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ЛЕКЦІЇ ТА ОГЛЯДи

ОСОБЛИВОСТІ ГЕОМЕТРІЇ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ 
СТЕГНОВОЇ КІСТКИ ЯК НЕЗАЛЕЖНИЙ ЧИННИК РИЗИКУ ЇЇ 

ПЕРЕЛОМІВ 
(Огляд літератури)

Григор’єва Н.В.1, Зубач О.Б.2

1ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Київ 
2Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова

Резюме. У статті представлено огляд літератури щодо впливу показників геометрії верхньої третини стегнової кістки (до-
вжини осі стегнової кістки, шийково-діафізарного кута, міжвертлюгової відстані, горизонтального офсету, товщини 
кортикального шару стегнової кістки тощо) у ризику її переломів. Продемонстровані можливості методик для вимі-
рювання показників геометрії стегнової кістки, а саме традиційної рентгенографії кісток тазу, двохенергетичної рент-
генівської денситометрії, комп’ютерної томографії. Показано можливий зв’язок між деякими генетичними маркера-
ми та особливостями показників геометрії верхньої  третини стегнової кістки. Також наведені результати власних до-
сліджень щодо вікових та статевих особливостей параметрів геометрії проксимального відділу стегнової кістки в осіб 
без переломів, а також у хворих старших вікових груп з внутрішньо- та позасуглобовими переломами стегнової кістки.

Ключові слова. Перелом стегнової кістки, геометрія стегнової кістки, довжина осі стегнової кістки, шийково-діафізарний 
кут, остеопороз.

На сьогоднішній день переломи проксималь-
ного відділу стегнової кістки (ПВ СК) залиша-
ються важливою медико-соціальною пробле-
мою. Вони ведуть до зниження очікуваною се-
редньої тривалості життя та пов’язані зі значни-
ми витратами суспільства на лікування та реабі-
літацію хворих. Переломи ПВ СК можуть бути 
як внутрішньо-, так і позасуглобовими й, безу-
мовно, різні переломи відрізняються один від 
одного за ступенем тяжкості, больовим синдро-
мом та прогнозом, проте обидва види перело-
мів виникають найчастіше при падінні на боко-
ву поверхню тазу і стегна, в основному, в осіб 
літнього та старечого віку, й особливо в жінок у 
постменопаузальному періоді. Сила травмуючо-
го агента може бути й невеликою, важливим фак-
тором ризику переломів є системний остеопороз.

Останнім часом все більшої уваги приділя-
ється вивченню різних факторів ризику пере-
ломів стегнової кістки (ПСК) [1, 6]. На сьогод-
нішній день встановлено, що вік, стать, міне-
ральна щільність кісткової тканини (МЩКТ) та 
деякі антропометричні особливості хворих є не-
залежними чинниками ризику її переломів. До-
слідження останніх років підтвердили, що серед 
факторів, які мають достовірний вплив на ризик 
ПСК, є деякі геометричні особливості стегнової 
кістки (СК).

У дослідженні Study of Osteoporotic Fractures 
продемонстровано, що такий показник як довжи-
на осі стегнової кістки асоційований з ризиком 

ПСК незалежно від віку та показників МЩКТ 
[1, 8]. Інші автори рекомендують використовува-
ти в якості предикторів такі показники як ший-
ковий кут, ширина шийки стегнової кістки, гори-
зонтальний офсет тощо.

На сьогоднішній день існують досить вели-
кі можливості для вивчення параметрів геоме-
трії ПВ СК. Крім того, різні дослідники в сво-
їх спостереженнях використовують різні методо-
логічні підходи. На даний час, крім традиційної 
оцінки даних за конвенційною оглядовою рент-
генограмою, широко використовують вимірю-
вання показників геометрії СК за допомогою 
комп’ютерної томографії та 3D моделювання, а 
також двохфотонної рентгенівської абсорбціоме-
трії (ДРА) [14, 24, 25, 27]. 

Геометричні особливості ПВ СК зазвичай об-
числюють на скіаграмах тазу (включаючи оби-
два кульшові суглоби та проксимальні ділян-
ки СК), які виконані в передньо-задній проекції, 
та відповідно калібровані відносно розмірів тіла 
пацієнта. При виконанні цих досліджень важли-
во приймати до уваги показники ротації та від-
ведення стегна. У хворих з переломами оцінку 
параметрів геометрії СК доцільно проводити на 
контрлатеральній до перелому кінцівці. Найчас-
тіше вимірюють наступні розміри стегнової кіст-
ки (рис. 1):

1. довжина осі стегнової кістки (АС);
2. відстань «голівка-вертлюг» (АВ);
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3. відстань між вертлюгами (міжвертлюгова 
відстань);

4. довжина шийки (NL) (визначають відстан-
ню між перпендикулярними лініями, які перети-
нають довжину осі стегнової кістки на рівні ма-
лого вертлюга (DE ) і основи голівки стегнової 
кістки (FG));

5. шийково-діафізарний (шийковий) кут – 
визначають у результаті перетину двох ліній, 
які проходять вздовж осі проксимального від-
ділу стегнової кістки (діафізарна вісь) та лінії, 
що з’єднує дві точки (I) в центрі голівки стегно-
вої кістки і (II) в центрі шийки стегнової кістки 
(шийкова вісь);

6. діаметр голівки стегнової кістки – діаметр 
окружності голівки стегнової кістки;

7. горизонтальний офсет (зсув по горизонта-
лі) – перпендикулярна відстань від центру голів-
ки стегнової кістки до її осі;

8. товщина кортикальної кістки (товщина кор-
тикальної кістки під малим вертлюгом).

Як уже зазначалось раніше, у дослідженні 
Study of Osteoporotic Fractures продемонстрова-
но, що збільшений показник довжини осі стег-
нової кістки асоційований з підвищеним ри-
зиком ПСК незалежно від віку та показників 
МЩКТ [8]. Проведені в подальшому досліджен-
ня підтвердили ці результати й на сьогоднішній 
день даний показник вважають незалежним фак-
тором ПСК, проте на сьогоднішній день дослі-
джень, у яких би порівнювали показники хворих 
в внутрішньо- та позасуглобовими переломами 
ПВ СК недостатньо. У дослідженнях Faulkner 
K.G. та Duboeuf F. зі співавт. підтверджено на-
явність більших показників довжини шийки СК 
у хворих з внутрішньосуглобовими переломами 
порівняно з особами з позасуглобовими перело-

мами ПВ СК, хоча в дослідженні Faulkner K.G. 
та співавт. не підтверджено достовірних відмін-
ностей показника довжини стегнової кістки за-
лежно від виду перелому (внутрішньо- чи поза-
суглобовий) [1].

Згідно літературних даних важливим показ-
ником геометрії ПВ СК є шийковий (шийково-
діафізарний) кут, який враховується, зокрема й 
при ендопротезуванні кульшового суглобу. Згід-
но даних Standring S. та співавт. [27] цей показ-
ник становить 125°, за даними Roy S. та співавт. 
[23, 24] 131° у чоловіків та 130,37° у жінок. За 
даними Ripamonti C. та співавт. [23] у чоловіків 
без переломів 125,3 ± 4,9°, у хворих з перелома-
ми СК цей показник становить 127,2±6,2°, у осіб 
з клінічно значущими вертебральними перело-
мами 126,4 ± 5,3°. Вимірювання даного показни-
ка є важливим не тільки для оцінки ризику ПСК, 
але й при підготовці хворого до оперативного 
втручання після остеопоротичного перелому.

У дослідженні проведеному Kamath M.Y. та 
співавт. [12] також підтверджено зв’язок між ве-
личиною шийково-діафізарного кута, проте не 
особливостей будови вертлюгової западини в 
хворих з переломами ПВ СК.

Діаметр голівки стегнової кістки є ще од-
ним важливим параметром, який враховується, 
зокрема, й при ендопротезуванні кульшових су-
глобів. У дослідженні Roy S. та співавт. [24] по-
казник середнього діаметру голівки стегнової 
кістки був достовірно більшим у здорових чоло-
віків порівняно з відповідним показником у жі-
нок (46,0 та 44,5 мм; р<0,05). При цьому не вияв-
лено достовірних відмінностей при вимірюванні 
правої чи лівої кінцівки [24].

На сьогоднішній день привертають особливу 
увагу дослідження щодо вікових особливостей 

    
Рис. 1. Основні показники геометрії проксимального відділу стегнової кістки [1].
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геометрії ПВ СК, що має важливе значення й при 
плануванні ендопротезування в осіб старших ві-
кових груп [28, 31]. У дослідженні Yates L.B. та 
співавт. [31] при обстеженні пацієнтів двох віко-
вих груп (72-84 та 85-96 років) продемонстрова-
но зменшення з віком деяких морфометричних 
показників СК у чоловіків та жінок, що може 
бути значущим фактором ризику ПСК. Дані про-
веденого нами дослідження [1] підтверджують 
більш низькі показники довжини осі та довжини 
шийки СК, основи голівки та відстані «голівка-
вертлюг» у чоловіків з внутрішньосуглобовими 
переломами у хворих віком 70-89 років порівня-
но з групою 50-69 років. У хворих в позасугло-
бовими переломами з віком достовірно зменшу-
вався показник горизонтального офсету, а також 
товщини кортикальної кістки в чоловіків та до-
вжини шийки СК у жінок.

Результати проведених раніше досліджень 
підтверджують виражені статеві відмінності 
показників геометрії ПВ СК [28]. Так, за дани-
ми Unnanuntana A. та співавт. існують незначні, 
проте статистично достовірні відмінності показ-
ників геометрії ПВ СК, а саме показника шийко-
вого кута, абсолютного та вертикального офсету 
в здорових чоловіків та жінок. У жінок встанов-
лено менший показник шийково-діафізарного 
кута, а показник горизонтального офсету був до-
стовірно вищим у жінок порівняно з показника-
ми в чоловіків після стандартизації хворих за по-
казником розмірів голівки СК. Авторами не ви-
явлено достовірних кореляційних зв’язків між 
показниками горизонтального та вертикально-
го офсету, проте встановлено достовірний нега-
тивний зв’язок між показником горизонтального 
офсету та шийково-діафізарним кутом [30]. Крім 
того, у дослідженні Roy S. та співавт. [24] вияв-
лено достовірні статеві відмінності показника 
горизонтального офсету (відповідно 38,5 та 35,7 
мм у чоловіків та жінок відповідно).

Деякі дослідники заперечують зв’язок між 
особливостями геометрії ПВ СК у чоловіків. Так, 
у дослідженні [29], проведеному у Великобрита-
нії, авторами (Tuck S.P. та співав.) оцінена про-
гностична цінність показника шийково-діафізар-
ного кута в чоловіків з ПСК (31 пацієнт з вну-
трішньо- та 31 хворих із позасуглобовим ПСК), 
симптоматичними переломами тіл хребців (91 
чоловік), дистального відділу кісток передпліччя 
(67 осіб) і 389 чоловіків без переломів. За дани-
ми дослідників не встановлено достовірних від-
мінностей показника шийково-діафізарного кута 

залежно від виду перелому ПВ СК (внутрішньо- 
чи позасуглобового), а також з показниками гру-
пи контролю. Показник шийково-діафізарного 
кута був достовірно меншим порівняно з показ-
ником хворих з переломами тіл хребців (129,2° 
та 131°, р=0,001) та більшим порівняно з показ-
ником чоловіків з переломами дистального відді-
лу кісток передпліччя (129,8° та 128,5°, р=0,01). 
Аналізуючи отримані результати автори зроби-
ли висновок, що показник шийково-діафізарного 
кута не є визначальним в оцінці ризику перело-
мів ПВ СК у чоловіків Великобританії.

На даний час зростає інтерес дослідників до 
вивчення особливостей геометрії ПВ СК у вели-
ких епідеміологічних когортах залежно від місця 
проживання [7]. За думкою деяких авторів, такі 
показники як діаметр голівки СК, горизонталь-
ний офсет тощо теж мають свої регіональні осо-
бливості. У різних популяціях окремі показники 
геометрії ПВ СК можуть суттєво відрізнятися, 
що створює передумови для вивчення їх регіо-
нальних особливостей [24]. Зокрема, антрополог 
Kate B.R., опрацювавши дані 1000 сухих препа-
ратів стегнових кісток, отримав середній показ-
ник шийково-діафізарного кута 128,4º. Проте він 
констатував суттєві відмінності між різними по-
пуляціями жителів Індії. Так, серед представни-
ків популяції Formosans шийково-діафізарний 
кут був 125,6º, тоді як серед Andamanians – 134º 
[14]. В той же час Saikia повідомляє про середній 
показник шийково-діафізарного кута серед жи-
телів північних регіонів Індії 139º [25]. Вищезаз-
начене потребує подальшого дослідження й ви-
вчення ролі регіональних особливостей будови 
СК у ризику ПСК.

Продовжуються дискусії щодо особливос-
тей показників геометрії СК хворих залежно від 
виду ПСК (внутрішньо- чи позасуглобовий). У 
дослідженні Patton M.S. та співавт. не підтвер-
джено достовірних відмінностей показників ді-
аметра голівки, ширини шийки та відстані «го-
лівка-трохантер» у чоловіків та жінок з внутріш-
ньо- та позасуглобовими переломами ПВ СК. За 
результатами цього дослідження отримано до-
стовірні відмінності показника довжини осі стег-
нової кістки в пацієнтів залежно від виду пере-
лому (внутрішньосуглобовий чи позасуглобо-
вий) лише у жінок, а показники довжини шийки 
та її ширини в осіб з внутрішньосуглобовими пе-
реломами достовірно більші порівняно з хвори-
ми з позасуглобовими переломами, як серед жі-
нок, так і серед чоловіків [20].
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Згідно отриманих нами даних показник між-
вертлюгової відстані осі СК у осіб без ПСК був 
достовірно більшим у чоловіків (71,56±2,19 мм) 
порівняно з відповідним показником у жінок 
(65,36±4,76 мм; р<0,05). Достовірно меншими в 
жінок були також й інші геометричні показники 
ПВ СК, зокрема шийковий кут. Достовірних від-
мінностей інших геометричних показників ПВ 
СК у осіб без перелому залежно від статі нами 
не виявлено [1].

У хворих із внутрішньосуглобовими перело-
мами ПВ СК достовірно меншою в жінок порів-
няно з показниками чоловіків був лише показник 
довжини осі стегнової кістки, тоді як у хворих 
з позасуглобовими переломами достовірно мен-
шими були показники діаметру та основи голів-
ки стегнової кістки та показник товщини корти-
кальної кістки. Таким чином, дані проведеного 
дослідження підтверджують статеві особливос-
ті геометрії ПВ СК, у зв’язку з вищезазначеним 
у подальшому вивчення впливу перелому (вну-
трішньо- чи позасуглобового) на геометричні по-
казники ПВ СК нами проведено окремо в групі 
чоловіків та жінок.

При оцінці результатів дослідження в чоло-
віків з внутрішньосуглобовим ПСК встанов-
лено достовірно менші порівняно з показника-
ми осіб без переломів показники довжини осі 
стегнової кістки (р=0,0002), довжини її шийки 
(р=0,002), основи (р=0,0004) та діаметру голівки 
стегнової кістки (р=0,002), міжвертлюгової від-
стані (р=0,0007) та відстані «голівка-вертлюг» 

(р=0,001), а також шийкового кута стегнової 
кістки (р=0,005). На відміну від цього у хворих 
з позасуглобовими переломами СК ці відмін-
ності були значно меншими. Достовірно менши-
ми порівняно з показниками осіб без переломів 
були довжина стегнової кістки (р=0,02), основа 
(р=0,04) та діаметр (р=0,05) голівки, а також від-
стань між голівкою та вертлюгом (р=0,003) [1].

При аналізі показників геометрії ПВ СК за-
лежно від виду перелому в жінок на відміну від 
вищезазначеного нами не виявлено достовірних 
відмінностей оцінюваних геометричних розмі-
рів ПВ СК у осіб як із внутрішньосуглобовими, 
так і позасуглобовими ПСК. Таким чином, отри-
мані нами результати свідчать не тільки про до-
стовірний вплив статі на показники геометрії ПВ 
СК, але й її вплив на виникнення різних видів пе-
реломів ПВ СК.

На сьогоднішній день двохфотонна рентге-
нівська денситометрія є «золотим стандартом» 
в оцінці показників МЩКТ. Проте сучасні мож-
ливості денситометрів не обмежуються визна-
ченням показників МЩКТ, а й дають можливість 
одночасного вивчення даних геометрії ПВ СК в 
поєднанні із показниками МЩКТ [17, 21, 22, 23, 
28], а також долучати дані оцінки 10-річного ри-
зику остеопоротичних переломів FRAX і показ-
ники якості кісткової тканини (TBS, Trabecular 
bone score). Зображення шийки СК з вимірами 
довжини осі стегнової кістки та шийково-діафі-
зарного кута за допомогою ДРА представлені на 
рис. 2.

Рис. 2. Зображення при оцінці довжини осі стегнової кістки та шийково-діафізарного кута за допомогою ДРА (Lu-
nar Prodigy Dual Femur™) [5]
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Ще однією перевагою рентгенівської денси-
тометрії є можливість проведення структурно-
го аналізу СК [5, 10, 13], що дозволяє розрахува-
ти міцностні характеристики СК, які відіграють 
важливу роль у ризику переломів (рис. 3).

Ще в одному багатоцентровому досліджен-
ні Study of Osteoporotic Fractures (SOF) [13] ви-
вчено показники геометрії ПВ СК у 7474 жінок, 
яких спостерігали більш ніж 13 років. У 635 з 
них було встановлено перелом СК. У даному до-
слідженні використовували структурний аналіз 
СК на рівні її шийки, міжтрохантерної ділянки 
та осі.

Встановлено, що в осіб з переломами СК до-
стовірно більшими були показники шийково-діа-
фізарного кута, субперіостальний та ендосталь-
ний діаметри, а також відстань від зовнішнього 
кортикального краю до центру (бокова від-
стань) та більші коефіцієнти поздовжнього виги-
ну (р<0,0001 для кожного показника). Крім того, 
показники МЩКТ, площі поперечного перети-

ну, момент інерції поперечного перетину, модуль 
опору, ширина кортикального шару та горизон-
тальний офсет були достовірно нижчими у хво-
рих з переломами СК (р<0,044).

У дослідженні LaCroix A.Z. та співавт. [15] 
вивчено показники МЩКТ та геометрії ВТ СК 
у 10290 постменопаузальних жінок, які прийма-
ли участь у дослідженні Women’s Health Initia-
tive. Серед них 8843 жінки протягом подальших 
11 років мали низькоенергетичні переломи, 147 
з яких були ПСК. Структурний аналіз СК перед-
бачав вимірювання площі поперечного перетину 
СК, зовнішнього діаметру, модуля опору, корти-
кальної товщини та показника втрати стійкості 
за допомогою ДРА в трьох регіонах – шийці СК, 
міжвертлюговій ділянці та в осі СК.

Авторами встановлено, що після поправки на 
вік, зріст, масу тіла й інші клінічні фактори ризи-
ку ПСК, показник зовнішнього діаметру на рів-
ні міжвертлюгової ділянки та осі СК був неза-
лежним фактором ризику ПСК (відносний ри-

Рис. 3. Зображення результату Аналізу міцності стегнової кістки (Hip strength analysis, DualFemur™ study, GE Lu-
nar Prodigy) [5]

П р и м і т к а . Представлені дані щодо довжини осі стегнової кістки, шийково-діафізарного кута, індексу падіння (Fall In-
dex, FI), а також інших параметрів, які розраховують при обчисленні FI, таких як момент інерції поперечного перетину 
тощо.
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зик для збільшення на 1 стандартне відхилення 
становив 1,61 (95% ДІ: 1,25-2,08) та 1,36 (95% 
ДІ: 1,06-1,76) відповідно). Показники коефіцієн-
ту поздовжнього вигину (buckling ratios) на рів-
ні міжвертлюгової ділянки та осі СК також були 
незалежними предикторами ризику ПСК (від-
носний ризик становив відповідно 1,43 (95% ДІ: 
1,10-1,87) та 1,24 (95% ДІ 1,00-1,55). Авторами 
зроблено висновки, що два основні геометричні 
параметри СК, а саме зовнішній діаметр на рів-
ні міжвертлюгової ділянки та показник buckling 
ratios є незалежними предикторами ПСК після 
врахування клінічних факторів ризику та показ-
ників МЩКТ.

З метою оцінки ризику ПСК у дослідженні 
Ripamonti C. та співавт. [23] проаналізовано по-
казники шийково-діафізарного кута та МЩКТ 
у 228 здорових чоловіків та 38 хворих з перело-
мом ПВ СК та 49 осіб з вертебральними пере-
ломами. Було продемонстровано, що показник 
МЩКТ стегнової кістки був достовірно нижчим 
(р<0,01) в обох групах хворих з переломами, тоді 
як показники діаметру СК (р<0,01) та шийково-
дафізарного кута (р=0,05) були достовірно ниж-
чими лише в групі хворих з переломами ПВ СК. 
Достовірний негативний зв’язок (р<0,01) спосте-
рігали між показниками МЩКТ та шийково-ді-
афізарного кута. Аналіз показників за допомо-
гою логістичної регресії продемонстрував, що ні 
один з проаналізованих параметрів геометрії ПВ 
СК без показника МЩКТ стегнової кістки окре-
мо не ввійшов у модель для прогнозування ри-
зику переломів тіл хребців, тоді як шийково-ді-
афізарний кут (р<0,03) та вік (р<0,001) були до-
стовірними предикторами ризику переломів СК. 
За даними дослідників, тільки показник МЩКТ 
стегнової кістки є достовірним предиктором для 
прогнозування як вертебральних переломів, так і 
переломів стегнової кістки.

У дослідженні Gnudi S. та співавт. [9] оціне-
но показники геометрії ПВ СК та МЩКТ стег-
нової кістки в популяції 547 постменопаузаль-
них  жінок віком старше 69 років з переломами 
шийки СК (88 осіб), вертлюговими переломами 
(93 хворих) чи без них (366 пацієнток). Було про-
демонстровано, що показники МЩКТ у хворих 
з переломами були достовірно нижчі в усіх міс-
цях, де їх вимірювали. Показники довжини осі 
СК та шийково-діафізарного кута були достовір-
но більшими у хворих з переломами ШСК.

Аналіз логістичної регресії продемонстрував, 
що відношення шансів (OR), корегованого за ві-

ком, для зниження МПКТ на 1 стандартне від-
хилення, було достовірно пов’язане з перело-
мом ШСК для МЩКТ стегнової кістки (OR=1,9 
(95% ДІ: 1,4-2,5)), вертлюга (1,6 (95% ДІ: 1,2-
2,0)), МЩКТ трикутника Варда (1,7 (95% ДІ: 
1,3-2,2)), а також позасуглобовими перелома-
ми ПВ СК (для МЩКТ шийки стегнової кістки 
– OR=2,6 (95% ДІ: 1,9-3,6)), МЩКТ вертлюга 
(3,0 (95% (ДІ: 2,2-4,1)), МЩКТ трикутника Вар-
да (1,8 (95% ДІ: 1,4-2,3)). Відносний ризик для 
збільшення на 1 стандартне відхилення з поправ-
кою на вік щодо показника шийково-діафізарно-
го кута склав 2,2 (95% ДІ: 1,7-2,8) та довжини 
осі стегнової кістки (1,3 (95% ДІ: 1,1-1,6)). По-
казник МЩКТ був одним з кращих предикторів 
для обох видів переломів ПВ СК, тоді як показ-
ник шийково-діафізарного кута був достовірним 
предиктором для оцінки ризику у хворих з вну-
трішньосуглобовими переломами шийки СК. Та-
ким чином, автори підтверджують важливу роль 
параметрів геометрії проксимального відділу СК 
в оцінці ризику переломів.

Ще одним методом, який може надати важли-
ву додаткову інформацію при оцінці параметрів 
геометрії СК є комп’ютерна томографія [4, 11], 
зокрема з 3D реконструкцією, яка дозволяє отри-
мувати об’ємно-просторові зображення прокси-
мального відділу СК.

У дослідженні Black D. та співавт. [4] проана-
лізовано параметри геометрії ПВ СК та показни-
ки МЩКТ за допомогою комп’ютерної томогра-
фії у 3347 чоловіків старше 65 років, які прийма-
ли участь у проспективному (у середньому 5,5 
років) дослідженні Osteoporotic Fractures in Men 
Study (MrOS). За вищезазначений період спосте-
реження у 42 чоловіків зареєстровано перелом 
СК, загальний показник інциндентності перело-
мів  склав 2,3/1000 людино-років.

Багатофакторний аналіз при оцінці результа-
тів даного дослідження показав, що серед показ-
ників комп’ютерної томографії нижчий відсоток 
кортикального об’єму (відношення ризиків [HR] 
на 1 зниження стандартного відхилення, який 
склав 3,2 (95% ДІ: 2,2-4,6)), менша мінімаль-
на площа поперечного перетину (HR=1,6 (95% 
ДІ: 1,2-2,1)) і нижчий показник МЩКТ (HR=1,7 
(95% ДІ: 1,2-2,4)) були незалежно пов’язані 
з підвищеним ризиком перелому ПВ СК. По-
казник МЩКТ стегнової кістки також був тіс-
но пов’язаний з ризиком переломів у чоловіків 
(HR=4,1 (95% ДІ: 2,7-6,4)). У багатофакторній 
моделі відсоток кісткового об’єму та мінімальна 
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площа поперечного перетину залишались досто-
вірними предикторами ризику перелому ПВ СК 
після стандартизації показників щодо МЩКТ, 
проте додаткових переваг при включенні показ-
ників геометрії СК до даних МЩКТ авторами не 
отримано. Авторами зроблено висновок про на-
явність достовірного зв’язку між показниками 
структури шийки СК, об’ємної щільності кістко-
вої тканини та ризиком переломів СК.

На сьогоднішній день продовжуються до-
слідження, в яких вчені намагаються оцінити 
зв’язок між генетичними маркерами остеопоро-
зу та параметрами геометрії ПВ СК [16, 26, 18].

Вивчення зв’язку між показниками геометрії 
ВТ СК, обезжиреною масою тіла та наявністю 
певних генотипів людини вивчено в досліджен-
ні Lu Sun та співавт. [18] з залученням даних 
дослідження GWAS (genome-wide association 
study) і використанням ∼690,000 зразків одно-
нуклеотидних поліморфізмів (Single nucleotide 
polymorphism, SNP) 1627 китайців (802 чолові-
ків і 825 жінок) і 2286 білошкірих американців. 
Авторами ідентифіковано 13 однонуклеотидних 
поліморфізмів, які мають вплив на показники ге-
ометрії ПВ СК та обезжиреної маси тіла в осіб 
китайської популяції. Два однонуклеотидны по-
ліморфізми – rs681900 гену ксенокінази 2 (HK2) 
та rs11859916 гену уромодуліну (UMOD) були 
достовірно пов’язані показниками геометрії ПВ 
СК та обезжиреною маси тіла. У подальшому ре-
зультати були відтворені при аналізі показників 
у білошкірих американців. Також авторами ви-
ділено групу з 11 SNPs, які достовірно пов’язані 
з показниками геометрії ВТ СК та обезжиреною 
масою тіла. Даний регіон геному містить два су-
сідні гени, що кодують мікроРНК, MIR873 (Mi-
croRNA873) і MIR876 (MicroRNA876). 

В іншому дослідженні Lan-Juan Zhao із спі-
вав. оцінили показники геометрії ПВ СК у 1000 
респондентів та провели генетичні дослідження 
у 350 осіб із переломами та 350 осіб без перело-
мів ПВ СК, щоб оцінити зв’язок гена RTP3 з ри-
зиком перелому ПВ СК. В результаті генотипу-
вання констатовано, що RTP3 ген може бути но-
вітнім показником ризику переломів ШСК разом 
із оцінкою геометрії ПВ СК [16].

28 лютого 2015 у Чикаго (штат Іллінойс, 
США) відбулась щорічна конференція Міжна-
родного товариства по клінічній денситометрії 
(International Society of Clinical Densitometry, 
ISCD) – 6th ISCD Position Development Confer-
ence, де були розглянуті питання, зокрема й щодо 

структурного аналізу стегнової кістки та визна-
чення показників її довжини.

У подальшому з’явились оновлені рекоменда-
ції ISCD щодо використання ДРА для оцінки ри-
зику переломів у дорослих, а також використан-
ня КТ для оцінки геометричних параметрів стег-
нової кістки та аналізу кінцевих елементів [2].

Порівняно з попередньою позицією, затвер-
дженою на 5th ISCD Position Development Con-
ference в березні 2013 року, з’явились нові поло-
ження, зокрема й щодо застосування деяких па-
раметрів СК для оцінки ризику переломів:

 • Показник довжини осі стегнової кістки (Hip 
axis length, HAL), виміряний за допомогою ДРА, 
пов’язаний з ризиком переломів стегнової кістки 
в жінок у постменопаузальному періоді.

 • Наступні параметри геометрії СК, оціне-
ні за допомогою ДРА, такі як площа поперечно-
го перетину (CSA, Cross Sectional Area), зовніш-
ній діаметр (OD, outer diameter), модуль опору 
(SM, section modulus), коефіцієнт поздовжньо-
го вигину (BR, buckling ratio), момент інерції по-
перечного перетину (CSMI, cross-sectional mo-
ment of inertia), шийково-діафізарний кут (NSA, 
neck shaft angle)) не можуть використовуватись в 
оцінці ризику переломів стегнової кістки.

