СРК с функ-
циональным характером патологии возникают из-
менения в показателях ремоделирования костной 
ткани, что может бать результатом формирования  
дистрофических изменений в стенке кишечника.

Выводы 
У больных с СРК, несмотря на функциональ-

ный характер заболевания, формируются измене-
ния в показателях ремоделирования костной тка-
ни, что приводит к развитию остеопенических со-
стояний. Использование денситометрии в качестве 
скринингового метода у больных с СРК дает воз-
можность проводить раннюю диагностику указан-
ных состояний. Больным с синдромом раздражен-
ного кишечника с профилактической целью следу-
ет проводить коррекцию диеты, направленную на 
профилактику остеопенических состояний.
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Резюме. Мета – визначити можливість формуван-
ня остеодефіциту у хворих із синдромом подразненої 

кишки (СПК). Визначали показники кісткового ремоде-
лювання: тартратрезистентну кислу фосфатазу (ТРКФ) 
– маркер кісткової резорбції й кістковий ізофермент 
лужної фосфатази (КІЛФ) – маркер кісткового форму-
вання. Стан кісткової тканини оцінювався за допомогою 
ультразвукової денситометрії. У 81,5% хворих ми вияви-
ли дисбаланс кісткового ремоделювання за рахунок пере-
важання кісткової резорбції над утворенням нової кістки. 
ТРКФ відповідав 2,97±0,18 од. Боданського при нормі – 
0,97±0,12 од. КІЛФ був знижений і склав 60,4±4,6% про-
ти контролю – 71,3±8,1%. Денситометричне обстеження 
виявило в 51,9% пацієнтів остеопенію різного ступеня 
вираженості, зниження Z-показника й індексу міцності 
кісткової тканини. 

Ключові слова: синдром подразненої кишки, ремоде-
лювання кісткової тканини, остеопенічний синдром.

THERAPEUTIC TARGETS IN IRRITABLE 
BOWEL SYNDROME

Pasieshvili L.M., Andrushа A.B.

Kharkiv National Medical University

Summary. The aim – to determine the possibility of 
forming of osteodeficiency in patients with irritable bowel 
syndrome (IBS) by assessing the performance of markers 
of bone remodeling and densytometric study. Methods: we 
observed 27 patients with IBS, among them – 23 women. 
Measured markers of bone remodeling: tartrat-resistant acid 
phosphatase (TRAP) – an indicator of bone resorption and 
bone isoenzyme of alkaline phosphatase (BIAF) – a marker 
of bone formation. To assess bone state and diagnostics of 
osteodeficiency states we have used the method of ultrasonic 
densytometry. The study showed that 81,5% of patients had 
imbalance of bone remodeling due to the predominance of 
bone resorption over formation of new bone. Thus, the rate 
of bone resorption (TRAP) exceeded performance standards 
and adequate 2,97±0,18 units of Bodansky, at healthy people 
– 0,97±0,12 units. Indicator of bone formation (BIAF) 
has been reduced to 60,4±4,6% vs control – 71,3±8,1%. 
Densytometry identified in 51,9% of patients with 
osteopenia of varying severity. Z-average figure in the group 
of patients with osteodeficiency was (-2,18)±0,09 SD. The 
index of bone strength in this group of patients was reduced 
on 25,1% in comparison with a group of healthy patients. 
Conclusions: рatients with IBS, despite the functional 
nature of the disease, have changes in bone remodeling that 
leads to the development of osteopenic conditions. Using 
densytometry as a screening method in patients with IBS 
gives possibility to establish diagnosis of these conditions. 

Key words: irritable bowel syndrome, bone remodeling, 
osteopenic syndrome.
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значения баланса остеотропных макро-  
и микроэлементов в корригирУющей терапии 

остеопоротических нарУшений при ювенильном 
ревматоидном артрите

Прохоров Е.В., Ходанич Н.А.

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецк

Резюме: в работе, на основании обследования 54 больных с суставной формой ювенильного ревматоидного артрита, 
представлены характер нарушений и результаты коррекции дисбаланса остеотропных макро- и микроэлементов и 
кальциевого гомеостаза. Показана эффективность назначения препарата “Кальций-D3 Никомед”

Ключевые слова: ювенильный ревматоидный артрит, макро- и микроэлементы, коррекция.

Введение
В последние годы в Украине наблюдается от-

четливая тенденция к увеличению числа систем-
ных заболеваний соединительной ткани, в т.ч. и 
такого серьезного заболевания как ювенильный 
ревматоидный артрит ЮРА. Ввиду распростра-
ненности заболевания, полиорганности пораже-
ния, тяжести состояния и его прогредиентного 
течения, нередкой резистентности к традицион-
ной терапии и связанной с этим быстрой инва-
лидизацией, изучение вопросов, посвященных 
ЮРА, является одной из актуальных проблем 
детской и подростковой ревматологии. Имен-
но поэтому вполне обосновано повысился науч-
но-практический интерес педиатров к проблеме 
остеопороза (ОП) как одного из важных звеньев 
патогенеза ЮРА. Наряду с очевидной ролью им-
мунных механизмов в развитии и прогрессиро-
вании остеопоротических нарушений при су-
ставной форме ювенильного ревматоидного ар-
трита (СФ ЮРА) самое непосредственное зна-
чение имеют закономерно обнаруживаемые на-
рушения кальциево-фосфорного и связанного с 
ним D-витаминного обмена [5, 3, 7]. При этом 
весьма важно, что на процессы ремоделирова-
ния костной ткани при СФ ЮРА существенное 
влияние оказывает состояние баланса т.н. осте-
отропных макро- (кальция, фосфора и магния) и 
микроэлементов, таких как марганец, цинк, йод, 
железо, селен и др. [1, 6].

Целью настоящего исследования явилось из-
учение у больных с СФ ЮРА частоты регистра-
ции и характера сдвигов основных, в т.ч. ранее 
не изученных, остеотропных макро- и микроэле-
ментов, которые участвуют в метаболизме кост-
ной ткани.

Материалы и методи
В начале исследования у всех пациентов тра-

диционно изучали состояние кальциево-фосфор-
ного обмена как основополагающего в метабо-
лизме костной ткани. При этом важно заметить, 
что изучение кальциево-фосфорного баланса, 
равным образом как и исследование других важ-
ных остеотропных макро- и микроэлементов, 
проводилось у детей после первого года заболе-
вания, т.е. с верифицированным диагнозом СФ 
ЮРА. С этой целью у 54 больных, со средним 
значением длительности заболевания 3,8±0,62 
лет, определяли содержание кальция общего (Ca 
общ.), ионизированного (Ca ион.), фосфора не-
органического (P неорг.) в сыворотке крови, а 
также суточную экскрецию кальция и фосфора 
с мочой. Полученные при обследовании боль-
ных средние показатели сопоставляли с таковы-
ми, установленными у здоровых детей контроль-
ной группы.

Всем больным наряду с клиническим обсле-
дованием проводили общепринятые лаборатор-
ные исследования, стандартную рентгеногра-
фию вовлеченных в процесс суставов с опреде-
лением стадии костно-хрящевой деструкции по 
Штейнброкеру, а также ультразвуковую остео-
денситометрию.

Для определения концентрации макро- и ми-
кроэлементов у больных использовали прикор-
невую часть волос длиной 3–4 см. Исследова-
ния проводились на базе диагностического цен-
тра “Биотическая медицина” (г. Донецк). Для 
определения содержания макро- и микроэлемен-
тов использовали метод атомно-абсорбционной 
спектрометрии (AAS) с использованием спек-
трометра IRIS Intrepid II XDL, а также методом 
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атомно-эмиссионной спектрометрии в индуктив-
но связанной плазме (ICP AES). Метод AAS по-
лучил наибольшее распространение для опреде-
ления в т.ч. и низких концентраций элементов. 
Основан на регистрации спектра света, который 
поглощают активизированные высокой темпера-
турой атомы. Суть второго метода ICP AES за-
ключается в том, что изучаемую пробу распыля-
ют в индуктивно-связанную аргоновую плазму 
при температуре от 6000 до 9700°С. В этих ус-
ловиях для каждого атома характерен индивиду-
альный спектр излучения, по которому происхо-
дит идентификация элемента, а по интенсивно-
сти излучения определяется его концентрация. 
При этом учитывали, что вещества, содержащи-
еся в зоне роста волос, несут интегральную ин-
формацию о минеральном обмене и лишены воз-
можности возвращения в основной метаболиче-
ский пул организма.

Примечательно, что среди возможных для ис-
следования биосубстратов (кровь, моча, волос и 
др.), определение таких элементов как фосфор (P), 
магний (Mg), цинк (Zn), селен (Se), стронций (Sr), 
йод (I), кадмий (Cd) и др., предпочтительно осу-
ществлять именно в волосах [4, 7].

Всего у обследованных пациентов изучено 
содержание 27 химических элементов, включая 
алюминий (Al), бор (B), железо (Fe), йод (I), ка-
лий (K), кальций (Ca), кобальт (Co), кремний (Si), 
магний (Mg), марганец (Mn), медь (Сu), цинк 
(Zn), свинец (Pb), фосфор (P) и др. Полученные 
при обследовании больных результаты сравнива-
ли с нормативными показателями (с учетом воз-
раста и пола детей) с последовательной трактов-
кой полученных данных в виде снижения или 
повышения концентрации элемента либо нару-
шения взаимоотношения между элементами. 

Результаты исследования
Выяснилось, что при СФ ЮРА закономер-

но регистрируются те или иные, чаще умерен-
ные, нарушения, характеризующие содержание 
макроэлементов, отражающих кальциево-фос-
форный обмен. В частности, отмечено отчет-
ливое снижение содержания кальция как обще-
го (2,35±0,06 ммоль/л), так и ионизированного 
(1,17±0,03 ммоль/л), однако эти показатели не 
достигали пределов статистической достовер-
ности величин, установленных у здоровых де-
тей (2,44±0,05 ммоль/л и 2,15±0,06 ммоль/л, со-
ответственно). Наряду с выявленными измене-
ниями у больных имело место статистически су-
щественное повышение уровня экскреции каль-

ция с мочой (4,27±0,42 г/сут), по сравнению с со-
ответствующим показателем детей контрольной 
группы (2,69±0,63 г/сут).

Нормальные значения общего кальция в сы-
воротке крови у больных с СФ ЮРА имели ме-
сто только в 18,5% случаев (у 10 из 54), умерен-
но сниженные – у 31 пациента (57,5%). Приме-
чательно, что практически у каждого четвертого 
больного (13–24,0%) установлены существенно 
сниженные показатели кальция в сыворотке кро-
ви. Таким образом, полученные результаты сви-
детельствуют о достаточно высокой частоте ре-
гистрации при СФ ЮРА гипокальциемии, кото-
рая суммарно установлена у 44 больных (81,5%).

В свете решаемых задач особого внимания 
и обсуждения заслуживают те микроэлементы, 
которые имеют непосредственное отношение к 
процессам метаболизма костной ткани.

В процессе исследования выяснилось, что сре-
ди рассматриваемых элементов средний показа-
тель содержания меди (Cu) составил – 8,45±0,72 
мг/дм3 (в контроле 11,5±0,032 мг/дм3), селена 
(Se) – 1,13±0,05 мг/дм3 (в контроле 1,54±0,03 мг/
дм3), стронция (Sr) – 2,5±0,03 мг/дм3 (в контроле 
1,90±0,22 мг/дм3), марганца (Mn) – 0,41±0,0071 
мг/дм3 (в контроле 0,63±0,007 мг/дм3) и цинка 
(Zn) – 168,0±18,76 мг/дм3 (в контроле 200,0±1,9 
мг/дм3) имели отчетливую тенденцию к сниже-
нию.

Не менее принципиальное значение приоб-
ретает анализ содержания в волосах обследо-
ванных больных макро- и микроэлементов, так-
же весьма важных для характеристики процессов 
костного метаболизма. В первую очередь, следу-
ет констатировать косвенное подтверждение ра-
нее установленной гипокальциемии. В частно-
сти, снижение содержания кальция в сыворотке 
крови больных сопровождалось его отчетливым 
(в 2,4 раза) снижением в волосах, сравнительно 
с соответствующим показателем здоровых детей 
(657,2±31,56 мг/дм3 и 850,0±47,6 мг/дм3, соответ-
ственно).

Кроме того, выполненное исследование по-
зволило установить также тенденцию к сни-
жению в волосах концентрации йода (2,28±0,8 
мг/дм3, в контроле 3,4±0,11 мг/дм3) и железа 
(10,6±1,22 мг/дм3 и 12,4±2,12 мг/дм3, соответ-
ственно). Как известно, йод является незамени-
мым компонентом тироксина и трийодтирони-
на, которые имеют очень большой спектр связей 
со всеми известными гормонами и принимают 
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непосредственное участие в регуляции роста, а 
также физического и полового развития [7].

Установленные изменения у больных с СФ 
ЮРА в виде частой регистрации гипокальцие-
мии определили целесообразность проведения 
коррекции нарушенных процессов путем назна-
чения в комплексе традиционной терапии основ-
ного заболевания комбинированного препарата 
“Кальций-D3 Никомед”.

Назначение данного препарата при суставной 
форме ЮРА обосновано, прежде всего, необхо-
димостью создания положительного кальциево-
го баланса с последующим устранением условий 
для активации паратиреоидного гормона, под-
держания нормального содержания витамина D 
и уменьшения негативного влияния противорев-
матических препаратов на всасывание кальция и 
процессы метаболизма костной ткани и др. Пре-
парат “Кальций-D3 Никомед” назначали боль-
ным по 1–2 таблетки (в зависимости от возраста) 
на протяжении 30 дней.

На фоне проводимой общепринятой терапии 
СФ ЮРА, с параллельной коррекцией остеопо-
ротических нарушений у обследованных паци-
ентов, наряду с клиническим улучшением, отме-
чена положительная динамика лабораторных по-
казателей, характеризующих состояние кальци-
евого обмена. В частности, в результате прове-
денной коррекции зарегистрировано существен-
ное нарастание кальция общего в сыворотке кро-
ви: с 2,11±0,06 ммоль/л – в момент назначения 
коррекции до уровня 2,36±0,01 ммоль/л – после 
ее завершения. Равным образом, отмечено уве-
личение содержание кальция ионизированного с 
1,17±0,03 ммоль/л до 1,21±0,04 ммоль/л, что уже 
практически не отличалось от уровня, установ-
ленного у здоровых детей контрольной группы 
(1,22±0,04 ммоль/л).

Параллельно наблюдалась тенденция к на-
растанию содержания фосфора неорганическо-
го в сыворотке крови. До начала коррекции его 
средний показатель составил 1,50±0,02 ммоль/л, 
а после ее окончания – 1,53±0,07 ммоль/л (в кон-
троле 1,57±0,08 ммоль/л). Кроме того, установ-
лено заметное снижение показателя общей ще-
лочной фосфатазы: с 173±12,6 МЕ/л до 161±11,7 
МЕ/л. Положительно и то, что на фоне назна-
чения препарата “Кальций-D3 Никомед” суще-
ственно уменьшилась потеря кальция с мочой: 
от 4,27±0,46 ммоль/сут до коррекции к показате-
лю 3,67±0,42 ммоль/сут. Менее выраженная ди-
намика констатирована по данным экскреции с 

мочой фосфора неорганического: с 45,05±3,12 
ммоль/сут до 44,85±3,68 ммоль/сут, соответ-
ственно.

Таким образом, после проведения коррек-
ции, в первую очередь, следует констатировать 
восстановление уровня кальция общего и иони-
зированного в сыворотке крови. Наряду с этим, 
установлено повышение уровня общей ще-
лочной фосфатазы, что также, однако косвен-
но, свидетельствует о положительном влиянии 
“Кальций-D3 Никомед” на баланс скорости вос-
становления  процессов остеогенеза [2, 4]. При 
этом нормальные показатели содержания каль-
ция отмечены в 38,5% случаев, что оказалось 
практически в 2 раза больше, чем до проведения 
коррекции (18,5%). Кроме того, существенно (до 
61,5%) увеличилась удельная значимость паци-
ентов с умеренно сниженным содержанием каль-
ция общего в сыворотке крови за счет количества 
больных (34,0%), у которых до коррекции имели 
место значительно сниженные показатели.

Повторное исследование, выполненное через 
1 месяц, свидетельствовало и о практически нор-
мализовавшемся содержании кальция в волосах 
обследованных больных: с 657,2±31,56 мг/дм3 до 
765,2±47,6 мг/дм3, а также практически их полное 
восстановление уровня марганца, йода и цинка.

Выводы. Включение в комплекс традицион-
ной терапии СФ ЮРА комбинированного препа-
рата “Кальций-D3 Никомед”, оказывает позитив-
ное влияние на костный метаболизм в виде су-
щественного улучшения показателей кальциево-
го обмена, восстановления нарушенного балан-
са важных остеотропных макро- и микроэлемен-
тов.

Подчеркивая практическую значимость ис-
следования важно отметить, что терапевтиче-
скую дозу препарата “Кальций-D3 Никомед” це-
лесообразно назначать в течение 1 месяца, а во-
прос о пролонгации его использования на более 
длительный срок (до 1,5–2 месяцев) необходимо 
решать индивидуально, с учетом не только со-
держания кальция, но и его антагонистов, пре-
жде всего марганца, йода, цинка.
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значення остеотропних макро- 
і мікроелементів та корекція при 

ювенільномУ ревматоїдномУ 
артриті

Прохоров Є.В., Ходаніч Н.О.

Донецький національний медичний 
університет ім. М. Горького

Резюме. У роботі на підставі обстеження 54 хворих із 
суглобовою формою ювенільного ревматоїдного артриту 
представлені характер порушень та результати корекції 
дисбалансу остеотропних макро- й мікроелементів і 
кальцієвого гомеостазу. Показана ефективність призна-
чення препарату “Кальцій-D3 Нікомед”.

Ключові слова: ювенільний ревматоїдний артрит, ма-
кро- і мікроелементи, корекція.

BALANCE OF MACRO- AND 
MICROELEMENTS AND IT IS CORRECTION 

AT JUVENILE RHEUMATOID ARTHRITIS

Prochorov E.V., Khodanich N.A.

Donetsk national medical university

Summary. In process on the basis of inspection 54 patients 
with of JRA character of violations and results of correction 
of disbalance are presented macro- and microelements and 
calcium homoeostasis. Efficiency of setting of preparation of 
“Calcium-D3 Nycomed” is shown.

Key words: juvenile rheumatoid arthritis, macro- and 
microelements, correction. 
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Вступ. Проблема недиференційованої дис-
плазії сполучної тканини (НДСТ) викликає 
останнім часом велику зацікавленість лікарів у 
зв’язку з її широкою поширеністю, різноманіт-
ністю проявів і прогресуванням форм, які несво-
єчасно діагностуються [1, 2]. Так, за даними різ-
них авторів, частота виявлення синдрому НДСТ 
складає від 26 до 80% [4, 5]. При цьому від 74 
до 85% дітей шкільного віку мають окремі озна-
ки НДСТ [6]. Одними з найбільш частих проявів 
НДСТ, які реєструються у 80% випадків, є різно-
манітні диспластикозалежні зміни кісткової тка-
нини (КТ) [7], які мають тяжкий перебіг і вира-
жені косметичні дефекти, що обумовлює не тіль-
ки медичну, але й соціальну значимість, погір-
шуючи якість життя й психоемоційний стан хво-
рих, серед яких переважають діти пре- й пубер-
татного віку. Доведено, що в патогенезі кістко-
вих проявів НДСТ насамперед лежить неповно-
цінність колагену I типу. Це може призводити до 
недостатнього включення солей кальцію й фос-
фору в матрикс кістки, що у свою чергу супрово-
джується зниженням міцності КТ з подальшим 
формуванням відповідних ускладнень [8, 9]. 

Таким чином, ураховуючи високу пошире-
ність НДСТ, зростання числа структурно-функ-
ціональних порушень КТ, недостатню мінера-
лізацію й ремоделювання КТ у дітей із НДСТ, 
негативний вплив різноманітних чинників на-
вколишнього середовища, вона безумовно є ак-
туальною проблемою сучасної педіатрії.

Мета дослідження – визначення найбільш 
впливових факторів ризику формування остеопе-

нічних порушень у дітей шкільного віку з неди-
ференційованою дисплазією сполучної тканини.

Матеріал та методи дослідження
Проведено комплексне обстеження 720 дітей 

(311 хлопчиків і 409 дівчаток) з діагностованим 
та біохімічно підтвердженим синдромом НДСТ 
віком 9–16 років, які знаходились під наглядом 
у Харківському міському лікувально-діагностич-
ному центрі метаболічних захворювань кістко-
вої тканини в дітей. У 98,7% дітей із НДСТ були 
виявлені диспластикозалежні зміни кістково-
м’язової системи, серед яких найчастіше зустрі-
чаються різні види порушення постави (80,7%), 
плоска стопа (57,2%), сколіотична деформа-
ція хребта (46,5%), деформації грудної клітини 
(42,1%), порушення прикусу (37,6%) та викрив-
лення носової перегородки (18,75%) та синтро-
пія цих постуральних порушень.