 • Наступні параметри геометрії СК, оціне-
ні за допомогою ДРА (CSA, OD, SM, BR, CSMI, 
NSA), не можуть бути використані для початку 
лікування.

 • Наступні параметри геометрії СК, оціне-
ні за допомогою ДРА (CSA, OD, SM, BR, CSMI, 
NSA), не можуть бути використані для моніто-
рингу за результатами лікування.

За думкою численних дослідників, при вимі-
рюванні геометричних параметрів ПВ СК з ме-
тою достовірної оцінки отриманих результатів із 
дослідження слід виключати осіб із наслідками 
перенесеної травми тазу чи кульшового сугло-
бу, пухлинними та диспластичними захворюван-
нями, остеоартрозом кульшового суглобу. У разі 
гострої високоенергетичної травми, спричине-
ної падінням з висоти, дорожньо-транспортними 
пригодами пацієнти також необхідно виключати 
з дослідження. Крім того, якщо встановлені фак-
ти прийому лікарських засобів, що суттєво при-
гнічують кістковий метаболізм, доцільно утри-
матися від включення пацієнтів до аналізу ре-
зультатів.

Під час обчислення наведених показників ге-
ометрії СК важливо приймати до уваги показ-
ники ротації та відведення стегна. При значній 
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ротації показники осі шийки стегнової кіст-
ки, відстань голівка-вертлюг та довжина ший-
ки стегнової кістки будуть меншими. Також, при 
значному відведенні буде змінюватися довжина 
осі шийки стегнової кістки, важче буде встано-
вити значення горизонтального офсету. Зокре-
ма, Maruyama М. та співавт. встановили, що по-
казник горизонтального офсету зростає до 3 мм, 
коли дослідження проводиться із внутрішньою 
ротацією на противагу нейтральній позиції [19].

Таки чином, аналіз даних літературних дже-
рел щодо особливостей геометрії ПВ СК у ри-
зику її переломів дозволяє стверджувати про те, 
що деякі показники СК, такі як довжина осі стег-
нової кістки та шийково-діафізарний кут є не-
залежними предикторами ризику ПСК. За дум-
кою численних дослідників вивчення геометрич-
них особливостей ПВ СК дає можливість глибше 
зрозуміти перспективи прогнозування переломів 
у осіб літнього й старечого віку. Такі показники, 
як довжина шийки стегнової кістки, діаметр го-
лівки стегна, вісь шийки стегнової кістки, ший-
ково-діафізарний кут та горизонтальний офсет 
мають свої вікові, статеві та регіональні особли-
вості,  що потребує їх  подальшого вивчення для 
прогнозування ризику ПСК.

На сьогоднішній день існують лише поодино-
кі дослідження серед пацієнтів української по-
пуляції з переломами ВТ СК, малочисленними 
залишаються дослідження щодо вікових та ста-
тевих особливостей параметрів геометрії СК у 
хворих з внутрішньо- та позасуглобовими пере-
ломами СК.

Перспективними залишаються питання ви-
вчення геометрії проксимального стегна по від-
ношенню до анатомічної осі кінцівки та спів-
відношення із тазовим компонентом. Цікавим 
є з’ясування відповідності обчислених попере-
дньо геометричних розмірів проксимального 
стегна до реальних інтраопераційних розмірів. 
Також важливим є врахування товщини і рент-
генконтрасності суглобового хряща в підборі ді-
аметру головки при ендопротезу ванні. Ще од-
ним перспективним напрямком досліджень є 
поєднання геометрії та морфологічного (гістоло-
гічного) дослідження отриманого інтраоперацій-
но матеріалу головок стегнової кістки.

Комбіноване використання показників двох-
фотонної рентгенівської денситометрії з параме-
трами геометрії ПВ СК дозволить підвищити їх 
інформативність в оцінці ризику ПСК у пацієн-
тів української популяції.
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ПЕРЕЛОМОВ 
(Обзор литературы)

Григорьева Н.В.1, Зубач О.Б.2

1 ДУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. 
Чеботарева НАМН Украины», Киев 

2 Комунальна городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи  

г. Львова

Резюме. В статье представлен обзор литературы о 
влиянии показателей геометрии верхней трети бедрен-
ной кости (длины оси бедренной кости, шеечно-диафи-
зарного угла, межвертельного расстояния, горизонталь-
ного офсета, толщины кортикального слоя бедренной ко-
сти и др.) в риске ее переломов. Продемонстрированы 
возможности методик для измерения показателей геоме-
трии бедренной кости, в частности, традиционной рент-
генографии костей таза, двухэнергетической рентгенов-
ской денситометрии, компьютерной томографии. Пока-
зано возможную связь между некоторыми генетически-
ми маркерами и особенностями показателей геометрии 
верхней трети бедренной кости. Также представлены ре-
зультаты собственных исследований о возрастных и по-
ловых особенностях параметров геометри проксималь-
ного отдела бедренной кости у лиц без переломов, а так-
же у больных старших возрастных групп с внутри- и вне-
суставными переломами бедренной кости.

Ключевые слова. Перелом бедренной кости, геоме-
трия бедренной кости, длина оси бедренной кости, шееч-
но-диафизарный угол, остеопороз.

THE FEATURE OF PROXIMAL HIP 
GEOMETRY AS INDEPENDENT RISK 

FACTOR OF ITS FRACTURE 
(Literature review)

Grygorieva N.V.1, Zubach O.B.2

1 SI «Institute of Gerontology named D.F. 
Chebotarev NAMS of Ukraine», Kyiv 
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Summary. This article presents the literature review of 
the evidence of the impact of proximal femoral geometry 
(Hip Axis Length, Femoral neck angle, Inter-Trochanteric 
Length, horizontal offset, thickness of the cortical bone, etc.) 
in the risk of hip fractures. The article demonstrates the capa-
bilities of techniques for measurement of proximal hip geom-
etry (conventional X-ray of pelvis, DXA, CT). Also, it shows 
the authors’ own results of the research of age and sex spe-
cific of proximal hip geometry parameters in patients without 
hip fractures and patients of older age groups with intra- and 
extra-articular hip fractures.

Key words. Hip fracture, hip geometry, Hip Axis Length, 
Femoral neck angle, osteoporosis.
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РЕГЕНЕРАЦИЯ КОСТИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА 
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Дедух Н.В.1, Сыкал А.А.2

1ГУ «Институт патологи позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», 
2 Харьковская медицинская академия последипломного образования, Харьков

Резюме. У крыс с моделированным сахарным диабетом 2 типа методами морфологии исследована регенерация кости на 
3, 7 и 28 сутки. Выявлено нарушение хемотаксиса клеток в костном дефекте, нарушение пролиферации и дифферен-
цировки клеток фибробластического и остеобластического дифферонов. На 28 сутки в регенерате зрелость тканей 
регенерата в опытной серии была ниже, чем у контрольных животных. Зафиксировано нарушение организации ми-
нерального матрикса регенерата – коллагена и гликозаминогликанов.

Ключевые слова: крысы, сахарный диабет 2 типа, репаративный остеогенез, коллагены I и III типов, сульфатированные 
гликозаминогликаны.

Актуальность
Сахарный диабет (CД) занимает в структуре 

заболеваемости в экономически развитых стра-
нах одно из ведущих мест. В мире 382 млн. лю-
дей имеют это заболевание. Предполагают, что 
к 2035 году распространенность СД возрастет 
до 592 млн. больных. Из общего количества па-
циентов СД 2 типа болеют 316 млн. человек, а к 
2035 году предполагается увеличение количе-
ства пациентов с нарушенной толерантностью к 
глюкозе до 471 млн. [1]. В Украине по состоянию 
на 1 января 2015 г. (без учета Луганской и Донец-
кой областей, а также АР Крым) зарегистриро-
вано 1 млн. 198,5 тыс. больных СД, что состав-
ляет 2,9% от всего населения [2]. Среди больных 
90% имеют диагноз СД 2 типа. Высокая распро-
страненность позволяет охарактеризовать это 
заболевание как неинфекционную пандемию [3]. 
В последние годы получены убедительные дока-
зательства о том, что пациенты с СД как 1, так и 
2 типов, находятся в группе повышенного риска 
переломов, связанных с развитием у них остео-
пении и остеопороза [4, 5], при этом имеет ме-
сто нарушение репаративного остеогенеза [6, 7].

Регенерация кости после перелома – это уни-
кальный физиологический процесс, который за-
канчивается полным восстановлением костной 
ткани в травмированной области. Однако, не-
смотря на заложенные генетические возможно-
сти регенерации, процент нарушения репаратив-
ного остеогенеза (замедленная консолидация, 
формирование псевдоартроза и несращений) до-
статочно высокий, а при СД 2 типа достигает от 
8 до 32% [6]. Кроме того, гипергликемия при СД 

проявляется снижением пролиферации и диффе-
ренцировки клеток фибробластического, хряще-
вого и остеобластического дифферонов, прини-
мающих участие в регенерации. 

Исследования на экспериментальных моде-
лях животных в условиях моделирования СД 
дают возможность охарактеризовать различные 
звенья репаративного остеогенеза. Установлено, 
что у животных на фоне смоделированного СД 
на 16 сутки после воспроизведения перелома бе-
дренной кости в 1,9 раза повышается плотность 
остеокластов, уровень и-РНК, кодирующей фак-
тор некроза опухоли-альфа, колониестимулиру-
ющий фактор и экспрессия остеобластами ре-
цепторов RANKL, стимулирующих пролифера-
цию и активность остеокластов [7]. Зафиксиро-
вано повышение площадей, занимаемых хондро-
идом, однако замещение хондроида костной тка-
нью нарушено. 

В другом исследовании по данным изучения 
активности тартарат-резистентной кислой фос-
фатазы получены данные о снижении активно-
сти остеокластов у животных с СД 2 типа [8].

На фоне стрептозоцито-индуцированного СД 
у животных выявлено снижение пролиферации 
и дифференцировки остеобластов, формирова-
ния в регенерате костной ткани, что приводит 
к снижению механической прочности кости [9, 
10, 11]. Через две недели после воспроизведения 
травматического повреждения кости у животных 
с СД показатели, полученные при растяжении 
регенерата, были на 29% ниже по сравнению с 
контрольными животными. Кроме того, выявле-
но снижение прочности регенерата на 50% [12].
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Замедление репаративного остеогенеза мо-
жет быть связано со снижением факторов роста, 
продуцируемых остеобластами. На основе ме-
тодов иммуногистохимического анализа доказа-
но, что снижение в области травматического по-
вреждения уровня трансформирующего фактора 
роста бета-1, тромбоцитарного фактора роста-Б, 
инсулиноподобного фактора роста-1 у животных 
с моделированным СД по сравнению с контро-
лем, что является одной из причин замедленного 
костеобразования [13].

Если в экспериментальных исследованиях 
можно детально изучить особенности репара-
тивного остеогенеза, то в клинических условиях 
это намного сложнее [6, 14]. Наряду с представ-
ленными в литературе данными необходимо де-
тально исследовать стадийно-временные харак-
теристики регенерации кости у животных с мо-
делированным СД 2. 

Цель исследования – изучить морфологичес-
кие особенности посттравматической регенера-
ции кости у крыс на фоне моделирования СД 2 
типа. 

Материал и методы 
Экспериментальные исследования проведе-

ны на 30 белых лабораторных крысах популяции 
ГУ «Институт патологии позвоночника и суста-
вов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины». 
Негенетическую форму СД 2 типа воспроизво-
дили согласно модели, разработанной Islam S., 
Choi H. [15]. C этой целью 15 белым лаборатор-
ным крысам-самкам 2-х мес. возраста интрапе-
ритонеально вводили никотинамид 230 мг/кг с 
последующим внутрибрюшинным введением 65 
мг/кг стрептозотоцина («Sigma», США). В ранее 
проведенных нами исследованиях глюкозы, ами-
нотрансфераз и показателей липидного обмена 
доказано развитие у животных СД 2 типа [16]. 

Через 28 суток в метаэпифизарной области 
дистального отдела бедренной кости крыс вос-
производили транскортикальный дефект. При 
выполнении оперативного вмешательства ис-
пользовали общее обезболивание. Препараты 
вводили внутримышечно, аминазин – 10 мг/кг 
живой массы, кетамин – 50 мг/кг живой массы. 
После погружения животных в наркоз и обра-
ботки области оперативного вмешательства по 
латеральной поверхности в метадиафизе дис-
тального отдела бедренной кости осуществля-
ли продольный разрез кожи и подкожной жиро-
вой клетчатки. Разъединяли слои мышц. Затем 
с помощью зубоврачебного бора воспроизводи-

ли дефект (2х2 мм). Рану ушивали. После опера-
ции животные находились под постоянным на-
блюдением. Аналогичный транскортикальный 
дефект был воспроизведен 15 животным без ди-
абета, которые в последующем использованы в 
качестве контрольной группы. Крыс выводили 
из эксперимента на 3, 7 и 28 сутки.

Эксперименты проведены в соответствии с 
требованиями «Европейской конвенции защи-
ты позвоночных животных, которые используют 
в экспериментальных и других научных целях» 
(Страсбург, 1986) и Закона Украины о гуманном 
отношении к подопытным животным [17, 18].

Для гистологических исследований выделя-
ли бедренную кость с областью дефекта у жи-
вотных контрольной и опытной групп. Матери-
ал фиксировали в 10% растворе нейтрального 
формалина, обезвоживали в спиртах возрастаю-
щей крепости, декальцинировали в 5% растворе 
азотной кислоты и заключали в целлоидин. Для 
световой микроскопии срезы окрашивали гема-
токсилином и эозином, а также пикрофуксином 
по Ван-Гизон [19]. Анализировали окрашенные 
срезы под микроскопом AxioStar Plus (Австрия).

Подсчет клеток в области регенерата прово-
дили на 3 сутки после воспроизведения дефекта, 
площади тканей регенерата оценивали на 28 сут-
ки, используя метод Автандилова Г.Г. [20].

Гистохимические исследования включали 
оценку основного компонента костной ткани – 
коллагена I и III типов. Коллаген I типа, это ос-
новной компонент органического матрикса кос-
ти, коллаген III типа – составляющий строму фи-
броретикулярной ткани при регенерации кости. 
Для оценки распределения коллагена в регенера-
те поставлена реакция с сириусом красным [21]. 
Для оценки гликозаминогликанов срезы окраши-
вали толуидиновым синим при рН 2,5 для вы-
явления сульфатированных гликозаминоглика-
нов – хондроитин-4-сульфата и хондроитин-6-
сульфата [22]. Анализ срезов с поставленными 
гистохимическими реакциями проводили в по-
ляризованном свете (поляризационный микро-
скоп Оlympus BX 53, Япония).

Статистический анализ цифровых показате-
лей проводили на основе общепринятых мето-
дов вариационной статистики с помощью пакета 
прикладных статистических программ Microsoft 
Exel и IBM, SPSS, Statistics 20. Для выявления 
статистических отличий между группами сравне-
ния применяли t-критерий Стьюдента. Статисти-
чески значимыми считали отличия при р<0,05.
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Результаты исследования и их обсуждение
На 3 сутки в области дефекта бедренной ко-

сти выявлены остатки кровяного сгустка, нити 
фибрина, скопления эритроцитов и клетки раз-
личных дифферонов, различающиеся по составу 
и количеству у животных опытной и контроль-
ной групп.

В контрольной группе у животных в регене-
рате выявлены фибробласты, малодиференци-
рованные соединительнотканные клетки с окру-
глыми ядрами, окруженные узким ободком цито-
плазмы, а также единичные макрофаги с обиль-
ной базофильной цитоплазмой. Отдельные ма-
крофаги в цитоплазме содержали плотные грану-
лы, что свидетельствует об активизации очисти-
тельной функции костного дефекта от деструк-
тивных масс. Обнаружены новообразованные 
сосудистые щели без четко оформленных стенок 
и расширенные кровеносные сосуды.

У животных с СД 2 типа в области регенера-
та среди клеточных элементов преобладали ней-
трофилы, лимфоциты и малодифференцирован-
ные соединительнотканные клетки. Плотность 
макрофагов и фибробластов была низкой. Остео-
бласты отсутствовали. Сосуды синусоидного 
типа имели широкие просветы, плотность сосу-
дов по сравнению с контрольными животными 
была низкой, что свидетельствует о замедлении 
ангиогенеза. 

Был проведен количественный анализ кле-
точного состава регенерата у животных с моде-
лированным СД 2 типа и животных контрольной 
группы. 

Установлено, что у животных с СД 2 типа ко-
личество нейтрофилов в области травматическо-
го повреждения было повышено на 175,7%, ко-
личество лимфоцитов и макрофагов было сни-
жено на 41,3 и 73,7%, фибробластов – на 40,2% 
по сравнению с контролем. Остеобласты у жи-
вотных с СД 2 типа в области регенерата не вы-
явлены.

У животных с моделированным СД 2 типа на 
7-е сутки в области дефекта, располагающего-
ся между фрагментами кортекса, выявлены поля 
фиброретикулярной ткани, которая находилась 
также в краевых отделах дефекта, формируя пе-
риост. Фиброретикулярная ткань состояла из 
клеток фибробластического и остеобластичес-
кого дифферонов с преобладанием фиброблас-
тов различной зрелости. Плотность остеоблас-
тов была низкой, клетки формировали остеоид в 
основном в глубоком отделе дефекта.

В области губчатой кости, прилежащей к об-
ласти травматического повреждения, у живот-
ных с СД 2 типа, располагались единичные вы-
тянутые новообразованные костные трабеку-
лы, прорастающие в область фиброретикуляр-
ной ткани. Плотность остеобластов на краевых 
поверхностях трабекул была низкой, на поверх-
ности трабекул выявляли редко расположенные 
остеоциты. Остеокласты были единичны и рас-
полагались в основном в краевых отделах кост-
ных трабекул с деструктивными нарушениями. 
Кровеносные сосуды в фиброретикулярной тка-
ни были единичные, они имели узкие просветы. 
В прилежащей к дефекту материнской губчатой 
костной ткани у животных с СД 2 типа выявле-
ны деструктивные нарушения, проявляющиеся 
отсутствием остеоцитов на костных трабекулах. 
Характерной особенностью было формирование 
очагов лизиса и трещин на костных трабекулах, 
единичные из которых были заполнены фибро-
ретикулярной тканью.

В отличие от животных с СД, у животных 
контрольной группы новообразованные костные 
трабекулы располагались как в глубине дефек-
та, так и в его краевых отделах, формируя мел-
копетлистую сеть. Фиброретикулярная ткань пе-
ремежалась с остеоидом с высокой плотностью 
остео бластов. Непосредственно над областью 
травматического повреждения сформирован пе-
риост, состоящий из рыхло расположенных пуч-
ков коллагеновых волокон, а над фрагментами 
материнской кости, прилежащими к области ре-
генерации, выявлено формирование костного пе-
риостального регенерата, состоящего из костных 
трабекул, образующих сеть. В межтрабекуляр-
ных пространствах зафиксировано формирова-
ние красного костного мозга.

Изучение сульфатированных гликозамино-
гликанов в области травматического поврежде-
ния выполнено на основе поляризационно-оп-
тического исследования. В новообразованной 
костной ткани, соединяющей фрагменты кортек-
са и в области дна дефекта, у животных с СД 2 
типа выявлено, что рефракция этих макромоле-
кул была слабее по сравнению с прилежащей ма-
теринской костью и регенератом контрольных 
животных. В области формирования фиброрети-
кулярной ткани присутствовали очаги метахро-
мазии гликозаминогликанов, однако не отмече-
но рефракции, что свидетельствует о нарушении 
ориентационно-упорядоченного расположения 
макромолекул. У животных контрольной груп-
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пы рефракция ГАГ отмечена в областях располо-
жения фиброретикулярной ткани и в новообра-
зованной костной ткани. 

При оценке состояния коллагена I типа в об-
ласти регенерата обращала на себя внимание 
слабая рефракция. В области расположения фи-
броретикулярной ткани отмечено формирова-
ние тонких коллагеновых волокон, дающих зе-
леную рефракцию, что характерно для коллаге-
на III типа.

В опытной и контрольной группах животных 
на 28 сутки исследования структура костной 
ткани регенерата отличалась от прилежащей ма-
теринской кости (рис. 1 А, Б), что связано с про-
должающейся перестройкой регенерата.

В зоне дефекта у контрольных животных 
сформирован костный регенерат между фраг-
ментами кортекса, костные трабекулы имеют 
различную ширину, сливаясь на участках, фор-
мируют пластинчатую кость.

У животных с СД 2 типа присутствовали об-
ширные поля фиброретикулярной ткани, кост-
ные трабекулы формировались из глубоких от-
делов дефекта, прорастая в фиброретикулярную 
ткань.

При оценке типов коллагена в поляризован-
ном свете в центральных отделах у животных 
контрольной группы в области кортекса мате-
ринской кости как у животных контрольной, так 
и опытной групп, выявлена, наряду с I типом 
коллагена, рефракция и коллагена III типа. При-
сутствие III типа коллагена отражает процесс пе-
рестройки кортекса вследствие посттравматиче-
ских нарушений и замещения очагов лизиса ко-

сти новообразованной грубоволокнистой кост-
ной тканью.

При исследовании регенерата у животных с СД 
2 типа, выявлено, что коллагеновая основа фибро-
ретикулярной ткани представлена в основном не-
зрелым коллагеном I типа, который дает в поляри-
зованном свете рефракцию желтого цвета. В реге-
нерате также обнаружены участки костной ткани, 
содержащие зрелый коллаген I типа, характери-
зующийся красным свечением. В области губча-
той костной ткани обнаружены лишь единичные 
костные трабекулы, которые не формировали сеть 
и были выполнены незрелым коллагеном I типа и 
содержали участки коллагена III типа.

У контрольных животных новообразованная 
костная ткань в регенерате была представлена 
коллагеном I типа, лишь на небольших участках 
располагался коллаген III типа.

После окраски препаратов толуидиновым си-
ним в поляризованном свете в регенерате вы-
явлена рефракция сульфатированных гликоза-
миногликанов, которая была неравномерная на 
участках. Как и при оценке коллагеновой сети, 
яркую рефракцию гликозаминогликанов наблю-
дали в регенерате контрольных животных, в об-
ластях, прилежащих к кортексу. В центральных 
отделах регенерата рефракция гликозаминогли-
канов у контрольных животных была слабая, а у 
животных с СД 2 типа отсутствовала. 

Для объективизации проведенного морфоло-
гического исследования был проведен морфоме-
трический анализ состояния тканеспецифиче-
ских структур регенерата у животных контроль-
ной группы и с моделированным СД 2 типа. 

А       Б 
Рис. 1. Область травматического повреждения кости: А) фиброретикулярная и костная ткани регенерата (ув. 

х100); Б) новообразованная костная ткань (ув. х200). Гематоксилин и эозин. 
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Установлено, что по составу тканей, распола-
гающихся в дефекте, отличительных особенно-
стей не выявлено. Однако различия отмечены по 
результатам оценки площадей тканей в регенера-
те, сформировавшихся в области дефекта на этот 
срок. 

Так, площадь фиброретикулярной ткани у 
животных с СД 2 типа была на 342,1% больше по 
сравнению с дефектами контрольных животных. 
Присутствие фиброретикулярной ткани в обла-
сти дефекта свидетельствует о незавершенности 
репаративного остеогенеза. 

Грубоволокнистой костной ткани в дефектах 
животных опытной группы было на 59,1% боль-
ше, чем в контрольной. Наиболее выраженные 
отличия выявлены по показателю площади пла-
стинчатой костной ткани. В дефектах контроль-
ной группы животных площадь, занимаемая пла-
стинчатой костной тканью, была на 53,2% боль-
ше, чем в дефектах животных с СД 2 типа. 

Обсуждение результатов исследования
Проведено морфологическое изучение реге-

нерации костной ткани у крыс в условиях мо-
делирования СД 2 типа по сравнению со здоро-
выми животными. Сроки исследования включа-
ли 3, 7 и 28 сутки, охватывающие основные ста-
дии репаративного остеогенеза, характерные для 
крыс: стадию воспаления, пролиферации и диф-
ференцировки клеток (3 сутки), стадию форми-
рования тканеспецифических структур регене-
рата (7 сутки) и стадию формирования костного 
регенерата [23]. 

Ранние сроки регенерации являются важны-
ми для формирования «критического» пула кле-
ток в области регенерата, так как на основе кле-
ток с остеогенными потенциями формируются 
тканеспецифические структуры регенерата [24]. 
При оценке клеточного состава регенерата выяв-
лено, что плотность и состав клеток, заполняю-
щих область дефекта, различается у животных 
опытной и контрольной групп. У животных с СД 
2 типа повышена в регенерате плотность ней-
трофилов. Нейтрофилы на ранних этапах осте-
огенеза выполняют важную функцию, секрети-
руя различные цитокины, регулирующие про-
лиферацию и дифференцировку клеток, а так-
же осуществляющие фагоцитоз. Однако их по-
вышенная плотность в области травматического 
повреждения свидетельствует о задержке пере-
стройки кровяного сгустка. 

В области костного дефекта зафиксировано 
снижение на 41,3% лимфоцитов и на 73,7% ма-

крофагов. Функция макрофагов в регенерации 
плюрипотентна. Макрофаги выполняют как се-
кретирующую роль, выделяя около 60 моноки-
нов, регулирующих локальные процессы в обла-
сти травматического повреждения, так и фагоци-
тирующую, способствуя очищению раны [24]. 
Кроме того, важной функцией макрофагов явля-
ется экспрессия колониестимулирующего фак-
тора, обеспечивающего пролиферацию и акти-
вирование биосинтетической функции эндоте-
лиоцитов, и, соответственно, формирование со-
судов. В связи с этим, снижение количества ма-
крофагов в области дефекта нарушает формиро-
вание регенерата, что может привести к замедле-
нию репаративного остеогенеза.

Для формирования полноценного костного 
регенерата необходимо достаточное количество 
остеобластов в области травматического повреж-
дения. В результате проведенного морфометри-
ческого анализа выявлено, что если в дефектах 
контрольной группы животных на 3-е сутки фор-
мирования регенерата обнаруживаются клетки 
остеобластического дифферона, то в регенерате 
животных с СД 2 типа остеобласты отсутство-
вали, что свидетельствует о нарушении меха-
низмов, отвечающих за пролиферацию и диффе-
ренцировку этих клеток. Одним из механизмов, 
влияющих на остеобласты при СД 2 типа, может 
быть снижение инсулиноподобного фактора ро-
ста-1, функции которого многообразны, в том 
числе стимуляция метаболизма остеобластов, а 
также других факторов роста [11, 25]. Снижение 
факторов роста при СД приводит к нарушению 
экспрессии остеобластами белков костного ма-
трикса и его минерализации. На этот же срок ис-
следование нами зафиксировано снижение анги-
огенера в области травматического повреждения 
кости. Проведенное нами исследование по изу-
чению клеточного состава поддерживает имею-
щуюся гипотезу, что при СД нарушение зажив-
ления перелома происходит уже на ранней фазе 
регенерации кости [26].

Используя гистохимический метод поляриза-
ционно-оптического исследования органическо-
го матрикса регенерата – типов коллагена и суль-
фатированных гликозаминогликанов, нами уста-
новлено, что фактором риска заживления пере-
лома может быть нарушение биосинтеза колла-
гена. В литературе представлены данные о сни-
жении биосинтеза коллагена X типа у животных 
с СД при регенерации, протекающей с формиро-
ванием хондроида [27]. Нами выявлено, что в об-
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ласти регенерата у животных с СД 2 типа при-
сутствует коллаген I типа различной зрелости, а 
также коллаген III типа

На конечный срок нашего исследования – 28 
сутки, регенерат в области травматического по-
вреждения кости по зрелости костных структур, 
присутствию полей фиброретикулярной ткани, 
организации органического матрикса отличает-
ся от такового у контрольных животных, то есть 
имеет место замедление регенерации кости.

Проведенное нами исследование показало, 
что нарушение качества регенерации костной 
ткани при СД 2 типа требует всестороннего под-
хода ортопеда-травматолога к прогнозированию 
риска нарушения репаративного остеогенеза и 
требует адекватной патогенетической терапии в 
условиях перелома. 

Вывод
Таким образом, замедление регенерации ко-

сти у животных с СД 2 типа связано с ранней ста-
дией – снижением пролиферации и дифференци-
ровки клеток, ангиогенеза, на поздних стадиях 
– нарушением органического матрикса кости – 
коллагена и гликозаминогликанов.
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BONE REPAIR UNDER TYPE 2 DIABETES MELLITUS (EXPERIMENTAL INVESTIGATION)
Dedukh N.V.1, Sykal A.A.2

1 SE «Sytenko Institute Spine and Joint Pathology NAMS Ukraine»,

2 Kharkiv Academy of Postgraduate Education, Kharkiv

In developed countries diabetes mellitus occupies one of the leading places in structure of diseases. It is known that during the 
development of diabetes bone quality decreases, increases risk of fracture and nonunion.

Aim to study post-traumatic bone regeneration in rats with type 2 diabetes mellitus.

Material and methods. No genetic forms of type 2 diabetes was reproduced according to the model developed by Islam S., Choi 
H. [2007]. For this purpose, 15 white laboratory rats (female, 2 months age) were intraperitoneally administered with nikotinamid 
(230 mg/kg), followed by intraperitoneal administration (65 mg/kg) of streptozotocin. Defect (2x2 mm) was reproduced using 
dental bor in the metaphysis of the distal femur. Bone regeneration at 3, 7 and 28 days in rats with type 2 diabetes and control group 
was studied by morphology methods. Histochemical topo-optical studies include an assessment of the main component of matrix 
bone – collagen types I and III, sulfated glycosaminoglycans. 

Results. On 3d day in animals with type 2 diabetes studies in the regenerate among cellular elements were prevailed by 
neutrophils, lymphocytes, and undifferentiated connective tissue cells. The density of macrophages and fibroblasts was low. 
Osteoblasts were absent. The density of blood vessels when compared to control animals was low, indicating a slowing of 
angiogenesis. On 28th day into regenerate of the animals with type 2 diabetes fibroreticular tissue area was at 342.1% more 
than in the control animals with defects. The area occupied by lamellar bone tissue was reduced by 46.8%. In the regenerates in 
animals with type 2 diabetes, type I collagen was present with different maturity and large areas of type III collagen, refraction of 
glycosaminoglycans was broken.

Conclusion. Slowing bone regeneration in animals with type 2 diabetes is associated with early stage – reduction of cell 
proliferation and differentiation, angiogenesis, in the later stages – in violation of the organic matrix of the bone – collagen and 
glycosaminoglycans.
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Вступ
Вторинний остеопороз являє собою міждис-

циплінарну проблему, що вимагає компетенції 
лікарів різних спеціальностей. Одними з осно-
вних факторів ризику розвитку остеопорозу є 
наявність та тривалість хронічних запальних за-
хворювань та тривалість прийому глюкокортико-
їдів [1]. Одним з механізмів дії глюкокортикоїдів 
є посилення кісткової резорбції, що пов’язано з 
підвищеним утворенням ліганда рецептора акти-
ватора ядерного фактора kB (RANKL). У пато-
генезі остеопорозу важливу роль також відіграє 
прозапальний цитокін інтерлейкін-17 (ІЛ-17), 
який, за рахунок посилення активності RANKL, 
сприяє посиленню резорбції кістки. [2]. 

Мета дослідження – вивчити роль RANKL та 
ІЛ-17 у регуляції кісткового ремоделювання при 
різних експериментальних моделях його пору-
шеня.

Матеріали та методи
Експериментальне дослідження проводили 

на 3 групах (по 50 тварин) самок білих щурів ві-
ком 9 міс масою 210±30 г відповідно до принци-
пів Європейської конвенції про захист хребетних 
тварин (Страсбург, 1986) та «Загальними прин-
ципами експериментів на тваринах», схвалени-
ми I Національним конгресом з біоетики (Київ, 
2001) [3]. Контрольна група – інтактні тварини; 
група ГК – тварини з порушенням ремоделюван-
ня кісткової тканини глюкокортикоїдами; група 
ХХН+ГК – тварини з порушенням ремоделюван-
ня кістки при хронічній хворобі нирок з наступ-
ним впливом глюкокортикоїдів (ХХН+ГК).

Створення моделі експериментального пору-
шення ремоделювання кісткової тканини глюко-
кортикоїдами проводили шляхом введення 1,5 
мг/кг дексаметазону фосфату внутрішньом’язово 
двічі на тиждень впродовж місяця [4].

Тваринам експериментальної групи 
(ХХН+ГК) моделювання порушення кісткового 
метаболізму при хронічній хворобі нирок з на-
ступним впливом глюкокортикоїдів проводили 
за методикою Кондакова І.І. зі співавт. [5]. ХХН, 
що розвинулась з часом після впливу, який ви-
кликав гостру ниркову недостатність, здійсню-
вали шляхом одноразового введення 50% роз-
чину гліцерину в дозі 10 мл/кг маси тіла тва-
рини. Розвиток ХХН контролювали відповідно 
до методики авторів моделі [5]. Через 6 тижнів 
після цього тваринам протягом місяця прово-
дили ін’єкції 1,5 мг/кг дексаметазону фосфату 
внутрішньом’язово двічі на тиждень.

Порушення ремоделювання кісткової ткани-
ни контролювали за допомогою прямого вимі-
рювання щільності кістки, яку розраховували як 
відношення маси кістки (г) до об’єму даної кіст-
ки (см3) [6]. Об’єм кістки визначали за об’ємом 
витисненої рідини.

Кров для дослідження тварин брали із сер-
ця. Проводили дослідження імуноферментним 
методом в сироватці крові. Визначення рівня ін-
терлейкіну-17 визначали за допомогою набору 
Вектор-Бест (Росія, Новосибірськ). Дослідження 
рівня ampli-sRANKL проводили за допомогою 
набору (BIOMEDICA, Австрія).
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РІЗНИХ ВИДАХ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
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Резюме. Втрата кісткової маси, індукована глюкокортикоїдами, є найбільш частою причиною вторинного остеопоро-
зу, але його патогенез є спірним. Було досліджено взаємозв’язок між рівнем ліганду рецептора активатора ядерно-
го фактора kB (RANKL) та інтерлейкіном-17 у механізмах порушення ремоделювання кісткової тканини в експери-
менті на моделі порушення ремоделювання кісткової тканини глюкокортикоїдами та при хронічній хворобі нирок з 
наступним впливом глюкокортикоїдів. Показано, що в щурів з експериментальними моделями порушень ремоделю-
вання кісткової тканини рівень RANKL був збільшений порівняно з інтактними тваринами. У групі щурів із хроніч-
ною хворобою нирок та глюкокортикоїдним впливом середній рівень ІЛ-17 збільшився порівняно з контролем. Та-
кож у цій групі виявлена позитивна кореляція між рівнями RANKL та ІЛ-17.

Ключові слова: остеопороз, глюкокортикоїди, хронічна хвороба нирок, інтерлейкін-17, RANKL.
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Математична обробка результатів була прове-
дена із застосуванням пакету статистичного ана-
лізу «Statistica 6.0». 

Результати дослідження та їх обговорення
У трьох групах були проведені вимірюван-

ня щільності кістки. Виявлено, що  порівняно 
з контрольною групою цей параметр у щу-
рів із глюкокортикоїдним порушенням ремоде-
лювання кісткової тканини достовірно знизив-
ся (p<0,05) (табл. 1), що підтверджує порушен-
ня ремоделювання кістки в цій групі. Зниження 
щільності кістки було відзначено й у групі тва-
рин ХХН+ГК порівняно з контрольною групою, 
що також підтверджує порушення ремоделюван-
ня кістки в цій групі. Однак ця різниця не була 
статистично достовірна.

Таблиця 1. Показники щільності кістки в щурів 
з різними експериментальними моделями пору-

шень кісткового ремоделювання

Група Щільність кістки, г/см3

К 1,62±0,038
ГК 1,41±0,049*

ХХН+ГК 1,53±0,026**

П р и м і т к и : * – достовірні відмінності порівняно 
з контрольною групою, ** – порівняно з групою ГК; 
р<0,05.

Щільність кістки в тварин групи ХХН+ГК 
була більшою, ніж у щурів із групи ГК. Імовір-
но, це пов’язано з тим, що негативний вплив 
глюкокортикоїдів на метаболізм кісткової ткани-
ни частково компенсується вираженою протиза-
пальною дією глюкокортикоїдів, яка призводить 
до пригнічення продукції медіаторів запалення, 
що, у свою чергу, сприяє зменшенню втрат і при-
росту кісткової тканини. 

Як видно з рис. 1, рівні концентрації в крові 
цитокіну RANKL у тварин груп ГК (0,167±0,023 
пмоль/л) та ХХН+ГК (0,158±0,018 пмоль/л) 
були вище, ніж у інтактних тварин (0,131±0,006 
пмоль/л). Це свідчить про те, що глюкокортико-
їди збільшують експресію RANKL остеобласта-
ми, призводячи до диференціації остеокластів, у 
результаті чого відбувається стимуляція кістко-
вої резорбції [7].

Середній рівень ІЛ-17 у групі ГК (28,837± 
0,681 пг/мл) не відрізнявся від рівня цього ци-
токіну в контрольній групі (28,166±0,526 пг/мл) 
(рис. 2). У групі ХХН+ГК середній рівень ІЛ-
17 (37,143±1,014 пг/мл) збільшився порівняно з 
контролем (на 32%). Це підтверджується дани-

ми дослідників про те, що зростання концентра-
ції прозапального ІЛ-17 стимулює продукцію ба-
гатьох прозапальних цитокінів при ХХН, які, у 
свою чергу, стимулюють диференціювання та 
активацію остеокластів, що призводить до втра-
ти кісткової маси [8].

У групі щурів із хронічною хворобою нирок 
та впливом глюкокортикоїдів відзначалася по-
зитивна кореляція між RANKL та ІЛ-17 (r=0,54) 
(p<0,05). Це може свідчити про те, що в експе-
риментальній групі ІЛ-17 опосередковано через 
продукцію прозапальних цитокінів індукує екс-
пресію RANKL, що призводить до втрати кістко-
вої маси в цій групі тварин.

Рис. 1. Показники середніх рівнів RANKL у щурів із 
різними моделями порушень ремоделювання кістко-

вої тканини

Рис. 2. Показники середніх рівнів IЛ-17 у щурів із різ-
ними моделями порушень ремоделювання кісткової 

тканини
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Висновки
У наших дослідженнях наслідки порушення 

ремоделювання кісткової тканини глюкокорти-
коїдами відбулися швидше, ніж у тварин із хро-
нічною хворобою нирок з наступним глюкокор-
тикоїдним впливом.

Зміни рівнів цитокінів в експериментальних 
групах можуть бути зумовлені сукупним ефек-
том дії прозапальних цитокінів, схожим з ефек-
том глюкокортикоїдів, і дії самих глюкокортико-
їдів.

Вивчені профілі міжклітинних медіаторів та 
виявлені кореляційні зв’язки свідчать про їх важ-
ливу роль як у розвитку запалення, так і в пору-
шенні кісткового ремоделювання, що може стати 
одним з можливих механізмів розвитку вторин-
ного остеопорозу.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВА-
НИЕ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОГО ОСТЕО-
ПОРОЗА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ВОС-

ПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

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

Харьковская медицинская академия 
последипломного образования

Одними из основных факторов риска развития остео-
пороза является наличие и продолжительность хрониче-
ских воспалительных заболеваний и продолжительность 
приема глюкокортикоидов.

Целью работы явилось изучение роли RANKL и ИЛ-
17 в регуляции костного ремоделирования при различ-
ных экспериментальных моделях его нарушений.

Материалы и методы. Экспериментальное исследо-
вание проводилось в 3 группах белых крыс самок. На-
рушение ремоделирования костной ткани контролирова-
ли с помощью прямого измерения плотности кости. Был 
 изучен цитокиновый профиль сыворотки крови лабора-
торных животных методом ИФА. 

Результаты. Было отмечено снижение плотности ко-
сти в экспериментальных группах животных по сравне-

нию с контрольной группой. Плотность кости у живот-
ных группы ХБП+ГК была больше, чем у крыс из груп-
пы ГК, это связано с тем, что негативное влияние глюко-
кортикоидов на метаболизм костной ткани частично ком-
пенсируется выраженным противовоспалительным дей-
ствием глюкокортикоидов.

Повышенные уровни цитокина RANKL у живот-
ных экспериментальных групп свидетельствуют о том, 
что глюкокортикоиды увеличивают экспрессию RANKL 
остеобластами, в результате чего происходит стимуляция 
костной резорбции. 

В группе ХБП+ГК наблюдался рост концентрации 
провоспалительного ИЛ-17. Это свидетельствует о том, 
что ИЛ-17 стимулирует продукцию многих провоспали-
тельных цитокинов при ХБП, которые, в свою очередь, 
стимулируют дифференцировку и активацию остеокла-
стов, что приводит к потере костной массы.

Выводы. Изученные профили межклеточных меди-
аторов и выявленные корреляционные связи свидетель-
ствуют об их важной роли как в развитии воспаления, 
так и в процессах нарушения костного ремоделирования, 
что может стать одним из возможных механизмов разви-
тия вторичного остеопороза. 

Ключевые слова: остеопороз, глюкокортикоиды, хро-
ническая болезнь почек, интерлейкин-17, RANKL.
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EXPERIMENTAL MODELLING OF 
DEVELOPMENT OF SECONDARY 

OSTEOPOROSIS AT DIFFERENT TYPES OF 
INFLAMMATORY PROCESS

Hvisyuk A.N., Pavlov S.B., Babenko N.M., 
Kumechko M.V., Semko N.G., Pavlova G.B.

Kharkov medical academy of postgraduate 
education

Summary. One of major factors of risk of development 
of osteoporosis is existence and duration of chronic 
inflammatory diseases and duration of reception of 
glucocorticoids.

The purpose of work was studying of a role of RANKL 
and IL-17 in regulation of bone remodeling at various 
experimental models of its violations.

Materials and methods. The study was conducted in 3 
groups of white rats of females. Violation of remodeling of a 
bone tissue was controlled by means of direct measurement 
of density of a bone. The profile of cytokine in blood serum 
of laboratory animals was studied by the ELISA method.

Results. Decrease in density of a bone in experimental 
groups of animals in comparison with control group was 

noted. Animals of CKD+GK group had bone density 
more, than at rats from the comparison group. It may be is 
connected with that negative influence of glucocorticoids on 
a metabolism of a bone tissue, that is partially compensated 
by the anti-inflammatory action of glucocorticoids.

Increasing of RANKL level in animals of experimental 
groups testify that glucocorticoids increase RANKL 
expression by osteoblasts therefore there is a stimulation of 
a bone resorption.

Growth of concentration of proinflammatory IL-17 
in CKD+GK group was observed. It testifies that IL-17 
stimulates production of many proinflammatory cytokines at 
CKD which, in turn, stimulate a differentiation and activation 
of osteoсlasts that leads to loss of bone mass.

Conclusions. The studied profiles of intercellular 
mediators and the revealed correlation communications 
testify to their important role both in development of 
an inflammation, and in processes of violation of bone 
remodeling. That can be one of possible mechanisms of 
development of secondary osteoporosis. 

Keywords: osteoporosis, glucocorticoids, chronic 
kidneys disease, IL-17, RANKL.
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Актуальность
Проблема дефицита витамина D рассматри-

вается в настоящее время как новая неинфекци-
онная метаболическая эпидемия XXI века: в пе-
риод времени года с ноября по февраль меся-
цы, вся территория земного шара, которая рас-
положена выше 42° северной широты, является 
зоной повышенного риска заболеваний, связан-
ных с недостаточностью или дефицитом VD [1, 
2]. В зависимости от региона проживания, вре-
мени года, уровня солнечной инсоляции и мно-
гих других факторов, недостаточность или дефи-
цит витамина D (VD) встречается у 1-78% насе-
ления [3, 4].

В силу открытия во многих органах и тканях 
организма экспрессии специализированных ре-
цепторов к активной форме VD (1,25(ОН)2D), 
так называемых  витамин D рецепторов (VDR) 
и комплексного взаимодействия активаторов 
или супрессоров VDR на процессы транскрип-
ции генома, активная форма VD считается мощ-
ным стероидным гормоном с уникальным спек-
тром «классических» и «неклассических» мета-
болических эффектов. В целом VD регулирует 
несколько десятков тысяч генов, что составляет 
около 3% генома человека [5, 6, 7]. 

К наиболее изученным «классическим» эф-
фектам витамин-D-дефицитного статуса (VDDS) 
является риск развития остеопороза и рахита [8, 
9, 10, 11]. 

С точки зрения влияния VDDS на механиз-
мы реализации внутриутробных инфекций име-
ют значение «неклассические» иммунотропные 

эффекты VD, которые стали широко изучать-
ся в последние годы [12, 13, 14, 15, 16]. В све-
те указанных эффектов VD представляется инте-
ресным направление исследований, связанных с 
VDDS и перинатальным инфицированием.

Цель – изучить влияние VDDS на структур-
но-функциональное состояние костной ткани у 
беременных с верифицированным перинаталь-
ным инфицированием (ВПИ).

Материалы и методы
В динамике гестационного процесса обсле-

довано 363 беременных в возрасте 18-44 лет; из 
них 192 составили основную группу женщин с 
верифицированным перинатальным инфициро-
ванием (ВПИ), 128 – контрольную группу здо-
ровых женщин с физиологическим течением бе-
ременности. 

Все пациентки прошли полное клинико-лабо-
раторное обследование в соответствии с регла-
ментирующими приказами МЗ Украины.

Верификация перинатального инфицирова-
ния различными инфекционными агентами груп-
пы TORCH осуществлялась на основании имму-
ноферментного анализа (ИФА) крови (двукрат-
ное исследование с определением авидности ан-
тител), полимеразной цепной реакции (ПЦР), а 
также традиционных бактериоскопического и 
бактериологического методов исследования. 

Структурное состояние костной ткани опреде-
ляли методом ультразвуковой денситометрии пя-
точной кости с помощью аппарата «Sonost-2006» 
(Южная Корея) на основании измерения индек-
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са жесткости кости (ИЖК), стандартных откло-
нений от пиковой и возрастной костной массы 
(Т- и Z-критериев). Оценка минеральной плот-
ности костной ткани (МПКТ) осуществлялась  
при компьютерной обработке полученных дан-
ных с учетом рекомендаций ISCD (International 
Society for Clinical Densitometry, 2013 г.): при по-
казателе стандартного отклонения (SD) от воз-
растной костной массы (Z-критерия, рекомендо-
ванного для оценки состояния костной ткани у 
женщин репродуктивного возраста) от (-1,1) до 
(-1,9) SD констатировали начальную, а от (-2,0) 
до (-2,4) SD – тяжелую остеопению. При показа-
телях Z-критерия (-2,5) SD и выше устанавлива-
ли диагноз остеопороза.

Уровень витамина D (1,25(ОН)D) в сыво-
ротке крови беременных определяли электро-
хемилюминесцентным методом на анализаторе 
«Elecsys-2010» (Roche Diagnostics, Германия). 
Исследование в крови женщин концентрации 
ФНО-α (тест IMMULITE-1000) методом твер-
дофазного хемилюминесцентного иммунофер-
ментного анализа позволяло оценивать актив-
ность синдрома системного воспалительного от-
вета организма.

Исследования проводили в сроки беременно-
сти 24-26 и 37-38 недель; забор пуповинной кро-
ви осуществляли сразу после родов. 

Результаты и обсуждение
По возрасту, паритету родов, по общесомати-

ческой патологии, антропометрическим харак-
теристикам группы были однородными. Сред-
ний рост беременных в основной группе (I груп-
па) составил 161±1,3 см, средняя масса тела 
67,3±1,1 кг, в контрольной (II группа) средний 
рост соответствовал 160±1,4 см, средняя масса 
тела – 71,2±1,3 кг.

С нормальной массой тела (индекс массы 
тела – ИМТ=18-25) в основной группе было 
29,8%, в контрольной – 26,6%; с предожирением 
при показателях ИМТ=25-30 было 30,6 и 28,9% 
соответственно основной и контрольной груп-
пам. У 21,7% из I-ой и у 27,78% из II-ой группы 
беременных ИМТ соответствовал 30-35, что ха-
рактерно для ожирения первой степени. У 17,9% 
женщин основной и у 18,8% контрольной груп-
пы отмечался дефицит массы тела при показате-
лях ИМТ 16-18.

В основной группе 129 женщинам (54,9%) 
предстояли первые роды, 106 (45,1%) – вторые. 
В группе контроля первородящими были 57 жен-

щин, что составило 44,5%, повторнородящими – 
71 (55,6%) беременных.

При анализе результатов ультразвуковой ден-
ситометрии получены данные, свидетельству-
ющие о достоверном снижении минеральной 
плотности костной ткани у беременных с вери-
фицированным перинатальным инфицировани-
ем (рис.1). 

Рис. 1. Структурное состояние костной ткани у 
беременных с VDDS и у здоровых беременных

Показатели МПКТ, соответствующие норме, 
были определены только у 18,3% беременных с 
VDDS и инфицированием; у 9,8% был выявлен 
остеопороз, а у 71,9% – остеопенический син-
дром. В группе контроля остеопенический син-
дром был выявлен только у 23,4% пациенток.

По-видимому, при персистирующей инфек-
ции и синдроме системного воспалительного от-
вета (ССВО), который в настоящее время рас-
сматривается как одна из причин многих ос-
ложнений гестационного процесса, активность 
провоспалительных цитокинов, в частности, 
наиболее активного из них – фактора некроза 
опухоли-α (ФНО-α), сопровождается изменени-
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ем адгезивных свойств клеток сосудистого эн-
дотелия и лимфоцитов во всех тканях, облегчает 
миграцию фагоцитов и лейкоцитов из кровотока 
в ткани, окружающие очаг воспаления, в т.ч. и в 
костной ткани. Выраженная активность провос-
палительных цитокинов, вероятно, способствует 
резорбции костной ткани. 

Как уже было отмечено, для постановки ди-
агноза остеопения/остеопороз использовали по-
казатель стандартного отклонения (SD) от воз-
растной костной массы – Z-критерий: получен-
ные нами данные представлены на рисунке 2.

В основной группе у 169 (71,9% – группа І-А) 
женщин выявлен остеопенический синдром уже 
во втором триместре беременности (Z-критерий 
– (-1,31) SD), остеопороз – у 23 (9,8% – группа 
І-Б) пациенток (Z-критерий – (-2,55) SD). 

В группе контроля только у 30 (23,4% – груп-
па ІІ-А) женщин МПКТ соответствовала остео-
пении (Z-критерий – (-1,12) SD), у остальных 98 
(76,6%  – группа ІІ-Б) – соответствовала возраст-
ной костной массе (Z-критерий – (-0,38) SD). По 
мере прогрессирования беременности стандарт-
ное отклонение от возрастной костной массы в 
группе женщин с ВПИ и остеопенией уменьши-
лось до (-1,98) SD, с остеопорозом до – (-2,62) SD. 

Снижение МПКТ наблюдалось также и у здо-
ровых беременных: стандартное отклонение от 
возрастной костной массы уменшилось до (-1,22) 
SD в группе ІІ-А и до (-1,79) SD – в группе ІІ-Б. 

Динамика индекса жесткости костной тка-
ни (ИЖК) у беременных во всех группах сви-
детельствовала об ухудшении структурного со-
стояния костной ткани по мере увеличения сро-
ка беременности, но у здоровых пациенток по-
казатели были достоверно лучшими  (93,9±1,6 
и 83,9±1,5%; р<0,01 и р<0,05), соответственно 
2-ому и 3-ему триместрам беременности в под-
группе ІІ-А (81,7±2,2 и 77,9±1,7%) по сравне-
нию с показателями в группах І-А, 1-Б и 1-В (со-

ответственно 78,1±1,2 и 63,8±1,3%; 86,5±0,7 и 
72,3±0,9%; 56,4±2,2 и 51,3±2,5%) (рис. 3).

При изучении корреляционных взаимосвя-
зей между исследуемыми показателями уста-
новлено, что у беременных с ВПИ с исходным 
остео пеническим синдромом (группа І-А) пара-
метры Z-критерия в 3-м триместре прямо зави-
сят от уровня витамина D (70% уровень надеж-
ности – RI=0,02; р>0,05). У женщин с ВПИ без 
начальной остеопении (группа І-Б) во 2-м триме-
стре наблюдалась отрицательная корреляцион-
ная зависимость между содержанием витамина 
D (r=-0,31), то есть даже имевшее место снижен-
ное содержание витамина D еще обеспечивало 
сохранение массы костной ткани. По мере уве-
личения срока беременности показатели струк-
турного состояния кости свидетельствовали об 
уменьшении МПКТ и наибольшее влияние на 
этот процесс оказывало содержание витамина D 
(р<0,001; ДИ 70%, RI=0,236; F<0,05). 

Таким образом, структурное состояние кост-
ной ткани у беременных основной и контроль-
ной групп характеризовалось постепенным  сни-
жением костной массы по мере прогрессиро-
вания срока гестации, но при ВПИ снижение 
МПКТ было достоверно более выраженным. 

Сравнительное исследование VD-статуса у 
здоровых беременных и у беременных с ВПИ 

Рис. 2. Показатели стандартного отклонения от воз-
растной костной массы у обследованных беременных

Рис. 3. Показатели индекса жесткости костной ткани 
у здоровых беременных и у беременных с ВПи

Рис. 4. Характеристика витамин D-статуса у 
беременных с перинатальным инфицированием
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показало, что при перинатальном инфицирова-
нии уровень VD соответствовал нормальным 
показателям только у 22,5%, у 55,0% пациенток 
констатирован VD-дефицитный статус, у 22,5% 
беременных содержание витамина D было недо-
статочным (рис.4). 

По мере увеличения срока гестации содержа-
ние витамина D в обеих группах характеризова-
лось снижением: 87,4±2,4 и 84,2±2,5 нмоль/л, со-
ответственно 2 и 3-ему триместрам в группе кон-
троля и 77,8±1,2 и 72,2±1,6 нмоль/л – в основ-
ной группе. В группе беременных с ВПИ концен-
трация витамина D была достоверно ниже, чем в 
контрольной группе, по мере прогрессирования 
беременности разница стала более выраженной 
(р<0,01 во 2-ом, р<0,001 – в третьем триместрах 
беременности) (табл. 1). 

Можно предположить, что снижение содер-
жания VD у беременных с инфицированием от-
ражает нарушение или дисфункцию определен-
ных этапов синтеза (гидроксилирования) актив-
ных форм витамина в печени и почках по причи-
не наличия системной воспалительной реакции 
на персистенцию того или иного инфекционно-
го агента.

В пуповинной крови уровень VD во II груп-
пе составил 51,4±1,5 нмoль/л, у беременных I 
группы – 85,4±3,3 нмоль/л (р<0,001); то есть при 
ВПИ уровень витамина D в пуповинной крови 
почти в два раза превысил его содержание у здо-
ровых беременных. Известно, что при физио-
логическом течении беременности существует 
четкая корреляция между содержанием витами-
на D в плазме матери и пуповинной крови: уро-
вень витамина D у ребенка составляет 75-80% от 
такового у матери. Полученный нами результат 
требует дальнейших исследований.

Наличие синдрома системного воспалитель-
ного ответа и его активности при ВПИ под-
тверждалось исследованием одного из провос-
палительных цитокинов в крови беременных: 
концентрация ФНО-α в основной группе в 2 раза 

превышала его уровень в группе контроля при 
показателях 10,3±0,2 и 5,4±0,2 пг/мл во 2-ом и 
13,0±0,2 и 6,9±0,2 пг/мл (p<0,001) – в 3-ем три-
местрах беременности. 

При наличии клинических признаков систем-
ной воспалительной реакции была выявлена 
корреляционная связь между уровнем витамина 
D и уровнем ФНО-α (r=0,7; p<0,01). 

Выводы
У беременных с верифицированным перина-

тальным инфицированием и недостаточностью 
витамина D состояние костной ткани характе-
ризуется остеопенией у 71,9%, остеопорозом – 
у 9,8%, тогда как у здоровых беременных остео-
пенический синдром диагностируется лишь у 
23,4% пациенток. По мере увеличения срока бе-
ременности структурное состояние костной тка-
ни характеризуется снижением  минеральной 
плотности кости, при инфицировании скорость 
потери МПКТ достоверно более выражена.

Витамин D статус у беременных с верифици-
рованным перинатальным инфицированием со-
ответствует норме только у 22,5% пациенток, бо-
лее чем у половины (55%) пациенток выявлен 
дефицит витамина D, а недостаточный его уро-
вень – у 22,5% беременных с перинатальным ин-
фицированием. При инфицировании содержание 
витамина D в 1,3 раза меньше, чем у здоровых 
беременных.

Таким образом, перинатальное инфициро-
вание у беременных сопровождается витамин 
D-дефицитным статусом и является достовер-
ным фактором риска снижения минеральной 
плотности костной ткани. Положительная корре-
ляционная зависимость уровня VD и ФНО-α мо-
жет свидетельствовать об участии VD в форми-
ровании синдрома системного воспалительного 
ответа при перинатальном инфицировании.

Таблица 1. Содержание витамина D и TNF-α в крови обследованных беременных

Сроки исследования I группа, n=192 II группа, n=128 Достоверность

Витамин D, нмоль/л
22-26 недель 77,8±1,2 87,4±2,4 р<0,01
37-38 недель 72,2±1,6 84,2±2,5 р<0,001

Пуповинная кровь 85,4±3,3 51,4±1,5
ФНО-α, пг/мл

22-26 недель 10,3±0,2 5,4±0,2 р<0,001
37-38 недель 13,0±0,2 6,9±0,2 р<0,001
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СТАН КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ВАГІТНИХ 
З ПЕРИНАТАЛЬНИМ ІНФІКУВАННЯМ ТА 

ВІТАМІН-D-ДЕФІЦИТНИМ СТАТУСОМ

Манасова Г.С., Зелінський О.О., Чумак З.М., 
Казаренко О.М., Глоба С.С.