Структурно-функціональний стан КТ (СФС 
КТ) оцінювали за методом ультразвукової денси-
тометрії на апараті “Sonost 2000” (Корея) із про-
веденням подальшого аналізу показників з ура-
хуванням регіональних стандартів [10].

При оцінці СФС КТ за показниками ультраз-
вукової денситометрії встановлено, що в 62,1% 
дітей із НДСТ має місце зниження індексу міц-
ності КТ, вони склали основну групу. При цьо-
му, в 43,8% із цих дітей діагностовано остеопе-
нію (ОП) І ступеня тяжкості, в 47,5% – ОП ІІ сту-
пеня та у 8,7% дітей – ОП ІІІ ступеня тяжкості. У 
групу порівняння увійшли діти із НДСТ без по-
рушень СФС КТ (37,9% дітей).

УДК: 616–053.5–018.2–007.17–036:616.71–007.234

стратифікація факторів ризикУ формУвання 
остеопенії в дітей з дисплазією сполУчної 

тканини
Фролова Т.В., Охапкіна О.В., Терещенкова І.І., Коліушко К.Г.

Харківський національний медичний університет

Резюме. В работе на основании проведенного многофакторного анализа среди 120 факторов генеалогического, биологи-
ческого, семейного анамнеза, социально-бытовых условий проживания ребенка, клинических, фенотипических при-
знаков дисплазии соединительной ткани, а также показателей процессов коллагенообразования выявлены наиболее 
информативные факторы высокого риска развития остеопении у детей с нарушением фибриллогенеза. Установлено, 
что при наличии у ребенка полиорганной соматической патологии, выраженного астенического телосложения и па-
тологических нарушений со стороны биохимических маркеров обмена коллагена (оксипролин, ІІІ фракция глюкоза-
мингликансульфатов) риск формирования остеопении составляет 98,8%, что необходимо учитывать при ведении па-
циентов с дисморфогенезом соединительной ткани.

Ключевые слова: дети, остеопения, недифференцированная дисплазия соединительной ткани, факторы риска.
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До об’єму дослідження увійшло 120 факторів 
генеалогічного, біологічного, сімейного анамне-
зу, соціально-побутових умов мешкання дитини, 
клінічних, зокрема фенотипічних ознак НДСТ, 
серед яких було проведено градацію факторів 
ризику щодо формування ОП. Фактори ризику 
вивчали із застосуванням методу порівняльного 
аналізу на підставі достовірних відмінностей у 
основній групі та групі порівняння шляхом об-
числення коефіцієнтів відносного та атрибутив-
ного ризику (ВР, АР) та показників відношення 
шансів (ВШ) [11].

Градація коефіцієнтів ВР, АР та показни-
ка ВШ згідно значень їх величин, які віддзер-
калюють ступінь ризику, проводили на підста-
ві сигмальних відхилень. Низький ступінь ризи-
ку формування ОП у дітей із НДСТ визначався у 
випадках величин Х–1S, середній – Х±1S та ви-
сокий ступінь ризику – при значеннях Х+1S.

Дослідження виконані з урахуванням міжна-
родних біоетичних стандартів щодо згоди бать-
ків на участь дитини в обстеженні.

Результати та їх обговорення
На підставі достовірних відмінностей меди-

ко-біологічних та соціально-гігієнічних, дис-
пластикозалежних та клінічних ознак у ді-
тей основної групи та групи порівняння із 120 
(100%) факторів було відібрано 58 (48,3±3,6%), 
які мають найбільш високу інформаційну цін-
ність. За 62 (51,7±4,0%) факторами, які зали-
шилися, статистично достовірних відмінностей 
встановлено не було, що дозволило виключити 
їх з подальшого дослідження. Саме це забезпе-
чило проведення більш поглибленого статистич-
но достовірного пошуку найбільш вагомих та ін-
формативних предикторів формування високого 
ризику розвитку ОП у дітей НДСТ.

На підставі визначення значень ВР було ви-
явлено 14 факторів високого ступеня ризику 
(ВР>6,0) формування ОП у дітей із НДСТ, які 
включали вік матері на момент народження ди-
тини понад 40 років (ВР=8,76), обтяжений сі-
мейний анамнез (за НДСТ) з боку 2 батьків 
(ВР=10,75) або одного з батьків (ВР=7,53), вжи-
вання матір’ю під час вагітності міцних алкоголь-
них напоїв (ВР=7,94), мешкання дитини в еколо-
гічно несприятливих районах (ВР=7,12), наяв-
ність у дитини синтропії 4 або більше (ВР=8,09), 
3 (ВР=6,94) та 2 (ВР=6,22) диспластикозалежних 
вісцеральних захворювань, наявність у дити-
ни гіпермобільності суглобів (не менше 6 балів 
за шкалою Бейтона) (ВР=7,88), наявність посту-
ральних порушень (ВР=7,44), астенічна статура 

в дитини зі збільшенням лінійного зросту більш 
ніж на 2 сигмальних відхилення (ВР=9,10), на-
явність гіпереластозу шкіри (ВР=8,36), а також 
біохімічних маркерів неповноцінності процесів 
колагеноутворення: підвищення добової екскре-
ції оксипроліну більш ніж на 50% (ВР=11,04) та 
зниження ІІІ фракції глюкозамінглікансульфатів 
(ВР=8,00).

Середній ступінь відносного ризику щодо 
формування ОП у дітей із НДСТ (ВР від 2,50 до 
6,00) мали 36 факторів, до низького ступеня ри-
зику (ВР<2,50) віднесли 8 факторів. Показник 
ВР визначає відносну значущість тих або інших 
показників, а за числовими значеннями ВР не-
можливо проводити точну оцінку впливу ознаки/
фактора на здоров’я дитячої популяції. 

З метою об’єктивізації здобутої інформації та 
визначення цінності факторів ризику щодо фор-
мування ОП у дітей з порушенням фібрилоге-
незу використовували коефіцієнти АР. Саме цей 
показник відображає пропорцію всіх несприят-
ливих факторів, які очікуються серед окремої ди-
тячої популяції (в нашому дослідженні – діти із 
НДСТ), що підвищує їх точність. Величини АР 
віддзеркалюють частку випадків формування 
ОП серед пацієнтів з наявністю синдрому НДСТ, 
що виникає під впливом тих чи інших факторів 
та знаходиться в прямій залежності від ступеня 
ризику.

На підставі проведеного аналізу встановлено, 
що в дітей з наявністю синдрому НДСТ високий 
ризик розвитку ОП (АР>47,9%) слід очікувати у 
тих, що мають 10 факторів ризику, тобто 4 фак-
тори (з когорти факторів ВР) були відсіяні із гру-
пи найбільш впливових. Більшість факторів ви-
сокого ризику (8 із 10) стосуються особливостей 
клінічного перебігу диспластичного синдрому, а 
саме: наявність у дитини синтропії 4 або більше 
(АР=68,0), 3 (АР=55,4) та 2 (ВР=51,3) дисплас-
тикозалежних вісцеральних захворювань, на-
явність у дитини гіпермобільності суглобів (не 
менше 6 балів за шкалою Бейтона) (ВР=57,5), на-
явність постуральних порушень (АР=67,6), асте-
нічна статура в дитини зі збільшенням лінійно-
го зросту на більш ніж 2 сигмальних відхилення 
(АР=59,1), а також біохімічних маркерів непо-
вноцінності процесів колагеноутворення: підви-
щення добової екскреції оксипроліну більш ніж 
на 50% (АР=81,4) та зниження ІІІ фракції глюко-
замінглікансульфатів (АР=78,9), а також 2 факто-
рів, які стосуються соціально-сімейного анамне-
зу: обтяжений сімейний анамнез за НДСТ з боку 
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2 батьків (АР=50,3) та мешкання дитини у еколо-
гічно несприятливих районах (АР=49,8).

До факторів середнього атрибутивного ризику 
(АР від 30,8 до 47,9) щодо порушень СФС КТ у 
дітей із НДСТ увійшло 42 фактори, які вивчали-
ся. Найбільш низький атрибутивний ризик щодо 
формування ОП (АР<30,8) мали 6 факторів, пере-
важно сімейного та акушерського анамнезу.

Наступним кроком з метою підвищення про-
гнозування формування остеопенічних пору-
шень у дітей із НДСТ було вичислено показник 
ВШ. Градація показників ВШ була проведена на 
підставі сигмальних відхилень. Згідно встанов-
лених величин ВШ було виявлено 7 факторів ви-
сокого ступеня ризику розвитку ОП у дітей з по-
рушенням фібрилогенезу (ВШ>9,98), які насам-
перед характеризують особливості й тяжкість 
перебігу диспластичного процесу: наявність у 
дитини синтропії 4 або більше (ВШ=15,6) та 3 
(ВШ=12,1) диспластикозалежних вісцеральних 
захворювань, наявність у дитини гіпермобіль-
ності суглобів (не менше 6 балів за шкалою Бей-
тона) (ВШ=10,3), наявність постуральних по-
рушень (ВШ=13,8), астенічна статура в дитини 
зі збільшенням лінійного зросту більш ніж на 2 
сигмальних відхилення (ВШ=12,7), а також бі-
охімічні маркери неповноцінності процесів ко-
лагеноутворення: підвищення добової екскре-
ції оксипроліну більш ніж на 50% (ВШ=19,6) та 
зниження ІІІ фракції глюкозамінглікансульфатів 
(ВШ=18,7). 51 фактор середнього ступеня ризи-
ку розвитку ОП визначили у дітей з порушенням 
фібрилонезу за показником відношення шансів 
(ВШ від 2,01 до 9,98). Фактори низького ризику 
в даному випадку (ВШ<2,01) не визначено.

З використанням розрахованих показників та 
урахуванням ступеня ризику розвитку ОП у ді-
тей із НДСТ за величинами ВШ та коефіцієнту 
АР усі обстежені діти були розподілені відповід-
но на 3 групи: група дітей низького, підвищено-
го (середнього ступеня) та високого ступеня ри-
зику щодо формування порушень СФС КТ, що 
дало можливість остаточно визначити найбільш 
інформативні чинники остеопенічних порушень 
на тлі неповноцінно сформованого колагену. Для 
цього проведено визначення сукупності високо-
го ступеня ризику розвитку ОП за значеннями 
АР та ВШ. При порівняльному аналізі збіг висо-
кого ступеня ризику розвитку ОП у дітей з наяв-
ністю синдрому НДСТ встановлено за 4 факто-
рами: наявність у дитини синтропії 4 або більше 
диспластикозалежних соматичних захворювань, 
астенічна статура в дитини зі збільшенням ліній-
ного зросту більш ніж на 2 сигмальних відхилен-

ня, показники обміну колагену: підвищення до-
бової екскреції оксипроліну більш ніж на 50% та 
зниження ІІІ фракції глюкозамінглікансульфатів. 
Середній ступінь ризику розвитку ОП у цієї гру-
пи пацієнтів, що розрахований за допомогою по-
рівняльного збігу коефіцієнтів АР та ВШ, відзна-
чився збігом відповідно за 53 факторами.

Таким чином, на підставі багатопрофільного 
аналізу встановлені найбільш вагомі фактори ри-
зику щодо формування остепенічних порушень у 
дітей з наявністю синдрому НДСТ, а саме: наяв-
ність у дитини поліорганної соматичної патології, 
астенічна статура в дитини зі збільшенням ліній-
ного зросту більш ніж на 2 сигмальних відхилен-
ня, патологічні зміни показників обміну колаге-
ну (підвищення добової екскреції оксипроліну 
та зниження ІІІ фракції глюкозамінглікансульфа-
тів), що дозволяє вже при скринінговому обсте-
женні цієї групи пацієнтів з високим ступенем 
достовірності (98,8%) прогнозувати порушення 
СФС КТ, а за неможливості проведення денсито-
метричного обстеження, на підставі біохімічних 
маркерів процесів колагеноутворення проводити 
превентивну профілактику ОП, що сприятиме за-
побіганню розвитку остеопорозу в майбутньому.

Висновки
1. У 62,1% дітей з недиференційованою дис-

плазією сполучної тканини має місце зниження 
індексу міцності кісткової тканини.

2. Високий ступінь відносного ризику щодо 
формування остеопенії в дітей із НДСТ мають 
дані сімейного анамнезу (вік матері на момент 
народження дитини понад 40 років, обтяжений 
анамнез на НДСТ з боку 1 або 2 батьків, вжи-
вання матір’ю під час вагітності міцних алко-
гольних напоїв, мешкання дитини у екологічно 
несприятливих районах), клінічні характеристи-
ки перебігу диспластичного процесу (наявність 
у дитини диспластикозалежних вісцеральних за-
хворювань, гіпермобільності суглобів, посту-
ральних порушень, астенічна статура, наявність 
гіпереластозу шкіри), а також біохімічні маркери 
неповноцінності процесів колагеноутворення за 
показниками оксипроліну та ІІІ фракції глюкоза-
мінглікансульфатів.

3. Серед факторів високого атрибутативно-
го ризику щодо формування остеопенії в дітей 
із НДСТ найбільш вагомими є особливості клі-
нічного перебігу диспластичного синдрому, а та-
кож 2 фактори, які стосуються соціально-сімей-
ного анамнезу.

4. При наявності в дитини поліорганної сома-
тичної патології, астенічної статури та патологіч-
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них змін показників обміну колагену (оксипро-
ліну та ІІІ фракції глюкозамінглікансульфатів) з 
високим ступенем достовірності (до 98,8%) до-
зволяє вже при скринінговому обстеженні цієї 
групи пацієнтів прогнозувати порушення струк-
турно-функціонального стану кісткової тканини 
на тлі НДСТ.
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STRATIFICATION OF RISK FACTORS 
RELATED TO FORMATION OF OSTEOPENIA 
IN CHILDREN WITH CONNECTIVE TISSUE 

DYSPLASIA

Frolova T.V., Okhapkina O.V.,  
Tereshchenkova I.I., Koliushko K.H.

Kharkiv National Medical University

Introduction. Undifferentiated connective tissue dyspla-
sia (UCTD) is still a persisting problem. One of the most fre-
quent manifestations of UCTD (80% cases) is various dys-
plasia-dependent changes of bone tissue, the pathogenesis of 
which is based on Type I collagen deficiency, accompanied 
by reduced strength of bone tissue with further formation of 
the relevant complications. 

Purpose: to define the most influential risk factors related 
to the formation of osteopenia derangements in school-aged 
children with undifferentiated connective tissue dysplasia.

Material and research methods. We have examined 
720 9–16 year old children with UCTD. Locomotor sys-
tem pathology was found in 98.7% children. The structural-
functional state of bone tissue was evaluated with the help of 
“Sonost 2000”. The densitometry found that 62.1% children 
with UCTD have osteopenia, they forming the main group. 
The comparison group included 37.9% children with UCTD 
without derangements of the structural-functional state of 
bone tissue.

The scope of the research included 120 factors of genea-
logical, biological, family anamnesis, social conditions of a 
child’s habitation, clinical and phenotypical signs of UCTD. 
The analysis have been conducted on the basis of reliable 
differences in the main and comparison groups by calculat-
ing coefficients of relative and attributive risk (RR, AR) and 
indices of odds ratio (OR). The research has been carried out 
according to the international bioethical standards.

Results and their discussion. Taking into account the re-
liable differences, we selected 58 (48.3%) factors having the 
greatest informational value. Having defined RR values, we 
found 14 high risk factors (RR>6.0) related to the formation 
osteopenia in children with UCTD: a mother at the time of 
giving birth to a child was 40 years old (8.76), aggravated 
family anamnesis relating to UCTD in both (10.75) or one 
of the parents (7.53), mother’s having strong alcoholic drinks 
during pregnancy (7.94), child’s residence being in the eco-
logically unfavourable regions (7.12), child’s having syntropy 
of four or more somatical diseases (8.09), or of 3 (6.94) and 2 
(6.22) somatical illnesses, joints hypermobility (7.88), postur-
al disturbances (7.44), asthenical body (9.10), skin hyperelas-
tosis (8.36), as well as biochemical markers: increase in daily 
excretion of oxyproline by more than 50% (11.04) and reduc-
tion in ІІІ fraction of glucosamineglican sulphates (8.00). The 
average hazard of RR was characterized by 36 factors, the 
low risk hazard (RR<2.50) was characterized by eight factors. 

With regard to AR, a high risk of osteopenia development 
(AR>47.9%) should be expected in children with ten risk fac-
tors, that is four factors (among RR factors) were eliminated. 
Most high risk factors (8 out of 10) concern the peculiarities 
of the clinical course of dysplastic syndrome and 2 factors 
related to the social and family anamnesis. The average AR 
factors included 42 factors. The lowest AR (AR<30.8) was 
characterized by six factors, predominately those related to 
the family and obstetrical anamnesis.

Pursuant to the established OR values, we have found sev-
en high risk factors of osteopenia development in children with 
UCTD (OR>9.98) characterizing the clinical course of dys-
plastic process and biochemical markers. Fifty one factors had 
the average risk hazard. There were no low risk factors found.

Considering the totality of high risk factors of osteopenia 
development according to AR and OR values we determined 
four most influential factors: child’s having syntropy of four 
or more somatical diseases, asthenical body and collagen ex-
change indicators. 

Hence, the very screening examination of this group of 
patients with high reliability (98.8%) makes it possible to 
predict derangements of the structural-functional state of 
bone tissue on the basis of the risk factors found. 

Key words: children, osteopenia, undifferentiated 
connective tissue dysplasia, risk factors.
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Вступление
Ухудшение экологических и социально-гиги-

енических условий, прогрессирующий рост ча-
стоты хронической соматической патологии у 
детей (особенно заболеваний органов пищеваре-
ния), отрицательно воздействующих на метабо-
лизм костной ткани, привело к катастрофическо-
му росту структурно-функциональных наруше-
ний костной ткани в детском и юношеском воз-
расте. Особое внимание обращает на себя рост 
этой патологии среди детского населения, про-
живающего в районах с хорошо развитой про-
мышленной индустрией. Количество заболева-
ний опорно-двигательного аппарата у детей и 
подростков в этих районах за последние 5 лет 
увеличилось в 8–10 раз [1, 2]. 

Лидирующее место среди этой патологии за-
нимают метаболические заболевания костной 
ткани: остеопенический синдром, первичный и 
вторичный остеопороз, возникающие в результа-
те нарушений кальций-фосфорного обмена и ми-
кроэлементного дисбаланса в детском организме 
в ответ на неблагоприятное воздействие факто-
ров окружающей среды [3]. 

Так, в частности, установлено неблагоприят-
ное воздействие пыли алюминия и его солей на 
состояние процессов костного ремоделирования: 
уже на ранних этапах развития алюминиевой ин-
токсикации в костной ткани наблюдается сниже-
ние темпов дифференцировки клеток-посредни-
ков в остеобласты и остеокласты, замедляется 
интенсивность процесса костеобразования, раз-
вивается остеопенический синдром; соли свин-
ца способствуют изменению соотношения каль-
ция и фосфора в костной ткани, замещая каль-
ций в кристаллической решетке гидроксиапати-
та, что приводит к развитию фиброзной остео-
дистрофии и остеопороза [4]; алиментарный де-
фицит меди приводит к нарушению процесса ко-

стеобразования, что в свою очередь способству-
ет развитию транзиторной остеопении [5]. 

Необходимо отметить, что алиментарные или 
условно-токсические макро- и микроелементозы 
проявляются наиболее интенсивно на фоне хро-
нической патологии пищеварительного тракта и 
приводят к развитию остеопении или вторичного 
остеопороза в 3–4 раза чаще, чем у больных, не 
имеющих проблем с желудочно-кишечным трак-
том. Заболевания желудка, двенадцатиперстной 
кишки, билиарного тракта и кишечника приво-
дят к существенным нарушениям в сложном ци-
кле не только кальций-фосфорного, но и в целом 
всего минерального обмена, что, безусловно, от-
ражается на структурно-функциональном состо-
янии костной ткани и проявляется в виде замед-
ления процессов ее минерализации и ускорения 
процессов резорбции [6, 7].

Целью работы являлось изучение нарушений 
минерального гомеостаза и его роли в формиро-
вании метаболических заболеваний костной тка-
ни у детей с хроническими заболеваниями желу-
дочно-кишечного тракта. 

Материал и методы
Обследовано 98 детей в возрасте 9–16 лет, 

больных хроническим гастродуоденитом (ХГД) 
и сопутствующей остеопенией различной сте-
пени тяжести. Диагностика гастродуоденаль-
ной патологии проводилась в соответствии с со-
временной рабочей классификацией, принятой и 
утвержденной 7 Конгрессом педиатров России 
и стран СНГ (2002 г.). Контрольную группу со-
ставили 25 практически здоровых детей соответ-
ствующего возраста. Структурно-функциональ-
ное состояние костной ткани изучали с помощью 
ультразвукового денситометра “SONOST-2000”. 
Исследования проводили с учетом международ-
ных требований комитета по биоэтике. 