Одеський національний медичний 
університет, Одеса

Мета – порівняльне дослідження стану кісткової 
тканини у вагітних з верифікованим перинатальним 
інфікуванням (ВПІ) та вітамін-D-дефіцитним статусом 
(VDDS), а також у здорових вагітних.

Матеріали та методи. Основну групу склали 
192 вагітних з ВПІ, групу контролю – 128 здорових 
жінок. Методом ультразвукової денситометрії визнача-
ли структурний стан кісткової тканини. Для визначен-
ня в крові пацієнток вмісту VD та ФНП-α застосовува-
ли хемілюмінесцентний імуноферментний аналіз. Усі 
дослідження проводили в другому та третьому триме-
страх вагітності.

Результати. При інфікуванні нормальний рівень 
вітаміну D був визначений тільки у 22,5% пацієнток, 

у 55% вагітних діагностовано VDDS, недостатність 
вітаміну D – у 22,5%. ВПІ в поєднанні з VDDS супро-
воджувалося порушенням структурного стану кісткової 
тканини у вигляді остеопенічного синдрому у 71,9% 
вагітних уже з другого триместру вагітності, а у 9,8% 
жінок ступінь втрати мінеральної щільності кісткової 
тканини (МЩКТ) відповідала остеопорозу. До кінця 
вагітності втрата МЩКТ збільшувалась як у вагітних з 
ВПІ, так  і у здорових жінок, але при інфікуванні процес 
був більш вираженим.

Вміст VD в крові вагітних з ВПІ був у 1,3 рази мен-
шим, ніж у здорових вагітних. Достовірно більш значу-
ще зниження рівня VD в динаміці гестаційного процесу 
виявлено при перинатальному інфікуванні. 

Висновки. ВПІ у вагітних супроводжується вітамін-
D-дефіцитним статусом і є достовірним чинником ризи-
ку зниження мінеральної щільності кісткової тканини. 
Позитивна кореляційна залежність рівня VD та ФНП-α 
може свідчити про участь VD у формуванні синдро-
му системної запальної відповіді при перинатальному 
інфікуванні.

Ключові слова: вагітність, інфікування, вітамін-D-
дефіцитний статус, кісткова тканина.
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STATE OF THE BONE TISSUE IN PREGNANT 
WOMEN WITH PERINATAL INFECTION 
AND VITAMIN-D-DEFICIENT STATUSES

Manasova G.S., Zelinsky A.A., Chumak Z.N., 
Kazarenko O.N., Globa S.S.

Odessa National Medical University, Odessa

The aim: the comparative study of the bone’s tissue 
state in the pregnant women with verified perinatal infection 
(VPI) and vitamin-D-deficient statuses (VDDS), and also in 
healthy pregnant women.

Materials and methods. The study’s group included 192 
pregnant women with VPI, the control group – 128 healthy 
pregnant women. The structural condition of the bone tissue 
determined by the ultrasonic densitometry method’s; to 
determine in the blood of the patients of the VD and TNF-α 
contents used chemiluminescent enzyme immunoassay. All 
studies were carried out in the second and third trimesters of 
pregnancy.

Results In pregnant women with infection of the 
vitamin’s D normal levels has been identified only 22.5% 
of the patients, 55% of pregnant women diagnosed VDDS, 

insufficiency of vitamin D was found in 22.5% patients. 
VPI with VDDS accompanied by the violation of the bone’s 
structural state in the form of the osteopenic syndrome in 
71.9% of pregnant women from the second trimester of 
the pregnancy, and in 9.8% of women degree of the bone’s 
mineral density loss (BMD) corresponded to the osteoporosis. 
By the end of the pregnancy increased the loss of the bone 
mineral density in both women with VPI and healthy women, 
but in the infection process of the loss of the bone mineral 
density was more pronounced.

The contents of the VD in the blood of pregnant women 
with VPI was 1.3 times lower than in healthy pregnant 
women. Significantly greater reduction of the VD in the 
dynamics of the gestation revealed during the perinatal 
infection. 

Conclusions. VPI in the pregnant women is accompanied 
by vitamin D-deficient status is the significant risk factor of 
the reduction in bone mineral density. The positive level’s of 
the VD and TNF-α correlation may indicate involvement of 
the VD in the formation of systemic inflammatory response 
syndrome in the perinatal infection.

Key words: pregnancy, infection, vitamin-D-deficient 
status, bone tissue.
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Вступ
Вітамін-D-залежний рахіт (ВDЗР) (спадковий 

рахіт) – генетично детерміноване захворювання 
пов’язане з порушенням метаболізму вітаміну D 
(ВD). ВDЗР поділяється на два типи. При І типі 
ВDЗР не відбувається чи частково гальмується 
конверсія 25-гідроксивітаміну D у 1,25-дигідрок-
сивітамін D. Дана поломка відбувається за раху-
нок дефіциту чи аномалії ниркової 1,25 гідрокси-
лази, яка є необхідною для перетворення 25-гід-
роксивітаміну D у 1,25-дигідроксивітамін D [1, 
2, 3, 4, 10]. ІІ тип ВDЗР являє собою нечутливість 
кінцевого органу до автогену 1,25-дигідроксиві-
таміну D. Порушення взаємодії 1,25-дигідрок-
сивітаміну D з рецептором може бути обумов-
лено повною відсутністю рецепторів чи дефек-
тами гормон-зв’язуючого чи ДНК-зв’язуючого 

доменів рецептора вітаміну D (VDR) [1, 4, 5, 11]. 
Під час вивчення в наших дослідженнях гене-
тично зумовленого порушення (поліморфізму) 
до рецепторів вітаміну D ми виявили, що в дея-
ких пацієнтів виявляється поліморфізм в алелях 
гену колагену 1 типу, який ми внутрішньо класи-
фікували як вітамін-D-залежний рахіт COL тип 
(ВDЗР (COL1)).

Відомо, що органічний матрикс на 90-95% 
складається з білка колагену; тільки незначна 
кількість протеогліканів присутня у сформова-
ній щільній кістці. Колагенові волокна кістково-
го матриксу утворені колагеном, який також вхо-
дить у склад сухожилків та шкіри. Слушно за-
уважити, що існує декілька типів колагену, але 
для кісткової тканини основним є колаген I типу. 
Синтез колагену I типу – складний процес, який 

УДК 616.391:577.161.2:616.718-007.24]-053

МЕТАБОЛІЗМ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ХВОРИХ  
НА ВІТАМІН-D-ЗАЛЕЖНИЙ РАХІТ 2 ТИПУ З ПОРУШЕННЯМ 

ФОРМУВАННЯ КОЛАГЕНУ 1 ТИПУ
Марциняк С.М., Кінча-Поліщук Т.А.

ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», Київ

Резюме. Нами вивчено кістковий обмін у пацієнтів з D-залежним рахітом 2 типу з порушенням формування колагену 1 
типу (ВDЗР (COL1)) на етапі до початку консервативного лікування.  
Методи. На базі консультативно-поліклінічного відділу ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМНУ» було обсте-
жено та проліковано 13 пацієнтів з діагнозом ВДЗР (COL1) типу. Хлопчиків було 53,9%, дівчат – 46,2%. Прогресування 
ортопедичних проявів спостерігали вже до 1 року. Більшість пацієнтів (46,2%) звернулись у віці 3-5 років.  
У сироватці крові до лікування досліджено: кальцій іонізований, фосфор, кальцій загальний, 25(ОН)D, 1,25(OH)2D, 
паратгормон інтактний (PTH), остеокальцин, кальцій сечі (добовий), фосфор сечі (добовий), маркер кісткоутворен-
ня (P1NP), маркер остеорезорбції (β-CTx).   
Результати. Зміни в сироватці крові, при вітамін-D-залежному рахіті COL1 типу у вигляді порушення співвідношення 
між кальцидіолом та кальцитріолом (1:5,1; при тому, що нормою для даного віку пацієнтів є 1:1,34-1,37) з підвищенням 
показників кісткового обміну (остеокальцин був підвищений у 3,6 рази) при знижених показниках кісткоутворення та 
кісткоруйнування (в 0,6 та 0,7 разів відповідно), свідчать про значні дерегуляції та порушення метаболізму кісткової 
тканини, що виникли внаслідок порушення не тільки рецепції до вітаміну D, але й синтезу колагену 1 типу.  
Таким чином, порушення рецепції до кальцитріолу в поєднанні з генетично зумовленою поломкою формування ко-
лагену 1 типу відображає найбільш тяжкі порушення метаболізму кісткової тканини при вітамін-D-залежному ра-
хіті. Що, у свою чергу, викликає в організмі дитини, що росте, пришвидшення кісткового обміну та прогресування 
остеомаляційних процесів, поряд зі значним прискоренням розсмоктування кісткової тканини. Це, на нашу думку, 
пов’язано з формуванням недосконалого колагену, який організм дитини намагається перебудувати, хоча дане при-
пущення потребує подальшого вивчення.  
Висновки. Генетично зумовлене порушення рецепції до вітаміну D призводить до значного акумулювання актив-
ного метаболіту вітаміну D у сироватці крові, а поєднання даної патології з генетично детермінованим порушенням 
формування колагену 1 типу значною мірою впливає на процеси кісткоутворення/кісткоруйнування із залученням 
механізмів компенсації остеомаляційного процесу (система паратгормон-вітамін-D-остеокальцин). 

Ключові слова: D-залежний рахіт, метаболізм вітаміну D, вальгусні, варусні деформації нижніх кінцівок у дітей.
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перебігає при нормальній експресії генів, що від-
повідають за цей процес. Організація колагену I 
типу відрізняється в різних тканинах, що можна 
пояснити їх специфічними структурними влас-
тивостями та здатністю матриксу до кальцифіка-
ції [12, 13]. 

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

Мета – вивчити метаболізм кісткової  ткани-
ни у пацієнтів із D-залежним рахітом 2 типу та 
порушенням утворення колагену 1 типу на попе-
редній стадії, до консервативного лікування.

Матеріал та методи
На базі консультативно-поліклінічного від-

ділу ДУ «Інститут травматології та ортопедії 
НАМНУ» було обстежено та проліковано 13 па-
цієнтів з діагнозом ВDЗР (COL1) типу. Хлопчи-
ків було 53,9%, дівчат – 46,2%. Розподіл за ві-
ком представлено в таблиці 1. Прогресування 
ортопедичних проявів спостерігали вже до 1 

року. Більшість пацієнтів (46,2%) звернулись у 
віці 3-5 років.

Таблиця 1. Розподіл пацієнтів із ВDЗР (COL1) 
типу за віком

Вікова група ВDЗР 
(COL1) %

діти від 0 до року 2 15,38
діти віком 1-2 роки 4 30,77
діти віком 2-3 роки 1 7,69
діти віком 3-5 років 6 46,15
діти віком 5-9 років - -
діти віком 9-16 років - -
дорослі - -
Всього 13 100,00

Жодному пацієнту на етапі звернень до 
інституту, за місцем проживання не було вста-
новлено правильний діагноз. Найбільш ча-
стим попереднім діагнозом були вітамін-D-
дефіцитний рахіт та фосфат-діабет. Всі діти були 
клініко-рентгенологічно обстежені, проведені 
лабораторні дослідження на кальцій іонізований, 
фосфор крові, кальцій загальний, кальцидіол, 
кальцитріол, паратгормон інтактний, остеокаль-
цин, кальцій сечі (добовий), фосфор сечі (добо-
вий), маркери кісткового обміну – P1NP, β-CTx 
(табл. 2), а також - генетичні дослідження (VDR – 
виявлення поліморфізму в алелях рецепторів до 
вітаміну D, COL1 – виявлення поліморфізму в 
алелях рецепторів колагену 1-го типу).

Таблиця 2. Показники метаболізму кісткової тканини в пацієнтів із ВDЗР (COL1) типу  
(М±m, до лікування)

Групи за статтю  
та віком

Показники

Ж Ж Ж Ж Ч Ч

3-12 м. 1-2 р. 2-3 р. 3-5 р. 1-2 р. 3-5 р.

Ca+, ммоль/л 1,25±0,01 1,27 1,19 1,20±0,09 1,23±0,04 1,22±0,02

P, ммоль/л 2,13±0,06 1,9 1,87 1,59±0,02 1,78±0,10 1,81±0,07

Ca, ммоль/л 2,58±0,01 2,47 2,47 2,35±0,01 2,50±0,10 2,45±0,03

25(OH)D, нг/мл 31,5±1,1 38,9 10 28,5±5,5 28,9±4,7 11,5±3,1

1,25(ОН)2D, пмоль/л 153,0±11,0 185 112 104,0±9,0 124,7±13,5 85,5±9,9

PTH, пг/мл 25,8±0,8 58,6 24,8 44,1±17,9 39,3±7,8 30,6±5,2

Osteocalcin, нг/мл 16,9±3,3 32,5 18,7 27,6±4,4 30,1±7,0 27,9±11,3

Urine calcium (daily), ммоль/д 1,45±0,05 1,5 1,3 1,50±0,20 1,33±0,13 1,40±0,09

Urine phosphor (daily), 
ммоль/д 13,0±1,0 16 15 10,7±3,3 11,7±1,4 12,8±2,4
P1NP, нг/мл 1285,5±5,5 892 997 1035,0±88,0 1022,7±140,9 1034,0±90,4
β-CTx, нг/мл 1,10±0,05 2,1 2,3 1,70±0,40 2,00±0,26 2,03±0,23
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Результати та їх обговорення
Проведені нами дослідження одинадцяти по-

казників кісткового метаболізму, представлені 
в таблиці 2, свідчать про порушення обмінних 
процесів у кістковій тканині на тлі нормальних 
показників кальцію та фосфору в сироватці кро-
ві. Більш наочна демонстрація показників каль-
цію та фосфору крові представлена на рисунку 1.

Рис. 1. Відсоткове співвідношення середніх показни-
ків кальцію та фосфору крові при обстеженні хворих 

на ВDЗР (COL1)

Дослідження маркерів кісткового обміну 
ВDЗР (COL1) (табл. 2) показало, що маркер кіст-
коутворення P1NP був у межах вікової норми як 
у хлопчиків, так і в дівчаток (у 57,1% та 33,3% 
випадках відповідно), в 66,7% жіночої статі та в 
28,6% чоловічої статі спостерігалось підвищен-
ня показника кісткоутворення. Зниження P1NP 
було тільки в групі хлопчиків і спостерігалось 
лише в 14,3% випадків. Маркер кісткової резорб-
ції β-CTx у хлопчиків був у межах вікової норми 
в 28,6% випадків, натомість у дівчат в усіх ви-
падках, а у хлопців у 71,4% спостерігались під-
вищені показники кісткоруйнування (рис. 2).

Дослідження паратиреоїдного гормону та по-
казника ремоделювання кісткової тканини – ос-
теокальцину (табл. 2) показало, що при ВDЗР 
(COL1) у групі хлопчиків та дівчаток розбіжнос-
ті в показниках за статевою ознакою були тіль-
ки при дослідженні швидкості ремоделювання 
кістки. При ВDЗР (COL1) типу паратіреоїдний 
гормон був у межах норми у 100,0% дівчаток та 
хлопчиків. Показники кісткового обміну – осте-
окальцину, за статтю розподілились таким чи-
ном: відсоток нормальних та підвищених показ-
ників швидкості ремоделювання в дівчаток був 
близький до формули – 50×50, а в чоловічій гру-

пі – в межах норми – 28,6%, натомість пришвид-
шення кісткового обміну спостерігалось у 71,4% 
(рис. 3).

Дослідження кальцидіолу та кальцитріолу 
у хворих на вітамін-D-залежний рахіт (COL1) 
типу (табл. 2) показує деякі особливості.

У групі хлопчиків спостерігались зниження 
показників кальцидіолу в 71,4% випадків, у ді-
вчаток – лише в 33,3% випадків. У межах вікової 
норми кальцидіол був у 66,7% дівчаток та 28,6% 
хлопчиків. Підвищені показники кальцидіолу в 
даних групах не спостерігались (рис. 4).

Рис. 2. Відсоткове співвідношення показників марке-
рів кісткоутворення та кісткоруйнування у хворих на 

ВDЗР (COL1)

Рис. 3. Відсоткове співвідношення показників пара-
тиреоїдного гормону та остеокальцину у хворих на 

ВDЗР (COL1)
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Дослідження кальцитріолу крові показало 
схожі коливання показників як у хлопчиків, так 
і в дівчаток. Нормальні показники кальцитріо-
лу спостерігались у 66,7% жіночої та 85,7% чо-
ловічої статі. В решті випадків ми виявили під-
вищення показника кальцитріолу (33,3% – ді-
вчаток, 14,3% – хлопчиків). Зниження показника 
кальцитріолу нижче норми при ВDЗР (COL1) не 
було. Дана картина, на нашу думку, пов’язана не 
тільки з генетично зумовленою втратою чутли-
вості рецепторів до вітаміну D, а й генетичною 
поломкою формування алелей колагену 1 типу, 
поряд з акумулятивною властивістю накопичен-
ня невикористаного кальцитріолу, що виникає 
при нормальних чи незначно підвищених показ-
никах кальцидіолу.

Дослідження показників кальцію та фосфору 
сечі (табл. 2) показало значне зниження екскреції 
мікроелементів в добовій сечі (рис. 5). Статева 
різниця показників виведення з організму дити-
ни кальцію та фосфору в даній групі була несут-
тєвою, в усіх випадках добовий кальцій сечі був 
знижений, а фосфор сечі коливався між нормаль-
ними та зниженими показниками. Це, на нашу 
думку, пов’язано з компенсаторними можливос-
тями дитячого організму для заощадження каль-
цію та фосфору в кров’яному руслі.

Зміни в сироватці крові при вітамін-D-
залежному рахіті COL1 типу у вигляді порушен-
ня співвідношення між кальцидіолом та кальци-
тріолом (1:5,1; нормою для даного віку пацієнтів 

є 1:1,34-1,37) з підвищенням показників кістко-
вого обміну (остеокальцин був підвищений у 3,6 
рази) при знижених показниках кісткоутворення 
та кісткоруйнування (в 0,6 та 0,7 разів відповід-
но), свідчать про значні дерегуляції та порушен-
ня метаболізму кісткової тканини, що виникли 
внаслідок порушення не тільки рецепції до віта-
міну D, але й синтезу колагену 1 типу.

Таким чином, порушення рецепції до каль-
цитріолу в поєднанні з генетично зумовленою 
поломкою формування колагену 1 типу відо-
бражає найбільш тяжкі порушення метаболіз-
му кісткової тканини при вітамін-D-залежному 
рахіті. Що, у свою чергу, викликає у організмі 
дитини, що росте, прискорення кісткового об-
міну та прогресування остеомаляційних про-
цесів, поряд зі значним прискоренням розсмок-
тування кісткової тканини. Це, на нашу думку, 
пов’язано з формуванням недосконалого кола-
гену, який організм дитини намагається перебу-
дувати, хоча дане припущення потребує подаль-
шого вивчення.

Висновки
Генетично зумовлене порушення рецепції до 

вітаміну D призводить до значного акумулю-
вання активного метаболіту вітаміну D у сиро-
ватці крові, а поєднання даної патології з гене-
тично детермінованим порушенням формування 
колагену 1 типу значною мірою впливає на про-
цеси кісткоутворення-кісткоруйнування із залу-
ченням механізмів компенсації остеомаляцій-
ного процесу (система паратгормон-вітамін-D-
остеокальцин). 

Рис. 4. Відсоткове співвідношення показників каль-
цидіолу та кальцитріолу у хворих на ВDЗР (COL1)

Рис. 5. Відсоткове співвідношення показників каль-
цію та фосфору сечі (добового) у хворих на ВDЗР 

(COL1)
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BONE METABOLISM IN PATIENTS WITH VITAMIN-D-DEPENDENT RICKETS TYPE 2 WITH 
FORMATION OF VIOLATION OF COLLAGEN TYPE 1

Martsynyak S.M., Kincha-Polischuk T.A.

Institute of Traumatology and Orthopedics of the National Academy of Medical Sciences, Kyiv

Summary. We studied the bone metabolism in patients with D-dependent rickets type 2 with formation of collagen violation 
of type 1 (VDDR (COL1)) at a stage prior to the conservative treatment.

Methods. On the basis of consultative and outpatient department of Institute of Traumatology and Orthopedics of the National 
Academy of Medical Sciences was examined and treated 13 patients diagnosed VDDR (COLІ) type. Boys were 53.9%, girls – 
46.2%. Average age are presented in table 1. Progression of orthopedic manifestations observed as early as one year. Most patients 
(46.2%) approached aged 3-5 years.

It was studied in serum before treatment: ionised calcium, phosphorus, total calcium, 25(OH)D, 1,25(OH)2D, intact parathyroid 
hormone (PTH), osteocalcin, urine calcium (daily), urine phosphorus (daily), bone formation marker (P1NP), a marker of 
osteoresorbtion (β-CTx).

Results. Changes in serum, in vitamin-D-dependent rickets type COL1, as a violation of the ratio between calcidiol and 
calcitriol (1:5.1; normal for this age patients is 1:1.34-1.37) with increased bone indices of metabolism (osteocalcin was increased 
3.6 times) in terms of reduced bone formation and resorption (0.6 and 0.7 times, respectively), showed significant deregulation 
and disorders of metabolism of bone tissue caused by violation of not only the reception to vitamin D but also the synthesis of 
collagen type 1.

Thus, violations of reception to calcitriol in combination with genetically conditioned formation breakdown of collagen type 
1 reflects the most severe bone metabolism in vitamin-D-dependent rickets. That, in turn, causes in the body of growing child 
acceleration of bone turnover and progression of osteomalacia processes, along with significant acceleration of bone resorption. 
This, in our opinion, due to the incomplete formation of collagen, which is trying to rebuild the child’s body, although this 
assumption requires further study.

Conclusions. Genetically caused by abuse of the reception to vitamin D leads to a significant accumulation of the active 
metabolite of vitamin D in the blood serum, and the combination of this disease with genetically determined violation of formation 
of collagen type 1 - significantly affects the processes of bone-formation involving compensation of mechanisms of process of 
osteomalacia (system PTH-vitamin-D-osteocalcin).

Keywords: Vitamin-D-dependent rickets, vitamin D metabolism, valgus, varus deformity of the lower limbs in children.
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Вступ
Актуальність проблеми вивчення впливу за-

хворювань гепатобіліарної системи (ГБС) на 
стан кісткової тканини та клінічні особливос-
ті остеопенічного синдрому (ОС) визначається 
тенденцією до зростання кількості хворих з па-
тологією печінки та жовчовивідних шляхів серед 
дитячого населення. Росту захворюваності пато-
логії ГБС сприяє погіршення екологічної ситуа-
ції, матеріально-побутових умов, зокрема, недо-
статнє та незбалансоване харчування, незрілість 
ферментних систем, органів та систем детокси-
кації. Тривалий вплив несприятливих чинників 
на дитячий організм призводить до формування 
спершу функціональних змін у ГБС, а надалі – 
до запальних та органічних. Найбільш чутливий 
організм дитини до дії патогенних факторів зо-
внішнього середовища в критичні періоди роз-
витку: в ранньому пре- та постнатальному онто-
генезі, на першому році життя, в пре- та пубер-
татному віці. Саме в ці періоди розвитку дитини 
відбувається найбільше накопичення кісткової 
маси та ріст кісток у довжину, тому будь-які змі-
ни з боку ГБС негативно впливатимуть на фор-
мування кісткової тканини. Зокрема, запальний 
процес у ГБС, внаслідок якого страждає обмін 
вітаміну D3 і синтез його активних метаболітів, 
а також синтез кальцій-зв’язуючих білків сиро-
ватки крові, призводить до порушення кальцій-
фосфорного гомеостазу та формування кісткової 
тканини [1-5].

При функціональних змінах жовчовивідних 
шляхів, внаслідок застою жовчі, зменшується ви-
хід жовчних кислот у просвіт тонкого відділу ки-
шечника, які потрібні для транспорту іонів Са2+.

При поєднанні захворювань печінки й жовчо-
вивідних шляхів із захворюваннями інших орга-
нів та систем, зокрема, із хронічним гастродуо-

денітом, залізодефіцитною анемією, патологі-
єю ЛОР-органів, сечовивідної системи, органів 
дихання, глистяними та паразитарними інвазія-
ми, туберкульозною інфікованістю діагностува-
ли більш виражене зниження показників МЩКТ 
у дітей, яке, ймовірно, залежить від ступеня син-
дрому ендогенної інтоксикації, що призводить 
до порушення регуляції всіх ланок кальцій-фос-
форного гомеостазу, а, отже, й формування кіст-
кової тканини.

Аналіз анамнезу життя показав, що серед ді-
тей зі зниженою мінералізацією КТ у 4 рази час-
тіше виявляли низьку масу при народженні, ніж 
у хворих з нормальним структурно-функціо-
нальним станом, тому низька маса тіла при на-
родженні (2900 і нижче) є одним з факторів ри-
зику розвитку остеопенічного синдрому в май-
бутньому.

При вивченні вираженості ОС було встанов-
лено пряму кореляційну залежність між величи-
ною BMD (мінеральна щільність КТ) (r=0,75) та 
значенням індексу маси тіла (маса тіла/зріст2, кг/
м2), а саме, чим більш виражений ОС, тим ниж-
че значення індексу маси тіла відповідає йому та 
навпаки: при зростанні величини індексу маси 
тіла – збільшується МЩКТ.

УДК 616.36-02:611-018.4-053.2

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ В ДІТЕЙ 
З ПАТОЛОГІЄЮ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ 

Кінаш М.І., Лобода В.Ф., Дзюбан Л.В., Галіяш Н.Б., Глушко К.Т. 

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

Резюме. В статті на основі літературних даних та власних досліджень дано клінічну характеристику стану кісткової тка-
нини в дітей із захворюваннями гепатобіліарної системи, виділені фактори, які сприяють розвитку остеопенічного 
синдрому, вказано на залежність вираженості змін мінеральної щільності кісткової тканини від глибини патологіч-
ного процесу.

Ключові слова: діти, мінеральна щільність, кісткова тканина, гепатобіліарна система.

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



Том 18, № 4, 2015 35

Оригінальні дослідження

Всі діти з ОС мали патологічні клінічні озна-
ки з боку кісткової системи (порушення постави, 
сколіоз, деформація грудної клітки, поперечна 
або повздовжня плоскоступневість), які виника-
ли внаслідок зниження МЩКТ та порушення її 
архітектоніки. У противагу в дітей з нормальною 
МЩКТ патологію кісткової системи діагносто-
вано тільки в 32,7% осіб.

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

При остеопенії ІІ-го та особливо ІІІ-го ступе-
нів у дітей при детальному зборі анамнезу відзна-
чали біль тупого, ниючого характеру в попереко-
вому й/або грудному відділах хребта під час три-
валого статичного фізичного навантаження. Цей 
біль, у більшості випадків, трактувався лікаря-
ми як один із симптомів патології сечовивідної 
або гепатобіліарної систем, чи як прояв патології 
кісткової системи (сколіозу, порушення постави). 
У цих хворих мали місце більш виражені прояви 
синдрому ендогенної інтоксикації: блідість шкір-
них покривів, «синці» під очима, пероральна сі-
рість, виражена капілярна сітка в міжлопатковій 
ділянці, швидка втомлюваність, загальне незду-
жання, головний біль, знижений апетит. Часто в 
даних пацієнтів діагностували карієс, який також 
є проявом порушення кальцій-фосфорного гоме-
остазу. Зміни з боку кісткової системи були різ-
номанітнішими: порушення постави, сколіоз, де-
формація грудної клітки, повздовжня або попе-
речна плоскоступневість. Виявлена тенденція до 
зниження маси та відставання в зрості. Відзначе-
но, що переважну більшість обстежених з остео-
пенією ІІ-го та ІІІ-го ступенів становили особи з 
астенічною та нормостенічною будовою тіла, не 
було серед них гіперстеників. 

У дітей, в яких був діагностований остеопо-
роз, окрім скарг, вказаних при остеопенії ІІ-го та 

ІІІ-го ступенів, при детальному зборі анамнезу 
виявляли періодичний біль у нижніх кінцівках.

При об’єктивному обстеженні такі пацієнти 
були емоційно лабільні, більшість з них відста-
вали у фізичному й/або статевому розвитку, мали 
прояви гіповітамінозу: сухість шкіри, згладжені 
сосочки по периферії язика, гіперкератоз у ділян-
ці великих суглобів. Переважно, це були особи 
астенічної або нормостенічної будови тіла. 

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

При обстеженні двох біологічних пар (рід-
них брата та сестри віком 14 і 15 років, а також 
двох рідних сестер віком 5 і 7 років) виявлено сі-
мейну, тобто генетичну, схильність до зниження 
МЩКТ та розвитку ОС. У них виявлено знижен-
ня МЩКТ, відповідно, в першої пари – остеопо-
роз, у другої – остеопенію ІІ-го та ІІІ-го ступе-
нів. Генетичний фактор визначає 50-80% МЩКТ 
[4, 5]. Характерним є й те, що в дітей зі зниже-
ною МЩКТ у 59,8% осіб діагностували пролапс 
мітрального клапана, що, ймовірно, пов’язано із 
загальною гіпотонією м’язової системи внаслі-
док синдрому ендогенної інтоксикації, тоді як у 
пацієнтів з нормальною МЩКТ він діагносту-
вався тільки в 17,4% осіб. 