особенности метаболических нарУшений костной 
ткани У детей с гастродУоденальной патологией 

Фролова Т.В., Синяева И.Р., Охапкина О.В.

Харьковский национальный медицинский университет, Харьков

Резюме. Хроническая гастродуоденальная патология у детей вызывает дисбаланс эссенциальных и накопление условно-
токсических микроэлементов, которые являются факторами риска развития остеопении и остеопороза, что необхо-
димо учитывать в системе диспансерного наблюдения и лечения детей с хроническими заболеваниями желудочно-
кишечного тракта.

Ключевые слова: дети, микроэлементы, хронический гастродуоденит, остеопения.
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Результаты и их обсуждение
В зависимости от характера кислотообразу-

ющей функции желудка все дети, больные ХГД, 
были разделены на три группы: 1 группа – с 
нормальной кислотообразующей функцией –34 
(34,7%) ребенка; 2 группа – с повышенной кис-
лотообразующей функцией – 38 (38,8%) детей; 
3 группа – с пониженной кислотообразующей 
функцией – 26 (26,5%) детей.

В 1–ой группе детей в период обострения за-
болевания были установлены следующие изме-
нения микроэлементного гомеостаза: в виде по-
вышения концентрации Рb на 98% (р<0,001), Сr 
– на 31% (р<0,001), Ni – на 89% (р<0,001), Мо 
– на 18% (р<0,001) и Аl – на 54% (р<0,001), а 
также достоверное снижение уровня Сu на 39% 
(р<0,001), Zn – на 38% (р<0,01), Мg – на 46% 
(р<0,001), Мn – на 50% (р<0,001), Si – на 52% 
(р<0,001), Са – на 34% (р<0,001), Se – на 44% 
(р<0,001), Fe – на 42% (р<0,001). В период ре-
миссии у детей этой группы была отмечена поло-
жительная динамика в виде достоверного увели-
чения в плазме крови уровня Fe, Мg, Мn и досто-
верного снижения уровня условно-токсичных 
микроэлементов – Рb, Сr, Мо. Комплексный по-
казатель степени микроэлементных нарушений 
в крови в периоде обострения составлял 49%, в 
периоде ремиссии – 38%.

Определение содержания микроэлементов в 
крови у детей с ХГД с повышенной кислотоо-
бразующей функцией выявило достоверное по-
вышение уровня таких микроэлементов: Рb на 
109% (р<0,001), Сr – на 59% (р<0,001), Мо – на 
21% (р<0,001) Rb – на 33% (р<0,001) и Аl – на 
54% (р<0,001), достоверное снижение относи-
тельно контрольной группы Мg и Мn – на 58% 
(р<0,001), Сu и Se на 53% (р<0,001), Si – на 55% 
(р<0,001), Fe и Zn – на 46% (р<0,001), Са – на 
43% (р<0,001), Вr – на 15% (р<0,001). В пери-
оде ремиссии отмечалась достоверная положи-
тельная динамика в виде умеренного повышения 
относительно периода обострения уровней Mg, 
Br, Cu (р<0,05 соответственно), Zn, Fe, Mn, Se 
(р<0,001), а также снижения содержания Rb, Cr, 
Pb и Mо (р<0,001 соответственно), Al (р<0,05). 

У больных ХГД с пониженной кислотообра-
зующей функцией в периоде обострения забо-
левания выявленные микроэлементные нару-
шения проявлялись достоверным увеличени-
ем в крови уровня Рb на 112% (р<0,001), Сr – на 
66% (р<0,001), Ni – на 145% (р<0,001) и Мо – на 
29% (р<0,001) и достоверное снижение Zn на 

49% (р<0,01), Сu – на 60% (р<0,001), Fe – на 52% 
(р<0,001), Мn – на 64% (р<0,001), Se – на 59% 
(р<0,001), Са – на 50% (р<0,001), Rb – на 12% 
(р<0,001), Str – на 38% (р<0,001) и Br – на 31% 
(р<0,001). В периоде ремиссии ХГД установлена 
положительная динамика только для Zn, Мg и Se. 

Таким образом, проведенные исследования 
свидетельствуют о многофакторности микроэ-
лементных нарушений у больных ХГД, характер 
и степень которых зависит от кислотообразую-
щей функции желудка. Так, при ХГД с понижен-
ной кислотообразующей функцией более выра-
жена антагонистическая роль условно-токсиче-
ских элементов по отношению к эссенциальным. 
В то же время при повышенной кислотности дис-
баланс между условно-токсическими и эссенци-
альными микроэлементами имеет наиболее до-
стоверные и значимые различия; при этом наибо-
лее выраженный дисбаланс отмечается в группе 
микроэлементов, принимающих участие в косте-
образовании. В периоде ремиссии, несмотря на 
выявленную положительную динамику, наруше-
ния микроэлементного гомеостаза сохраняются, 
выраженность их имеет корреляционную зависи-
мость от длительности заболевания (r=0,67).

В структуре остеопенических нарушений у 
детей с ХГД преобладала остеопения І степени 
(42,9%) и остеопения II степени (44,9%). Остео-
пения III степени диагностирована у 12 (12,2%) 
детей. Установлена прямая корреляционная за-
висимость степени тяжести остеопении от сте-
пени нарушений микроэлементного гомеостаза, 
а соответственно от кислотообразующей функ-
ции желудка у детей (r=0,87) и длительности за-
болевания (r=0,76) ХГД. 

Структурный анализ остеопенических нару-
шений в группах детей, больных ХГД, показал, 
что в 1 группе детей с нормальной кислотообра-
зующей функцией желудка преобладает остео-
пения I степени (82,35%), что составляет 66,7% 
от всех диагностированных остеопений I степе-
ни. Во второй и третьей группе детей, где имеет 
место нарушенная кислотообразующая функция 
желудка, нарушения структурно-функциональ-
ного состояния КТ преимущественно представ-
лены остеопенией II и III степени.

Дальнейший анализ характера микроэле-
ментных нарушений при различных вариантах 
ХГД и степени тяжести остеопении показал сле-
дующее: в первой группе детей, больных ХГД с 
нормальной кислотностью, достоверных разли-
чий в нарушениях микроэлементного гомеостаза 
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при различной степени остеопении не выявлено. 
Таким образом, у детей с ХГД на фоне нормаль-
ной кислотообразующей функции желудка сте-
пень тяжести остеопении находится в зависимо-
сти от длительности заболевания.

Во второй группе больных ХГД с повышен-
ной кислотностью желудка при остеопении II и 
III степени отмечены достоверные различия от-
носительно детей с остеопенией I степени по 
уровню увеличения в крови Рb на 10% (р<0,01), 
Мо – на 6,1% (р<0,05) и Аl – на 14% (р<0,01), 
достоверное снижение Мg – на 7% (р<0,01), Мn 
– на 8,3% (р<0,01), Сu – на 13% (р<0,002), Са – 
на 11,3% (р<0,001). Кроме того, степень тяжести 
остеопении зависит от уровня дисбаланса эссен-
циальных и условно-токсических микроэлемен-
тов, вызывая усиленное накопление последних в 
органах и тканях, в том числе и костной.

В третьей группе больных ХГД с пониженной 
кислотообразующей функцией различия микроэ-
лементного состава крови при остеопении II, III 
ст. в отличие от детей с остеопенией I ст. прояв-
лялись достоверным увеличением в крови уров-
ня Рb на 9,2% (р<0,001), Ni – на 10,5% (р<0,001) 
и Мо – на 2,9% (р<0,001) и достоверное сниже-
ние Zn на 11% (р<0,01), Сu – на 9,5% (р<0,001), 
Fe – на 7,5% (р<0,001), Са – на 10,7% (р<0,001), 
Rb – на 3,8% (р<0,001), Str – на 4,2% (р<0,001). 

Выводы
Хроническая гастродуоденальная патология 

у детей патогенетически обуславливает дисба-
ланс эссенциальных, накопление условно-токси-
ческих микроэлементов, являясь факторами ри-
ска развития остеопении и остеопороза, что не-
обходимо учитывать в системе диспансерного 
наблюдения и лечения детей с хроническими за-
болеваниями желудочно-кишечного тракта.
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THE FEATURES OF METABOLIC 
DISORDERS OF BONE TISSUE IN 

CHILDREN WITH GASTRODUODENAL 
PATHOLOGY

Frolova Т.V., Siniaieva I.R., Okhapkina О.V.

Kharkiv national medical university, Kharkiv

Deterioration of environmental and socio-hygienic 
conditions, a progressive increase of the frequency of chronic 
somatic diseases in children (especially diseases of the 
digestive system) led to a drastic increase in the structural and 
functional disorders of bone in childhood and adolescence. 

The prevalence of musculoskeletal diseases in children 
and adolescents in well-developed industrial regions since 
last 5 years has been increased in 8–10 times. Osteopenia, 
primary and secondary osteoporosis took the leading position 
in this pathology.

It should be noted that the nutritional or toxic conditional 
macro- and microelementosis manifested more intensively 
on the background of chronic diseases of the digestive tract 
and lead to the development of osteopenia or secondary 
osteoporosis in 3–4 times more often than patients without 
the GI problems. 

Gastrointestinal diseases provoke disturbances of 
mineral metabolism, which is certainly reflected in the 
structural and functional state of bone tissue and show up a 
slow mineralization and accelerate resorption. 

Objective. Disorders of mineral homeostasis and its role 
in the formation of metabolic bone diseases in children with 
chronic diseases of the gastrointestinal tract were studied.

Methods. We examined 98 children aged 9–16 years 
with chronic gastroduodenitis and related osteopenia of 
different severity. 

Results. Depending on the acid-forming function of the 
stomach all children with gastroduodenitis were divided into 
three groups: Group 1 – with normal acid-forming function 
-34 (34.7%) of the child; Group 2 – with increased acid 
function – 38 (38.8%) children; Group 3 – with reduced acid-
forming function – 26 (26.5%) children. 

Сonclusion. Chronic gastroduodenal pathology in 
children causes an imbalance of essential, accumulation 
of conditionally toxic trace elements, as risk factors for 
osteopenia and osteoporosis, which should be considered 
in the system of follow-up and treatment of children with 
chronic diseases of the gastrointestinal tract. 

Keywords: children, trace elements, chronic gastroduo-
denitis, osteopenia.
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Введение
Ассоциируемые с перименопаузальным осте-

опорозом костные деформации и переломы, яв-
ляющиеся причиной болевого синдрома, инва-
лидизации и, как следствие, снижения качества 
жизни, представляют собой не только медицин-
скую, но и социально-экономическую пробле-
му, что связано с достаточно широкой распро-
страненностью этой патологии в женской попу-
ляции [1, 2, 3]. Так, по данным эпидемиологи-
ческих исследований, перименопаузальные на-
рушения опорно-двигательной системы явля-
ются причиной спонтанных переломов у каж-
дой 3–4 женщины в возрасте 50–55 лет и стар-
ше [1]. Для профилактики и лечения нарушений 
опорно-двигательной системы в перименопаузе 
назначают заместительную гормональную тера-
пию (ЗГТ).

Эффективность влияния разных препара-
тов на минеральную плотность костной ткани 
(МПКТ) различна, и не у всех женщин назна-
ченный препарат, прекрасно устранивший при-
ливы в первые месяцы терапии, оказывается 
успешным для профилактики и лечения осте-
опороза. Различная эффективность ЗГТ может 
быть обусловлена дозой эстрогена в составе 
препарата, дозой и видом гестагена, способом 
их комбинации (последовательная или постоян-
ная) и режимом приема (непрерывный или с пе-
рерывом на неделю на время менструальнопо-
добной реакции). 

Однако последнее время было показано зна-
чительное увеличение частоты осложнений со 
стороны сердечно-сосудистой системы у жен-
щин, принимающих ЗГТ, причем такие ослож-
нения возникали уже в первый год терапии 
[3]. В дальнейшем среди пациенток, получав-
ших ЗГТ более 1 года, частота сердечно-сосу-
дистых заболеваний была на 30–50% меньше. 
Эти данные заставляют с большей осторожно-
стью относиться к выбору препарата при про-
ведении ЗГТ для профилактики и лечения на-
рушений опорно-двигательной системы и про-
водить тщательный контроль за каждой кон-
кретной пациенткой, особенно в первый год 
терапии. Таким образом, перед врачом, назна-
чающим длительную ЗГТ с целью профилак-
тики и лечения остеопороза, стоит задача вы-
брать именно тот препарат, который, эффектив-
но влияя на минеральную плотность костной 
ткани (МПКТ), не вызывал бы риска осложне-
ний со стороны сердечно-сосудистой системы.

Целью настоящей работы явилась оценка с 
этих позиций двух наиболее распространенных 
в настоящее время комбинированных препа-
ратов ЗГТ для перорального приема: фемостон 
(17–β эстрадиол + дидрогестерон), климонорм 
(эстрадиола валериат + левоноргестрел) и гомео-
патического препарата климактоплан.

УДК 615.357.03:618.173:616.71–007.23.4].015.4

дифференцированные подходы к терапии 
нарУшений опорно-двигательной системы  

в перименопаУзе
Щербина Н.А., Потапова Л.В., Щербина И.Н., Липко О.П., Плахотная И.Ю.

Харьковский национальный медицинский университет

Резюме. В работе проведена оценка препаратов заместительной гормональной терапии с целью профилактики и лече-
ния остеопороза, которые эффективно влияют на МПКТ и не вызывают осложнений со стороны сердечно-сосу-
дистой системы. Обследованы женщины 45–65 лет, находящиеся в перименопаузальном периоде. Определение 
структурно-функционального состояния костной ткани проводили с помощью компьютерной рентгеностеоден-
ситометрии, степень изменения минеральной плотности костной ткани оценивали по Т-индексу и интегральному 
кортикальному индексу.          
 Проведенное исследование показало, что у пациенток в перименопаузе препаратом выбора можно считать фе-
мостон 1/5. Применение климонорма и гомеопатического препарата климактоплан не полностью восстанавливает 
показатели минеральной плотности костной ткани. Обязательным при назначении ЗГТ является тщательное обсле-
дование женщин перед ее началом. Следует каждые 6 месяцев проводить исследования эстрадиола, уровней липи-
дов и фибриногена в крови для решения вопроса о дальнейшей тактике ведения пациентки.

Ключевые слова: остеопения, остеопороз, заместительная гормональная терапия, минеральная плотность костной ткани.
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Материалы и методы исследования
Нами обследовано 58 женщин с нарушения-

ми опорно-двигательной системы, находящихся 
в перименопаузальном периоде, в возрасте 45–
65 лет. 25 женщин были в менопаузе, возраст на-
ступления менопаузы составил 45–57 лет. Об-
следованные были разделены на две клиниче-
ские группы: І клиническую группу составили 
30 (65,5%) пациенток с остеопенией, ІІ клиниче-
скую группу – 28 (48,3%) с остеопорозом. Каж-
дая клиническая группа была разделена на три 
подгруппы в зависимости от применяемого пре-
парата. Так, 12 пациенток с остеопенией и 10 с 
остеопорозом получали фемостон 1/5. 10 с осте-
опенией и 9 – с остеопорозом – получали кли-
монорм, гомеопатический препарат климакто-
план получали 8 пациенток с остеопенией и 9 – 
с остеопорозом. Лечение было проведено в тече-
ние 6 месяцев.

Определение структурно-функционально-
го состояния костной ткани проводили с помо-
щью компьютерной рентгеностеоденситометрии 
с программным обеспечением “АРМ-Остеолог”, 
разработанным в отделе клинической физиоло-
гии и патологии опорно-двигательного аппарата 
Института геронтологии АМН Украины (Патент 
№ 200101102115 от 11.01.2001 г.).

Определялись следующие параметры: пока-
затели кортикальных индексов (КИ) – II, III, IV, 
V (в условных единицах); интегральный корти-
кальный индекс (ИКИ); индекс массы тела; пока-
затели жесткости; эквивалент плотности; пока-
затель яркости; плотность реальная; критерий Т 
(SD); критерий Z (SD). Все измерения были сде-
ланы одним и тем же оператором.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ сте-
пень изменения минеральной плотности костной 
ткани оценивали по Т-индексу и интегральному 
кортикальному индексу. У всех пациенток опре-
делялись содержание эстрадиола, липидов в кро-
ви, некоторые параметры свертывающей систе-
мы крови. Определение содержания эстрадиола 
проводилось методом ИФА, с использованием 
набора реагентов НВО “Иммунотех” (Москва). 
Состояние липидного спектра крови оценива-
ли ферментативно-спектрофотометрическим ме-
тодом с использованием набора реактивов НВП 
“Филисист-Диагностика” (Днепропетровск).

Статистическую обработку материала прово-
дили с использованием непараметрических ме-
тодов. Достоверность различий (р) определялась 
по методу Манна-Уитни.

Результаты исследования и их обсуждение
По результатам компьютерной рентгеностео-

денситометрии пациентки распределились сле-
дующим образом: у 30 (65,5%) больных ИКИ со-
ставил 0,50±0,04, Т-индекс – (-2,2±0,3), что со-
ответствовало остеопении; у 28 (48,3%) больных 
ИКИ – 0,41±0,04, Т-индекс – (-2,9±0,3), что соот-
ветствовало остеопорозу. Таким образом все па-
циентки независимо от наличия других климак-
терических симптомов имели показания для на-
значения ЗГТ с целью профилактики остеопении 
и лечения остеопороза.

Содержание Е2 (эстрадиол) в І группе со-
ставило 0,18±0,31 нмоль/л, во ІІ клинической 
группе – 1,10±0,23 нмоль/л. Полученные пока-
затели соответствовали значениям постменопа-
узального периода. Через 6 месяцев, сразу по-
сле окончания лечения, анализ результатов по-
казал, что содержание эстрадиола соответство-
вало норме позднего репродуктивного периода 
и составило 0,53±0,61 нмоль/л. Более высокое 
содержание его было у женщин, принимавших 
фемостон 1/5. Через 6 месяцев после окончания 
лечения уровень этого гормона снизился до ис-
ходных цифр.

Показатели МПКТ у пациенток с остеопени-
ей, принимавших фемостон 1/5 и климонорм, 
сразу после лечения составили соответственно: 
ИКИ – 0,60±0,002; 0,57±0,002, что соответствует 
возрастной норме. У пациенток, принимавших 
гомеопатический препарат климактоплан, пока-
затели не изменились, ИКИ составил 0,49±0,002, 
Т-индекс – 2,2±0,3, что соответствует показате-
лям при остеопении. При приеме гомеопатиче-
ского препарата больше половины пациенток 
продолжали терять костную массу.

У пациенток с остеопорозом показатели 
МПКТ составили: после приема фемостона – 
0,58±0,002; после приема климонорма ИКИ – 
0,54±0,002, Т-индекс соответственно (-1,5±0,4), 
что соответствует остеопении. После приме-
нения гомеопатического препарата показа-
тели МПКТ не изменились и соответствова-
ли остеопорозу: ИКИ – 0,42±0,004, Т-индекс – 
(-2,9±0,3). Еще через полгода показатели ком-
пьютерной рентгентостеоденситометрии не из-
менились.

Все гормональные препараты способствова-
ли снижению уровня в крови общего холестери-
на (к концу года на 6,2% после приема фемостона 
1/5; на 7,9% после приема климонорма и на 1,8% 
после приема климактоплана). Снижение уровня 
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ЛПНП и повышение концентрации ЛПВП были 
более выраженными. В результате этих измене-
ний коэффициент атерогенности снизился к кон-
цу периода наблюдения на 30,9% после приема 
фемостона 1/5; на 37,2% после приема климо-
норма и 24,2% после приема климактоплана со-
ответственно.

Увеличение концентрации фибриногена в 
крови (р>0,05) наблюдалось уже в конце 1–го 
месяца терапии, а через 6 месяцев было отмече-
но выраженное увеличение содержания его в пе-
риферической крови на фоне всех применяемых 
препаратов, при этом по истечении 12 месяцев 
уровень его у принимавших климонорм превы-
шал исходный более чем на 15%.

Выводы
Проведенное исследование показало, что у 

пациенток в перименопаузе препаратом выбора 
можно считать фемостон 1/5.

Применение климонорма и гомеопатическо-
го препарата климактоплана не полностью вос-
станавливает показатели минеральной плотнос-
ти костной ткани. Обязательным при назначении 
ЗГТ является тщательное обследование женщин 
перед ее началом, следует каждые 6 месяцев про-
водить исследования эстрадиола, уровней липи-
дов и фибриногена в крови для решения вопроса 
о дальнейшей тактике ведения пациентки.
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диференційований підхід до 
терапії порУшень опорно-рУхово-

го апаратУ в перименопаУзі

Щербина Н.А., Потапова Л.В., Щербина І.М., 
Липко О.П., Плахотна І.Ю.

Резюме. В роботі проведена оцінка препаратів 
замісної гормональної терапії з метою профілактики 
й лікування остеопорозу, які ефективно впливають на 
мінеральну щільність кісткової тканини й не викликають 
ускладнень з боку серцево-судинної системи. Обстежені 
жінки в перименопаузальному періоді віком 45–65 
років. Визначення структурно-функціонального стану 
кісткової тканини проводили за допомогою комп’ютерної 
рентгеностеоденситометрії, ступінь зміни мінеральної 
щільності кісткової тканини оцінювали за Т-індексом 
та інтегральним кортикальним індексом. Проведене 
дослідження показало, що в пацієнток у перименопаузі 
препаратом вибору є фемостон 1/5. Застосування кли-
монорму й гомеопатичного препарату климактоплану не 
повністю відновлює показники мінеральної щільності 
кісткової тканини. Обов’язковим при призначенні ЗГТ є 
ретельне обстеження жінок перед її початком. Слід кожні 
6 місяців проводити дослідження естрадіолу, рівнів 
ліпідів і фибриногену в крові для вирішення питання про 
подальшу тактику ведення пацієнтки.

Ключові слова: остеопенія, остеопороз, замісна гормо-
нальна терапія, мінеральна щільність кісткової тканини.

DYFFERENT APPROACHES TO THERAPY 
DISORDERS OF MUSCULO-SKELETAL 

SYSTEM IN PERIMENOPAUSE

Scherbyna N.A., Potapov L.V., Scherbyna I.N., 
Lypko O.P., Plahotnaya Y.Yu.

Summary. In the work the preparations of hormone 
replacement therapy for the prevention and treatment of 
osteoporosis, which effectively influence the BMD and 
the risk of complications caused by the cardiovascular 
system. The study included women in perimenopausal 
period – the age of 45–65 years. Determination of structural 
and functional state of bone tissue was performed using a 
computer roentgenosteodensitometry, the degree of change 
in bone mineral density was evaluated by T-index and 
integral cortical index. The study showed that patients in 
the perimenopause can be considered the drug of choice 
Femoston 1/5. Klimonorm application and homeopathic 
medication Klimaktoplan not completely restores indicators 
of bone mineral density. Examination of women is mandatory 
before starting of HRT. It should be every 6 months study 
estradiol levels of lipids and fibrinogen in the blood for a 
decision on the future tactics of treatment of the patients.

Key words: osteopenia, osteoporosis, hormone replace-
ment therapy, bone mineral density.
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ABSTRACT

The aim of this study was to evaluate the two most 
common in the presently combined HRT preparations for oral 
administration: Femoston (17–β estradiol + dydrogesterone), 
Klimonorm (estradiol valerate + levonorgestrel) and 
homeopathic medicine Klimaktoplan.

We examined 58 women with disorders of the 
musculoskeletal system, finding in the perimenopausal 
period, aged 45–65 years. The surveyed patients were 
divided into two clinical groups: I clinical group consisted 
of 30 (65,5%) patients with osteopenia, clinical group II – 28 
(48,3%) with osteoporosis.

Methods. Determination of structural and functional 
state of bone tissue was performed using a computer 
roentgenosteodensitometry. In accordance with WHO 
recommendations the degree of change in bone mineral 
density was evaluated by T-index and integral cortical index.

Results. As a result, the obtained research content 
E2 (estradiol) in the I group was 0,18±0,31 nmol/L, in the 
II clinical group – 1,10±0,23 nmol/L. After 6 months, 
immediately after treatment corresponded to normal estradiol 
late reproductive period and amounted to 0,53±0,61 nmol/L. 
Higher content of it had women who took Femoston 1/5.

BMD of patients with osteopenia immediately after treat-
ment, patients taking Femoston 1/5 and Klimonorm, were 
respectively: IKI – 0,60±0,002; 0,57±0,002, which corre-
sponds to the age norm. In patients treated with homeopathic 
medicine Klimaktoplan indicators have not changed.

In patients with osteoporosis, BMD were as follows: af-
ter receiving Femoston – 0,58±0,002; after receiving klimo-
norm IKI – 0,54±0,002, T- index , respectively (-1,5±0,4), 
which corresponds to osteopenia. After applying homeopath-
ic medication BMD remained unchanged and consistent os-
teoporosis.

All hormones contribute to the reduction in total blood 
cholesterol (6,2%, 7,9% and 1,8% respectively). Lower-
ing LDL and increasing HDL concentration were more pro-
nounced. As a result of these changes atherogenic factor re-
duced in the end of the observation period (30,9%, 37,2% 
and 24,2%, respectively.

Conclusions. The study showed that patients in the per-
imenopause can be considered the drug of choice Femo-
ston 1/5. Klimonorm application and homeopathic medica-
tion Klimactoplan not completely restores indicators of bone 
mineral density.

Key words: osteopenia, osteoporosis, hormone replace-
ment therapy, bone mineral density.
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Вступ. ДТЗ — тяжке автоімунне нейроендо-
кринне захворювання, зумовлене підвищеною 
секрецією тиреоїдних гормонів дифузно збіль-
шеною щитоподібною залозою з ураженням усіх 
органів і систем людини, яке характеризується 
хронічним прогресуючим перебігом, різноманіт-
ними ускладненнями та труднощами в лікуванні 
й реабілітації. Це найбільш розповсюджена фор-
ма тиреотоксикозу серед дорослого населення. 
Поширеність синдрому тиреотоксикозу в Украї-
ні станом на 1.01.2013 р. становила 125,4 на 100 
тис. населення (Чернобров А.Д., 2013). Чисельні 
гормональні та обмінні порушення у організмі, 
зумовлені тиреотоксикозом, призводять до тяж-
ких ускладнень у ряді органів і систем, зокрема в 
будові кісткової тканини. На сьогодні доведено, 
що довготривалий гіпертиреоїдизм є фактором 
ризику остеопенії та остеопорозу з високим ри-
зиком виникнення переломів кісток (Корж Н.А., 
2002; Oliynik O., 2012; Bassett J.H., 2007). Осо-
бливо сильний вплив тиреотоксикоз чинить на 
стан кісткової системи в жінок у період менопау-
зи (Mohammadi B., 2007; Abe E., 2007). 

Проте практично відсутні роботи про ви-
вчення мінеральної щільністі кісткової ткани-
ни (МЩКТ) у віддалені терміни після лікуван-
ня дифузного токсичного зобу (ДТЗ), але ці хво-
рі залишаються в групі ризику за остеопорозом. 
Тому своєчасна діагностика порушень мінераль-
ної щільності кісткової тканини як при ДТЗ, так і 
у віддалені терміни після його лікування набуває 
великого значення. 

Мета. Виявити вікові особливості змін міне-
ральної щільності кісткової тканини у хворих у 
віддалені терміни після лікування дифузного 
токсичного зобу.

Матеріали та методи дослідження. З метою 
вивчення СФСКТ у хворих у віддалені терміни 
після лікування ДТЗ було обстежено 45 хворих 
віком від 20 до 72 років, у терміни від 4,5 до 9 ро-
ків. Контрольну групу склали 159 здорових лю-

дей, що не мали порушень функції  щитоподіб-
ної  залози (ЩЗ) та захворювань, що впливають 
на СФСКТ. Для вивчення вікових особливостей 
порушень МЩКТ були сформовані наступні ві-
кові підгрупи: 21–30, 31–40, 41–50, 51–60 та 65–
75 років. Кількість хворих у підгрупах склала 5, 
9, 14, 13 та 4 осіб, а здорових – 7, 21, 57, 48 та 28 
осіб відповідно.  

Двохенергетичну  рентгенівську абсорбціо-
метрію (dual-energy X-ray absorptiometry – DXA) 
проводили з використанням рентгенівського 
денситометра “Explorer” (QDR, Hologic , США). 
Оцінювали МЩКТ усього скелета. 

Результати  дослідження та їх обговорен-
ня. Порівнянням  показників  DXA між гру-
пами хворих на ДТЗ та контрольною групою 
встановили, що МЩКТ у хворих зберігається 
зниженою й у віддалені терміни після лікуван-
ня ДТЗ відносно показників контрольної гру-
пи. Достовірні відмінності між ними виявлено 
в усіх вікових підгрупах на рівні всього скеле-
та. У хворих 21–30 років, обстежених у відда-
лені терміни після лікування ДТЗ, МЩКТ була 
нижчою, ніж у контролі, на 17,5%, і станови-
ла 0,928±0,031 г/см2, р<0,0001. У підгрупі хво-
рих віком 31–40 років зниження МЩКТ склало 
лише 8,6% (1,069±0,046 г/см2, р<0,01), у хворих 
віком 41–50 років МЩКТ зменшилася на 13,8% 
(1,016±0,064 г/см2, р<0,0001), у групі хворих ві-
ком 51–60 років – на 10,4% (1,028±0,051 г/см2, 
р<0,001). У хворих віком 65–75 років у віддалені 
терміни після лікування ДТЗ було виявлене най-
більше зниження МЩКТ – на 26%, що склало 
0,810±0,046 г/см2, р<0,001.

Висновки. 
Узагальнюючи отримані дані, можна зроби-

ти висновок, що МЩКТ у віддалені терміни піс-
ля лікування ДТЗ в усіх вікових групах хворих 
залишається значимо зниженою, в порівнянні з 
параметрами здорових людей, і з віком дефіцит 
МЩКТ зростає. Тому дані хворі навіть після до-

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

стан мінеральної щільності кісткової тканини 
У хворих У віддалені терміни після лікУвання 

дифУзного токсичного зобУ залежно від вікУ
Герасименко Л.В., Гопкалова І.В.

ДУ “Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України”, 
Харків
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Короткі повідомлення

сягнення ними еутиреоїдного стану залишають-
ся в групі ризику за остеопорозом і потребують 
обстеження не рідше 1 раз на рік та своєчасного 
лікування.
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Введение. Общеизвестно, что избыток тирео-
идных гормонов (ТГ) в организме вызывает уско-
рение метаболизма костной ткани, при этом про-
цессы резорбции преобладают над костеобразо-
ванием. В настоящее время доказано, что дей-
ствие ТГ на костную ткань осуществляется че-
рез рецепторы к тиреоидным гормонам (РТГα1, 
РТГα2, РТГβ1). Действуя через РТГα1, они вы-
зывают анаболические эффекты в костной ткани 
у неполовозрелых животных и катаболические 
– у репродуктивних (Basset J.H.D. et al., 2009). 
Кроме этого, установлен дозозависимый эффект 
ТГ при действии через РТГα1. Однако остаются 
недостаточно изученными особенности измене-
ний МПКТ у неполовозрелых животных, как во 
время гипертиреоидизации, так и после ее отме-
ны. Ответы на эти вопросы помогут глубже по-
нять патогенез остеопатий в детском возрасте и 
на базе этих знаний усовершенствовать профи-
лактику и лечение остеопении и остеопороза у 
больных с синдромом тиреотоксикоза данных 
возрастных групп.

Цель. В эксперименте изучить структурно-
функциональные особенности динамики  кост-
ной ткани у неполовозрелых самцов и самок 
крыс линии Вистар на фоне длительного введе-
ния высоких доз тиреоидных гормонов и в отда-
ленные сроки после их отмены.

Материалы и методы. Исследование прове-
дено на 90 неполовозрелых крысах линии Вистар 
разного пола. Модель гипертиреоза создавали по 
общепринятой методике, описанной в литературе 
(экспериментальные животные в течение 30 дней 
внутримышечно получали L-тироксин в дозе 25 
мкг на 100 г массы тела Kung A.W, 1994; Hoffman 
S.J., 2002). Животные были распределены на 
следующие группы: 2 контрольных группы 
(КГ) – неполовозрелые самцы (n=20) и самки 
(n=20), получавшие инъекции растворителя для 
L-тироксина; 2 группы крыс с моделью гипер-
тиреоза (самки – n=20, самцы n=30); 2 группы 
крыс, обследованные через 30 дней после отмены 
L-тироксина (самки – n=10, самцы n=10). Во всех 
группах до начала эксперимента, а также через 
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30 и 60 дней после, определяли минеральную 
плотность костной ткани (МПКТ), минераль-
ную насыщенность костной ткани (МНКТ), пло-
щадь костной ткани (ПКТ), жировую массу тела 
(ЖМТ) и обезжиренную массу тела (ОМТ) с ис-
пользованием программы “Experimental animals” 
на двухфотонном рентгеновском денситометре 
“Prodigy” (GE Medikal systems, LUNAR, model 
8743, 2005). Динамика изменений минеральной 
плотности костной ткани (МПКТ) в процентах 
рассчитывалась по формуле: 

ΔМПКТ (%)=(ΔМПКТ/МПКТ исх.)х100%, 
где ΔМПКТ – это разность абсолютных показа-
телей минеральной плотности костной ткани до 
начала эксперимента и через 30 дней после него. 
Так же рассчитывали ΔМНКТ, ΔПКТ, ΔЖМТ и 
ΔОМТ. 

Использовались следующие методы стати-
стического анализа: проверка нормальности рас-
пределения количественных признаков проводи-
лась с использованием критерия Колмогорова-
Смирнова; сравнение средних показателей про-
водилось с использованием t-критерия Стьюден-
та. При статистическом анализе использовались 
пакеты программ “Microsoft Excel” и “Statistika 
6,0”.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что 
длительное введение высоких доз L-тироксина 
крысам линии Вистар вызывает различные из-
менения динамики МПКТ у самок и у самцов. 
У неполовозрелых самок тироксиновый токси-
коз  стимулирует прирост МПКТ в 2,4 раза за 
счет значительного прироста МНКТ в 2,7 раза 
и увеличения прироста ПКТ в 1,9 раза. У сам-
цов прирост МПКТ был не значимым, так как 
МНКТ и ПКТ выросли пропорционально: в 1,2 
и 1,4 раза соответственно. Таким образом, сам-
ки оказались более чувствительны к действию 
высоких доз тироксина. Можно предположить, 
что это связано с увеличением как прироста жи-
ровой массы тела в 1,7 раза, так и обезжиренной 
массы тела в 3,2 раза у самок на фоне длитель-
ного введения высоких доз L-тироксина, а так-
же с уменьшением в 2,2 раза прироста обезжи-
ренной массы тела у самцов на фоне отсутствия 
значимых изменений со стороны жировой массы 
тела. Наши данные согласуются с результатами, 

полученными Sayers A., Tobias J.H. в 2010 году. 
В своей работе они доказали, что жировая мас-
са тела оказывает сильное влияние на рост кор-
кового вещества кости только у девочек. Одно-
временно они показали влияние обезжиренной 
массы тела на стимуляцию роста коркового ве-
щества кости как у девочек, так и у мальчиков. 

Изучение отдаленных результатов тирокси-
нового токсикоза выявило значительное сниже-
ние МПКТ у неполовозрелых самок (в 3,5 раза по 
сравнению с группой, получавшей L-тироксин, 
и в 1,4 раза по сравнению с контролем), кото-
рое происходило как за счет снижения МНКТ 
(в 4,6 раза по сравнению с группой, получавшей 
L-тироксин, и в 1,7 раза по сравнению с контро-
лем), так и за счет снижения прироста ПКТ (при-
рост ПКТ увеличился в 5,7 раза по сравнению 
с  группой получавшей L-тироксин, и в 3,1 раза 
по сравнению с контролем). У самцов снижение 
прироста МПКТ было менее выражено (в 2,5-2,3 
раза соответственно по сравнению с контролем и 
с группой, получавшей тироксин) и происходи-
ло в основном за счет уменьшения МНКТ (в 1,5 
раза по сравнению с контролем и в 2 раза по срав-
нению с группой, получавшей тироксин). Более 
значимая потеря МПКТ у самок может быть вы-
звана достоверным снижением прироста как жи-
ровой массы тела от 45,6±6,60 до -1,37±5,76% 
(t=5,36, р<0,0001), так и обезжиренной массы 
тела от 60,7±8,21 до 26,2±10,21% (t=2,63, р<0,02) 
через 30 дней после отмены L-тироксина. У сам-
цов эти изменения были менее выражены, так 
ΔЖМТ снизилась от 30,38±2,44 до 8,99±3,99% 
(t=4,57, р<0,0001), а ΔОМТ значимо не изменя-
лась и сохранялась на уровне 18,3±5,00%. 

Выводы. Разная степень изменения мине-
ральной плотности костной ткани у неполовоз-
релых самок и самцов крыс линии Вистар при 
гипертиреоидизации и после ее отмены может 
быть обусловлена различным состоянием их жи-
ровой и обезжиренной массы тела.
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Ревматичні хвороби (РХ) в Україні є одним з 
найбільш поширених класів хвороб внутрішніх 
органів, посідаючи третє місце після хвороб систе-
ми кровообігу та органів травлення. У той же час 
діагностика цих захворювань, особливо в ранньо-
му періоді , до цього часу викликає в лікарів  вели-
кі труднощі, про що свідчить значна кількість ді-
агностичних помилок. Однією із причин цих по-
милок є незнання лікарями різних фахів особли-
востей сучасного розвитку та перебігу РХ, що під-
тверджується нашими багаторічними (43 роки) 
клінічними спостереженнями над великою кіль-
кістю ревматологічних хворих (понад 10 тисяч). 

За даними епідеміологічних досліджень, осо-
бливо чітко визначається залежність захворюва-
ності на РХ від статі та віку, що слід  ураховува-
ти при діагностиці. Так, відомо, що на РХ часті-
ше страждають жінки, їх число досягає 75–85%.

Не менш важливу роль відіграє також віковий 
аспект РХ, розвиток яких у переважній більшості 
спостерігається в певні вікові періоди – запаль-
них у 20–50 років, а дегенеративно-дистрофіч-
них – у 55–65 років. Але для своєчасного вста-
новлення правильного діагнозу важливо також 
знати сучасні особливості розвитку РХ у різних 
вікових періодах, а також можливі атипові фор-
ми дебюту РХ, які сьогодні досить часто зустрі-
чаються в практиці лікаря.

Так, слід пам’ятати, що ревматизм виникає 
переважно в дітей та підлітків (85–90% випад-
ків), характеризуючись у пре- та ранньому пу-
бертатному періоді гострим перебігом з високою 
активністю ревматичного процесу, вираженими 
ознаками поліартриту та хореї. В період завер-
шення статевого дозрівання перебіг ревматизму 
частіше затяжний з мінімальною та помірною 
активністю процесу. Якщо ж ревматизм виник 
після 25 років, перебіг його більш сприятливий, 
кардіальна патологія менш виражена, а вади сер-
ця розвиваються відносно рідко.

У чоловіків літнього віку, хворих на ревма-
тоїдний артрит, переважають гострий розвиток і 
більш тяжкий перебіг хвороби зі швидким роз-
витком деструктивних кісткових порушень. У 
підлітків значно частіше спостерігаються вісце-

ропатії, псевдосептичний синдром та ерозивний 
артрит.

Слід зазначити також, що за останні роки все 
частіше спостерігається розвиток системного 
червоного вовчака (СЧВ), системної склеродер-
мії (ССД) та системних васкулітів у людей літ-
нього віку (70–80 років), що значно утруднює 
правильну діагностику.

ССД, яка виникла у літньому віці, відзна-
чається значною гостротою перебігу та більш 
швидким прогресуванням хвороби. Крім того, в 
людей літнього віку частіше розвиваються вира-
жене дифузне ущільнення шкіри, тяжкі уражен-
ня локомоторного апарату з раннім розвитком 
деформації суглобів, а також тяжкі генералізова-
ні вісцерофібрози. У дітей та підлітків ССД час-
тіше має хронічний перебіг з переважанням ло-
калізованого ураження шкіри та суглобів з роз-
витком контрактур.

Більш тяжкий перебіг СЧВ спостерігається 
в дітей та підлітків, у яких переважають гострі 
швидко прогресуючі варіанти перебігу хвороби. 
У пре- та постклімактеричному періодах СЧВ 
розвивається поступово з переважанням хроніч-
них варіантів перебігу хвороби. Серед атипових 
варіантів дебюту СЧВ слід відзначити: 1) СЧВ 
з переважним і раннім ураженням центральної 
нервової системи з розвитком менінгоенцефало-
полірадикулоневриту, епілептичних приступів, 
нейропсихічних порушень; 2) СЧВ з тяжким ура-
женням легенів у вигляді пневмонiту та швидко 
прогресуючої легеневої гіпертензії; 3) СЧВ з ге-
матологічними порушеннями (гемолітична ане-
мія, аутоімунна тромбоцитопенія); 4) СЧВ з на-
явністю в дебюті синдромів Рейно або Шегрена.

До атипових варіантів дебюту анкiлозивного 
спондилоартриту слід віднести ураження очей 
(ірит, іридоцикліт), яке може передувати іншим 
проявам захворювання за декілька років.