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

Таблиця 1. Диференційно-діагностичні критерії остеопенічного синдрому в дітей

№
п/п Критерій Нормальна 

МЩКТ Остеопенія І ст. Остеопенія ІІ 
ст.

Остеопенія ІІІ 
ст. Остеопороз

1 Біль в поперековому й/або грудно-
му відділі хребта при сидінні - - ± + +

2 Біль у нижніх кінцівках при ходьбі - - - - +
3 Патологія кісткової системи ± + + + +
4 Затримка фізичного й/або статево-

го розвитку - - ± ± ±
5 Z-критерій,SD > (-1) (-1,5) (-2,0) <
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Висновки
1. При патології гепатобіліарної системи у 

двох третин обстежених дітей виявлено знижен-
ня мінеральної щільності кісткової тканини, яке 
спостерігалося в основному при тривалості за-
хворювання три та більше років у пацієнтів, 
яким несвоєчасно та неадекватно проводилося 
протирецидивне лікування.

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

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

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

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

6. Прояви синдрому ендогенної інтоксика-
ції клінічно більш виражені в дітей зі зниже-

ною МЩКТ порівняно з дітьми з нормальною 
МЩКТ на тлі гепатобіліарної патології.

7. Встановлено пряму кореляційну залеж-
ність між величиною BMD (r=0,75) та значенням 
індексу маси тіла, а саме, чим більш виражений 
ОС, тим нижче значення індексу маси тіла від-
повідає йому та навпаки: при зростанні величи-
ни індексу маси тіла – збільшується мінеральна 
щільність кісткової тканини.
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CLINICAL CHARACTERISTIC OF THE  BONE TISSUE IN CHILDREN WITH PATHOLOGY OF 
THE  HEPATOBILIARY SYSTEM

Kinash M.I., Loboda V.F., Dzyuban L.V., Haliyash N.B., Glushko K.T.

TSMU «Ternopil State Medical University named after I. Gorbachevskogo»

Summary. In the article on the base of literature data and own research we have clinical characteristics of conditions of 
the bone tissue in children with the diseases of hepatobiliary system, highlighted contributing factors that develop osteopenic 
syndrome, given the dependence of expression changes of bone mineral density on the depth of expression of the pathological 
process.

Key words: children, mineral density, bone tissue, hepatobiliary system.
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Оригінальні дослідження

Вступ
На теперішній час існує кілька точок зору 

щодо взаємовідносин між хронічним обструк-
тивним захворюванням легень (ХОЗЛ) та ос-
теопорозом. Одні автори розглядають ХОЗЛ 
як захворювання дихальних шляхів і легень 
із системними наслідками, що виникають че-
рез «побічне» системне запалення, яке є наслід-
ком низки запальних та репаративних подій, ко-
трі відбуваються в легенях при ХОЗЛ [7, 12, 16, 
19]. До основних системних проявів ХОЗЛ нале-
жать: втрата ваги, атрофія та дисфункція скелет-
них м’язів, ендотеліальна дисфункція й серцево-
судинні захворювання, остеопороз і депресія [9, 
10]. Остеопороз при ХОЗЛ має системний харак-
тер і виникає вторинно – як наслідок системно-
го запального процесу, метаболічних порушень, 
довготривалої гіпоксії, яка розвивається на тлі 
дихальної недостатності та зниження фізичної 
активності [2].

З іншого боку, остеопороз може розвиватися 
незалежно від ХОЗЛ, або, маючи загальні чин-

ники ризику, одне захворювання збільшує ризик 
розвитку іншого. Так, низька фізична активність, 
зниження трофіки, паління й системне запален-
ня у хворих на ХОЗЛ розглядаються як чинники 
ризику розвитку остеопорозу [9, 10, 13, 14]. При 
цьому ризик супутніх захворювань підвищуєть-
ся за рахунок системних наслідків ХОЗЛ [1, 11]. 
У відповідності з останньою редакцією Глобаль-
ної ініціативи з боротьби із ХОЗЛ (GOLD, 2013) 
остеопороз є одним з основних супутніх захво-
рювань при ХОЗЛ, часто не діагностується й асо-
ціюється з поганим станом здоров’я й прогнозом 
[17].

Незважаючи на тривале вивчення проблеми 
остеопорозу при ХОЗЛ, багато питань патогене-
зу, діагностики та лікування цього стану зали-
шаються дискусійними. Це зумовлено наявніс-
тю загальних факторів ризику та єдністю низки 
патогенетичних механізмів, дослідження яких 
набуває пріоритетного значення. Важливим на-
прямом у сучасній науковій медицині є вивчен-
ня патогенетичних механізмів, які обумовлюють 
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Резюме. Оскільки патогенез остеопорозу при ХОЗЛ пов’язаний, більшою мірою, з патофізіологічними особливос-
тями захворювання, а саме з розвитком системного запалення, метаболічних порушень, довготривалої гіпок-
сії, яка виникає на тлі дихальної недостатності та зниження фізичної активності, вивчення причинно-наслідкових 
взаємозв’язків між показниками запального процесу та характеристиками структурно-функціонального стану кіст-
кової тканини й стало метою роботи.   
Матеріали та методи. Обстежено 696 хворих із загостренням ХОЗЛ середнього віку 55,4±14,9 років. З них 391 чо-
ловік та 305 жінок. Проводили дослідження метаболізму кісткової тканини, рівня прозапальних медіаторів та міне-
ральну щільність кісткової тканини (МЩКТ) аксіального скелета за допомогою DEXA.  
Результати та обговорення. Встановлено, що зі збільшенням тяжкості захворювання хворих на ХОЗЛ наростає актив-
ність запального процесу, що супроводжується підвищенням рівня маркерів системного запалення. Встановлено досто-
вірні зворотні зв’язки між рівнем прозапальних медіаторів і маркерами кісткового формування й прямі зв’язки – з маркера-
ми кісткової резорбції, що засвідчує несприятливий вплив активного запального процесу на метаболічні процеси в кістці.  
Встановлено достовірні (p<0,05) тісні негативні кореляційні зв’язки стадії ХОЗЛ з показниками МЩКТ аксіаль-
ного скелета на рівні поперекового відділу хребта (R=-0,80), в ділянках променевої (R=-0,73) та стегнової кісток 
(R=-0,75), усього скелета (R=-0,73), тулуба (R=-0,71), таза (R=-0,71), кінцівок (R=-0,62).  
Висновки. Встановлені достовірні кореляційні зв’язки підтверджують факт порушення метаболізму кісткової тка-
нини у хворих на ХОЗЛ, яке відбувається на тлі пригнічення процесів формування кістки й активації її резорбції. Ін-
тенсивність цих змін знаходиться в залежності від стадії й тяжкості ХОЗЛ та ступеня легеневої недостатності. При-
чому, можна стверджувати, що тяжкість захворювання справляє достовірно негативний вплив на МЩКТ пацієнтів 
із ХОЗЛ. 

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), системне запалення, метаболізм кісткової тканини, 
мінеральна щільність кісткової тканини, остеопороз.
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паралельний розвиток пульмонологічної патоло-
гії та остеопорозу [16, 18]. 

Оскільки патогенез остеопорозу при ХОЗЛ 
пов’язаний, більшою мірою, з патофізіологічни-
ми особливостями захворювання, а саме з роз-
витком системного запалення, вивчення причин-
но-наслідкових взаємозв’язків між показниками 
запального процесу та характеристиками струк-
турно-функціонального стану кісткової тканини 
й стало метою роботи. 

Матеріали і методи
Для реалізації поставленої мети було обсте-

жено 696 хворих, які були госпіталізовані до лі-
карні у зв’язку із загостренням ХОЗЛ. У біль-
шості пацієнтів (78,7%) діагностували серед-
ньо-тяжке загострення, переважно інфекційного 
характеру (79,9% випадків). Середній вік обсте-
жених становив 55,4±14,9 років. Серед них був 
391 чоловік, середній вік яких складав 54,1±14,0 
років та 305 жінок, середній вік яких дорівнював 
56,9±15,9 років. 

Діагноз та стадію встановлено згідно нака-
зу №128 від 19.04.2007 року «Про затвердження 
клінічних протоколів надання медичної допомо-
ги за спеціальністю «пульмонологія» [5] з ураху-
ванням доповнень та рекомендацій [6]. 

Вивчення системного порушення метаболіз-
му кісткової тканини включало визначення у си-
роватці крові рівнів: кальцію, фосфору, маркерів 
формування кісткової тканини (пропептиди про-
колагену першого типу (P1NP), остеокальцин 
(ОК), лужна фосфатаза) та її резорбції (бета-тер-
мінальні С-телопептиди колагену першого типу 
(β-СТх)); гормональної регуляції – інтактний па-
ратиреоїдний гормон (ПТГ), вітамін D загаль-
ний (25-ОН вітамін D2 та 25-ОН вітамін D3) на 
аналізаторі «Eleksys 2010» за допомогою тест-
системи Cobas Roche Diagnostics (Німеччина). 

Проводили визначення маркерів системного 
запалення: фібриногену (Наказ МОЗ України від 
15.11.2002 р. №417), середньо-молекулярних по-
ліпептидів (Габриелян Н.И. и соавт., 1984), про-
запальних медіаторів – інтерлейкін 1-β (ІЛ-1β) 
та фактор некрозу пухлини -α (ФНП-α) методом 
імуноферментного аналізу з використанням ко-
мерційних наборів реактивів ЗАТ «Вектор-Бест» 
(Росія) на аналізаторі «StatFax 303 Plus».

Дослідження мінеральної щільності кістко-
вої тканини (МЩКТ) аксіального скелета оці-
нювали за допомогою двохенергетичного рент-
генівського денситометра «Prodigy» (GE Medical 
systems, Lunar, model 8743, 2005, США).

Статистичну обробку отриманих резуль-
татів дослідження здійснювали на основі 
комп’ютерної програми «Statistica 6.1» (Stat Soft 
Inc., США) [4]. Аналіз взаємозв’язків двох ознак 
без урахування характеру їх розподілу проводи-
ли за допомогою непараметричного кореляцій-
ного аналізу за методом Спірмена (коефіцієнт 
кореляції, R). Результати вважали достовірними 
при p<0,05.

Результати дослідження та обговорення
Оскільки ХОЗЛ є хворобою переважно другої 

половини життя людини, нами визначено наяв-
ність достовірного зв’язку стадії з віком хворих 
на ХОЗЛ (R=0,54; p<0,05) та порушеннями функ-
ції зовнішнього дихання (R=0,78; p<0,05).

З прогресуванням хвороби й збільшенням 
вентиляційних порушень при ХОЗЛ наростає ак-
тивність запального процесу, що проявляється 
підвищенням маркерів системного запалення та 
підтверджується встановленими кореляційними 
зв’язками із середніми величинами ОФВ1: з ІЛ-
1β (R=-0,77; p<0,05), з ФНП-α (R=-0,51; p<0,05) 
і стадії ХОЗЛ: з ІЛ-1β (R=0,50; p<0,05), з ФНП-α 
(R=0,73; p<0,05), з фібриногеном (R=0,89; 
p<0,05).

У разі посилення секреції лейкоцитами про-
запальних медіаторів та ІЛ [1, 7, 8] процес акти-
вації резорбції кісткової тканини чи пригнічен-
ня формування кістки можуть набувати прогре-
суючого характеру, утворюючи «хибне коло» 
як взаємозв’язків патологічних змін в організмі 
[15]. Ці процеси можуть поглиблюватися при па-
лінні тютюну, гіподинамії та багатьох інших фак-
торах, які сприяють розвитку остеопорозу. Вони 
впливають на всіх етапах життя людини, аж до 
включення інволюційних механізмів, які призво-
дять до сумації ефекту, прискорення демінералі-
зації кісток [3]. Вказана інформація спонукала до 
вивчення зв’язків маркерів метаболізму кісткової 
тканини із тяжкістю захворювання. Так, виявле-
но негативний кореляційний зв’язок між рівнем 
маркерів формування кісткової тканини – ОК 
(R=-0,36; p<0,05) і вітаміну D (R=-0,38; p<0,05) 
та стадією ХОЗЛ, а також вітаміном D і ступенем 
легеневої недостатності  (ЛН) (R=-0,44; p<0,05).

Встановлення достовірного позитивного 
зв’язку стадії ХОЗЛ із віком хворих мало б визна-
чати й інші взаємозв’язки. Натомість, мали міс-
це достовірні негативні зв’язки між віком хворих 
і рівнем P1NP (R=-0,46; p<0,05) та кальцію (R=-
0,42; p<0,05). У той же час встановлено пози-
тивний кореляційний зв’язок вмісту β-СТх і ста-
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дії ХОЗЛ (R=0,37; p<0,05), ступеня ЛН (R=0,30; 
p<0,005) та негативні зв’язки з рівнем P1NP (R=-
0,40; p<0,005) та фосфору (R=-0,38; p<0,005). 
Має місце позитивний кореляційний зв’язок кон-
центрації кальцію сироватки крові й стадії ХОЗЛ 
(R=0,39; p<0,05), ЛН (R=0,64; p<0,05).

Відтак встановлено, що зі збільшенням тяж-
кості захворювання у хворих на ХОЗЛ пригнічу-
ється утворення маркерів кісткового формуван-
ня, що призводить до порушення її метаболізму. 
Внаслідок такого дисбалансу створюються спри-
ятливі умови для розвитку остеопорозу. З метою 
з’ясування такого впливу, нами проведено визна-
чення взаємозв’язків між маркерами системно-
го запалення й показниками метаболізму кіст-
кової тканини та структурно-функціональними 
її характеристиками. Так, серед показників ме-
таболізму кісткової тканини й системного запа-
лення виявлено достовірні зворотні зв’язки між 
рівнем P1NР i MCM (R=-0,41; p<0,05), та β-CTx 
(R=-0,42; p<0,05). Рівень вітаміну D достовір-
но корелював із β-CTx (R=-0,34; p<0,05), рівень 
фосфору – з МСМ (R=-0,39; p<0,05). ФНП-α зна-
ходився у зв’язку з β-СТх (R=0,50; p<0,05), ві-
таміном D (R=-0,39; p<0,05) і P1NP (R=-0,23; 
p<0,05), а ІЛ-1β – з ПТГ (R=0,71; p<0,05), β-СТх 
(R=0,55; p<0,05), вітаміном D (R=-0,44; p<0,05) 
та P1NP (R=-0,28; p<0,05).

Встановлені кореляційні зв’язки засвідчують 
несприятливий вплив запального процесу на ме-
таболізм кісткової тканини, активуючи резорб-
цію та пригнічуючи її формування, та підтвер-
джують роль запалення як проостеопоротично-
го чинника.

Враховуючи отримані результати на даному 
етапі дослідження, в подальшому нами проведе-
но визначення взаємозв’язку тяжкості ХОЗЛ із 
порушенням МЩКТ. Так, встановлені тісні не-
гативні кореляційні зв’язки стадії ХОЗЛ з показ-
никами МЩКТ на рівні поперекового відділу 
хребта (R=-0,80; p<0,05), у ділянках променевої 
(R=-0,73; p<0,05) та стегнової кісток (R=-0,75; 
p<0,05), тулуба (R=-0,71; p<0,05), таза (R=-0,71, 
p<0,05), всього скелета (R=-0,73; p<0,05), кінці-
вок (R=-0,62; p<0,05). Отримані результати да-
ють підставу вважати зміни структурно-функ-
ціонального стану кісткової тканини результа-
том впливу хронічного запального процесу при 
ХОЗЛ.

Розвиток остеопенічних станів у хворих на 
ХОЗЛ супроводжується порушеннями метабо-
лічних процесів у кістці, які мають вплив один 

на один, утворюючи «хибне коло» взаємної дії. 
Нами встановлено достовірний (p<0,005) пря-
мий зв’язок рівня ОК з МЩКТ на ділянках всьо-
го скелета (R=0,48). Виявлена негативна коре-
ляція між β-CTx і рівнем фосфору (R=-0,38; 
p<0,005). Рівень вітаміну D в сироватці крові ко-
релював з МЩКТ тулуба (R=0,45; p<0,005), таза 
(R=0,43; p<0,005), показниками променевої кіст-
ки та Z-критерієм (R=0,37; p<0,005 для обох зна-
чень). Зворотний зв’язок має місце між вмістом 
фосфору і Z-критерію (R=-0,64; p<0,005).

Отже, встановлені достовірні кореляційні 
зв’язки підтверджують факт порушення метабо-
лізму кісткової тканини у хворих на ХОЗЛ, яке 
відбувається на тлі пригнічення процесів форму-
вання кістки й активації її резорбції. Інтенсив-
ність цих змін знаходиться в залежності від ста-
дії й тяжкості ХОЗЛ та ступеня ЛН. 

Описані механізми аж ніяк не виключають 
участі кооперативного характеру взаємовідно-
шення між системами центральної (ендокринна, 
нервова) й місцевої регуляції кісткового метабо-
лізму. Розглянуті вище аспекти представляють 
лише невелику частину складної й багатогранної 
системи управління процесами росту та само-
оновлення кісткового скелета.

Висновки
1. Персистуючий перебіг хронічного запаль-

ного процесу при ХОЗЛ супроводжується на-
копиченням метаболітів, які обумовлюють ін-
тенсивність ендогенної інтоксикації, дисбаланс 
прозапальних і протизапальних цитокінів, що 
потенціює формування поліорганних уражень 
при ХОЗЛ.

2. Встановлені достовірні (p<0,05) кореляцій-
ні зв’язки між показниками метаболізму кіст-
кової тканини, системного запалення та перебі-
гом ХОЗЛ свідчать, що зі збільшенням тяжкості 
ХОЗЛ порушується метаболізм кісткової ткани-
ни із пригніченням формування кістки та актива-
цією її резорбції, що погіршує структурно-функ-
ціональні характеристики кісткової тканини та 
спричиняє розвиток остеопорозу.

Перспективи подальших досліджень
ХОЗЛ призводить до позалегеневих систем-

них ефектів та супутніх захворювань, які обтя-
жують перебіг основного захворювання. Ви-
вчення спільних патогенетичних механізмів у 
пацієнтів з коморбідною патологією є перспек-
тивним напрямком дослідження.
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ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ 
ОСТЕОПОРОЗА И ХРОНИЧЕСКОГО ОБ-

СТРУКТИВНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ
Масик Н.П.

Винницкий национальный медицинский 
университет им. Пирогова, Винница

Резюме. Поскольку патогенез остеопороза при ХОЗЛ 
связан, в большей степени, с патофизиологическими 
особенностями заболевания, а именно с развитием си-
стемного воспаления, метаболических нарушений, дли-
тельной гипоксии, которая возникает на фоне дыхатель-
ной недостаточности и физической активности, изуче-
ние причинно-следственных взаимосвязей между пока-
зателями воспалительного процесса и характеристиками 
структурно-функционального состояния костной ткани и 
стало целью работы.

Материалы и методы. Обследовано 696 больных 
ХОЗЛ в период обострения заболевания, из них 391 муж-
чина и 305 женщин. Средний возраст больных составлял 
55,4±14,9 лет. 

Проводили исследование метаболизма костной тка-
ни, уровня провоспалительных медиаторов и минераль-
ной плотности костной ткани (МПКТ) аксиального ске-
лета с помощью DEXA.

Результаты и обсуждение. Установлено, что с уве-
личением тяжести заболевания и возраста больных 
ХОЗЛ возрастает активность воспалительного процес-
са, что сопровождается повышением интенсивности си-
стемного воспаления. Установлены достоверные отри-
цательные корреляционные связи между маркерами си-
стемного воспаления и костного формирования, и поло-
жительные связи – с маркерами костной резорбции. Эти 
связи подтверждают неблагоприятное влияние активно-
го воспалительного процесса на метаболические процес-
сы в костной ткани. 

Установлены достоверные (p<0,05) тесные отрица-
тельные корреляционные связи стадии ХОЗЛ с показа-
телями МПКТ аксиального скелета на уровне пояснич-
ного отдела позвоночника (R=-0,80), лучевой (R=-0,73), 
бедренной костей (R=-0,75), на участках всего скелета 
(R=-0,73), туловища (R=-0,71), таза (R=-0,71), конечно-
стей (R=-0,62).

Выводы. Установленные достоверные корреляцион-
ные связи подтверждают факт нарушения метаболизма 
костной ткани у больных ХОЗЛ, которое происходит на 
фоне угнетения процессов формирования кости и акти-
вации ее резорбции. Интенсивность этих изменений на-
ходится в зависимости от стадии и тяжести ХОЗЛ и сте-
пени ЛН. Причем, можно утверждать, что тяжесть забо-
левания оказывает достоверное негативное влияние на 
МПКТ пациентов с ХОЗЛ.

Ключевые слова: хроническое обструктивное забо-
левание легких (ХОЗЛ), системное воспаление, мета-
болизм костной ткани, минеральная плотность костной 
ткани, остеопороз.

CAUSAL RELATIONSHIPS OSTEOPOROSIS 
AND CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY 

DISEASE
Masik N.P.

Vinnitsa National Pirogov Memorial Medical

Abstracts. The main aim of this study is to assess the 
relationship between the level of proinflammatory cytokines, 
indicators of calcium-phosphorus homeostasis and the 
characteristics of the structural-functional state of the bone 
tissue because the pathogenesis of osteoporosis in COPD is 
associated with pathophysiological features of the disease, 
exactly with the development of systemic inflammation.

Materials and methods. 696 patients in middle age 
55.4±14.9 with acute exacerbation of COPD patients were 
examined. There were 391 men and 305 women. 

All patients were determined such parameters as bone 
metabolism, level of proinflammatory cytokines and bone 
mineral density (BMD) of the axial skeleton using DEXA. 

Results and discussion. It was revealed that with 
increasing severity of disease and patient’s age COPD 
inflammation activity increases with increasing levels of 
markers of systemic inflammation. It has been determinated 
significant inverse correlations between markers of systemic 
inflammation and bone formation, and direct correlations 
between markers of bone resorption, which confirm the 
adverse effect of active inflammation in the metabolic 
processes in the bone tissue. It has been determinated 
significant (p<0.05) negative correlation between COPD 
stage and axial skeleton BMD of the lumbar spine (R=-0.80), 
radius (R=-0.73), femur (R=-0.75), all skeletal sites (R=-
0.73), trunk (R=-0.71), pelvis (R=-0.71), limbs (R=-0.62).

Conclusion. Established significant correlations confirm 
the fact of impaired bone metabolism in patients with 
COPD, which occurs against the background of suppression 
processes of bone formation and of COPD stage and severity. 
Moreover, it can be argued that the severity of the disease 
has a significantly greater negative effect on BMD of COPD 
patients.

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD), bone metabolism, systemic inflammation, bone 
metabolism, bone mineral density, osteoporosis.
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Актуальність
Подагра історично розглядається як захво-

рювання чоловіків, отже  більшість досліджень 
присвячені саме вивченню даного захворюван-
ня у пацієнтів чоловічої статі. Проте, в останній 
час дане захворювання набуває все більшої ак-
туальності серед жінок. Розповсюдженість пода-
гри у загальній популяції зростає, як зростає зо-
крема і частота подагри в жінок старших вікових 
груп [4, 6, 13, 16]. Згідно Rochester Epidemiology 
project study, проведеному в США показано, що 
за період від 1977–1978 до 1995–1996 рр. частота 
виникнення подагри в жінок збільшилась у два 
рази [17].

В Україні кількість пацієнтів з подагрою за 
останні 4 роки також зросла. За даними Мініс-
терства охорони здоров’я у 2009 році пошире-
ність подагри серед населення України складала 
138,0 на 100 тис. населення, тоді як у 2013 році 
цей показник досяг 167,6 на 100 тис. населення, 
а серед працездатного – 82,1 та 98,4 на 100 тис. 
населення відповідно [3].

Відомо, що основною патогенетичною лан-
кою виникнення подагри є гіперурикемія (підви-
щення рівня сечової кислоти більше 7 мг/дл для 
чоловіків та 6,5 мг/дл для жінок), яка виникає 
внаслідок порушення метаболізму пуринів, під-
вищення синтезу сечової кислоти та/або змен-
шення її екскреції. За даними світової літерату-
ри гіперурикемія виявляється від 18 до 26% у за-
гальній популяції. Доведено, що при наявності 
гіперурикемії, ризик виникнення подагри в жі-
нок є вищим [4, 6].

Вплив віку та гендерні особливості гіперури-
кемії вивчено і в українській популяції. За дани-

ми авторів гіперурикемія виявляється у 34% жі-
нок та 32% чоловіків українського населення [2]. 

Висока частота виявлення гіперурикемії та 
розвитку подагри на сучасному етапі пояснюєть-
ся зокрема зміною характеру харчування, над-
мірним вживанням алкоголю, прийомом пре-
паратів, що збільшують рівень сечової кислоти 
(аспірину, тіазидних діуретиків, нікотинової кис-
лоти, циклоспорину, піразинаміду тощо), збіль-
шенням частоти розвитку хронічного захворю-
вання нирок, артеріальної гіпертензії, серцевої 
недостатності, онкологічних та інших захворю-
вань, які можуть призвести до виникнення вто-
ринної гіперурикемії. Основними факторами ри-
зику виникнення подагри як для чоловіків, так і 
для жінок є вік, ожиріння, вживання алкоголю, 
прийом діуретиків та артеріальна гіпертензія. 
Згідно літературних даних, генетична схильність 
до розвитку подагри обумовлена поліморфізмом 
генів SLC22A12 (ген, що кодує транспорт уратів 
– URAT1) та SLC2A9 (ген, що кодує транспорт 
глюкози та фруктози – GLUT9), які забезпечують 
екскрецію сечової кислоти нирками [6]. 

Розвиток подагри можливий у будь-якому 
віці, проте її частота достовірно зростає після 65 
років. Співвідношення захворюваності чоловіків 
до жінок змінюється з віком. Так, у віковій гру-
пі молодшій за 65 років  співвідношення Ч:Ж ко-
ливається від 7:1 до 4:1, у групі 65-80 років 3:1, 
старше 80 років наближається до 2:1 [4, 6].

У літературі чітко доведено зв’язок розвитку 
подагри в жінок з настанням менопаузи. У пост-
менопаузальному періоді частота виникнення 
подагри вища, порівняно з пацієнтками преме-
нопаузального віку. Крім того, у жінок з ранньою 
(молодше 45 років) або передчасною (в т.ч. хі-
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рургічною) менопаузою ризик виникнення пода-
гри є більшим, порівняно з жінками, які мають 
фізіологічну менопаузу [9]. Такі дані переважно 
пов’язують з тим, що естрогени мають урикозу-
ричну дію, отже подагра в жінок зі збереженою 
менструальною функцією зустрічається рідко.

Описані в літературі також і гендерні особли-
вості перебігу подагри [4, 14, 15]. Так, на відмі-
ну від чоловіків, для яких характерним в дебю-
ті захворювання є гостре ураження І плюсне-фа-
лангового суглобу, в жінок частіше уражаються 
суглоби верхніх кінцівок та характерним є під-
гострий перебіг, часто у поєднанні з остеоартро-
зом. Відтак поява тофусів є інколи першим про-
явом захворювання в жінок, хоча середня трива-
лість подагри до їх виникнення складає 7-9 років.

Актуальним є питання коморбідності при по-
дагрі, адже відомо, що біля 80% таких пацієнтів 
мають більше одного супутнього захворювання. 
На сьогодні доведений підвищений ризик сер-
цево-судинних подій, та достовірне збільшен-
ня летальності у пацієнтів з подагрою та гіперу-
рикемією від будь-яких причин, і в першу чер-
гу – серцево-судинних. Крім того показано, що 
ризик виникнення серцево-судинних подій у жі-
нок, хворих на подагру є вищим, порівняно з чо-
ловіками [5, 7, 12]. 

Необхідно зауважити, що за даними інозем-
ної літератури, тільки одна третина пацієнтів з 
встановленою подагрою приймає препарати, що 
знижують рівень сечової кислоти. Отже має міс-
це низька погодженість пацієнтів з лікуванням, 
і як наслідок висока вірогідність прогресування 
захворювання та асоційованих з ним ускладнень. 

Враховуючи вищезазначене було проведено 
аналіз клініко-лабораторних даних хворих з по-
дагрою з метою оцінки як гендерних особливос-
тей перебігу захворювання, супутніх коморбід-

них станів, так і особливостей медикаментозної 
терапії.

Метою даної роботи було проаналізувати 
гендерні особливості перебігу захворювання та 
оцінити коморбідність у даної когорти хворих. 

Об’єкт та методи дослідження
В обстеження включили 38 хворих з первин-

ною подагрою, серед них 14 жінок (середній 
вік 64,1±9,9 років) та 24 чоловіка (середній вік 
56,3±11,9 років), які були госпіталізовані у пер-
ше ревматологічне відділення Олександрівської 
клінічної лікарні м. Києва. Проводили загальне 
клініко-лабораторне обстеження хворих. 

Статистичний аналіз проводили за допомо-
гою пакетів програм «Statistica 7.0», результати 
вважали достовірними при р<0,05.