Ознаки остеоартрозу (ОА) при рентгеноло-
гічному обстеженні в наш час виявляються на-
віть у дітей, а його клінічні прояви вже спосте-
рігаються в людей молодого й середнього віку. 
Більш агресивний перебіг ОА зі швидкою гене-
ралізацією процесу та кістково-суглобовою де-

вIковI особливостI розвиткУ та перебIгУ 
ревматичних хвороб
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струкцією відзначається в жінок у період мено-
паузи. При ОА, що виник у літньому віці, пере-
біг більш сприятливий, часто спостерігається 
так званий “малий артрозний стан”, для якого 
характерні епізодичні поліартралгії з незначни-
ми або мало прогресуючими змінами на рентге-
нограмах. Такий перебіг ОА є типовим також для 
чоловіків.

Таким чином, за останній час відзначаються 
деякі зміни характеру розвитку РХ зі збільшен-
ням частоти атипових форм дебюту цих захворю-
вань. Знання можливих варіантів дебюту РХ та їх 
перебігу у окремих категорій хворих, пов’язаних 
перш за все з віком і статтю, буде сприяти сво-
єчасному встановленню правильного діагнозу й 
покращанню подальшого прогнозу.

питання діагностики анкілозивного 
спондилоартритУ

Гуйда П.П., Молотягіна С.П.

Харківський національний медичний університет, 
ДУ “Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України”, Харків

Анкілозивний спондилоартрит (АС) – хро-
нічне системне запальне захворювання суглобів 
хребта, крижово-клубового зчленування, парах-
ребетних тканин з анкілозуванням міжхребетних 
суглобів, утворенням кіфозу й розвитком мало-
рухомості хребта.

Діагностика АС до цього часу значно утруд-
нена, особливо в ранній стадії, що обумовлено 
кількома причинами, зокрема атиповими варіан-
тами дебюту хвороби та особливостями розви-
тку й перебігу АС у жінок, які не завжди врахо-
вуються лікарями.

АС часто розпочинається атиповими клініч-
ними проявами, що значно утруднює своєчас-
ну діагностику, особливо за відсутності в дебю-
ті хвороби ознак сакроілеїту та ураження хребта. 
Так, у деяких хворих за декілька місяців, а іноді 
й років, спостерігається продромальний період, 
який проявляється загальною слабкістю, схуд-
ненням, дратівливістю, сонливістю, відчуттям 
свербежу підошов, артралгіями та міалгіями.

У 70% хворих АС дебютує поліартралгіями у 
великих і дрібних суглобах, причому ураження 
суглобів може бути ізольованим або поєднува-
тись із проявами сакроілеїту. Ізольоване уражен-
ня крижово-клубових зчленувань, як початковий 
прояв АС, спостерігається в 15% хворих.

Ще більш утруднена діагностика АС у ви-
падку дебюту хвороби ураженням очей у вигля-
ді іриту та іридоцикліту. Під нашим наглядом 
знаходиться хворий А., 54 років, у якого іридо-
цикліт передував іншим проявам АС за 4 роки. 

Окулістом було запідозрено ревматичну хворо-
бу через неефективність традиційної терапії іри-
доцикліту.  На консультативному прийомі в на-
шій клініці вперше було діагностовано АС. При-
значення адекватної терапії сприяло досягненню 
стійкої ремісії іридоцикліту.

Подібне утруднення ранньої діагностики АС 
виникає при ізольованому підвищенні ШОЕ, яке 
реєструється у окремих хворих задовго (за наши-
ми даними, до 5 років) до появи інших ознак АС.

Значні утруднення своєчасної діагностики 
АС виникають також у жінок, у яких захворю-
вання розпочинається непомітно й відрізняється 
дуже повільним доброякісним перебігом з мізер-
ною клінічною симптоматикою – артралгії, ма-
ловиражені минучі артрити із тривалими ремісі-
ями (до 8–10 років). Клінічні ознаки сакроілеїту 
відсутні або маловиражені. Спостерігається та-
кож повільний розвиток клінічних і рентгеноло-
гічних ознак ураження хребта з переважною ло-
калізацією патологічного процесу в подальшому 
в грудному відділі. Такі клінічні прояви та пере-
біг АС у жінок часто діагностуються як остео-
хондроз.

Таким чином, різноманітні атипові варіан-
ти дебюту АС, які часто спостерігаються у хво-
рих, а також особливості розвитку й перебігу АС 
у жінок значно утруднюють ранню діагностику 
АС, що призводить до несвоєчасного призначен-
ня адекватної терапії та погіршення подальшо-
го прогнозу.



Том 17, № 1, 2014 53

Короткі повідомлення

Біомеханічні основи розвитку остеопорозу 
(ОП) передбачають можливість біомеханічних 
способів лікування. Таким способом є кінезоте-
рапія – лікування рухом, що усуває патобіомеха-
нічні зміни в структурах усього хребта. Метою 
біодинамічних впливів методом кінезотерапії є 
поліпшення біомеханічних співвідношень у сег-
ментах хребта, усунення функціональних блоків, 
збільшення його рухливості в цілому, розсла-
блення й розтягування спазмованих м’язів спи-
ни, формування м’язового корсета, стабілізуючо-
го й фіксуючого хребет. Сумісна робота м’язів-
агоністів і антагоністів стабілізує хребет за ра-
хунок підвищення внутрішньочеревного тиску. 
У комплексі методів кінезотерапії дегенератив-
них захворювань хребта одна з головних ролей 
належить фізичним вправам як методу активної 
функціональної терапії. Широкий діапазон дії 
лікувальної фізкультури забезпечується багато-
гранністю механізмів впливу, що включають усі 
рівні центральної й вегетативної нервової систе-
ми, ендокринні та гуморальні фактори. 

Мета роботи: оцінити ефективність комплек-
сної терапії, що включає остеотропні препарати 
й фізичні фактори лікування – кінезотерапію, в 
лікуванні болю в спині при ОП.

Матеріали й методи. Були обстежені 68 па-
цієнток віком від 55 до 65 років з ОП і хроніч-
ним болем у спині. Основну групу склали 48 жі-
нок, які разом з терапією альфакальцидолом ви-
конували комплекс спеціальних фізичних вправ. 
Група порівняння – 20 жінок, що приймали тіль-
ки альфакальцидол. Клінічні симптоми ОП оці-
нювали до лікування й у динаміці через 1, 3 і 6 
місяців терапії. Больовий синдром оцінювали за 
візуально – аналоговою шкалою (ВАШ). Вираз-
ність астеноневротичного синдрому та загальну 
слабкість оцінювали в балах: від 0 до 3. Вимірю-
вання мінеральної щільності кісткової тканини 
(МЩКТ) проводили на п’ятковій кістці методом 
ультразвукової денситометрії з використанням 
апарату Aloka-100. Функціональні показни-
ки оцінювали шляхом вимірювання рухливості 
хребта (проба Отта, Шобера, ротація хребта) й 

тесту з ходьбою (встати зі стільця, пройти 3 м, 
повернутися назад і сісти з виміром часу в се-
кундах).

Результати. До початку лікування всі паці-
єнтки висували скарги на болі в спині, в руках, 
ногах, суглобах, швидку стомлюваність, слаб-
кість. Біль в області спини була епізодичною й 
пов’язана або з незграбним рухом, або з піднят-
тям ваги. 90% обстежених скаржились на “стом-
люваність і ниючі болі в спині” після вимушено-
го перебування в одному положенні або ходьби, 
турбувало “відчуття тяжкості” між лопатками, 
необхідність багаторазового відпочинку протя-
гом дня. У 21 пацієнтки були компресійні пере-
ломи поперекових хребців L1–L2 (1–2 ступеня), 
26 пацієнток мали клиноподібну деформацію тіл 
хребців різних відділів, у 27 – був остеохондроз 
з вираженим больовим синдромом на тлі систем-
ного ОП. У 45 жінок мали місце явища астено-
невротичного синдрому й у 22 – загальна слаб-
кість. Втрата МЩКТ в усіх хворих перевищува-
ла – 1,5–2,5 за Т-критерієм.

Поліпшення самопочуття відзначали всі паці-
єнтки до кінця першого місяця терапії. Це вира-
жалося в зменшенні болю в області спини, в кіст-
ках і зменшенні загальної слабкості, що сприя-
ло розширенню рухового режиму, нормалізації 
сну й поліпшенню настрою. Через 6 місяців лі-
кування в основній групі біль повністю припи-
нився в 10 пацієнток, 37 жінок відзначали періо-
дичні болі в області спини меншої інтенсивнос-
ті. При оцінці динаміки болю на її зменшення 
в грудному відділі вказали 92% пацієнки осно-
вної і 46% контрольної групи (р<0,05). Зменшен-
ня болю в поперековому відділі було відзначе-
но в 69% основної групи й у 36% групи порів-
няння (р<0,05). Біль у спині за ВАШ у пацієнтів 
основної групи зменшився із 62,5 до 38,5 балів 
(р<0,05). У групі порівняння спостерігалося зни-
ження болю із 63,2 до 46,2 балів. Вимірювання 
рухливості хребта не показало достовірних від-
мінностей ні в основній, ні в групі порівняння. 
Тест з ходьбою показав зменшення часу в обох 
групах. В усіх пацієнток зменшилася загальна 
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слабкість і явища астеноневротичного синдро-
му. При оцінці повсякденної активності пацієн-
ток, оцінці загального стану здоров’я різниці між 
групами не було. Через 6 місяців Stiff. ind. ви-
ріс на 4,2±1,3% (р<0,05) в основній групі, в гру-
пі порівняння Stiff. ind. збільшився на 2,5±0,8% 
(р<0,05). 

Висновки. Таким чином, використання кіне-
зотерапії призводить до поліпшення самопочут-
тя пацієнток. В основній групі достовірно зни-
зилася інтенсивність болю, якісно й кількісно 
покращилася щоденна рухова активність. Пози-
тивна динаміка МЩКТ в обох групах свідчить 
про уповільнення процесу втрати кісткової маси. 

Про поліпшення “якості” кістки під впливом те-
рапії свідчить відсутність нових переломів.
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На сучасному етапі розвитку суспільства ос-
теопенія (ОП) є однією зі значимих проблем пе-
діатрії, оскільки її розповсюдженість у дітей по-
стійно зростає незалежно від віку та статі. Серед 
зовнішніх факторів, які суттєво впливають на 
процеси остеогенезу, зросту та досягнення опти-
мальної пікової маси скелета, важливе місце по-
сідає харчування дитини з адекватним забезпе-
ченням макро- та мікроелементами, вітамінами 
(D, С, К, В2, В6, А), білком, поліненасиченими 
жирними кислотами [1].

Все більш з’являється даних щодо знижен-
ня забезпеченості вітаміном D дітей та підліт-
ків, зокрема взимку. Згідно даних статистики, в 
зимовий період частота випадків гіповітамінозу 
D серед підлітків складає до 80% [2]. Недостат-
ня інсоляція, несистематичне перебування на 
свіжому повітрі, малорухомий образ життя, не-
достатнє споживання вітаміну D із продуктами 
харчування призводять до формування в дітей 
“заборгованості” організму за вітаміном D, що, 
безумовно, в подальшому впливає на кальцій-
фосфорний обмін та віддзеркалюється на стані 
кісткової тканини.

Мета дослідження: встановити характер та 
ступінь порушень структурно-функціонального 

стану кісткової тканини в дітей шкільного віку, 
які в анамнезі мали дефіцит вітаміну D. 

Комплексно обстежено 286 дітей віком 9–16 
років. План обстеження складався з розширено-
го аналізу анамнестичних даних щодо перебігу 
періоду грудного та раннього віку, антропоме-
тричного обстеження з визначенням масо-росто-
вих показників, поглибленого клінічного огляду, 
аналізу фактичного харчування. Оцінку струк-
турно-функціонального стану кісткової тканини 
(СФС КТ) проводили на ультразвуковому денси-
тометрі “Sonos-2000” на п’ятковій кістці з вико-
ристанням номограми показників кількісної ден-
ситометрії для дітей Харківського регіону, що 
дало можливість отримати інформативні дані 
щодо віко-статевих регіональних особливостей 
СФС КТ і уникнути гіпердіагностики остеопе-
нічних порушень.

На підставі аналізу даних анамнезу була ви-
ділена І група дітей (49,65%), які мали діагнос-
тований рахіт або його прояви (за даними анке-
тування матерів) у періоді грудного та раннього 
віку. До ІІ групи ввійшли діти без ознак рахіту в 
анамнезі (50,35%). Аналіз даних клінічного огля-
ду показав, що 10,9% дітей І групи та 11,3% дітей 
ІІ групи умовно здорові. Враховували наявність 
хронічної патології, яка безпосередньо впливає 
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на СФС КТ. Так, хронічну патологію шлунко-
во-кишкового тракту (ШКТ) мали 23,8% дітей І 
групи та 20,5% дітей ІІ групи, патологію нирок – 
9,2% та 5,4% дітей відповідно, бронхіальну аст-
му із застосуванням у лікуванні інгаляторних 
глюкокортикостероїдів 3,1% та 3,4% дітей відпо-
відно, прояви дисплазії сполучної тканини вияв-
лено в 32,6% та 30,4% дітей відповідно.

Статистична обробка результатів проводи-
лася із застосуванням методу покрокового дис-
кримінантного аналізу, який не вимагає наявнос-
ті лінійного зв’язку між змінними величинами 
та нормального розподілу залишків. Досліджен-
ня виконані з урахуванням міжнародних біоетич-
них стандартів про згоду батьків на участь дити-
ни в комплексному обстеженні.

При оцінці СФС КТ за показниками уль-
тразвукової денситометрії встановлено, що в 
62,1±2,3% дітей з І групи має місце зниження ін-
дексу міцності КТ, що значно вище в порівнян-
ні з показниками дітей ІІ групи відповідного віку 
30,4±1,4% (р<0,05). Частота випадків ОП має 
пряму залежність від виразності проявів рахі-
ту (r=0,67). Так, при наявності в дитини в періо-
ді раннього віку окремих ознак гіповітамінозу D 
зниження міцності КТ встановлено в 28,3±1,2% 
дітей, при діагностованому рахіті середнього та 
важкого ступеня частота ОП складає 59,5±2,1% 
і 71,4±2,6% відповідно (р<0,01). Окрім частоти 
остеопенічних порушень, встановлена чітка за-
лежність ступеня тяжкості ОП від виразності гі-
повітамінозу D (r=0,74): при наявності окремих 
ознак в анамнезі в дітей порушення СФС КТ 
у 78,1±1,6% випадків були представлені ОП I 
ступеня, а при встановленому діагнозі рахіту в 
69,05±1,7% – ОП III ступеня тяжкості.

На тяжкість ОП у дітей впливає не тільки ра-
хіт в анамнезі, а й наявність хронічної соматич-
ної патології, насамперед з боку травної систе-
ми й нирок, проте частота більш тяжких випад-
ків ОП була вище в дітей І групи в порівнянні із 
ІІ групою дітей. Так, серед групи дітей з наяв-
ністю патології з боку ШКТ і нирок у середньо-
му в 43,9±1,9% та 23,3±1,0% випадків відповід-
но до групи реєстрували ОП ІІІ ступеня тяжкості 

(р<0,05), у 41,4±0,8% та 37,2±1,4% відповідно – 
ОП ІІ ступеня (р>0,05) й лише в 14,7±0,5% дітей 
І групи була встановлена ОП І ступеня тяжкості 
проти 39,5±1,7% серед дітей ІІ групи (р<0,05).

Слід зазначити, що на теперішній час згід-
но аналізу даних фактичного харчування понад 
80% дітей мають недостатнє надходження дея-
ких вітамінів з їжею, зокрема вітаміну D. Вміст 
вітамінів у раціоні дітей характеризується задо-
вільними рівнями забезпеченості за вітамінами 
Е, С, В6, тоді як за вітамінами А, D, В1, В2, В12, 
РР раціон є дефіцитним. Низька (дефіцит понад 
20,0%) аліментарна забезпеченість вітаміном D 
мала місце серед 66,0±4,8% дітей з ОП незалеж-
но від групи та в 27,8±3,0% дітей без ознак по-
рушень СФС КТ незалежно від групи (р<0,01). 
Аналіз кореляційних взаємозв’язків показав, що 
існує сильний кореляційний взаємозв’язок між 
рівнем споживанням вітаміну D та індексом міц-
ності кісткової тканини в дітей шкільного віку 
(r=0,75) й прямий взаємозв’язок середньої сили 
в підлітків (r=0,62). При цьому також встановле-
но прямий кореляційний зв’язок ступеня тяжко-
сті ОП із виразністю аліментарного дефіциту ві-
таміну D (r=0,88).

Таким чином, результати дослідження досто-
вірно показують, що наявність в анемнезі гіпові-
тамінозу D та наявність його аліментарного де-
фіциту призводить до формування остеопеніч-
них порушень у шкільному віці, що викликає 
спотворення процесу накопичення піку кісткової 
маси та є суттєвим чинником формування остео-
порозу в майбутньому, що необхідно враховува-
ти при динамічному спостережені за цією гру-
пою пацієнтів.
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Інтенсивний розвиток нових технологій 
та високий рівень психоемоційних наванта-
жень відносяться до потенціальних чинників 
надмірних стрес-реакцій і формування хронічних 
больових синдромів функціонального характе-
ру, зокрема болю в спині, у осіб працездатного 
віку. Літературні дані свідчать, що найчастіше 
такий біль розвивається в людей віком від 20 до 
50 років [1–4]. Останнім часом понад 20% дітей 
і підлітків також скаржаться на біль у попереку 
[5]. Больові відчуття нерідко характеризуються 
короткотривалими проявами лише в певні годи-
ни доби й не пов’язані зі значним фізичним на-
вантаженням чи охолодженням [6]. У розвит-
ку цього виду дорсалгії ключову роль можуть 
відігравати надмірні (або недостатні) ефекти дії 
певних фізіологічно активних речовин, які ха-
рактеризуються циркадними ритмами секреції, 
а також ранні функціональні порушення, що 
обумовлені вродженою або набутою вертебро-
генною патологією. Серед можливих причинних 
факторів транзиторного болю в спині розгляда-
ються також порушення добових ритмів активної 
праці й сну, а також емоційно напружений харак-
тер роботи. Статистичний аналіз клінічних оз-
нак такого болю і його часових характеристик у 
добовому вимірі може внести суттєвий вклад у 
розуміння патогенетичного підгрунтя цього по-
рушення функціональних систем організму.

Мета роботи полягала в дослідженні поши-
реності й визначенні особливостей проявів тран-
зиторного болю в спині серед молодих осіб розу-
мової праці (студентів, викладачів, науковців та 
службовців). 

Матеріал та методи. У різні періоди в 2011, 
2012 і 2014 роках було проведене анкетне опи-
тування серед осіб віком 21–30 років у семи 
навчальних закладах м. Харкова. Для введен-
ня інформації із заповнених анкет у базу даних 
і аналізу одержаних результатів використана 
комп’ютерна програма, що розроблена в лабора-
торії патофізіології ДУ “ІПХС ім. М.І. Ситенка 
НАМНУ” (Сальников В.В.). 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Кількісний аналіз заповнених анкет показав, що 
всього було опитано 484 особи. Розподіл рес-
пондентів за фахом та статтю свідчить, що в до-
сліджуваній вибірці переважали студенти − 358 
(74,0%), а за гендерною ознакою − особи жіночої 
статі − 282 (58,3%). Періодичне відчуття тимча-
сового болю в спині відзначали 289 респонден-
тів (59,7%), з них 97 чоловіків і 192 жінки, що 
становить відповідно 48,0 і 68,1% від загальної 
кількості осіб кожної статі у вибірці. Зазначені 
дані вказують на переважання частки жінок се-
ред осіб із транзиторною дорсалгією.

Переважна частина респондентів (63,1%) 
вказала, що протягом дня працює в положенні 
сидячи. Однак прояви больових відчуттів у спи-
ні характеризувались різною частотою для різ-
ного часу в добовому вимірі. Так, 12,9% опита-
них осіб, що вказували на прояви болю в спині, 
відзначали його появу під час сну в передранко-
ві години, 18,2% свідчили, що біль у спині ви-
никав вранці після сну й переходу у вертикаль-
не положення, в 39,5% респондентів біль у спи-
ні з’являвся в різні години дня (6,8% − вранці, 
15,2% − вдень і 18,9% − ввечері). Решта відпо-
відей в анкетах вказувала на відсутність законо-
мірності в появі больових відчуттів у спині про-
тягом доби. Характерним було те, що на появу 
болю в попереку в нічний час (близько 2–4 годи-
ни) вказали лише 16 осіб чоловічої статі.

Тривалість болю в спині складала менше 30 
хв. у 52,3%, близько 60 хв. − у 22,0%, понад 2 го-
дини – в 15,2% респондентів із проявами транзи-
торної дорсалгії.

Як свідчать записи в анкетах, больові відчут-
тя в спині в 59,1% осіб припинялись самостійно, 
в 22,7% − після активних рухів у поперековому 
відділі хребта, в 13,6% − після масажу спини, в 
10,6% − після зігрівання або прийому знеболюю-
чих фармпрепаратів.

Посилення больових відчуттів у спині, за 
свідченнями записів в анкетах, могло спосте-
рігатися при тривалому сидінні (37,9%), стоян-

особливості проявів транзиторного болю в спині  
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ні (25,8%) чи ході (6,8%). Охолодження сприяло 
посиленню болю в спині лише в 6,0% опитува-
них. Фіксований нахил тулуба вперед посилював 
біль у 8,3%, активні рухи в попереку − в 11,4% 
осіб із транзиторною дорсалгією.

Аналіз даних опитування щодо сезонної за-
лежності проявів болю в спині вказує, що пе-
реважна більшість (72,7%) тих, що відзначали 
в себе періодичний біль у спині, не пов’язують 
його появу з порами року.

Емоційне забарвлення сенсорних відчуттів 
при проявах періодичного болю в спині в пере-
важної частини опитаних (88,6%) обмежуєть-
ся визначенням: “тупий”, “пекучий”, “ріжучий”, 
“колючий”. При цьому найчастіше (72,0%) зу-
стрічалась відповідь “тупий”. 

Із записів в анкетах витікає, що практично 
всі особи, які скаржились на періодичний біль 
у спині, відзначали в себе наявність тих чи ін-
ших соматичних розладів чи захворювань. Най-
частіше зустрічались вказівки на вегето-судинну 
дистонію (29,5%), хвороби шлунково-кишково-
го тракту (23,5%), остеохондроз хребта (14,4%), 
ендокринні порушення (10,6%) та захворювання 
сечо-статевих органів (10,6%).

Слід відзначити, що дані анкет показали від-
сутність розладів сну в більшої частини опи-
таних (86,1%), рідкість фактів нічної роботи 
(12,9%), невисокий відсоток проявів психо-емо-
ційних стресів у навчанні та на роботі (22,8%), 
тобто рівень тих факторів, які можуть обумов-

лювати стресорний генез транзиторного болю 
в спині, був суттєво нижчим від рівня реальної 
частоти випадків дорсалгії серед молодих осіб 
розумової праці. З іншого боку, досить часті па-
ралелі між проявами періодичного болю в спи-
ні й соматичною патологією дозволяють ставити 
питання про подальше поглиблене дослідження 
патогенезу цього виду дорсалгії. Ці досліджен-
ня, своєю чергою, зможуть сприяти більш гли-
бокому розумінню сутності відомих соматичних 
захворювань.
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иммУнологические особенности 
перименопаУзального остеопороза

Лазуренко В.В., Щербина И.Н.

Харьковский национальный медицинский университета  
Кафедра акушерства и гинекологии №1

В настоящее время весьма актуальной про-
блемой является диагностика, профилактика и 
терапия функциональных расстройств у женщин 
перименопаузального возраста, обусловленные 
эстрогендефицитными состояниями, приводя-
щими к трофическим нарушениям опорно-дви-
гательного аппарата.

Целью исследования явилось определение 
особенностей иммунореактивности и характер 
иммунных расстройств у женщин с явлениями 
остеопороза в перименопаузе и их коррекция.

Для достижения цели обследовано 104 жен-
щины перименопаузального возраста, которые 
были разделены на 2 клинические группы. І кли-
ническую группу (контрольную) составили 52 
(50%) женщины с физиологическим течением 
перименопаузального периода. Во ІІ клиниче-
скую группу вошли 52 (50%) женщины с нару-
шениями опорно-двигательной системы. Из них 
у 19 (36,5%) отмечалась остеопения, у 15 (28,9%) 
пациенток выраженная остеопения, у 18 (34,6%) 
женщин диагностирован остеопороз. Для оцен-
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ки эффективности проводимой терапии паци-
ентки II клиническая группа была разделена на 2 
подгруппы (основная и сравнения). В основной 
подгруппе 26 (50%) пациентки получали ком-
плексное дифференцированное лечение с при-
менением иммунокорректоров (тимоптин по 100 
мкг 1 раз в 5 дней курсом 500 мкг и экстракт пла-
центы по 1 мл через день курсом 7 инъекций), в 
подгруппе сравнения 26 (50%) женщинам прово-
дилось традиционное лечение.

Определение структурно- функционального 
состояния костной ткани проводили с помощью 
компьютерной рентгеностеоденситометрии с 
программным обеспечением “АРМ– Остеолог”. 
Спектр иммунологических исследований вклю-
чал определение популяционного и субпопуля-
ционного состава лимфоцитов крови, активно-
сти фагоцитарных клеток, содержания в крови 
основных про- и противовоспалительных ци-
токинов, тимического сывороточного фактора, 
концентрации в сыворотке крови основных клас-
сов иммуноглобулинов и IgЕ, ЦИК, аффинно-
сти вырабатываемых антител, содержания и ак-
тивности аутоантител к РНК, ДНК, фосфолипи-
дам и антигенам яичника. Статистическая обра-
ботка полученных результатов проводилась с ис-
пользованием пакета анализа данных “Microsoft 
Excel” и программы “Biostat”. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Проведенные иммунологические исследования 
позволили установить, что развитие перимено-
паузальных нарушений и их клиническая ма-
нифестация тесно ассоциированы с дисфункци-
ей иммунной системы и снижением ее надзор-
ной функции. Полученные данные позволили 
констатировать, что перименопаузальные нару-
шения развиваются в основном на фоне сниже-
ния общей иммунореактивности организма, рас-
стройств механизмов клеточной и гуморальной 
регуляции, дисбаланса в цитокиновой сети. При 
изучении особенностей иммунореактивности и 
характера иммунных расстройств при остеопо-
розе было выявлено, что в их развитии на пер-
вый план выступают нарушения в цитокиновом 
статусе. Так в крови наблюдалось повышение в 
5,1-7,3 раза содержания основных провоспали-
тельных цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α, сни-

жение концентрации противовоспалительных 
цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10), наиболее выраженное 
у пациенток с тяжелым течением остеопениче-
ских нарушений.

Иммунные расстройства у женщин с опор-
но-двигательными нарушениями протекают 
также на фоне ослабления гормональной функ-
ции тимуса (log2 ТСФ 4,0±0,3, р<0,05), выра-
женной тенденции к увеличению при остеопе-
нии и достоверного повышения при остеопоро-
зе сывороточного содержания молекул адгезии 
IСAМ-3 (CD50) – 634,5±70,2 и IСAМ-1 (CD54) 
– 103,5±20,9, а также снижения мононуклеаров 
(CD50+ и CD54+), что может выступать неблаго-
приятным фактором развития воспаления и ау-
тоагрессивных иммунных реакций. Содержание 
растворимых форм молекул адгезии иммунону-
клеаров может служить маркерами тяжести те-
чения нарушений опорно-двигательной систе-
мы. Выход молекул адгезии с поверхности осте-
окластов способен адгезировать тканевые ма-
крофаги и индуцировать продукцию ими цито-
кинов с литическими свойствами, в результате 
вызывать дегенеративно-деструктивные процес-
сы в костной ткани. На фоне дисфункции Т- и 
В-звена иммунитета отмечалось появление в сы-
воротке крови аутоантител разной специфично-
сти, что свидетельствует о расстройствах меха-
низмов иммунорегуляции и развитии аутоим-
мунных реакций. Отмечено повышение провос-
палительных цитокинов, которые также усили-
вают резорбцию костной ткани. 

Выводы
1. Развитие нарушений опорно-двигательной 

системы сопряжены с ослаблением гормональ-
ной функции тимуса, локальной активацией рас-
творимых молекул адгезии, появлением аутоан-
тител разной специфичности, усилением про-
дукции провоспалительных цитокинов, что усу-
губляет дегенеративно-деструктивные процессы 
в кости. 

2. Дифференцированное лечение перимено-
паузальных нарушений с учетом их патогенети-
ческих особенностей и включением в лечебный 
комплекс иммунокорректоров приводит к более 
раннему и стабильному клиническому эффекту 
по сравнению с традиционной терапией. 
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Відомо, що тиреоїдні гормони мають широ-
кий спектр біологічних ефектів, впливаючи на 
всі органи та тканини й обмін речовин усіх ви-
дів. У сучасній тиреоїдології все більшу увагу 
привертає зв’язок між функціональною актив-
ністю гіпофізарно-тиреоїдної системи та зміна-
ми в опорно-руховому апараті. Відомо, що серед 
факторів, що впливають на метаболізм кісткової 
системи, значну роль відіграють тиреоїдні гор-
мони: вони проявляють як катаболічну, так і ана-
болічну активність і виказують як безпосередню, 
так і опосередковану дію на процеси моделюван-
ня та ремоделювання кісткової тканини [1–3]. 
Порушення функції щитоподібної залози (ЩЗ) 
може призводити до зниження щільності кістко-
вої тканини та зменшення її міцності. Так, неста-
ча тиреоїдних гормонів безпосередньо впливає 
на стан кісткової системи: одним із серйозних 
ускладнень первинного гіпотиреозу є остеопо-
роз [4–7]. Таким чином, при використанні нових 
засобів корекції тиреоїдної патології слід врахо-
вувати можливість відновлення не тільки тирео-
їдної функції, а й супутньо виникаючих патоло-
гічних станів, зокрема в кістковій системі. 

Метою даного дослідження було порівняльне 
вивчення нормалізуючої дії двох біопрепаратів 
плаценти (кріоконсервований екстракт плацен-
ти та протеїнізований водно-сольовий екстракт 
– препарат “Біоглобін-У”) на стан тиреоїдної та 
кісткової системи в статевозрілих молодих щурів 
з експериментальним гіпотиреозом.

Показано, що введення мерказолілу при моде-
люванні гіпотиреозу призводить до виразних ос-
теопоротичних явищ у кістковій системі як самок, 
так і самців щурів. У групі тварин з гіпотиреозом 
виявлялися ознаки ендокринного остеопорозу – 
вертикалізація кісткових трабекул стегнової кіст-
ки, їх неупорядковане розташування, зменшення 
щільності, наявність мікропереломів та тріщин, 
рарефікація кортексу. На тлі тиреоїдної недостат-
ності в самців були виявлені значні деструктивні 
зміни губчастої кістки поперекових хребців, у са-
мок зміни гістоструктури хребців були менш ви-
разними. Левотироксин не усуває наслідки нега-
тивного впливу гіпотиреозу на мікроструктуру 
тіла хребців. У групі цих тварин відбувалось зна-

чуще зменшення кількості контактів трабекул з 
корковим шаром стегнової кістки щурів, що, свід-
чило про зменшення кісткової маси. Препарати 
плаценти активно впливають на процеси остео- та 
хондрогенезу як у самок, так і у самців. На основі 
гістологічних досліджень виявлено, що кріокон-
сервований екстракт плаценти стимулював про-
цеси остео- та хондрогенезу в хребцях щурів з гі-
потиреозом, при цьому в самиць гістоструктура 
хребців не відрізнялася від норми, а в самців губ-
часта кістка лишилася дещо зруйнованою, хоча 
в субперіостальних ділянках місцями відзначено 
її новоутворення. Цьому біопрепарату притаман-
ний позитивний вплив на губчасту кістку в скла-
ді поперекових хребців щурів з експерименталь-
ним гіпотиреозом, внаслідок чого значною мірою 
(до 70%) ліквідуються ознаки остеопоротично-
го ураження хребців. “Біоглобін-У” проявляє ос-
теотропні ефекти помірної сили. Його дія також 
більш виражена в самок. Особливістю дії даного 
препарату є його стимулюючий вплив на новоут-
ворення хрящової тканини. 
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Исследование воздействия свинца на орга-
низм человека является важной проблемой прак-
тического здравоохранения. Согласно данным 
ВОЗ на 2010 г. в Украине 68,8% населения про-
живает в городах, что ставит его под угрозу вли-
яния на его организм соединений свинца, по-
ступающего в воздух и воду с промышленных 
объектов и автотранспорта. Широко исследова-
но влияние свинца на мышечную, кровеносную 
и нервную системы, внутренние органы, длин-
ные кости. Однако воздействие свинцовой ин-
токсикации на позвоночный столб недостаточ-
но изучено. Механизмы воздействия свинца на 
костную ткань полностью неизвестны, что сви-
детельствует о необходимости изучения не толь-
ко морфологических параметров, характеризую-
щих костную ткань, но и изменений элементного 
состава костного матрикса.

Цель исследования: изучить влияние аце-
тата свинца на элементный состав костного ма-
трикса и функциональное состояние клеток 
костной ткани тел позвонков.

Материалы и методы. Экспериментальное 
исследование было проведено на 16 белых ла-
бораторных крысах-самцах возрастом 1,5 мес. 
на момент начала эксперимента. В эксперименте 
моделировали воздействие свинца на крыс, соот-
ветствующее его действию на людей, живущих 

в крупных городах. Животных разделили на 2 
группы: контрольную и опытную. Крысы опыт-
ной группы получали раствор ацетата свинца 
(230 мг/л) в дистиллированной воде в качестве 
питьевой, а в контрольной группе – дистилли-
рованную воду. Исследование длилось 2,5 мес., 
после чего животных выводили из эксперимен-
та путем передозировки тиопентала натрия. Для 
последующего анализа были выделены тела по-
звонков поясничного отдела позвоночника. При 
работе с животными соблюдались международ-
ные нормы по биоэтике.

Атомно-абсорбционная спектрометрия тел 
позвонков на содержание кальция и цинка была 
проведена с использованием атомного абсорбци-
онного комплекса КАС-120.1; ТУ 25–7416.0131–
88 (АТ-Selmi, Сумы, Украина) на базе Сумского 
государственного университета [1].

Для электронно-микроскопического исследо-
вания фрагменты тел позвонков лабораторных 
крыс, размером 1 мм3, фиксировали в фиксато-
ре Карновского, далее в 1% растворе четырехо-
киси осмия; обезвоживали в серии спиртов вос-
ходящей концентрации, ацетоне, пропитывали в 
смеси ацетона с эпоксидной смолой, заключали 
в смесь эпона с аралдитом. Срезы контрастиро-
вали уранилацетатом и красителем Рейнольдса 
и исследовали в трансмиссионном электронном 

воздействие ацетата свинца на элементный состав 
(CA, ZN) костного матрикса и фУнкциональное 

состояние клеток костной ткани тел позвонков 
молодых крыс

Мальцева В.Е.

ГУ “Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН 
Украины”, Харьков

Categ. Scatterplot: IL-1 RA vs. TGF-1b
Групи: К TGF-1b = 21.4087+1.9465*x
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Рис. 1. Кореляційні зв’язки в контрольній групі тварин та в групі із глюкокортикоїдним впливом.
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микроскопе ЕМВ – 100БР. Фотографии препара-
тов изготавливали при помощи цифровой каме-
ры Canon EOS–300D.

Результаты и их обсуждение. При спектро-
метрическом исследовании тел позвонков крыс 
опытной группы наблюдалось достоверное сни-
жение содержания кальция в кости в 1,2 раза 
(p<0,05), что могло возникнуть вследствие заме-
щения кальция свинцом в структуре гидрокси-
лапатита [2]. В ходе активного роста у неполо-
возрелых крыс процесс ремоделирования кост-
ной ткани происходит в ускоренном темпе, чего 
не наблюдается после достижения пика костной 
массы. В результате этого свинец быстрее нака-
пливается в кости, но также и постоянно высво-
бождается в кровь, влияя на всасывание каль-
ция в тонком кишечнике и почках, что приво-
дит к уменьшению содержания кальция в крови 
[3]. Снижение уровня кальция в крови вызыва-
ет усиление резорбтивной активности остеокла-
стов, что в свою очередь способствует уменьше-
нию содержания кальция в кости. 

При спектрометрическом анализе тел позвон-
ков животных опытной группы была также вы-
явлена тенденция к снижению уровня цинка по-
сле воздействия свинца. Отмеченная тенденция 
может указывать на угнетение биосинтеза ще-
лочной фосфатазы в остеобластах, так как цинк 
является активным центром в структуре щелоч-
ной фосфатазы, фермента, необходимого для ми-
нерализации остеоида [4]. Pemmer B. и соавт. [5] 
высказали предположение, что цинк, содержа-
щийся в кости, высвобождается в процессе ре-
зорбции и может сразу же использоваться при 
формировании кости, так как в крови уровень 
этого элемента существенно не меняется в про-
цессе ремоделирования. Данные другого иссле-
дования подтверждают, что свинец угнетает ак-
тивность щелочной фосфатазы в кости, но меха-
низм этого явления не установлен [6]. Следова-
тельно, снижение содержания цинка в кости мо-
жет свидетельствовать о снижении биосинтеза 
щелочной фосфатазы остеобластами, а значит – 
о нарушении процесса минерализации.

При электронно-микроскопическом исследо-
вании костной ткани тел позвонков животных 
опытной группы нами были обнаружены на по-
верхности костных трабекул участки скопления 
остеокластов с 4–6 ядрами и гофрированной ка-
емкой, чего не наблюдалось в контроле, что под-
тверждает предположение об усилении резорб-
ции. В цитоплазме остеокластов были выявлены 
электронно-плотные включения, возможно, со-

держащие свинец, накопленный в ходе резорб-
ции. Согласно проведенному Bonucci E. и соавт. 
[7] спектральному анализу, подобные включения 
в остеокластах содержали свинец, тогда как в 
остеобластах и остеоцитах они не были обнару-
жены, что подтверждает предположение о боль-
шем накоплении свинца остеокластами вслед-
ствие их активности. В минерализованном кост-
ном матриксе этих крыс встречались остеоци-
ты, которые располагались в лакунах с зазубрен-
ными краями, что указывает на остеоцитарный 
остеолизис. У крыс опытной группы были выяв-
лены остеобласты с деструктивными полостями 
в цитоплазме, что свидетельствует об угнетении 
биосинтетической активности этих клеток. Пре-
обладание процесса резорбции над формирова-
нием кости приводит к нарушению баланса ре-
моделирования, следствием чего и может являть-
ся снижение содержания кальция в кости непо-
ловозрелых крыс после воздействия свинца.

Выводы. Таким образом, влияние ацетата 
свинца (230 мг/л свинца в питьевой воде) на не-
половозрелых крыс вызывает снижение содержа-
ния кальция в 1,2 раза, а также тенденцию сни-
жения уровня цинка в составе матрикса костной 
ткани тел позвонков поясничного отдела позво-
ночника, что отражает нарушение процесса ре-
моделирования кости вследствие угнетения био-
синтетической активности остеобластов и уси-
ления резорбтивной активности остеокластов.
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роль профілів міжклітинних медіаторів при 
порУшенні ремоделювання кісткової тканини  

під дією глюкокортикоїдів
Павлов С.Б., Гончарова А.В., Кумечко М.В., Бабенко Н.М., Семко Н.Г.
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Останніми роками актуальною науковою та 
практичною проблемою залишається вивчення 
молекулярних механізмів патогенезу остеопоро-
зу. Міжклітинні медіатори відіграють ключову 
роль у функціонуванні процесів ремоделювання 
кісткової тканини. З’ясовано, що в основі тако-
го багатофакторного системного захворювання, 
як остеопороз, лежать процеси порушення кіст-
кового ремоделювання в бік переважання проце-
сів резорбції кісткової тканини. Хоча вважаєть-
ся, що за утворення кісткової тканини відповіда-
ють остеобласти, а за її руйнування – остеоклас-
ти, в межах організму всі ці процеси виявляють-
ся набагато складнішими. Активність остеоблас-
тів і остеокластів регулюється багатьма з роз-
чинних медіаторів імунних клітин, у тому числі 
цитокінами й факторами росту. Взаємовідноси-
ни між кістковою та імунною системами харак-
теризуються роботою механізмів регуляції, які 
пов’язані між собою.

Цитокінами, які відіграють важливу роль у 
метаболізмі кісткової тканини, є трансформую-
чий фактор росту β1 (TGF-β1) та рецепторний 
антагоніст інтерлейкіну-1 (ІЛ-1 RA). Обговорю-
ється можлива роль TGF-β1 як регулятора осте-
окласт-остеобластної взаємодії. Він стимулює 
проліферацію й диференціацію остеобластів і 
пригнічує кісткову резорбцію. Механізм дії ІЛ-1 
RA полягає в блокаді клітинного рецептора, спе-
цифічного для ІЛ-1α та ІЛ-1β. Тим самим відбу-
вається регуляція активності потужного цитокі-
ну запалення – ІЛ-1, який одночасно є потенці-
альним стимулятором кісткової резорбції.

Мета роботи: вивчення ролі профілів між-
клітинних медіаторів (на прикладі ІЛ-1 RA та 
TGF-β1) при порушеннях ремоделювання кіст-
кової тканини в експерименті на моделі розвитку 
остеопорозу під дією глюкокортикоїдів.