Результати дослідження
При оцінці віку дебюту захворювання встано-

вили, що початок подагричного артриту в чолові-
ків припадав на вік 46,0±11,5 років, тоді як в жі-
нок подагру діагностували у віці 57,6±10,9 років 
(табл. 1). При аналізі особливостей перебігу за-
хворювання відмітили, що серед обстежених жі-
нок тільки 7 хворих (50%) мали в анамнезі кла-
сичний подагричний напад з розвитком гострого 
артриту. В той час, як у чоловіків у 79,2% випад-
ків (19 хворих) артрит розпочинався та перебігав 
у вигляді гострих атак з ураженням І плюсне-фа-
лангового суглобу. Тривалість захворювання до-
стовірно не відрізнялась в обох групах, хоча то-
фусну форму реєстрували у чоловіків частіше: у 
20 хворих 2 групи (87%) та у 5 пацієнток 1 групи 
(36%). Крім того, в жінок частіше подагра поєд-
нувалась з вузликовою формою поліостеоартро-
зу з ураженням дрібних суглобів кистей. 

При оцінці лабораторних даних, достовірно 
вищим був рівень загального холестерину в жі-
нок, порівняно з чоловіками. Проте рівень глю-

Таблиця 1. Характеристика обстежених пацієнтів 

Показник 1 група (жінки) 2 група (чоловіки) t p 
Кількість, n 14 24
Вік, роки 64,1±9,91 56,3±11,86 2,01 0,053
Тривалість захворювання, роки 6,6±4,74 10,2±6,83 -1,70 0,098
Вік початку захворювання, роки 57,6±10,91 46,0±11,51* 2,96 0,006
Рівень глюкози крові, ммоль/л 5,8±0,79 5,14±0,68 1,75 0,09
Рівень загального холестерину, ммоль/л 6,69±0,98 5,08±1,08* 4,14 <0,001
Рівень сечової кислоти, нмоль/л 502,7±106,44 520,3±120,51 -0,44 0,664

Примітки: результати представлені у вигляді М±SD; * – достовірні відмінності між групами, р<0,05.
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кози та сечової кислоти в двох групах не відріз-
нявся. Структура коморбідності хворих на пода-
гру представлена у таблиці 2. 

Серед супутніх захворювань як в чоловіків, 
так і в жінок виявили переважання артеріаль-
ної гіпертензії. Подагричний артрит у поєднан-
ні з поліостеоартрозом реєстрували у 78,6% хво-
рих жіночої статі та у 45,8% чоловіків. Майже 
у кожного третього хворого як в 1, так і в 2 гру-
пі діагностували хронічне захворювання нирок. 
Сечокам’яну хворобу в чоловіків реєстрували в 
3 рази частіше, ніж у жінок. Два та більше супут-
ніх захворювань мали 11 жінок (78,5%) та 16 чо-
ловіків (66,6%).

В якості супутньої антигіпертензивної терапії 
інгібітори АПФ отримували 25 хворих, антаго-
ністи рецепторів ангіотензину ІІ – 5 пацієнтів, ті-
азидні діуретики – 5 хворих, блокатори кальціє-
вих каналів – 10 хворих, β-блокатори – 14 пацієн-
тів, постійно приймали статини – 3 обстежених.

Змінили антигіпертензивну терапію 80% 
хворих. Враховуючи доведений уратзнижую-
чий ефект антагоністів рецепторів ангіотензину 
ІІ та нейтральну дію на рівень сечової кислоти 
блокаторів кальцієвих каналів, перевагу надава-
ли саме цим групам препаратів. При наявності 
гіпер холестеринемії пацієнтам призначали ста-
тини. 

Протягом обстеження також відмітили низь-
кий комплаєнс пацієнтів щодо прийому урат-
знижуючої терапії. Так, постійно приймали ало-
пуринол тільки 1 жінка (7,1%) та 4 чоловіки 
(16,6%). Періодично алопуринол приймали 6 чо-
ловіків (25,0%) та 3 (21,4%) жінок. Середня доза 
алопуринола склала 121,4±67,1 мг/добу. Майже 

всі обстежені пацієнти не дотримувались реко-
мендованої дієти. Після ліквідації гострого напа-
ду пацієнтам призначали алопуринол з початко-
вої дози 50 мг/добу, з поступовим підвищенням 
до досягнення цільового рівня сечової кислоти в 
сироватці крові (320 нмоль/л) та тривалий при-
йом під контролем ревматолога.

Обговорення
Частота гіпеурікемії та подагри у чоловіків 

вища ніж у жінок, проте ця різниця стає менш 
виразною у пацієнтів старших вікових груп. 
Оскільки естрогени мають урикозуричний ефект, 
подагра в жінок молодого та середнього віку ви-
никає досить рідко. Після настання менопаузи у 
жінок рівень сечової кислоти зростає та частота 
захворювання збільшується. 

Вік – важливий чинник ризику виникнення 
подагри як для чоловіків, так і для жінок вна-
слідок багатьох причин, серед яких основними 
є зниження швидкості клубочкової фільтрації та 
відповідно екскреції сечової кислоти, збільшен-
ня частоти прийому діуретинів, низьких доз ас-
пірину, збільшення частоти остеоартрозу. Дані 
літератури свідчать, що наявність остеоартрозу 
сприяє депозиції кристалів моноурату натрію та 
розвитку подагри.

Надзвичайно актуальним є питання комор-
бідності при подагрі. Відомо, що гіперурикемія 
є складовою метаболічного синдрому, контро-
лю потребує рівень загального холестерину, його 
фракцій та глікемічний профіль. В якості антигі-
пертензивних засобів препаратами вибору у та-
ких пацієнтів мають бути блокатори рецепторів 
ангіотензина ІІ, а саме лосартан, при супутній 
дисліпідемії – статини, бо доведений їх позитив-

Таблиця 2. Структура коморбідності у хворих на подагру

Частота виявлення
Супутні захворювання 1 група (жінки, n=14) 2 група (чоловіки, n=24)

Артеріальна гіпертензія 13 (92,9%) 19 (79%)
Поліостеоартроз 11 (78,6%) 11 (45,8%)
Хронічна хвороба нирок 5 (35,7%) 8 (33,3%)
Сечокам’яна хвороба 1 (7,1%) 7 (27,1%)
Цукровий діабет ІІ типу 4 (28,4%) 4 (16,6%)
Ішемічна хвороба серця 2 (14,3%) 3 (12,5%)
Фібриляція передсердь 2 (14,3%) 1 (4,1%)
Системний остеопороз 1 (7,1%) -
Варикозна хвороба вен нижніх кінцівок - 5 (28%)
Хронічний пієлонефрит - 1 (4,1%)
Жовчокам’яна хвороба - 1 (4,1%)
Залізодефіцитна анемія - 1 (4,1%)
Гостре порушення мозкового кровообігу в анамнезі - 1 (4,1%)
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ний вплив на рівень сечової кислоти та зниження 
ризику серцево-судинних ускладнень.

Важливим є також комплаєнс пацієнтів щодо 
тривалого (при необхідності пожиттєвого) при-
йому урикозуричних/урикодепресивних препа-
ратів та, при можливості, виключення препа-
ратів, що підвищують рівень сечової кислоти. 
Чітко доведено, що пацієнти з подагрою мають 
вищий, порівняно з популяційним рівнем, ризик 
серцево-судинних ускладнень та рівень смерт-
ності від усіх причин, отже необхідність медика-
ментозної корекції не викликає сумніву. 

Дотримання дієти є першим лікувальним за-
собом у пацієнтів з гіперурікемією та первин-
ною подагрою. Останнім часом змінились по-
гляди на дієту при подагрі. Чітко доведеним є 
збільшення ризику подагри у пацієнтів, що вжи-
вають велику кількість червоного м’яса жирних 
сортів. Доведено, що саме висока калорійність 
їжі асоційована з підвищеним ризиком розви-
тку захворювання. Вживання морепродуктів та-
кож достовірно підвищує ймовірність гіперури-
кемії. Обов’язковим є зменшення вживання про-
дуктів, що містять фруктозу. Будь-який алкоголь 
має бути виключеним із раціону пацієнтів з по-
дагрою під час гострого нападу, а в період ремісії 
абсолютною є відмова від пива та міцних напоїв. 
Проте овочі, які багаті на пурини (серед них бо-
бові, шпинат тощо) не впливають на ризик пода-
гри, а низькокалорійна дієта асоційована з його 
зниженням. Вітамін С має помірний урикозу-
ричний ефект та рекомендований таким пацієн-
там. Цікавими є дані, що вживання вишень по-
зитивно впливає на перебіг подагри та знижує 
рівень сечової кислоти. Доведений також і пози-
тивний вплив знежиреного молока на рівень се-
чової кислоти. Згідно даних літератури, частота 
виникнення подагри є мінімальною у пацієнтів, 
які фізично активні, мають низький індекс маси 
тіла, вживають більше фруктів та овочів і менше 
м’яса та алкоголю.

Відомо, що розвиток подагри неухильно при-
зводить до швидкої втрати працездатності, інва-
лідності та значно знижує якість життя пацієн-
тів, отже важливою є первинна профілактика на 
етапі виявлення безсимптомної гіперурикемії. 
Необхідно пам’ятати, що подагра є «хворобою 
способу життя», отже дотримання дієти, контр-
оль маси тіла, активний спосіб життя, боротьба 
зі шкідливими звичками, контроль рівня сечової 
кислоти є обов’язковим. 

Значна поширеність подагри, як у чоловіків, 
так і в жінок української популяції, хронічний 
перебіг, що асоціюється з високою коморбідніс-
тю, підвищення ризику загальної смертності, та 
зокрема серцево-судинної, потребує особливої 
уваги лікарів усіх спеціальностей та проведення 
лікувально-профілактичних заходів, що ґрунту-
ються на принципах доказової медицини.

Висновки
За результатами проведеної роботи було ви-

явлено, що дебют подагри в жінок реєструєть-
ся в більш старшому віці, порівняно з чоловіка-
ми. Частіше, ніж у чоловіків, у жінок подагрич-
ний артрит поєднується з поліостеоартрозом та 
вражаються суглоби верхніх кінцівок, артрит 
при цьому може мати торпідний перебіг. У жінок 
рідше реєстрували класичні подагричні напади з 
ураженням І плюсне-фалангового суглобу стопи. 
Такі особливості клінічного перебігу подагри в 
жінок, виявлені у нашому дослідженні відпові-
дають даним світової літератури.

Вищий рівень холестерину в 1 групі можливо 
є одним з факторів, які обумовлюють підвище-
ний ризик серцево-судинних подій в жінок, хво-
рих на подагру, порівняно з чоловіками. Проте 
такі результати потребують подальшого вивчен-
ня та аналізу.

Всі пацієнти, хворі на подагру мали супутні 
захворювання, два та більше коморбідних ста-
ни реєстрували у 78,5% жінок та 66,6% чолові-
ків. Серед супутніх захворювань як в чоловіків, 
так і в жінок переважала артеріальна гіпертензія. 
Частота подагричної нефропатії в пацієнтів обох 
груп не відрізнялась, проте сечокам’яну хворобу 
в жінок спостерігали рідше. 

У ході роботи відмітили низький комплаєнс 
пацієнтів щодо прийому уратзнижуючої терапії 
та дотримання антипуринової дієти.
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PECULIARITY OF GOUT COURSE IN FEMALE: LITERATURE REVIEW AND OWN RESEARCH
Karasevska Т.A.1, Dzhus M.B.1, Ivashkivskii O.I.2, Pot’omka R.A.2, Kulyk M.S.2

1 National Medical University n.a. O.O. Bohomolets, 
2 Olexander Clinical hospital, Kyiv

Summary. The clinical features of gout in female are described. The literature review is conducted and own data is analyzed. 
Structure of comorbidites and drug therapy were studied. The accent on modification of lifestyle was made. The selection of the 
antihypertensive and urate-lowering therapy was debate.

Key words: gout, comorbidites, female, therapy. 
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Актуальність
За даними експертів ВООЗ, остеопороз (ОП) 

займає третє місце після сеpцево-судинних за-
хворювань і цукрового діабету в загальному 
pейтинзі медико-соціальних проблем сучаснос-
ті [1], що обумовлено, передусім, його усклад-
неннями, які негативно впливають не тільки на 
якість, а часто й на тривалість життя, тобто при-
зводять до інвалідності або навіть передчасної 
смерті [2]. Доведено, що ОП сьогодні вже набув 
характер глобальної епідемії. Проблема пошире-
ності остеопорозу набула особливого значення 
внаслідок різкого збільшення в популяції людей 
літнього віку, зокрема, жінок у постменопаузаль-
ному періоді [3]. У середньому, в кожної жінки 
після 65 років виникає, як мінімум, один пере-
лом кісток [4], а ризик подальших переломів, при 
їх наявності в анамнезі, різко зростає. Сумарний 
ризик остеопоротичних переломів у віці 50 років 
становить 39,7% для жінок і 13,1% для чоловіків 
[5]. Результати досліджень останніх років вказу-
ють на наявність спільних патогенетичних меха-

нізмів, які обумовлюють розвиток атеросклеро-
зу та ОП, що підтверджено наявністю кореляцій 
між вираженістю ОП та ступенем кальцифіка-
ції аорти [6]. Це було показано в дослідженнях, 
які виявили, що зниження мінеральної щільності 
кісткової тканини (МЩКТ) асоційовано з каль-
цифікацією грудного відділу аорти [7], коронар-
них судин [8], атеросклерозом судин нижніх кін-
цівок [9].

Розвиток атеросклерозу в жінок починаєть-
ся пізніше порівняно з чоловіками, тому що нор-
мальний гормональний фон до початку менопау-
зи протидіє цим змінам, у той час як естрогенний 
дефіцит у постменопаузі сприяє атеросклеротич-
ним змінам судин та розвитку ішемічної хворо-
би серця (ІХС) [17]. Причини та механізми, які 
сприяють розвитку й прогресуванню кардіаль-
ної патології в жінок у період менопаузи, зали-
шаються вивченими недостатньо.

Фактори ризику серцево-судинних захворю-
вань є спільними для жінок і чоло віків: паління, 
ожиріння, спадковість, порушення ліпідного об-
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КІСТКОВОЇ 
ТКАНИНИ ТА РИЗИК ПЕРЕЛОМІВ У ПАЦІЄНТІВ  

З ПЕРЕНЕСЕНИМ ІНФАРКТОМ МІОКАРДА НА ТЛІ 
СТЕНОЗУЮЧОГО АТЕРОСКЛЕРОЗУ КОРОНАРНИХ СУДИН

Кордубайло І.А.2, Лєошко І.В.2, Нішкумай О.І.1,2, Черняєва К.І.2, Левенко Є.І.3
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Резюме. З метою вивчення змін структурно-функціонального стану кісткової тканини та оціники 10-річного ризику 
остео поротичних переломів у пацієнтів з перенесеним інфарктом міокарда на тлі стенозуючого атеросклерозу ко-
ронарних судин обстежений 21 пацієнт (10 жінок та 11 чоловіків). Аналіз факторів ризику ускладнень кардіоваску-
лярних захворювань виявив наявність у пацієнтів з перенесеним інфарктом міокарда на тлі стенозуючого коронаро-
склерозу збільшений індекс маси тіла (ІМТ, більше 25 кг/м2). Встановлені підвищені рівні загального холестерину 
(ЗХ) і ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ), як порівняно із загальноприйнятими нормами, так і цільовими рів-
нями для пацієнтів з дуже високим ризиком, більше виражені в групі жінок.   
Аналіз факторів ризику переломів у пацієнтів зі стенозуючим атеросклерозом показав недостатнє вживання каль-
ційвмісних продуктів у добовому раціоні в 71,4%, наявність низькоенергетичних переломів в анамнезі у 38%. Вста-
новлено, що у жінок з перенесеним інфарктом міокарда на тлі стенозуючого атеросклерозу коронарних судин віро-
гідність переломів за калькулятором FRAX була вищою, ніж у чоловіків аналогічної групи. У загальній групі пацієн-
тів встановлено позитивний кореляційний зв`язок між рівнем загального холестерину та показником 10-річного ри-
зику великих переломів (FRAX-1) і ризику переломів шийки стегнової кістки (FRAX-2).  
Отримані дані вказують, що гіперхолестеринемія може бути вагомим фактором ризику в прогнозуванні як кардіовас-
кулярних подій, так і переломів, що вказує на необхідність раннього проведення денситометричного обстеження та 
анкетування пацієнтів з перенесеним інфарктом міокарда на тлі стенозуючого коронаросклерозу.

Ключові слова: остеопороз, атеросклероз, переломи.
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міну, гіподинамія, цукровий діабет, гіпертензія. 
Відомо, що в чоловіків із високим рівнем холес-
терину раніше розвивається ІХС [18].

Серед механізмів, що сприяють прискоренню 
руйнування кісткової тканини і кальцифікації су-
динної стінки, є активація клітин імунної систе-
ми (цитокинів – інтерлейкинів 1, 6), які, з одного 
боку, активують атерогенез, а з іншого, – можуть 
впливати на остеокласти – клітини, що збільшу-
ють кісткову резорбцію, порушуючи процеси ре-
моделювання [10]. Процес обміну кісткової тка-
нини (КТ), ремоделювання, регулюється систем-
ними і локальними чинниками, які включають 
механічні навантаження, гормони (паратгормон, 
кальцитонін, вітамін D і його активні метаболі-
ти, гормони щитоподібної залози, естрогени, ан-
дрогени, кортизол, соматотропін та ін.), цитокіни 
(інтерлейкіни (ІЛ) 1, 6 та ін.). Системні чинники, 
такі як паратиреоїдний гормон (ПТГ), кальцито-
нін, кальцитріол, статеві гормони беруть участь 
безпосередньо в підтримці гомеостазу кальцію. 
Локальні фактори, до числа яких відносять ци-
токіни, простагландини, фактори росту і дифе-
ренціювання, опосередковують вплив системних 
факторів; деякі з них продукуються клітинами 
КТ при активації їх паракринним або аутокрин-
ним механізмами [10]. 

Кальцифікація судин є комплексним і багато-
факторним процесом [11], обмеженим впливом 
матриксних протеїнів і регулюється інгібітора-
ми й активаторами кальцифікації та формуван-
ня кісток. Все більш зрозумілими стають спіль-
ні молекулярні механізми, що сприяють схиль-
ності артерій і кісток до кальцифікації [12] та 
пов’язані з експресією регуляторних протеїнів в 
кістковій речовині і атеросклеротичних бляшках 
[13]. Дослідження останніх років показали, що 
товщина інтими-медії (ТІМ) корелює з МЩКТ і 
є предиктором розвитку інфаркту міокарда (ІМ) 
та мозкового інсульту. Існують дані, що матрич-
ні білки, які знайдено в кістках, а також у медії 
(остеопонтин, остеонектин, остеопротегерин), 
можуть впливати не лише на резорбцію кісток, а 
й на розвиток та подальше прогресування атеро-
склерозу [14].

Найважливішим у теорії взаємозв’язку атеро-
склерозу та остеопорозу є вплив показників лі-
підного обміну на виникнення остеопоротичних 
переломів. Однак, у сучасних дослідженнях іс-
нують протиріччя щодо наявності цих кореляцій. 
Так, у дослідженні, проведеному в Японії, оціню-
валося відношення між рівнями ЗХ, ХС ЛПВЩ, 

ХС ЛПНЩ, ХС ЛНДНЩ, ТГ, МЩКТ на рівні по-
перекового відділу хребта та наявністю перело-
мів в анамнезі [15]. Результат показав, що рівень 
ХС ЛПНЩ мав негативну кореляцію з МЩКТ на 
рівні променевої кістки та поперекового відділу. 
Навпроти, рівень ХС ЛПВЩ позитивно корелю-
вав із МЩКТ у тих же ділянках скелета. Рівень 
ТГ був значно нижчим у жінок із вертебральни-
ми переломами в анамнезі. Таким чином, дислі-
підемія впливає на МЩКТ та є спільним факто-
ром, який поєднує атеросклероз та остеопороз. 
Причиною цього може бути те, що окислені ліпі-
ди низької щільності можуть пригнічувати дифе-
ренціацію остеобластів – МС3Т3-Е1 преостео-
бластів [16].

Наявність спільних патогенетичних механіз-
мів розвитку ОП та атеросклерозу ставить голо-
вним питання про можливість виявлення факто-
рів ризику розвитку захворювань з метою впливу 
на них, і, як наслідок, попередження ускладнень 
– виникнення переломів  і розвитку ІМ. 

При аналізі факторів ризику розвитку карді-
альної патології та остеопорозу в постменопау-
зальному періоді привертає увагу їх подібність. 
Так, спільними факторами вважають: вік, мено-
паузу, цукровий діабет, паління, зловживання ал-
коголем та кофеїном, спадковість [17]. 

Існує калькулятор, за допомогою якого про-
водять розрахунок ризику фатальних серцево-
судинних подій – шкала SCORE. У номограмах 
вказується на 10-річний період ризику летально-
го чи нелетального значного серцево-судинного 
інциденту (ІМ чи інсульт) залежно від віку, статі, 
АТ, фактора паління, за наявності чи відсутнос-
ті цукрового діабету для 14 епідеміологічних су-
брегіонів ВООЗ [18]. Але, якщо у пацієнта вже 
трапився інсульт чи ІМ, згідно сучасних реко-
мендацій Європейської та Української Ассоціа-
цій кардіологів, такого хворого відносять до па-
цієнтів дуже високого ризику щодо виникнення 
повторних серцево-судинних катастроф [19].

Для розрахунку вірогідності виникнення пе-
реломів кісток користуються калькулятором 
FRAX (Fracture risk assessment tool) – метод (ін-
струмент) оцінки 10-річного ризику переломів 
стегнової кістки та інших великих остеопоро-
тичних переломів (променева, плечова кістки, 
клінічно значущі переломи тіл хребців і стегно-
вої кістки), розроблений на основі використання 
показників віку, ІМТ і клінічних факторів ризи-
ку переломів з використанням показника МЩКТ 
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шийки стегнової кістки або без нього у чоловіків 
і жінок старше 40 років [19]. 

Але, не відомо, чи можна очікувати такої ж 
«катастрофи» з боку кісткової тканини – чи може 
зростати ризик виникнення переломів у пацієн-
тів дуже високого серцево-судинного ризику, які 
перенесли ІМ? 

Мета дослідження – вивчити зміни струк-
турно-функціонального стану кісткової тканини 
у пацієнтів з перенесеним інфарктом міокарда 
на тлі стенозуючого атеросклерозу коронарних 
судин та провести аналіз факторів, що вплива-
ють на підвищення ризику виникнення перело-
мів кісток у пацієнтів високого кардіоваскуляр-
ного ризику.

Матеріали та методи
Дослідження було проведено у рамках су-

місної наукової роботи студентського наукового 
гуртка кафедри внутрішньої медицини №2 Наці-
онального медичного університету ім. О.О. Бо-
гомольця з Українським науково-медичним цен-
тром проблем остеопорозу, відділом клінічної 
фізіології та патології опорно-рухового апарату 
ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова 
НАМН України». На базі відділення реабілітації 
Олександрівської клінічної лікарні м. Києва віді-
браний 21 пацієнт (10 жінок, середній вік 61±13 
років із тривалістю постменопаузального періо-
ду 12±8 років та 11 чоловіків, середній вік 57±11 
років), у яких за даними коронаровентрикулогра-
фії встановлено стенозуючий атеросклероз коро-
нарних судин (>90%) різної локалізації. Всі па-
цієнти перенесли інфаркт міокарда різної лока-
лізації та пройшли стентування інфарктзалежної 
коронарної артерії.

Анкетування включало виявлення факторів 
ризику серцево-судинних захворювань (паління, 
ІМТ, наявність гіпертонічної хвороби з ознаками 
гіпертрофії лівого шлуночка, оцінка фракції ви-
киду лівого шлуночка за даними ехокардіоскопії, 
показники ліпідного обміну, локалізація критич-
ного стенозу (>90%) за даними коронарографії, 
наявність цукрового діабету) та оцінювання фак-
торів ризику переломів з розрахунком показни-
ків FRAX-1 та FRAX-2 (паління, наявність низь-
коенергетичних переломів в анамнезі, низькое-
нергетичних переломів у родичів, ревматоїдного 
артриту, прийом глюкокортикоїдів, вторинний 
остеопороз, зловживання алкоголем) та вживан-
ня кальційвмісних продуктів на добу (до 200 мг, 
200-500 мг, понад 500 мг).

Дослідження структурно-функціонального 
стану кісткової тканини проводили за допомогою 
ультразвукового приладу «Achilles+» фірми Lunar 
(США) визначали наступні параметри: швидкість 
поширення ультразвуку через кістку (SOS (ШПУ), 
м/с); широкосмугове ослаблення ультразвуку (BUA 
(ШОУ), дБ/МГц); індекс міцності кістки (SI (ІМ), 
%), який вираховувався комп’ютером на основі по-
казників ШПУ та ШОУ (ІМ=0,5*(nШОУ+nШПУ), 
де nШОУ=(ШОУ-50)/0,75 та nШПУ=(ШПУ- 
1380)/1,8). Нормальний стан кісткової тканини ви-
значали при значенні Т-критерія (відхилення від 
референтного значення пікової кісткової маси здо-
рової людини) до (-1,0) SD, остеопенію – від (-1,0) 
до (-2,5) SD, остеопороз – при <(-2,5) SD. 

Ультразвукова денситометрія (УЗД) – віднос-
но доступний і недорогий метод діагностики ос-
теопорозу, є інформативним і безпечним мето-
дом скринінгу для виявлення пацієнтів груп ри-
зику остеопорозу. Ультразвукова денситометрія є 
простим і надійним методом оцінки ризику ос-
теопоротичних переломів у ортопедичних па-
цієнтів, а також безпечним і ефективним мето-
дом скринінгу у вагітних. Дослідження викону-
ється в області п’яткової кістки або гомілки. УЗД 
несе додаткову інформацію про структуру кіст-
кової тканини. Швидкість поширення ультразву-
ку – важливий показник виявлення деформацій 
тіл хребців. Існує небагато досліджень з оцінки 
ризику вертебральних переломів при викорис-
танні УЗД, але широка доступність, низька вар-
тість, відсутність іонізуючого опромінення ро-
бить цей метод дослідження привабливим щодо 
скринінгу остеопорозу. Важливо відзначити, що 
Т-показник, який використовується для діагнос-
тики остеопорозу, відрізняється залежно від тех-
ніки вимірювання, його не можна безпосередньо 
зпівставляти з відповідним показником, одержа-
ним при проведенні двохенергетичної рентгенів-
ської денситометрії або на іншому апараті.

Загальноприйняті лабораторні методи дослі-
дження включали клінічний аналіз крові й сечі, 
визначення вмісту глюкози в крові. Вміст у си-
роватці крові ТГ, ЗХ, ХС ЛПВЩ, ХС ЛПДНЩ, 
ХС ЛПНЩ визначали за допомогою уніфікова-
них біохімічних тестів, розраховували також ін-
декс атерогенності (ІА).

Статистичний аналіз проводили за допомо-
гою програми «Statistica 6.0». Використовували 
такі методи аналізу: обчислення середньої ариф-
метичної величини (М), середнього квадратично-
го відхилення (SD), середньої похибки (m), вірогід-



50 «Проблеми остеології»

Кордубайло І.А., Лєошко І.В., Нішкумай О.І., Черняєва К.І., Левенко Є.І. «Структурно-функціональний стан ...»

ності різниць результатів дослідження (р), крите-
рію Фішера (F). З метою оцінки відмінностей між 
порівнюваними групами із певним ступенем віро-
гідності використовували критерій r2 Пірсона. Ко-
реляційний аналіз проводили, застосовуючи ран-
гові коефіцієнти кореляцій Спірмена.

Результати дослідження
У дослідження були включені пацієнти з ІХС 

(всі перенесли інфаркт міокарда) та мали за да-
ними коронаровентрикулографії стенозуючий 
атросклероз коронарних судин (стеноз понад 
90%), тому розрахунок кардіоваскулярного ри-
зику проводився не за допомогою калькулято-
ра SCORE, а за розрахунком сумарного серце-
во-судинного ризику, який встановлюють з ура-
хуванням ступеня артеріальної гіпертензії (АГ), 
наявності і кількості чинників ризику, а також 
клінічних ускладнень. За цією класифікацією 
всі пацієнти відносилися до категорії «дуже ви-
сокого ризику». 15 пацієнтів (71%) мали над-
лишкову масу тіла (ІМТ >25 кг/м2, в середньо-
му 28,2±4,3 кг/м2), серед них 7 чоловіків (33% 
від загальної кількості чоловіків, в середньому 
28,5±4,8 кг/м2), 8 жінок (38% від загальної кіль-
кості жінок, в середньому 27,8±3,8 кг/м2). При 
чому, не відмічалося різниці ІМТ за гендерним 
розподілом. 2 чоловіка палили (9,5%). Серед жі-
нок курців не було. Цукровий діабет встановле-
ний у 3 пацієнтів (14,2%), серед них 2 – чоло-
віка (18,1% від загальної кількості чоловіків), 1 
– жінка (10% від загальної кількості жінок). Рі-
вень загального холестерину був збільшений 
відносно цільового рівня для пацієнтів дуже ви-
сокого ризику (ЗХ <4,5 ммоль/л) у 16 пацієнтів 
(76%) і склав 6,0±1,94 ммоль/л. Слід відміти-
ти, що у жінок його рівень перевищував норму 
(6,7±1,2 ммоль/л) і був вірогідно вищим порів-

няно з показником у чоловіків (5,4±2,26 ммоль/л; 
р<0,05). Рівень ЛПНЩ був також збільшений, 
як відносно загальноприйнятих норм, так і ці-
льового рівня (ЛПНЩ <1,8 ммоль/л) і складав 
3,7±1,5 ммоль/л у загальній групі. У жінок його 
рівень був вірогідно вищим порівняно з показ-
ником у чоловіків (4,5±1,05 та 2,1±0,5 ммоль/л, 
відповідно; р<0,05). Показники ехокардіоскопії, 
що відображують гіпертрофію лівого шлуночку 
та фракцію викиду, не перевищували норму та не 
відрізнялися між групами.