Експериментальне дослідження проводилось 
на 2 групах (по 50 тварин) білих щурів-самок ві-
ком 9 міс масою 210±30 г. Створення моделі екс-
периментального порушення ремоделювання 
кісткової тканини глюкокортикоїдами проводи-
ли шляхом введення дексаметазону фосфату 7,5 

мг/кг ваги внутрішньом’язово двічі на тиждень 
упродовж місяця. Контрольна група – інтактні 
тварини.

При дослідженні рівня IЛ-1 RA в щурів із 
глюкокортикоїдною моделлю порушення ремо-
делювання кісткової тканини (ГК) виявилося, 
що середній рівень IЛ-1 RA в сироватці склав 
2,902±0,316 пг/мл та не відрізнявся від рівня IЛ-1 
RA тварин контрольної групи (К) (2,529±0,132 
пг/мл). Середній рівень вмісту TGF-1β у сиро-
ватці щурів із глюкокортикоїдною моделлю по-
рушення ремоделювання кісткової тканини 
склав 26,009±0,745 нг/мл, але також не відріз-
нявся від рівня TGF-1β тварин контрольної гру-
пи (26,331±0,62 нг/мл). 

У контрольній групі щурів, яку складали ін-
тактні тварини, виявлено позитивну кореляцію 
між рівнем IЛ-1 RA та TGF-1β (r=0,42) (p<0,05). 
У групі з порушенням ремоделювання кісткової 
тканини за допомогою глюкокортикоїдів досто-
вірної кореляції між рівнями цитокінів не вияв-
лено, але спостерігалася тенденція до зміни їх 
рівнів у зворотньому напрямку. Вірогідно, це 
пов’язано з тим, що під впливом глюкокортико-
їдів, що діють як додатковий до ІЛ-1 RA проти-
запальний фактор, відбувається інгібування ци-
токіну TGF-1β. При цьому баланс між рівнями 
цитокінів ІЛ-1 RA і TGF-1β у контрольній гру-
пі зсувається в бік збільшення рівня ІЛ-1 RA та 
зменшення TGF-1β у групі із глюкокортикоїд-
ною моделлю порушення ремоделювання кіст-
кової тканини. Комбінація ушкоджуючих факто-
рів сприяє виходу за межі фізіологічної адаптації 
організму та не дозволяє системі відновлювати-
ся. Все це призводить до переваги резорбції над 
кісткоутворенням у тварин у групі із глюкокор-
тикоїдною моделлю.

Висновки. Визначені профілі міжклітинних 
медіаторів свідчать про те, що вплив ушкоджую-
чих факторів призводить до зміни резервів адап-
тації організму, що відображається на подальшій 
динаміці процесів ремоделювання кісткової тка-
нини.
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наследственые маркеры предрасположенности к 
развитию ювенильного идиопатического артрита

Савво В.М., Киселева Л.П., Филонова Т.А., Сороколат Ю.В., Мамалуй Н.И.

Харьковская медицинская академия последипломного образования, Харьков

Целью настоящей работы явилось изучение 
иммуногенетической структуры ювенильного 
идиопатического артрита (ЮИА).

Проведено тканевое типирование антигенов 
гистосовместимости І класса (человеческих лей-
коцитарных антигенов – HLA), включая 28 ал-
лельных генов локуса А, 40 – локуса В, 12 – ло-
куса С. В исследование вошли 68 детей одной эт-
нической группы, заболевшие ЮИА в возрасте 1 
год – 12 лет (43 девочки, 25 мальчиков), 60 детей 
с преимущественно суставной, 8 – с системной 
формой заболевания. Отдельную группу соста-
вили 6 детей с поражением органов зрения (рев-
матоидным увеитом). HLA больных сравнива-
лись с популяционными, полученными при ти-
пировании 225 здоровых тест-доноров той же эт-
нической группы. Диагноз ЮИА устанавливал-
ся согласно восточно-европейским критериям и 
критериям ACR.

Результаты: выявлена иммуногенетическая 
неоднородность больных ЮИА. У наблюдаемых 
детей достоверно чаще, чем в популяции, опре-
делялись антигены гистосовместимости – А28, 
В8, В27, В35. Частота встречаемости HLA-В7, 
В18 в 1,5 раза превышала популяционную, одна-
ко не была статистически значимой. Носителя-
ми антигена HLA- В27 явились преимуществен-
но мальчики (9 из 14), заболевшие в возрасте 4–6 
лет и 10–12 лет, с вовлечением в патологический 
процесс средних суставов нижних конечностей. 
При изучении гаплотипов локусов А и В выяв-
лено статистически значимое превалирование у 
больных ЮИА в сравнении с популяционными 
гаплотипов А2В18, А2В8, А2, В27 и А2В35. При 

этом наследование гаплотипа А2В27 коррелиро-
вало с пауциартикулярной формой заболевания 
как у мальчиков, так и у девочек, А2В8 – с по-
лиартикулярным дебютом болезни у девочек до-
школьного возраста, А2В18 – с моноартикуляр-
ным вариантом начала ЮИА у девочек 2–6 лет, 
А2В7 – с полиартритом у мальчиков того же воз-
раста, А2В35 – с системной формой болезни, 
больше аллергосептическим вариантом. У маль-
чиков с гаплотипом А10В27 в последующем раз-
вился анкилозирующий спондилоартрит, ослож-
нившийся амилоидозом у 2 детей. Установлена 
связь между антигенами HLA и разными вари-
антами течения ЮИА. Так, быстро прогрессиру-
ющее течение заболевания с ранней инвалиди-
зацией ребенка коррелировало с HLA-В40, В38, 
ревматоидный увеит – с HLA антигенами А6, 
А10, В5, В8, В18.

Выявленная ассоциация антигенов  гистосов-
местимости системы HLA с отдельными клини-
ческими вариантами ЮИА, характером течения 
болезни свидетельствует о значимости иммуно-
генетического профиля ребенка в риске развития 
заболевания, равно как и о протективном эффек-
те его. Типирование HLA поможет выработать 
тактику терапии больных ЮИА, включая им-
муносупрессивную биологическую в начальной 
стадии заболевания, и тем самым предупредить 
развитие/уменьшить степень поражения органов 
зрения (у девочек с моноартритом), развитие ан-
килозирующего спондилоартрита (мальчики с 
пауциартритом 2–6 и 10–12 лет), рецидивирова-
ние ревматоидного васкулита, раннюю инвали-
дизацию больных. 
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информативность клинических и биохимических 
маркеров снижения плотности костной ткани  
при скрининговых обследованиях школьников

Фролова Т.В., Стенковая Н.Ф., Берус А.В.*, Черкашина Т.Н.

Харьковский национальный медицинский университет,  
* Харьковская многопрофильная клиническая больница №17, Харьков

Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) – гене-
тически детерминированное состояние, характери-
зующееся дефектами волокнистых структур и ос-
новного вещества соединительной ткани и приводя-
щее к нарушению гомеостаза. Несвоевременность 
диагностики проявлений ДСТ у детей может при-
вести к отсутствию комплексного обследования и 
соответствующего лечения, формирования образа 
жизни и профориентации в дальнейшем.

Цель работы: изучение структурно-функцио-
нального состояния костной ткани (СФСКТ) у детей 
в зависимости от уровня физического развития.

Обследовано 102 ребенка (47 мальчиков и 55 де-
вочек) в возрасте от 9 до 16 лет. Проявления синдро-
ма недифференцированной ДСТ отмечались у 67,7% 
детей, среди которых преобладали костные измене-
ния: сколиотическая осанка – 48,1%, плоскостопие 
– 32,4%, деформация грудной клетки – 27,4%, валь-
гусная деформация стопы – 4,3%. Наряду со стан-
дартной оценкой уровня физического развития ре-
бенка рассчитывали индекс Варги (ИВ) по формуле: 
ИВ=(масса тела (г)/рост (см2) – возраст (годы)/100. 
В норме ИВ ≥1,5. Оценка состояния костной ткани 
проводилась методом ультразвуковой денситоме-
трии с помощью денситометра “Sonost-2000” на пя-
точной кости. Детям с проявлениями ДСТ проводи-
лось исследование биохимических маркеров струк-
турно-функционального состояния костной ткани 
(СФС КТ) и процессов коллагенообразования. Ста-
тистический анализ проводили с использованием 
программ “Statistica 5.0” и “Exel”. Исследования вы-
полнены с учетом международных биоэтических 
стандартов с письменным согласием родителей на 
участие ребенка в обследовании.

Результаты исследования показали, что у 93,1% 
детей отмечается снижение ИВ, при этом у 67,2% 
снижение ИВ не превышало 20%, у 22,9% ИВ сни-
жен на 21–40% и у 9,9% детей – более 41%. Ана-
лиз биохимических маркеров обмена соединитель-
ной ткани показали, что у всех детей имеет место 
повышение суточной экскреции оксипролина бо-
лее чем на 50%. При этом степень повышения экс-
креции оксипролина имеет прямую сильную корре-

ляцию со снижением ИВ (r=0,89), что подтвержда-
ет информативность оценки ИВ в диагностике дис-
пластического процесса. Кроме того, у детей с про-
явлениями ДСТ отмечалось снижение III фракции 
гликозамингликанов (ГАГIII) и в среднем составило 
1,25±0,65 ед. Степень снижения ИВ напрямую зави-
села от степени снижения ГАГIII (r=0,90).

Анализ показателей денситометрии показал, что 
у 35,2% детей с наличием диспластического про-
цесса СФС КТ не нарушено, у 64,% детей диагно-
стирована остеопения. Структурно остеопениче-
ские нарушения были представлены І степенью тя-
жести у 43,3%, детей и ІІ степенью тяжести у 21,5% 
детей с синдромом ДСТ. Установлена прямая корре-
ляция между снижением показателя ИВ и наруше-
нием СФС КТ (r=0,87); с проявлениями остеопении 
(r=0,91). Следует отметить, что наряду со снижени-
ем суточной экскреции оксипролина и ГАГIII в кро-
ви, у детей с нарушением СФС КТ отмечалось вы-
раженное снижение ГАГI – костной фракции глико-
замингликансульфатов, и средние показатели ГАГI 
у детей зависели от степени выраженности остео-
пении. Так, у детей с остеопенией I степени показа-
тели ГАГI  в среднем находились на уровне 4,0±0,8 
ед, у детей с остеопенией II степени – уровень ГАГI 
не превышал 3,2±0,75 ед. Обследование детей с на-
личием диспластического процесса без нарушений 
СФС КТ показал, что в данной группе также отме-
чается снижение уровня ГАГI до 4,7±0,5 ед., что 
свидетельствует о нарушении процессов обмена в 
костной ткани как одной из разновидностей соеди-
нительной ткани. Последовательный корреляцион-
ный анализ маркеров костеобразования показал, что 
снижение их уровня находится в прямой зависимо-
сти от диспластического процесса (r=0,76).

Таким образом, показатель ИВ можно рассма-
тривать в качестве одного из маркеров снижения 
плотности костной ткани у детей при массовых про-
филактических осмотрах школьников, что позволит 
выявить группу риска по развитию остеопении для 
дальнейшего денситометрического исследования и 
исследования биохимических маркеров костного 
моделирования.
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Недифференцированная дисплазия соедини-
тельной ткани (НДСТ) – состояние, которое ха-
рактеризуется дефектами волокнистых струк-
тур и основного вещества соединительной тка-
ни, что приводит к развитию различных нару-
шений висцеральных и локомоторных органов с 
прогредиентным течением. Наблюдение за деть-
ми с синдромом НДСТ складывается из про-
филактики вовлечения органов и систем в дис-
пластический процесс, лечения сфомирован-
ной диспластикозависимой патологии (ДЗП) и 
реабилитационных мероприятий. Не вызывает 
сомнения, что адекватная терапия ДЗП возмож-
на только при условии, что синдром НДСТ и 
все диспластикозависимые патологические со-
стояния у ребенка рассматриваются в виде об-
щего патологического процесса, объединенного 
первичным патогенетическим звеном – наруше-
нием фибриллогенеза. Наиболее частым прояв-
лением синдрома НДСТ является формирова-
ние постуральных нарушений (80%), что в свою 
очередь может привести к нарушению струк-
турно-функционального состояния костной тка-
ни (СФС КТ). При этом любое терапевтическое 
воздействие должно быть направлено на патоге-
нетическое звено диспластического процесса – 
коррекцию нарушенного коллагенообразования.

Цель работы: определить особенности те-
чения остеопенического синдрома у детей с не-
дифференцированной дисплазией соединитель-
ной ткани на фоне применения препаратов, на-
правленных на стабилизацию процессов колла-
генообразования.

Материалы и методы. Комплексно обследо-
вано две группы пациентов в возрасте 8–17 лет с 
остеопенией (ОП) на фоне синдрома НДСТ: ос-
новная (І) группа – 140 детей, которые проходи-
ли курс коррекции препаратами кальция и полу-
чали патогенетическую терапию. В группу срав-
нения (ІІ) вошли 36 детей, которые дополнитель-
но не получали коллагенстабилизирующих пре-
паратов. Патогенетически направленная терапия 
проводилась препаратами с действующим веще-
ством – глюкозамингликаном. СФС КТ изучали с 

помощью ультразвуковой денситометрии на ап-
парате “SONOST-2000” и анализом результатов, 
учитывая рекомендации ВОЗ и популяционные 
критерии, разработанные нами для детей и под-
ростков Харьковского региона и утвержденные 
МОЗ и АМН Украины.

Оценка целесообразности назначения колла-
генстабилизирующих препаратов проводилась 
на основании динамики уровня суточной экскре-
ции оксипролина в моче и ІІІ фракции глюкоза-
мингликанов (ГАГІІІ) в сыворотке крови. Оценку 
процесса фибриллогенеза проводили по специ-
ально рассчитанной формуле определения био-
химического порога (БП) относительной стабиль-
ности диспластического процесса:
БП = 0,755–0,0044×оксипролин (мг/л сут) + 
+ 0,025×ГАГСІІІ (усл.ед.). 

Для детской популяции с синдромом НДСТ, 
постоянно проживающих в Харьковском регио-
не, значение БП, при которой наиболее вероятное 
развитие/обострение ДЗП равняется 0,25±0,05 
[95%], а при относительной стабильности про-
цессов коллагенообразования среднее значение 
коэффициента БП составляет 0,75±0,05 [95%].

Статистический анализ проведен по прин-
ципам доказательной медицины. Исследования 
проведены с учетом международных биоэтиче-
ских стандартов при письменном согласии роди-
телей на участие детей в обследовании.

Результаты исследования и их обсуждение. 
При анализе биохимических маркеров соедини-
тельной ткани у детей обеих групп установле-
но значительное повышение суточной экскреции 
оксипролина с мочой и снижение уровня ГАГІІІ 
в структуре общих глюкозамингликанов в сыво-
ротке крови, независимо от степени выраженно-
сти ОП, а коэффициент БП соответствует высо-
кому уровню активности диспластического про-
цесса. На основании полученных результатов де-
тям І группы назначали патогенетически направ-
ленные препараты.

Через 1 месяц после окончания терапии отме-
чались существенные отличия в показателях де-
тей двух групп. Так, в І группе пациентов, неза-

патогенетические аспекты лечения 
остеопенического синдрома У детей с дисплазией 

соединительной ткани
Фролова Т.В., Охапкина О.В., Атаманова Е.В.

Харьковский национальный медицинский университет
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висимо от степени тяжести ОП, уровень оксипро-
лина определялся достоверно ниже, в отличие от 
пациентов ІІ группы (80,20±3,0) и (98,63±3,8) 
мг/л в сутки соответственно (р<0,05), что свиде-
тельствует о торможении темпов распада непол-
ноценно сформированного коллагена. При этом 
обращают на себя внимание значительные раз-
личия в уровнях ГАГІІІ в сыворотке крови среди 
детей двух групп, со значительно более низким 
их уровнем у детей ІІ группы по сравнению с І 
группой пациентов (0,134±0,013) и (0,208±0,012) 
усл.ед. соответственно (р<0,05). 

По данным ультразвуковой денситометрии 
у 83,7% детей І группы отмечалось улучшение 
СФС КТ и повышение показателя ШОУ более 

чем на 40%, который отражает коллагеновую 
часть костной ткани, что соответственно, при-
вело к снижению степени тяжести ОП. У 16,3% 
детей этой группы повышение показателя ШОУ 
было менее выраженным (не более 25%). При 
этом все дети І группы отмечали уменьшение 
боли в костях и суставах, уменьшение хруста в 
мелких суставах и улучшение общего самочув-
ствия. 

Таким образом, назначение у детей с ОП на 
фоне НДСТ препаратов, стабилизирующих про-
цессы коллагенообразования, позволяет улуч-
шить СФС КТ и снизить тяжесть остеопениче-
ских нарушений.

патологія хребта як причина інвалідності  
в дитячомУ віці

Шевченко О.Г., Корольков О.І., Беренов К.В., Кикош Г.В.

ДУ “Інститут патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка НАМН”, Харків

Вступ. Вертеброгенні та вертебральні син-
дроми, які виникли в ранньому віці, особливо не-
сприятливі, вони позначаються на подальшому 
житті. У більшості випадків вертеброгенна пато-
логія в дорослих є наслідком різних патологіч-
них станів хребта в дитинстві [1, 2, 3]. За дани-
ми літератури хворі з ортопедичною патологією 
складають 17,1% від загальної кількості дітей-
інвалідів [4]. поширеність вертебральних дефор-
мацій серед дитячого населення наступна: струк-
туральні сколіотичні деформації виявляються у 
8% дітей, функціональні сколіози й порушення 
постави – в 53,5% [1, 5]. Ряд досліджень, що про-
водились у останні кілька років, виявлено тен-
денції до поширення дегенеративних захворю-
вань хребта в підлітків [5, 6].

Спостереження за дітьми з ушкодженнями 
хребта у віддалені строки показали наявність 
численних негативних наслідків. Зменшена ви-
сота тіл хребців і міжхребцевих дисків з явища-
ми остеохондрозу також обумовлюють надмірні 
кіфотичні деформації та бічні скривлення. До-
слідники вважають, що однією із причин розви-
тку кіфозу в дитячому віці також можуть бути 
численні мікротравми, недіагностовані компре-
сійні переломи тіл грудних хребців. Зміни зами-
кальних пластин у 8–10–річних дітей, за думкою 

вчених, є проявом дистрофічного процесу в ті-
лах хребців і міжхребцевих дисків травматично-
го походження [6, 7].

Зважаючи на вищевикладене, питання ран-
ньої діагностики зазначеної патології, своєчас-
ного лікування й контролю за його ефективністю 
стають дедалі актуальнішими.

Матеріал і методи. За спеціально розробле-
ною формою одержано та проаналізовано дані 
про наслідки травм і захворювань хребта се-
ред дітей із 8 регіонів України. Проведено комп-
лексне обстеження 188 дітей з патологією хреб-
та: оцінювались показники деформації постави, 
рухливості хребта, викривлення хребта, функції 
м’язів кінцівок і спини, функції легень та серця, 
характер неврологічних порушень. З метою ви-
вчення особливостей біоелектричної активності 
м’язів нижніх кінцівок у 10 пацієнтів зі сколіо-
зом застосовано методику електроміографії.

Обговорення результатів. У структурі дитя-
чої інвалідності внаслідок травм і захворювань 
кістково-м’язової системи патологія хребта скла-
дає в середньому 19,46±1,76%. З віком кількість 
дітей, визнаних інвалідами внаслідок патології 
хребта, зростає. Серед дітей-інвалідів з патологі-
єю хребта частка хворих у віці до 3–х років скла-
дає 2,77±0,02%, у віці від 3 до 7 років  7,30±0,02%, 
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у віці від 7 до 12 років – 24,18±0,06%, у віці від 
12 до 15 років   33,25±0,06%, у віці від 15 до 18 
років – 32,50±0,06%. Найбільшу частину серед 
дітей-інвалідів (77,83±0,06%) складають хво-
рі з дорсопатіями (набутими деформаціями та 
захворюваннями хребта), 19,90±0,06% станов-
лять хворі із вродженими деформаціями та вада-
ми розвитку хребта, 2,27±0,02%  хворі з наслід-
ками переломів хребта. У переважній більшості 
випадків до значного обмеження життєдіяльнос-
ті та інвалідизації дітей усіх вікових груп призво-
дить сколіотична хвороба, вроджені деформації 
й вади розвитку хребта. Наразі серед дітей віком 
із 12 до 18 років, на відміну від інших вікових 
груп, разом з іншими захворюваннями хребта до 
інвалідності призводять також юнацький остео-
хондроз хребта та інші види дорсопатій, такі як 
ураження міжхребцевих дисків і спондилопатії 
при системних захворюваннях.