Таким чином, аналіз факторів ризику усклад-
нень кардіоваскулярних захворювань виявив на-
явність у групах обстежених збільшення ІМТ 
більше 24 кг/м2 та підвищення рівнів загально-
го холестерину і ЛПНЩ, як відносно загально-
прийнятих норм, так і цільового рівня для паці-
єнтів дуже високого ризику, більше виражені в 
групі жінок, що вказує на високий ризик розви-
тку ускладнень у даних пацієнтів.

При аналізі факторів ризику переломів вста-
новлено, що переважна більшість – 15 пацієн-
тів (71,4%) відзначали низький рівень вживан-
ня кальційвмісних продуктів у добовому раціоні 
(до 200 мг/добу), 4 пацієнти (19%) – від 200-500 
мг/добу, понад 500 мг/добу – лише 2 пацієнта 
(9,5%), але добову норму (1000 мг/добу) не вжи-
вав ніхто з опитуваних. 8 пацієнтів (38%) відмі-
чали в анамнезі низькоенергетичні переломи, з 
них 4 (19%) – чоловіки і 4 жінки (19%). Перело-
ми стегнової кістки у родичів відзначали 6 па-
цієнтів (28,5%), більшість серед них – жінки (5 
пацієнток, 23,8%). Всі пацієнти заперечували на-
явність ревматоїдного артриту, вживання глюко-
кортикоїдів, алкоголю, паління. Оцінка струк-
турно-функціонального стану кісткової тканини 
(табл. 2) показала відсутність відмінностей ден-

Таблиця 1. Основні лабораторно-інструментальні показники пацієнтів  
з атеросклерозом коронарних судин

Показники Загальна група
n=21

Чоловіки
n=11

Жінки
n=20

Вік, роки 59,5±12,2 57,5±11,8 61,8±13,03
Індекс маси тіла, кг/м2 28,2±4,3 28,5±4,8 27,8±3,8
Загальний холестерин, ммоль/л 6,0±1,94 5,4±2,26 6,7±1,2*
Ліпопротеїди низької щільності, ммоль/л 3,7±1,5 2,1±0,5 4,5±1,05*
Ліпопротеїди високої щільності, ммоль/л 1,14±0,3 0,87±0,02 1,27±0,41
Ліпопротеїди дуже низької щільності, ммоль/л 0,74±0,5 1,02±0,78 0,5±0,14
Тригліцериди, ммоль/л 1,34±0,5 1,61±0,7 1,17±0,2
Товщина задньої стінки лівого шлуночку, см 1,09±0,16 1,12±0,18 1,06±0,13
Товщина міжшлучкової перетинки, см 1,1±0,1 1,16±0,2 1,03±0,6
Фракція викиду лівого шлуночка, % 50,7±12,4 50,5±15,7 51±8,2

П р и м і т к а .  * – вірогідні відмінності між групами залежно від статі, р<0,05.
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ситометричних показників за гендерним розпо-
ділом, але вірогідність переломів за калькулято-
ром FRAX була вищою у жінок.

Таким чином, аналіз факторів ризику перело-
мів у пацієнтів із стенозуючим атеросклерозом 

показав недостатнє вживання кальційвмісних 
продуктів в добовому раціоні, наявність низь-
коенергетичних переломів, а у жінок – низько-
енергетичних переломів у батьків. Вірогідність 
переломів за калькулятором FRAX була вищою 
у жінок, без відмінностей між показниками ден-
ситометрії. 

При проведенні кореляційного аналізу в за-
гальній групі пацієнтів було встановлено по-
зитивний кореляційний зв`язок (r=0,5; p<0,05) 
між показником 10-річного ризику великих пе-
реломів (FRAX-1) та рівнем загального холес-
терину (рис. 1) та показником 10-річного ризи-
ку переломів шийки стегнової кістки (FRAX-2) 
і рівнем загального холестерину (r=0,46; p<0,05) 
(рис. 2). При гендерному розподілі загальної 
групи було також встановлено позитивні коре-
ляційні зв`язки між показником FRAX-1 та рів-
нем загального холестерину в групі жінок (r=0,5; 
p<0,05) і чоловіків (r=0,56; p<0,05). 

Отримані дані можуть вказувати, що гіпер-
холестеринемія може бути таким же вагомим 
фактором ризику у прогнозуванні переломів, як 
і в прогнозуванні ризику смертельного серце-
во-судинного захворювання протягом 10 років 
за калькулятором SCORE (Systematic COronary 
Risk Evaluation).

Висновки
1. Аналіз факторів ризику ускладнень кардіо-

васкулярних захворювань виявив наявність у па-
цієнтів з перенесеним інфарктом міокарда на 
тлі стенозуючого коронаросклерозу збільшен-
ня ІМТ більше 25 кг/м2. Відзначено підвищення 
рівнів загального холестерину і ЛПНЩ, як від-
носно загальноприйнятих норм, так і цільових 
рівнів для пацієнтів дуже високого ризику, біль-
ше виражені в групі жінок.

Таблиця 2. Показники структурно-функціонального стану кісткової тканини та фактори ризику перело-
мів у пацієнтів з атеросклерозом коронарних судин

Показники Загальна група
n=21

Чоловіки
n=11

Жінки
n=20

Вік, роки 59,5±12,2 57,5±11,8 61,8±13,03
Індекс маси тіла, кг/м2 28,2±4,3 28,5±4,8 27,8±3,8
FRAX-1, % 10,5±10,4 6,6±6,8 14,8±12,3 *
FRAX-2, % 3,4±6,6 1,6±2,6 5,5±8,9
Індекс міцності кістки (SI, %) 93,1±21,1 98,45±18,6 87,4±23,2
Широкосмугове ослаблення ультразвуку (BUA, дБ/МГц) 33,3±0,8 33,09±0,7 33,6±1,06
Швидкість поширення ультразвуку через кістку (SOS , м/с) 173,3±75,2 183,81±73,5 158,8±80,02
Т-критерій (SD) -0,4±1,3 -0,1±1,18 -0,8±1,54
Z-критерій (SD) 0,27±1,2 0,01±1,1 0,53±1,39

П р и м і т к а. * – вірогідні відмінності між групами залежно від статі, р<0,05.

Рис. 1. Кореляційний зв`язок між показником 10-річ-
ного ризику великих переломів (FRAX-1) та рівнем 

загального холестерину в загальній групі.

Рис. 2. Кореляційний зв`язок між показником 10-річ-
ного ризику переломів стегнової кістки (FRAX-2) та 

рівнем загального холестерину в загальній групі.



52 «Проблеми остеології»

Кордубайло І.А., Лєошко І.В., Нішкумай О.І., Черняєва К.І., Левенко Є.І. «Структурно-функціональний стан ...»

2. Аналіз факторів ризику переломів у паці-
єнтів зі стенозуючим коронаросклеросклеро-
зом показав недостатнє вживання кальційвміс-
них продуктів у добовому раціоні у 71,4%, наяв-
ність низькоенергетичних переломів в анамнезі 
у 38%, а у жінок – низькоенергетичних перело-
мів у батьків (23,8%). 

3. Вірогідність переломів за калькулятором 
FRAX була вищою у жінок, ніж у чоловіків, без 
відмінностей між показниками денситометрії. 

4. У загальній групі пацієнтів встановлено по-
зитивний кореляційний зв`язок між показником 
10-річного ризику великих переломів (FRAX-1) 
та рівнем загального холестерину та показни-
ком 10-річного ризику переломів шийки стегно-
вої кістки (FRAX-2) і рівнем загального холес-
терину. 

5. При гендерному розподілі були встановле-
ні позитивні кореляційні зв`язки між показником 
FRAX-1 та рівнем загального холестерину в гру-
пі жінок і чоловіків . 

6. Отримані дані можуть вказувати на роль гі-
перхолестеринемії як фактора ризику в прогно-
зуванні як кардіоваскулярних подій, так і пере-
ломів, що вказує на необхідність раннього про-
ведення денситометричного обстеження та 
анкетування у пацієнтів з перенесеним інфарк-
том міокарда на тлі стенозуючого коронароскле-
розу.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЕ СО-
СТОЯНИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ И РИСК  ПЕ-
РЕЛОМОВ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕНЕСЕН-
НЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА НА ФОНЕ 

СТЕНОЗИРУЮЩЕГО АТЕРОСКЛЕРОЗА 
КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ

Кордубайло И.А.2, Леошко И.В.2,  
Нишкумай О.И.1,2, Черняева Е.И.2,  

Левенко Е.И..3

1 ДУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. 
Чеботарева НАМН Украины»,  

2 Национальный медицинский университет 
им. А.А. Богомольца,  

3 Александровская клиническая больница  
г. Киева, Киев

Актуальность. По данным экспертов ВОЗ, остеопо-
роз и ишемическая болезнь сердца негативно влияют на 
качество и продолжительность жизни людей. Результа-
ты исследований последних лет указывают на наличие 
общих патогенетических механизмов, обуславливающих 
развитие атеросклероза и остеопороза. Поэтому раннее 
выявление нарушений структурно-функционального со-
стояния костной ткани у пациентов с диагностирован-
ным атеросклерозом, их своевременная коррекция явля-
ются актуальными.

Цель исследования – изучить изменения структур-
но-функционального состояния костной ткани у пациен-
тов с диагностированным атеросклерозом коронарных 

сосудов и провести анализ факторов риска возникнове-
ния переломов костей.

Материалы и методы исследования. Исследование 
было проведено на базе отделения реабилитации Алек-
сандровской клинической больницы. Обследованы 21 
пациент с целью выявления факторов риска переломов 
по методике FRAX (Fracture risk assessment tool), у ко-
торых по данным коронаровентрикулографии диагно-
стирован коронарный атеросклероз. Общепринятые ла-
бораторные методы исследования включали определе-
ние показателей липидного обмена. Исследование струк-
турно-функционального состояния костной ткани прово-
дили на базе Украинского научно-медицинского центра 
проблем остеопороза, отдела клинической физиологии 
и патологии опорно-двигательного аппарата ГУ «Инсти-
тут геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины» 
с помощью ультразвукового прибора «Achilles+» фирмы 
Lunar (США).

Полученные результаты. Установлены положитель-
ные корреляционные связи между показателем FRAX-1 
и уровнем общего холестерина, а также FRAX-2 и уров-
нем общего холестерина.

Выводы. Полученные данные указывают на необхо-
димость раннего проведения денситометрического об-
следования и анкетирования у пациентов с установлен-
ным атеросклерозом коронарных сосудов, гиперхолесте-
ринемией.

Ключевые слова: остеопороз, атеросклероз, перело-
мы.



54 «Проблеми остеології»

Кордубайло І.А., Лєошко І.В., Нішкумай О.І., Черняєва К.І., Левенко Є.І. «Структурно-функціональний стан ...»

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL STATE OF 
BONE AND FRACTURE RISK IN PATIENTS 

WITH ATHEROSCLEROSIS OF CORONARY 
VESSELS

Kordubailo I.A.2, Leoshko I.V.2,  
Nishkumay O.I.1,2, Chernyaeva K.I.2,  

Levenko E.I.3

1 SI «Institute of Gerontology them. DF 
Chebotarev NAMS of Ukraine»,  

2 National Medical University Bogomolets,  
3 Alexander Hospital, Kyiv

Relevance. According to WHO experts, osteoporosis 
and coronary heart disease occupies a leading place in the 
structure of morbidity and mortality. Results of studies in 
recent years indicate the presence of common pathogenetic 
mechanisms that lead to the development of osteoporosis and 
atherosclerosis . So, the study of the factors that may influence 
the increase of risk of fractures in patients with established 
atherosclerosis, their prompt correction is important in our 
modern medicine.

The aim is to study changes in the structural and 
functional state of the bone tissue in patients with diagnosed 
coronary atherosclerosis and to analyze risk factors of bone 
fractures.

Materials and methods. The study was conducted 
in terms of student scientific society of the Department of 
Internal Medicine №2 Bogomolets National Medicine 
University. The survey of 21 patients with coronary 
atherosclerosis which was diagnosed according to coronaro-
ventriculography was conducted coronary atherosclerosis in 
order to identify risk factors for fracture technique FRAX 
(fracture risk assessment tool). General laboratory methods 
included the determination of lipid metabolism. Study of 
structural and functional state of the bone was conducted 
with the participation of the Ukrainian Scientific-copper-
agency center problems osteoporosis, Department of Clinical 
Physiology and Pathology of musculoskeletal apparatus, SI 
«Institute of Gerontology them D.F. Chebotarev NAMS of 
Ukraine» with the help of an ultrasonic device «Achilles+» 
company Lunar (USA).

Results. The positive correlation between the index of 
FRAX-1 and the level of total cholesterol and FRAX-2 and 
total cholesterol levels.

Conclusions. The investigations indicate the need 
for early densitometry of surveys and questionnaires 
in patients with established coronary atherosclerosis, 
hypercholesterolemia, for the prevention of bone fractures.

Key words: osteoporosis, arteriosclerosis, fractures.
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Вступ
Остеоартроз є однією з частих причин хро-

нічного болю серед населення літнього віку [9]. 
У західних країнах рентгенологічні ознаки ОА 
зустрічаються в більшості осіб старше 65 років 
і приблизно у 80% обстежених старше 75 років. 
Близько 11% осіб віком понад 60 років мають 
симптоматичний ОА колінних суглобів [1]. Тра-
диційно біль при остеоартрозі вважається ноци-
цептивним, оскільки пов’язаний з локальним по-
шкодженням тканин і супутнім запаленням та є 
результатом стимуляції больових рецепторів [3, 
6, 10]. Ноцицептивні подразники сприймають-
ся С-волокнами, які містяться у всіх структурах 
суглоба за винятком суглобового хряща [3]. Час-
то невідповідність між вираженістю рентгено-
логічних змін та інтенсивністю больового син-

дрому свідчить про наявність додаткових факто-
рів, які сприяють розвитку болю та не пов’язані 
з патологією самих суглобів [8]. Більше того, у 
частини пацієнтів больовий синдром не змен-
шується навіть після оперативних втручань, та-
ких як ендопротезування суглобу [16]. Останні 
дані свідчать, що біль у хворих з ОА може бути 
обумовлений як «ноцицептивними», так і «не-
йропатичними» механізмами [2, 5, 6, 11, 12, 15]. 
Нейро патичний біль є результатом пошкоджен-
ня нервів, чи дисфункції соматосенсорної систе-
ми [10]. 

Оскільки субхондральна кістка інервується, її 
пошкодження може бути причиною нейропатич-
ного болю на тлі деструкції хондральної струк-
тури на пізніх стадіях ОА [11]. Джерелом нейро-
патичного болю можуть бути нервові волокна, 
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Резюме. Біль при остеоартрозі є результатом стимуляції больових рецепторів – ноцицепторів, та пов’язаний з пошкоджен-
ням тканин й локальним запаленням. Механізми виникнення больового синдрому в пацієнтів з остеоартрозом зали-
шаються маловивченими. Результати останніх досліджень свідчать, що у пацієнтів з остеоартрозом можуть спосте-
рігатися ознаки нейропатичного компоненту болю (НКБ).   
Мета дослідження – оцінити кількісні та якісні характеристики больового синдрому й визначити частоту нейропа-
тичного компоненту болю в пацієнтів різного віку з первинним остеоартрозом (ОА) колінних суглобів за допомогою 
скринінгових опитувальників.  
Об’єкт дослідження: обстежено 37 пацієнтів жіночої статі віком від 47 до 85 років (середній вік пацієнтів стано-
вив 66,1±1,5 років) з клініко-рентгенологічними ознаками первинного ОА колінних суглобів (II-III ст. за Kellgren-
Lawrence, 1957) та тривалістю больового синдрому понад 1 міс. Пацієнти згідно геронтологічної класифікації були 
розподілені на три вікові категорії: середнього (45-59 рр.), літнього (60-74 рр.) та старечого віку (75-89 рр.).   
Методи дослідження. Для виявлення нейропатичного компоненту болю використовували скринінгові опитуваль-
ники (шкали) нейропатичного болю – painDETECT, LANSS, DN4. Додатково у пацієнтів оцінювали больовий син-
дром за візуально-аналоговою шкалою (ВАШ), опитувальником Мак-Гілла, WOMAC (Western Ontario and McMaster 
Universities Osteoarthritis Index), альгофункціональним індексом Лекена. Оцінку якості життя визначали за допомо-
гою опитувальника EuroQol-5D.  
Результати дослідження. За даними опитувальника painDETECT у пацієнтів з ОА колінних суглобів (n=37) ма-
лоймовірний нейропатичний біль зустрічався у 70,3% (n=26), можливий (невизначений) у 24,3% (n=9), ймовірний 
НБ у 5,4% (n=2). Згідно даних шкали LANSS ймовірний НБ визначено у 29,7% обстежених (n=11), малоймовір-
ний у 70,3% (n=26). За даними DN4 ймовірний НБ виявили у 35,1% (n=13), малоймовірний у 64,9% (n=24). Вста-
новлено тісні кореляційні зв’язки між шкалами нейропатичного болю painDETECT i LANSS (r=0,76; p<0,001) та 
painDETECT і DN4 (r=0,86; p<0,001); між показниками ВАШ та всіх скринінгових опитувальників нейропатичного 
болю – painDETECT (r=0,4; p<0,05), LANSS (r=0,4; p<0,05), DN4 (r=0,42; p<0,05).  
Висновки. У пацієнтів з остеоартрозом колінних суглобів можуть зустрічатися ознаки нейропатичного компоненту 
болю, які впливають на інтенсивність больового синдрому. Виявлення нейропатичного компоненту в клінічній прак-
тиці можливе за допомогою використання скринінгових шкал нейропатичного болю, які враховують клінічні озна-
ки та симптоми больового синдрому.

Ключові слова: остеоартроз колінних суглобів, нейропатичний компонент болю, скринінгові опитувальники.
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ріст яких активується пошкодженням структур 
суглоба. Хоча ураження нервів не є характерним 
для розвитку остеоартрозу, можливою причиною 
такого болю є субклінічне пошкодження нерво-
вих волокон, які інервують суглоби. За допомо-
гою моделювання експериментального остеоар-
трозу в тварин показано, що реінервація ураже-
них тканин мала схожі особливості з процесами, 
які спостерігаються на тлі пошкодження нерво-
вих волокон, включаючи патоморфологічні змі-
ни та надлишок нейропептидів, які беруть участь 
у передачі больової імпульсації [5]. 

Коморбідні больові синдроми, психологічні 
фактори і/або субклінічні нейропатії можуть до-
датково впливати на центральний механізм бо-
льових імпульсів та посилювати біль у пацієн-
тів з остеоартрозом [5]. Проте ці фактори часто 
залишаються нерозпізнаними, оскільки оцін-
ка нейро патичного компоненту не є складовою 
стандартного обстеження пацієнта з остеоартро-
зом. 

Мета дослідження – оцінити cтруктуру бо-
льового синдрому, його якісні та кількісні ха-
рактеристики та визначити частоту ймовірного 
нейропатичного компоненту болю в пацієнтів з 
первинним остеоартрозом колінних суглобів різ-
ного віку за допомогою скринінгових опитуваль-
ників.

Матеріали і методи
У відділі клінічної фізіології та патології опо-

рно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтоло-
гії ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» обсте-
жено 37 жінок віком від 47 до 85 років з кліні-
ко-рентгенологічними ознаками первинного ОА 
колінних суглобів (II-III ст. за Kellgren-Lawrence, 
1957) та тривалістю больового синдрому понад 
1 міс. Середній вік пацієнтів становив 66,1±1,5 
років. Пацієнти з системними захворюваннями 
сполучної тканини, цукровим діабетом, гіпоти-
реозом, онкологічною патологією, гострим по-
рушенням мозкового кровообігу (ГПМК) в анам-
незі, захворюваннями внутрішніх органів в ста-
дії декомпенсації, ендопротезуванням та іншими 
хірургічними втручаннями на колінних суглобах 
були виключені з дослідження. Антропометрич-
ні та клінічні показники пацієнтів представлені 
в таблиці 1.

Пацієнти згідно геронтологічної класифікації 
були розподілені на 3 вікові категорії: I група – 
середнього (45-59 рр., середній вік – 58,0±1,1 рік 
(n=18)); II група – хворі літнього (60-74 рр., се-
редній вік – 71,3±1,0 рік (n=13)) та III група – 

старечого віку (75-89 рр., середній вік – 79,5±1,6 
років (n=6)).

Для виявлення нейропатичного компоненту 
болю в пацієнтів з остеоартрозом колінних сугло-
бів використовували скринінгові опитувальники 
(шкали) нейропатичного болю – painDETECT, 
LANSS, DN4. 

Алодинію оцінювали в пацієнтів, за наявнос-
ті неприємних больових відчуттів при поглажу-
ванні неврологічним пензликом у ділянці пере-
дньої, передньо-медіальної, передньо-латераль-
ної поверхні колінного суглоба, а також у ділянці 
відображеного болю за його наявності. Гіпосте-
зію визначали при нездатності диференціювати 
дотик пензлика. Гіпер-/гіпоалгезію оцінювали, 
як відчуття неприємного болю або нездатності 
диференціювати гострий подразник у відповідь 
на легке поколювання неврологічною голкою ви-
щезазначених ділянок. Вербальні дескриптори 
та дані об’єктивного огляду заносили до опиту-
вальників виключно з однієї больової ділянки. 
При двобічному остеоартрозі пацієнт заповню-
вав опитувальники стосовно колінного суглоба 
з більш виражененим больовим синдромом на 
момент обстеження. У пацієнтів з ОА колінних 
суглобів малоймовірний нейропатичний компо-
нент болю визначали, якщо результати опиту-
вання становили 0-12 балів (з ймовірністю не-
йропатичного болю <10%), можливий (неви-
значений) – 13-18, ймовірний – 19-38 балів (з 
ймовірністю нейропатичного болю >90%) за да-
ними painDETECT. За опитувальником LANSS 

Таблиця 1. Антропометричні та клінічні характе-
ристики обстежених пацієнтів з остеоартрозом 

колінних суглобів, M±m

Параметри Показники

Вік, роки 66,1±1,5
Зріст, м 1,59±0,01
Маса, кг 85,7±2,7
Індекс маси тіла, кг/м2 34,1±1,04
Тривалість захворювання, роки 7,2±1,3
Рівень болю за ВАШ, бали 6,4±0,4
WOMAC p, мм 46,0±3,7
WOMACs, мм 51,1±5,4
WOMACd, мм 54,3±4,1

П р и м і т к и: М – середнє арифметичне; m – стандартна 
похибка; WOMAC p – показник больового синдрому за 
шкалою WOMAC; WOMACs – показник скутості за шка-
лою WOMAC; WOMACd – показник щоденної активнос-
ті за шкалою WOMAC.
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ймовірний нейропатичний біль визначали при 
показнику ≥12 та DN4 – ≥4 балів. 

Додатково пацієнти заповнювали опитуваль-
ник Мак-Гілла, який характеризує кількісні та 
якісні характеристики больового синдрому, ві-
зуально-аналагову шкалу (ВАШ), WOMAC, аль-
гофункціональний індекс Лекена. За допомогою 
шкали WOMAC (Western Ontario and McMaster 
Universities Osteoarthritis Index) оцінювали такі 
клінічні параметри, як біль, скутість, обмеження 
щоденної активності в пацієнтів з остеоартрозом 
колінних суглобів. Пацієнтам проводили рентге-
нологічне дослідження колінних суглобів в пря-
мій та боковій проекціях і встановлювали рент-
генологічну стадію за класифікацією Kellgren-
Lawrence. Оцінку якості життя проводили за 
допомогою опитувальника EuroQol-5D. 

Для статистичної обробки результатів вико-
ристовували метод кростабуляції на основі та-
блиць спорідненості (χ2), кореляційний, регре-
сійний аналізи та ANOVA. Статистично досто-
вірними результати визначали при р<0,05.

Результати дослідження
За даними опитувальника painDETECT у па-

цієнтів з ОА колінних суглобів (n=37) малоймо-
вірний нейропатичний біль зустрічався у 70,3% 
(n=26), можливий (невизначений) – у 24,3% 
(n=9), ймовірний НБ – у 5,4% (n=2) . Згідно да-
них шкали LANSS ймовірний НБ встановлено 
у 29,7% обстежених (n=11), малоймовірний – у 
70,3% (n=26). За даними DN4 ймовірний НБ вия-
вили – у 35,1% (n=13), малоймовірний – у 64,9% 
(n=24).

При аналізі отриманих результатів спосте-
рігали тенденцію до підвищення інтенсивнос-
ті больового синдрому з віком в пацієнтів з ос-

теоартрозом колінних суглобів за даними ВАШ, 
а також збільшення показників скринінгових 
шкал нейропатичного болю – painDETECT, 
LANSS, DN4, проте ці зміни були не вірогідни-
ми (табл. 2).

Таблиця 2. Антропометричні показники та результати анкетування в пацієнтів різного віку

Групи
Показники 47-59 років 60-74 років 75-89 років

Маса, кг 89,6±3,8 87,0±4,7 71,2±3,4
Зріст, м 1,61±0,02 1,56±0,02 1,56±0,03
Індекс маси тіла, кг/м2 34,6±1,6 35,7±1,7 29,2±1,2
Рівень болю за ВАШ, бали 6,0±0,53 6,2±0,71 7,8±1,0
painDETECT, бали 7,7±1,2 9,5±1,9 9,7±3,3
LANSS, бали 7,1±1,5 7,5±2,0 9,3±3,4
DN4, бали 2,3±0,4 2,8±0,8 3,2±1,1
WOMAC p, мм 45,4±6,1 44,7±5,2 52,7±2,7
WOMACs, мм 48,1±8,3 56,2±8,3 47,3±15,4
WOMACd, мм 51,3±6,1 56,2±6,8 62,5±8,1

П р и м і т к и: WOMAC p – показник больового синдрому за шкалою WOMAC;  WOMACs – показник скутості за шкалою 
WOMAC; WOMACd – показник щоденної активності за шкалою WOMAC.

А 

Б 
Рис. 1. Зв’язок між показниками cкринінгових шкал 
нейропатичного болю у пацієнтів з остеоартрозом ко-

лінних суглобів:
А – painDETECT та LANSS: LANSS= 0,19+0,86 × 

painDETECT; r=0,76; r2=0,6; p<0,001;  
Б – painDETECT та DN4: DN4= -0,23+0,33 × 

painDETECT; r=0,85; r2=0,73; p<0,001
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Виявлено кореляційні зв’язки між показни-
ками шкал нейропатичного болю painDETECT i 
LANSS (r=0,76; p<0,001) та painDETECT і DN4 
(r=0,86; p<0,001) (рис.1).

За допомогою кореляційного аналізу вста-
новлено вірогідні кореляційні зв’язки між по-
казниками ВАШ та показниками всіх скринінго-
вих опитувальників щодо нейропатичного болю 
– painDETECT (r=0,4; p<0,05), LANSS (r=0,4; 
p<0,05), DN4 (r=0,42; p<0,05) (рис. 2).

А 

Б 

В 
Рис. 2. Зв’язок між показниками скринінгових шкал 
нейропатичного болю painDETECT, LANSS, DN4 та 

показниками візуальної аналогової шкали (ВАШ):
А – painDETECT та ВАШ: painDETECT= 2,12+1,02 × 

ВАШ; r=0,4; r2=0,2; p=0,02;  
Б – LANSS та ВАШ: LANSS= 1,05+1,03 × ВАШ; r=0,4; 

r2=0,1; p=0,04;  
В – DN4 та ВАШ: 0,84+0,40 × ВАШ; r=0,42; r2=0,2; p=0,01.

Встановлено кореляційні зв’язки помірної ви-
раженості між показниками анкет painDETECT, 
DN4 й індексами дескрипторів та рангів опиту-
вальника Мак-Гілла (p<0,05).

Вірогідні помірні кореляційні зв’язки ви-
значені між показниками painDETECT, DN4 та 
показником щоденної активності за WOMAC 
(r=0,43 та r=0,41; p<0,05) (табл. 3). Показни-
ки якості життя, визначені за допомогою опиту-
вальника EuroQol-5D, також корелювали з показ-
ником тільки painDETECT (r=0,59; p<0,01). Не 
знайдено вірогідних кореляційних зв’язків з ін-
шими шкалами нейропатичного болю – LANSS 
та DN4.