За результатами комплексного обстеження 
188 дітей з патологією хребта виявлено, що най-
більш виражені функціональні порушення спо-
стерігаються серед дітей з наслідками перело-
мів хребта та дорсопатіями, а саме׃ виражений 
больовий синдром виявлено в 22,08% пацієнтів, 
зниження сили м’язів кінцівок – у 12,99% паі-
цєнтів, зниження сили м’язів спини – в 15,58% 
пацієнтів, патологічні рефлекси – в 0,09% паці-
єнтів, порушення чутливості – в 2,60% пацієнтів, 
порушення функції тазових органів – у 7,79% 
пацієнтів, зниження ЖЄЛ – у 12,99% пацієнтів, 
зміни ЕКГ – у 5,19% пацієнтів, обмеження рухів 
у хребті у фронтальній площині від 10 до 15° – у 
25,97% пацієнтів, від 15 до 30° – у 9,09% пацієн-
тів, обмеження рухів у хребті в сагітальній пло-
щині від 10 до 15° – у 31,16% пацієнтів, від 15 до 
30° – у 12,99% пацієнтів, обмеження ротаційних 
рухів у хребті від 10 до 15° – у 22,08% пацієнтів, 
від 15 до 30° – у 22,73% пацієнтів.

При дослідженні біоелектричної активнос-
ті м’язів нижніх кінцівок у дітей зі сколіозом 
виявлено, що середні значення амплітуди біо-
потенціалів (БП) м’язів нижніх кінцівок не ви-
ходять за межі відповідних показників вікової 
норми, але значення середньої частоти БП було 
нижчим за показники вікової норми. Наразі діти 
щодо здоров’я нижніх кінцівок скарг не висува-
ли. Тож означені зміни в структурі ЕМГ важко 
інтерпретувати як денерваційні. Можна говори-

ти про певну обмеженість функціональних мож-
ливостей обстежених м’язів.

Висновки. Стійкі, різного рівня вираженості 
функціональні порушення, зумовлені захворю-
ванням, травмою або уродженим дефектом, при-
зводять до обмеження життєдіяльності дитини, 
що проявляється в неможливості виконувати по-
всякденну діяльність способом та в обсязі, зви-
чайних для здорової дитини у відповідному віці. 
Першочерговим фактором при захворюваннях 
хребта, який призводить до порушення функції 
опорно-рухової системи, є больовий синдром. 
Прогресування захворювання супроводжується 
появою ряду патологічних неврологічних син-
дромів – рефлекторних (м’язово-тонічних, веге-
тосудинних, нейродистрофічних) і компресійних 
(корінцевих, спинальних, нейросудинних), які 
збільшують ступінь функціональних порушень з 
боку опорно-рухової системи й тим самим при-
зводять до значного обмеження життєдіяльнос-
ті хворої дитини.
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Вступ. Частота ушкоджень колінного сугло-
ба серед усіх травм нижньої кінцівки коливаєть-
ся від 6,9 до 75% випадків, а на частку дисплас-
тичних пошкоджень менісків, за даними різних 
авторів, припадає від 32% до 85% випадків (Со-
колова І.В., 2000; Сергєєв С.В. з співавт., 2001; 
Карусінов П.С., 2001). У чоловіків меніски по-
шкоджуються частіше, ніж у жінок – від 66% до 
77,4%, у жінок – від 22,6 до 34% (Рибалко Д.Ю., 
2007).

Меніски – важлива функціональна ланка в 
системі капсулярно-зв’язкового апарату колінно-
го суглоба. Вони забезпечують стабілізацію су-
глоба під час флексії – екстензії, передачу й роз-
поділ навантаження зі стегнової кістки на тибі-
альне плато. Розриви меніска колінного суглоба 
виникають внаслідок непрямої або комбінованої 
травми, крім того, патологічний стан у меніска 
може сформуватися на тлі дегенеративних змін, 
при дисплазії, мікротравмах, хронічних інтокси-
каціях та інших факторів, що призводять до роз-
ривів . 

Частота диспластичних змін за даними авто-
рів у колінному суглобі складає 10–45% [1, 2, 3, 
5, 7]. Фронтальні деформації є фактором розви-
тку диспластичних змін у колінному суглобі [4, 
6].

Мета дослідження. Визначення морфологіч-
них змін менісків у хворих зі зміною кута сагі-
тальної девіації виростків стегнової кістки.

Матеріали та методи. Проведено аналіз 80 
хворих із диспластичними змінами в колінному 

суглобі, де нами було проведено морфологічне 
обстеження менісків хворих зі зміною кута деві-
ації виростків стегнової кістки.

У роботі використані гістологічні методи з 
оцінкою клітинного складу й міжклітинної ре-
човини меніска, а також гістохімічні методи для 
оцінки колагену й глікозаміногліканів. Для гісто-
логічних досліджень використовували меніски 
колінного суглоба, видалені після хірургічного 
лікування 80 пацієнтів із синдромом сагітальної 
девіації. Для аналізу були використані медіаль-
ні меніски, які найбільш часто ушкоджуються. 
Матеріал фіксували в 10% розчині нейтрально-
го формаліну, зневоднювали в спиртах зростаю-
чої міцності й укладали в целлоїдин. Зрізи ви-
конані на мікротомі Reichert товщиною 7–8 мкм, 
їх фарбували гематоксиліном і еозином, а також 
пікрофуксином за Ван-Гізоном для світлової мі-
кроскопії (Саркісов Д.С., Перова Ю.Л., 1996). 

Опис визначення кута девіації: кут девіації 
суглобових виростків (α) стегнової кістки, що 
формується прямою перпендикулярною діафіза 
стегнової кістки А-В та прямою С-D, що прохо-
дить через дві фіксовані точки: центр кривизни R 
задньої артикулюючої з великогомілковою кіст-
кою частини виростка та через вершину суглобо-
вого хряща (рис. 1).

Результати дослідження. Хворі були розпо-
ділені нами наступним чином: перша група з від-
хиленням кута α у межах 82–110° – 20 хворих, 
друга група – з відхиленням кута α у межах 110° 
– 25 хворих, третя група хворих – з відхиленням 

морфологічні зміни в менісках при синдромі 
сагітальної девіації виростків стегнової кістки
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ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, Ужгород 
ДУ “Інститут патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка НАМН”, Харків

таблиця. результати проведеного лікування
Показник До ЛПФ Після курсів ЛПФ Норма

Нb 108 г/л 116 г/л 120,0–140,0 г/л
ШОЕ 36 мм/год 15 мм/год 2–15 мм/год
Тимолова проба 11,5 од/SH 7 од/SH 0–4 од/SH
СРБ ++++ +++ негативні
Ревмофактор ++++ +++ негативні
Сиалові к-ти 260 у.о. 245 у.о. 135–200 у.о.
ІgE 124,1 112,3 до 100,0
IgG 20,73 18,92 7,00–16,00
ЦІК сер 95,0 91,3 60,0–90,0
ЦІК вел. 165,0 161,4 130,-160,0
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кута α у межах 110–125° – 20 хворих, з відхилен-
ням кута α понад 125° – 15 хворих. Хворі були 
поділені за типом змін у менісках: пошкодження 
за типом “ручка лійки”; паракапсулярні пошко-
дження; радіальні пошкодження; дегенеративні 
пошкодження менісків.

Рис. 1. Загальна схема сагітальної деформації дис-
тальних відділів стегнової кістки.

Висновок. При морфологічному обстежен-
ні хворих із синдромом сагітальної девіації було 
виявлено диспластичні зміни в менісках у хво-
рих з відхиленнями від норми кута сагітальної 
девіації, що підтверджено даними морфометрії.

Ключові слова: колінний суглоб, морфологічні зміни 
менісків, дисплазія, синдром сагітальної девіації.

література
1. Диагностика диспластических синдромов коленного сус-

тава: тез. Докл. ІХ сьезда травматологов-ортопедов Рос-
сии / Саратов, 2010. – С. 500–501.

2. Зазірний І.М., Терновий М.К. Хірургічне лікування остео-
артрозу колінного суглоба: Монографія / Київ: Навчальна 
книга, 2005. – 192 с.

3. Крись-Пугач А.П., Кінча-Поліщук Т.А., Гук Ю.М. Наш до-
свід лікування дисплазій колінного суглоба у дітей // Ор-
топед. Травматолог. – 2007. – №3. – С. 95–97.

4. Корж Н.А., Филиппенко В.А., Дедух Н.В. Остеоартроз – 
подходы к лечению // Вісник ортопед., травматол. та про-
тез. – 2004. – №3. – С. 75–78.

5. Особенности клинического течения диспластического 
гонартроза у лиц молодого возраста: мат. IV Націон. Кон-
гресу ревматол. України. / Полтава, 2005. – 58 с.

6. Корж Н.А., Головаха М.Л., Гавриленко Б.С. и др. Прогноз 
прогрессирования остеоартроза коленного сустава // Ор-
топед. Травматол. – 2010. – №2. – С. 28–34.

7. Карусинов П.С. Опыт применения магнитно-резонанс-
ной томографии в диагностике повреждений и заболе-
ваний крупных суставов // Воен.-мед. журнал. – 2001. – 
№11. – С. 63–64.

8. Рыбалко Д.Ю. Строение менисков коленного сустава че-
ловека и их фиксирующего аппарата в зрелом, пожилом 
и старческом возрастах. Автореф. дис… кан. мед. наук, 
2007, Уфа.

лікУвальний плазмаферез У терапії хвороби шегрена:  
опис клінічного випадкУ

Юрчишак І.М., Курган М.Г., Лотоцький Р.М., Мазур Л.П.
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Хвороба Шегрена (ХШ), або первинний син-
дром Шегрена (Siogren), виникає внаслідок роз-
витку імунопатологічних реакцій на вірусні ан-
тигени (EBV, цитомегаловірус, вірус гепати-
ту, герпесу, ретровірус імунодефіциту людини, 
тощо). Гіперпродукція автоантитіл призводить 
до утворення великої кількості циркулюючих 
імунних комплексів (ЦІК), які відіграють важли-
ву роль у розвитку системних проявів хвороби. 

Метою нашого дослідження було вивчити 
вплив лікувального плазмаферезу (ЛПФ) та во-
бензиму на показники периферичної крові та 
опорно- руховий апарат при ХШ.

Хвора С.М., 1961 р.н., діагноз: ХШ, хроніч-
ний перебіг, активність І ст., силоаденіт; гіпола-
кримія 2 ст.; сухий субатрофічний ринофарингіт; 

поліміалгії; рецидивуючий неерозивний артрит, 
у поєднанні з деформуючим остеоартрозом, з 
ураженням дрібних суглобів китиць рук, клубо-
вих суглобів та крижово- клубових зчленувань, 
RH ІІ, ФН ІІ; імунологічні прояви: SSa, SSb-++, 
Ro52+++, ds DNA+. Синдром Рейно, середнього 
ступеня тяжкості. Остеохондроз хребта, пошире-
на форма. Дисциркуляторна судинна енцефало-
патія І-ІІ ст. Цереброваскуліт. Ангіопатія сітків-
ки. Підгострий коньюнктивіт. 

З анамнезу відомо, що хворіє з 1995 року, 
коли після перенесеного інфекційного монону-
клеозу відзначила різке погіршення загального 
стану, посилення болю та відчуття скутості в су-
глобах, появу висипки на ногах, сухість слизової 
очей та ротової порожнини, підвищення ШОЕ 
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В экспериментальных работах дискутирует-
ся вопрос о защитной роли лептина в отношении 
костной ткани. 

Цель – изучение уровня лептина в сыворот-
ке крови  как возможного маркера остеопороза у 
женщин  с ожирением в постменопаузе.

Материалы и методы. У 38 женщин с 
установленным диагнозом остеопороза и дли-
тельностью менопаузы не менее 12 месяцев и 22 
женщин с ожирением, но без признаков остеопо-
роза (группа сравнения), в сыворотке крови  на-

тощак определяли показатели кальций-фосфор-
ного обмена и биохимических маркеров костного 
метаболизма: ионизированный кальций (Са++) и 
неорганический фосфат (Р) в плазме крови, Са и 
Р в утренней моче по отношению к креатинину, 
Са и Р в суточной моче по общепринятым био-
химическим методикам. Гормональные исследо-
вания включали определение паратиреоидного 
гормона (ПТГ) и лептина – иммуноферментным 
методом, иммуннореактивного инсулина в 
сыворотке крови радиоиммунным методом, ще-

роль лептина как показателя минеральной 
плотности костной ткани У женщин с ожирением 

остеопорозом в постменопаУзе
Беловол А.Н.1, Немцова В.Д.1, Шапошникова Ю.Н.1, Бобронникова Л.Р.1, Школьник В.В.1, 

Плиговка В.Н.2

1 Харьковский национальный медицинский университет, 
2 ГУ “Национальный Институт терапии имени Л.Т. Малой НАМН Украины”, Харьков

до 60 мм/год. Неодноразово лікувалась амбула-
торно та в умовах стаціонару ревматологічного 
відділення, приймала нестероїдні протизапаль-
ні (диклоберл 100 мг) та глюкокортикостероїди 
(медрол 8 мг) препарати. Остання госпіталізація 
в ревматологічне відділення в грудні 2011 року в 
зв’язку з погіршенням, яке пов’язане з посилен-
ням болей, скутістю в суглобах та м’язах, різким 
обмеженням рухів, появою рецидивуючої ви-
сипки на обличчі, сухості слизової очей та рото-
вої порожнини. Проведене лікування: диклоберл 
(100 мг), медрол (8 мг), плаквеніл (200 мг). Піс-
ля проведеного лікування стан хворої дещо по-
кращився. 

У відділення екстракорпоральної гематології 
ДУ “ІПКТМ НАМН України” хвора звернулась 
06.09.2013 р. При огляді – стан хворої середньо-
го ступеня тяжкості. Скарги на болі в хребті, від-
чуття скутості в суглобах та м’язах, що обмеж-
ує рухову активність, сухість слизової оболонки 
очей та ротової порожнини, що змушує постій-
но їх зволожувати. Об’єктивно: Температура тіла 
36,7 ºС. Шкірні покриви та видимі слизові обо-
лонки блідо – рожеві, чисті, язик – сухий, обкла-
дений білим нальотом. Колінні суглоби набря-
клі, на дотик теплі, чутливі при пальпації. Пери-
феричні л/в – при пальпації чутливі підщелепні, 

інші групи б/о. Серцеві тони – ритмічні, звучні. 
АТ 95/60 мм рт.ст., Ps 76 уд в 1 хв., задовільного 
наповнення та напруги. В легенях – дихання ве-
зикулярне. ЧДР 16 в 1 хв. Живіт – м’який, не бо-
лючий. Печінка та селезінка не пальпуються. 

Провели визначення: показників загально-
го аналізу крові, біохімічних показників крові 
(протеїнограма, ниркові, печінкові проби), рев-
мопроб, коагулограми, імунограми до та після 
ЛПФ. 

Проведено еферентні методи терапії – ЛПФ 
№4 (за одну операцію видаляли: 900,0±100,0 
мл плазми, 25–35% ОЦП) та курс вобензиму по 
7 драже тричі на день, медрол по 4мг. на день. 
ЛПФ хвора переносила добре. Під час процеду-
ри та після неї гемодинаміка стабільна.

Інші показники в межах допустимої норми.
Після лікування спостерігались позитивні 

зміни з боку опорно-рухового апарату: зменши-
лися болі в хребті, розширився об’єм рухів у су-
глобах, а також нормалізувались показники пе-
риферичної крові.

Лікувальний плазмаферез є ефективним і 
може бути рекомендований як метод лікування 
при ХШ. Враховуючи позитивні результати до-
сліджень, необхідно продовжити вивчення впли-
ву ЛПФ та вобензиму в даної категорії хворих.
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лочной фосфатазы – по стандартной методике. 
Ожирение диагностировали при ИМТ более 29.

Результаты. Анализ данных, отражающих 
состояние минерального обмена, показал увели-
чение уровня ПТГ у женщин в постменопаузе с 
остеопорозом по сравнению с контрольной груп-
пой (51,8±6,42 нг/мл и 49,2±4,7 нг/мл, р<0,02 
соответственно), что обусловлено физиологи-
ческой реакцией в ответ на снижение кальция. 
Наше исследование показало отсутствие ста-
тистически значимых различий уровней лепти-
на в сыворотке между пациентами обеих групп 
(р>0,05). У большинства женщин с ожирением 
в постменопаузе (87%) обнаружена гиперлеп-

тинемия и выявлена положительная корреляция 
уровня лептина с ИМТ и содержанием жировой 
ткани в организме. 

Выводы. Отсутствие зависимости между 
уровнем лептина и биохимическими маркера-
ми костного метаболизма не подтверждает наше 
предположение относительно костнопротектив-
ного действия этого гормона у данной категории 
пациентов. Наличие противоречивых данных от-
носительно роли лептина при остеопорозе в со-
временной научной литературе обуславливает 
необходимость дальнейшего изучения этого во-
проса.

UDC 616–056.7–02:616.248–053.2

OSSEOUS COMPONENT OF THE HUMAN BODY WEIGHT: 
ANTHROPOMETRIC ESTIMATE AT THE STAGES OF POSTNATAL 

ONTOGENESIS
Barchan A.S., Shklyar А.S.

Kharkiv national medical university, Kharkiv

The purpose of the work was to increase the ac-
curacy of body weight osseous component estimate 
while considering absolute amount of osseous tis-
sues and ectomorphic component with the entry of 
regional age-sex indices.

The materials of the research were the results of 
the direct anthropometry, performed by means of 
specific program among more than 1300 individu-
als, stratified as for these ontogenetic period. 

Our methodology is prompted by the problem, 
which is solved by the following: common estimation 
of the component analysis of human body weight in-
cludes anthropometry according to the linear and vol-
umetric indices with a further calculation of relative 
content of body weight osseous component. Accord-
ing to the methodology, the body height (Н, sm) and 
its weight (BW, kg) is measured and the height-weight 
index (ІHW) is calculated, as well as the width of distal 
epiphysis of shoulder (s1, sm), forearm (s2, sm), thigh 
(s3, sm), shin (s4, sm). Having calculated its mean val-
ue according to the δ=(s1+s2+s3+s4)/4 formula, the ab-
solute mass of osseous tissues is designated (МAO, 
kg) according to the МAO=δ2×Н×1,2/1000 formula. 

Then the estimation of osseous component is made 
according to the ectomorphic index (МOT), which is 
calculated by the МOT= ІBW×Х1–Х2 formula, con-
sidering the appropriate regional age-sex coefficients 
(Х1–Х2) and variability (SD) of ectomorphic index 
МOT±SDOT and absolute amount of osseous tissues 
МAO±SDAO (Рat. №78523 U, Ukraine).

For each of the examined individuals, based on 
the data of their direct anthropometry, the absolute 
mass of osseous tissues (МAO) and ectomorphic in-
dex (МOT) have been calculated similar to the exam-
ple mentioned above, and by means of the accumu-
lated database in the EXEL software environment. It 
assisted in the identification of the ontogenetic har-
monicity of body weight osseous component; rela-
tive and absolute indices of frequency of this phe-
nomenon have been designated. The analysis of the 
data shows that sex differences are characterized by 
the reliable (р<0,01) higher prevalence of ontogenet-
ic disharmony of body weight osseous component 
among individuals of male sex in the VI and VII on-
togenetic period, whereas in the preadult age, the fre-
quency of disharmonic variants among individuals of 
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male and female sex is not reliably different. High fre-
quency of disharmony of body weight osseous com-
ponent among the individuals of female sex is evi-
dent in the first period of the mature age (25,0±4,0% 
among women and 10,5±2,9% among men, respec-
tively, р<0,001). Generally, among 1372 individuals 
the frequency of disharmony of body weight osseous 
component varied from 8,0±2,1% (individuals of fe-
male sex in the period of the second childhood) to 
25,0±4,0% (women of mature age). Among individ-
uals of male sex the frequency of disharmonic types 
varied from 10,5±2,9% to 17,3±2,5%.

Conclusion. On he basis of the direct anthro-
pometry the regularities of body weight osseous 
component formation were detected at the stages of 
postnatal ontogenesis, which became apparent by 
different frequency of disharmony of body weight 
osseous component due to osseous component, first 
and foremost, among individuals of female sex. 

Judging by the example and the results of ge-
neric implementation of accumulated anthropomet-
ric data, the development of traditional methodol-
ogy of anthropometry, and the substantiated inno-
vative methodology, in particular, it is possible to 
ensure determination of ontogenetically disharmon-
ic body build as for the body weight osseous com-
ponent, taking into account the ontogenetic features. 

Estimation of the ontogenetic disharmony of 
body weight osseous component is related to anat-
omy, topographic anatomy, multiple clinical disci-
plines and may be used while considering the onto-
genetic features of the body build in estimation of 
component analysis of its weight. 

The findings explain the age-sex differences in 
the frequency of dysfunctions formation, prenoso-
logical and nosologically explained pathological 
state as manifestations of general process of growth 
and development in postnatal ontogenesis.