Таблиця 3. Коефіцієнти кореляції між показни-
ками скринінгових шкал нейропатичного болю 
painDETECT, LANSS, DN4 та WOMAC у паці-

єнтів з остеоартрозом колінних суглобів

Показники
опитуваль-

ників

painDETECT LANSS DN4

r p r p r p

WOMACp 0,25 0,21 0,14 0,47 0,3 0,13
WOMACs 0,32 0,09 0,16 0,42 0,33 0,1
WOMACd 0,43 0,02* 0,22 0,27 0,41 0,03*

П р и м і т к и: * – достовірні кореляції; WOMAC p – показ-
ник больового синдрому за шкалою WOMAC; WOMACs 
– показник скутості за шкалою WOMAC; WOMACd – по-
казник щоденної активності за шкалою WOMAС.

Не було встановлено вірогідного зв’язку між 
тривалістю остеоартрозу колінних суглобів та 
інтенсивністю больового синдрому (p=0,72), а 
також між тривалістю захворювання та резуль-
татами анкетування за painDETECT (p=0,82), 
LANSS (p=0,62), DN4 (p=0,55). Також не було 
виявлено вірогідного зв’язку між показниками 
альгофункціонального індексу Лекена та інтен-
сивністю больового синдрому, визначеною за 
ВАШ (р=0,13), показниками скринінгових шкал 
нейропатичного болю – painDETECT (р=0,10), 
LANSS (р=0,17), DN4 (p=0,40) та показниками 
опитувальника Мак-Гілла (p=0,22). Встановлені 
вірогідні сильні кореляційні зв’язки між показ-
никами альгофункціонального індексу Лекена та 
опитувальника EuroQol-5D (якість життя) паці-
єнтів з остеоартрозом колінних суглобів (r=0,7; 
p<0,05).

Обговорення
У літературі все частіше зустрічаються дослі-

дження, присвячені виявленню нейропатичного 
компоненту больового синдрому у пацієнтів з ос-
теоартрозом за допомогою скринінгових опиту-



Том 18, № 4, 2015 59

Оригінальні дослідження

вальників. Завдяки даному дослідженню ми ви-
явили, що ймовірний нейропатичний компонент 
зустрічався у 5,4% обстежених використовуючи 
painDETECT, 29,7% – за LANSS, 35,1% – за DN4. 
Проте досі існує велика варіабельність отрима-
них результатів досліджень на предмет виявлен-
ня нейропатичного компоненту при остеоартро-
зі колінних суглобів. Так, за результатами двох 
проведених досліджень Othori S., Orita S., які ви-
користовували painDETECT у вибірці із 92 паці-
єнтів, ймовірний нейропатичний компонент було 
визначено у 5,4%, можливий (невизначений) – у 
15,2% обстежених [11]. Дані другого досліджен-
ня при обстеженні 89 осіб виявили ймовірний 
нейропатичний компонент у 6,7%, можливий – 
17,8% пацієнтів [10]. Згідно результатів мульти-
центрового, перехресного пілотного досліджен-
ня Roubille C., Raynauld J.P., які також викорис-
товували painDETECT з вибіркою 50 осіб, у 32% 
встановлено ймовірний нейропатичний біль, у 
18% – можливий (невизначений), у 50% – мало-
ймовірний. Результати цього дослідження також 
виявили позитивний зв’язок між інтенсивністю 
болю за ВАШ та результатами анкетування за 
WOMAC (показники болю, скутості, щоденної 
активності) й даними за painDETECT. Авторами 
було встановлено, що наявність екструзій меніс-
ків у медіальному та латеральному компартмен-
тах колінних суглобів, розриви менісків у лате-
ральному компартменті, пошкодження кістково-
го мозку в латеральному плато великогомілкової 
кістки, які були виявлені за допомогою МРТ, ві-
рогідно пов’язані з підвищенням показників 
painDETECT (p<0,05). Не виявлено зв’язку між 
наявністю пошкоджень кісткового мозку в меді-
альному компартменті колінного суглобу, потов-
щенням синовіальної мембрани, наявністю си-
новіального випоту, товщиною хряща, стадією 
остеоартрозу за Kellgren-Lawrence та показника-
ми painDETECT [14]. Дані дослідження Moreton 
B.J., Tew V. виявили у 27% пацієнтів, із 150 об-
стежених, ймовірний нейропатичний компонент 
за painDETECT та у 30%, із 162 осіб з остеоар-
трозом, за допомогою опитувальника S-LANSS. 
При цьому нижчий поріг больової чутливос-
ті до тиску корелював з вищими показниками 
painDETECT [8]. За даними модифікованого опи-
тувальника (mod-painDETECT) у 57 пацієнтів з 
остеоартрозом ймовірний нейропатичний ком-
понент виявлений у 11% пацієнтів, можливий – 
у 37%, більші показники анкетування корелю-
вали з ознаками центральної сенситизації, оці-

неною методом QST [6]. У дослідженні Soni A., 
використовуючи опитувальник painDETECT, у 
6,7% виявлений можливий нейропатичний біль, 
у 1,9% – ймовірний нейропатичний біль. Озна-
ки нейропатичного болю були знайдені у більш, 
ніж 50% обстежених з помірною інтенсивністю 
больового синдрому. Знижений больовий поріг 
до теплових та механічних подразників вірогід-
но корелював з ознаками нейропатичного болю 
[15]. У великій когорті 2776 пацієнтів з остеоар-
трозом колінних суглобів, використовуючи DN4, 
у 29% обстежених знайдено можливий нейропа-
тичний компонент та відмічена позитивна коре-
ляція між інтенсивністю болю та структурними 
порушеннями [12]. 

Деякі автори вказують на виникнення не-
йропатичного болю, як результат розвитку цен-
тральної сенситизації у відповідь на тривалість 
захворювання й больового синдрому [4]. Проте 
в нашому дослідженні не було виявлено зв’язку 
між тривалістю клінічних ознак остеоартрозу та 
появою нейропатичного болю. Протягом остан-
ного часу дані літератури вказують, що нейро-
патичний біль, ознаки центральної сенсетизації 
пов’язані з вираженістю больового синдрому, а 
не його тривалістю. Результати багатьох проведе-
них досліджень вказують на позитивний зв’язок 
між наявністю нейропатичного болю та інтен-
сивністю больового синдрому, не тільки при за-
хворюваннях, які безпосередньо пов’язані з не-
йропатичним болем, але й у пацієнтів з остео-
артрозом колінних суглобів [7, 11, 12, 14]. Проте 
у дослідженні Hochman J.R. нейропатичний ком-
понент корелював з ознаками центральної сен-
сетизації, визначеної за QST, але не було виявле-
но зв’язку з інтенсивністю болю в колінних су-
глобах [6].

У нашому дослідженні також виявлені досто-
вірні помірні кореляційні зв’язки між інтенсив-
ністю болю в колінних суглобах та ймовірним 
нейропатичним компонентом, оціненим за всіма 
скринінговими опитувальниками – painDETECT, 
LANSS, DN4 (p<0,05).

Також у проведеному дослідженні встановле-
но помірні позитивні кореляційні зв’язки між ре-
зультатами анкетування за painDETECT, DN4 та 
показниками шкали WOMAC (щоденна актив-
ність). Показники отримані за painDETECT, коре-
лювали з погіршенням якості життя, визначеної 
за Euro-Qol 5D (p<0,01). За даними досліджень 
Ohtori S. наявність ймовірного нейропатичного 
компоненту корелювалювала з вираженістю ску-
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тості за WOMAC [11]. Аналіз отриманих резуль-
татів Roubille C., Raynauld J.P. виявив позитив-
ний зв’язок між інтенсивністю болю за ВАШ та 
результатами анкетування по WOMAC (показ-
никами болю, скутості, обмеження щоденної ак-
тивності) й даними отриманими за painDETECT 
[14].

Висновки
У пацієнтів з остеоартрозом колінних сугло-

бів можуть зустрічатися ознаки нейропатично-
го компоненту болю, які впливають на інтен-
сивність больового синдрому. Виявлення нейро-
патичного компоненту в клінічній практиці 
можливе за допомогою використання скринінго-
вих шкал нейропатичного болю, які враховують 
клінічні ознаки та симптоми больового синдро-
му. Ймовірний нейропатичний компонент впли-
ває на обмеження щоденної активності та якість 
життя у пацієнтів з остеоартрозом. Подальші до-
слідження будуть спрямовані на створення но-
вих ефективних методів оцінки та лікування бо-
льового синдрому у пацієнтів з остеоартрозом 
колінних суглобів. 

Примітка. Результати проведених дослі-
джень були представлені як усні доповіді на 
6-му Європейському Конгресі по остеопорозу 
та остео артрозу (25-26.09.2015, Краків, Поль-
ща), XXII Світовому Неврологічному Конгресі 
(31.10-05.11.2015, Сантьяго, Чилі) та як постер-
на доповідь на 9-му Європейському Конгресі по 
болю (02-05.09.2015, Відень, Австрія).
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IDENTIFICATION OF NEUROPATHIC PAIN COMPONENT IN PATIENTS WITH KNEE 
OSTEOARTHRITIS

Povoroznyuk V.V., Pryimych U.I.

SI «Institute of Gerontology them D.F. Chebotarev NAMS of Ukraine», Kyiv

Abstract. Osteoarthritis-induced pain іs a result of nociceptor stimulation, associated with local tissue damage and 
inflammation. Pain mechanisms are still poorly understood in patients suffering from knee osteoarthritis. Resent data suggest the 
presence of neuropathic pain symptoms in patients with osteoarthritis.

The aim of this study was to evaluate quantitative and qualitative indicators of pain, structure of pain syndrome, reveal the 
presence of neuropathic pain (NP) component, in patients suffering from knee osteoarthritis. 

Material and methods. We’ve examined 37 patients with knee osteoarthritis of the II-III stages by the Kallgrene-Lawrence 
scale aged 47-85 years (average age 66.1±1.5 years). Patients were divided according to age into next groups: 47-60, 61-74, 75-
85 years. To assess the NP component, we used screening scales  painDETECT, LANSS, DN4 questionnaires. To assess intensity 
of pain, visual analogue scale (VAS) was used. Besides WOMAC and EuroQol-5D questionnaire were applied. For statistical 
analysis of results,  ANOVA, correlation and regression analysis, chi square (χ2) were applied.

Results. 70.3% (n=26) of patients with knee osteoarthritis examined by painDETECT were unlikely to have the NP component, 
24.3% (n=9) might possibly, 5.4% (n=2) – probably. LANSS scale: 29.7% (n=11) were probably to have NP. DN4 scale: 35.1% 
(n=13) probably had NP. Regression analysis shows correlation between the questionnaires: LANSS and painDETECT (r=0.76; 
p<0.001), DN4 and painDETECT (r=0.86; p<0.001). Moderate to significant correlations were found between intensity of pain 
by VAS data and Neuropathic Pain Scales – painDETECT (r=0.4; p<0.05), LANSS (r=0.4; p<0.05), DN4 (r=0.42; p<0.05). It was 
established than higher results of screening by painDETECT and DN4 positively correlate with a disturbance of physical function 
tested by WOMAC (p<0.05). PainDETECT data have moderate to significant correlations with EuroQol-5D questionnaire 
(p<0.01). 

Conclusions. In patients suffering from knee osteoarthritis can occur symptoms of neuropathic pain component which influence 
on pain intensity. Identification of neuropathic pain component in clinical practice is possible due to screening neuropathic pain 
scales which is based on clinical signs and symptoms of pain.

Key words: knee osreoarthritis, neuropathic pain component, screening scales.
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Актуальність. В основі лікування пацієнтів 
з лімфомою Ходжкіна (ЛХ) знаходиться застосу-
вання комбінованої хіміо-променевої терапії. За-
вдяки вибору оптимального протоколу лікування 
із врахуванням факторів ризику, вдається досяг-
ти ремісії в близько 95% пацієнтів із вперше ви-
явленою ЛХ [4] та високих показників 5-річно-
го виживання. Відомо, що для ЛХ характерні два 
вікових піки захворюваності, перший із них – у 
віці 20-40 років, а наступний – у віці після 55 ро-
ків [2]. Таким чином, збільшується група паці-
єнтів, які будуть потенційно вилікувані від ЛХ 
та потребуватимуть своєчасного виявлення по-
бічних ефектів терапії, серед яких відзначають 
ураження кісткової тканини [3, 7]. Недостатньо 
вивченим залишається моніторинг стану кістко-
вої тканини в пацієнтів, які отримали лікування 
ЛХ у дорослому віці, у той час як у пацієнтів, які 
отримали терапію ЛХ у дитячому віці, отрима-
но досить контроверсійні результати [5, 6]. Необ-
хідність диференційованого підходу до корекції 
цього ускладнення вимагає вивчення динаміки 
денситометричної щільності (ДЩ) кісткової тка-
нини на тлі проведення поліхіміотерапевтично-
го (ПХТ) та променевого (ПТ) етапів терапії ЛХ.

Мета. Дослідити динаміку показника ДЩ 
трабекулярного компоненту хребців грудно-
го відділу хребта у хворих на ЛХ на етапах за-
вершення поліхіміотерапії (ПХТ) та променевої 
(ПТ) терапії порівняно з діагностичним. 

Матеріали і методи. В спланованому про-
спективному клінічному дослідженні проана-
лізовано комп’ютерні томограми 20 пацієнтів, 
з яких – 11 жінок та 9 чоловіків (середній вік – 
33,6±3,2 роки) із вперше встановленим і гістоло-
гічно верифікованим діагнозом ЛХ (варіант но-
дулярного склерозу – 45%, змішано-клітинний 
– 25%, лімфогістиоцитарний варіант – 30%), які 
були виконані на етапі встановлення діагнозу, 
після завершення 4-6 курсів ПХТ за протокола-
ми ABVD та BEACOPP (через 4-5,5 місяців від 
діагностики) та після ПТ у режимі стандартно-

го фракціонування до сумарної вогнищевої дози 
30-36 Гр (через 8,5 місяців від етапу діагности-
ки ЛХ). Денситометрію в трабекулярній части-
ні хребців грудного відділів хребта проводи-
ли у програмі аналізу комп’ютерних томограм – 
ClearCanvas Workstation у кістковому вікні 
перегляду зображень, усі результати отримували 
в одиницях Хаусфільда (HU). Виміри проводили 
на серединних зрізах хребців у 5 ділянках оваль-
ної форми (в програмі для перегляду та аналізу 
КТ зображень (функція ROI oval)), уникаючи ді-
лянок кортикальної частини. Основним крите-
рієм статистичного аналізу вибрано робастний 
критерій Левена-Брауна-Форсайта (тест диспер-
сій) [1].

Результати. При аналізі значення ДЩ на діа-
гностичному етапі, було встановлено, що показ-
ники цього параметру в кожному хребці грудно-
го відділу хребта заходились у межах нормаль-
них значень для даної вікової категорії [8]. 

Відповідно до поетапного аналізу ДЩ у па-
цієнтів з ЛХ було встановлено, що після завер-
шення ПХТ мало місце достовірне зменшення 
вищевказаного параметру в Th 2 – 9,9%, Th 4 – 
15,2%, Th 5 – 18,5%, Th 6 – 14,9%, Th 7 – 15,8%, 
Th 9 – 18,6%, Th 11 – 15,8%, що становило в се-
редньому 15,9%. 

Після проведення ПТ також відзначалося до-
стовірне зниження ДЩ порівняно з показника-
ми після завершення ПХТ: Th 3 – 25,1%, Th 4 – 
28,3%, Th 5 – 21,9%, Th 6 – 30,3%, Th 7 – 26,3%, 
Th 8 – 26,4%, що становило в середньому 26,4%. 

При порівнянні вихідних показників ДЩ на 
етапі встановлення діагнозу та після завершення 
комплексного хіміопроменевого лікування було 
встановлено достовірне зниження показника 
ДЩ в 11 хребцях грудного відділу: Th 1 – 12,5%, 
Th 2 – 22,7%, Th 3 – 33,0%, Th 5 – 36,4%, Th 6 – 
40,7%, Th 7 – 37,9%, Th 8 – 36,9%, Th 9 – 35,8%, 
Th 11 – 21,5% , Th 12 – 23,5%, що становило в се-
редньому 29,4% (рис. 1). 

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

ПОЛІХІМІОТЕРАПІЯ ТА ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ ЯК ФАКТОРИ 
ФОРМУВАННЯ ЗМІН КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ХВОРИХ НА 
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Висновки. 
1. Проведення ПХТ за протоколами ABVD 

та BEACOPP у пацієнтів з ЛХ II-IV стадії спри-
яє значному (29,4%) зменшенню показника ДЩ 
трабекулярної частини хребців грудного відділу 
хребта порівняно з етапом діагностики захворю-
вання. Ураження кісткової тканини має тоталь-
ний характер (всі хребці грудного відділу). 

2. Оцінюючи отримані дані щодо ДЩ трабе-
кулярної частини хребців грудного відділу хреб-
та на етапі завершення ПТ, можна припустити, 
що зниження цього параметру кісткової тканини 
відбувалося під впливом поєднаної дії отриманої 
системної ПХТ та променевої терапії, що потре-
бує наступних досліджень. 

3. Виникнення значного зниження ДЩ трабе-
кулярної кісткової тканини вже під час проведен-
ня стандартного лікування лімфоми Ходжкіна за 
короткий термін (протягом 8,5 місяців), повинне 
стати підґрунтям для впровадження рутинної ді-
агностики стану кісткової тканини та корекції 
наслідків проведеної терапії у даної категорії па-
цієнтів.
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Рис. 1. Динаміка значень денситометричної щільності (в HU) трабекулярної тканини хребців грудного відділу 
хребта на етапах діагностики, завершення поліхіміотерапії та променевої терапії
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Проблема остеоартрозу (ОА) в останні роки 
набула великого медико-соціального значен-
ня, це зумовлено поширеністю хвороби, швид-
ким розвитком функціональних порушень сугло-
бів, зростанням показників тимчасової та стій-
кої втрати працездатності та різким зниженням 
якості життя хворих [2]. Ця патологія виявляєть-
ся в 10-12% обстеженого населення Європи й 
США всіх вікових груп. Найбільше навантажен-
ня на суспільство спостерігається у випадках по-
єднання остеоартрозу та остеодефіциту, які сут-
тєво погіршують якість життя людей. Доведено 
взаємообтяжливий характер перебігу остеоар-
трозу та остеодефіциту, оскільки стан кісткової 
маси скелета накладає відбиток на клінічні проя-
ви та перебіг остеоартрозу [3, 4]. Незважаючи на 
наявність певних розбіжностей у питаннях етіо-
логії й патогенезу ОА, немає сумніву щодо пер-
спективності комплексного лікування ОА з по-
шуком фізичних чинників, здатних впливати на 
основні механізми розвитку патологічного про-
цесу – порушення кісткової та хрящової ткани-
ни.

Пелоїдотерапія на сьогоднішній день залиша-
ється одним з активних фізичних методів, який 
здійснює регенеруючий вплив на змінені ткани-
ни суглобів, м’язову систему, периферичний кро-
вообіг та ін. Традиційно на курортах хворим із 
захворюванням суглобів застосовують грязелі-
кування температурою 38-42 °С [1]. Незважаю-
чи на досягнуті успіхи в лікуванні, залишаються 
актуальними вдосконалення методів реабілітації 
хворих на ОА з різними варіантами його пере-
бігу. 

У патогенезі ОА велика роль відводиться 
імунним порушенням, зокрема ролі прозапаль-
них цитокінів, які активують катаболічні проце-
си не тільки в хрящовій тканині, а й у субхон-
дральній кістці та інших структурах суглоба. 
Дані літератури свідчать, що інтерлейкін 1-бета 
(IL-1β) і, можливо, туморнекротизуючий фактор-
альфа (TNF–α) – головні медіатори деструкції су-
глобових тканин при ОА [5], також прозапальні 

цитокіни сприяють дозріванню та активації ос-
теобластів і підвищенню кісткової резорбції [6]. 
Оскільки в патогенезі остеоартрозу та остеопо-
розу значне місце належить низькоінтенсивному 
системному запаленню, в тому числі продукції 
прозапальних цитокінів, проведення пелоїдоте-
рапії низької температури не буде активувати за-
пальний процес, а визначення цитокінового про-
філю дозволить оцінити ефективність реабіліта-
ційних комплексів. 

Мета роботи – дослідити стан прозапальних 
та протизапальних цитокінів у хворих на остео-
артроз зі зниженою щільністю кісткової тканини 
на санаторно-курортному етапі реабілітації при 
застосуванні аплікацій пелоїдів низьких темпе-
ратур.

Матеріали і методи. Під нашим спостере-
женням знаходилось 64 пацієнти з остеоартро-
зом колінних суглобів зі зниженою щільніс-
тю кісткової тканини, віком 57-76 рр. (у серед-
ньому 65,9±0,7 років), тривалість захворювання 
5-20 рр. (10,6±0,5 років). Усі пацієнти не мали су-
путніх захворювань, що могли вплинути на стан 
метаболізму кісткової тканини. Рентгенологіч-
ну стадію ОА встановлювали за класифікацією 
Kellgren J.N. і Lawrence J.S. (І ст. – 8 хворих, ІІ ст. 
– 48, ІІІ ст. – 8). Показники мінеральної щільнос-
ті кісткової тканини (МЩКТ) визначали за допо-
могою двохфотонного рентгенівського денсито-
метра (Dual Energy X-Ray Absorptiometry – DXA) 
фірми Lunar corp. (Madison, WI) – Lunar DPX-A. 
У 45 пацієнтів було діагностовано остеопенію, в 
19 – остеопороз. Усі хворі  перебували на сана-
торно-курортному етапі реабілітації й методом 
рандомізації були розподілені на дві групи. Лі-
кувальні комплекси в групах включали процеду-
ри згідно стандартів санаторно-курортного лі-
кування та відрізнялись застосуванням темпе-
ратури пелоїдів: у І групі (n=34) застосовували 
пелоїдотерапію у вигляді аплікацій гальваногря-
зів на колінні суглоби температурою 18-20 °С, 
тривалістю 20 хвилин, на курс 8 процедур; у ІІ 
групі (n=30) – аплікації гальваногрязів на колінні 

РЕАБІЛІТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ 
ПЕЛОЇДОТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ ЗІ 
ЗНИЖЕНОЮ ЩІЛЬНІСТЮ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ
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суглоби температурою 38-40 °С, тривалістю 20 
хвилин, на курс 8 процедур. Відомо, що теплові 
процедури при наявності запалення можуть за-
гострити його, тому для виключення явищ сино-
віту всім пацієнтам було проведено ультразвуко-
ве дослідження суглобів.

Для оцінки ступеня вираженості больового 
синдрому в суглобах була використана візуальна 
аналогова шкала (ВАШ), а для характеристики 
функціональних порушень – анкета для визна-
чення альгофункціонального індексу Lequesne 
та опитувальник Western Ontario and McMaster 
Universities (WOMAC) [2]. Об’єм активних і па-
сивних рухів у суглобі оцінювали в градусах за 
допомогою кутоміра. Периферичну гемодинамі-
ку досліджували методом тетраполярної реова-
зографії (РВГ) нижніх кінцівок. З лабораторних 
методів використовували визначення прозапаль-
них цитокінів ІL-1β, ТНФ-α та протизапального 
цитокіну IL-10 (у пг/мл). Статистичну обробку 
результатів проводили, використовуючи програ-
му «Statistica-10», відмінності вважали достовір-
ними при р<0,05. 

Результати й обговорення. У хворих на ОА 
після застосування лікувального комплексу із 
включенням пелоїдотерапії низької температу-
ри спостерігалась статистично достовірна пози-
тивна динаміка: виражене зменшення больового 
синдрому та підвищення функціональної актив-
ності пацієнтів (р<0,05 порівняно з пацієнтами 
ІІ групи). Об’єм рухів у суглобах у пацієнтів І 
групи збільшився на 21% порівняно з пацієнта-
ми ІІ групи. Також у пацієнтів І групи спостері-
галося достовірне зниження вироблення проза-
пального цитокіну IL-1β (р<0,001) та достовір-
не підвищення рівня протизапального цитокіну 
IL-10 (р<0,001). Це свідчить про те, що включен-
ня в схему санаторно-курортного лікування для 
хворих ОА з остеопенією або остеопорозом аплі-
кацій гальваногрязів низької температури забез-
печує більш виражений протизапальний ефект. 

Водночас при оцінці кровообігу нижніх кінцівок 
спостерігалось достовірне зниження тонусу ар-
теріол та покращення венозного відтоку (р<0,05) 
у групі пацієнтів, які приймали пелоїдотерапію 
низької температури. Закінчили курс лікування з 
покращенням у І групі – 97,2% хворих, у ІІ гру-
пі – 74,3%.

Висновки. Застосування пелоїдотерапії низь-
ких температур у хворих на ОА зі зниженою 
щільністю кісткової тканини разом зі знеболю-
ючою дією, покращенням мікроциркуляції має 
більш виражений протизапальний ефект порів-
няно з традиційним санаторно-курортним ліку-
ванням, що дозволяє підвищити ефективність лі-
кування. 

Таким чином, наші дослідження свідчать про 
високу ефективність застосування пелоїдів низь-
ких температур у хворих на ОА зі зниженою 
щільністю кісткової тканини, їх хорошу перено-
симість хворими, особливо в старшому віці та 
із супутньою патологією серцево-судинної сис-
теми, що дозволяє рекомендувати застосуван-
ня цього методу не тільки в санаторно-курорних 
умовах, але й на інших етапах реабілітації.
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У процесі еволюції саме кальцій був обра-
ний природою на роль посередника та регулято-
ра різноманітних метаболічних процесів, функ-
цій клітин. Іони кальцію підтримують цілісність 
мембран та транспортування через них, регулю-
ють багато ферментативних реакцій, звільнення 
гормонів і нейромедіаторів, внутрішньоклітинну 
дію гормонів, процеси секреції, коагуляції кро-
ві, беруть участь у нейром’язовому збудженні, 
апоптозі. Гомеостаз кальцію в усьому організ-
мі залежить від тих самих умов, що й у кліти-
ні. При цьому головним, що визначило органі-
зацію обміну Са2+, є вузький діапазон його фі-
зіологічних змін у клітині, який розташований 
у ділянці дуже низьких рівнів [3]. До найважли-
віших регуляторів обміну речовин належить пе-
чінка. Вона бере участь у виділенні з жовчю ток-
сичних і біологічно активних речовин та продук-
тів метаболізму; виконує не тільки секреторну й 
синтетичну, а й важливі екскреторні функції [1]. 
Кальцій відіграє винятково важливу роль у ме-
ханізмі утворення жовчі як багатокомпонентно-
го та складного секрету. Особливо чітко визна-
чається його вплив на жовчотворну функцію 
печінки. Кальцій не тільки помітно впливає на 
секрецію жовчних кислот і ліпідних комплек-
сів, а й різко змінює екскреторні процеси в пе-
чінці. Висока інтенсивність виділення білірубі-
ну з жовчю в умовах введення кальцію хлориду у 
воротний кровообіг дає змогу припустити участь 
іонів Са2+ в активізації ферментативних проце-
сів. Ці процеси пов’язані з утворенням білірубін-
глюкуронідів та біоенергетичних реакцій, які 
беруть участь у забезпеченні його транспорту-
вання через клітинні мембрани в жовчні капіля-
ри [4]. Узагальнюючи наведені вище дані, мож-
на констатувати різноманітну дію кальцію на ме-
таболічні процеси, які зумовлюють посилення 
не тільки секреторної, а й екскреторної функції 
печінки. Обмін кальцію в жовчовивідній систе-
мі має низку характерних особливостей. Переду-
сім це пов’язано з його значною концентрацією 

в жовчному міхурі. Відомо, що в разі введення 
кальцію в систему воротного кровообігу печін-
ки відбувається не звичайна його фільтрація із 
крові, а виділення внаслідок активної діяльнос-
ті печінкових клітин, які утворюють секрет з ви-
щим вмістом кальцію, ніж у плазмі крові. Від-
сутність при цьому помітного підвищення його 
екскреції із сечею свідчить про виразну участь 
печінки в регуляції кальцієвого гомеостазу за та-
кого шляху надходження солей у організм [2, 5]. 
Таким чином, розвиток хвороб системи печінки 
може сприяти негативному впливу на кальцієвий 
гомеостаз. 

Мета дослідження – вивчення змін в обміні 
кальцію у хворих на хронічний безкам’яний хо-
лецистит (ХБХ), а також визначення впливу на 
ці зміни супутньої патології, а саме гіпертоніч-
ної хвороби. 

Матеріали та методи. Обстежено 102 хво-
рих на ХБХ, серед яких у 87 було супутнє за-
хворювання – гіпертонічна хвороба (ГХ). Задля 
об’єктивізації, адекватності й порівнюваності 
результатів було сформовано дві додаткові групи 
з осіб, які мали одну нозологічну форму: в 15 па-
цієнтів була ХБХ, у 27 – ГХ. Серед обстежених 
переважали жінки (67) віком від 24 до 52 років. 
Усі вони лікувалися в стаціонарі з причини за-
гострення ХБХ. Верифікація діагнозу ХБХ від-
бувалася на підставі оцінки результатів комплек-
сного обстеження, яке передбачало: аналіз скарг, 
даних анамнезу хвороби, об’єктивний і додатко-
ві методи дослідження. Стан кальцієвого обміну 
оцінювали за рівнями кальцію в сироватці кро-
ві та жовчі, які визначали за допомогою наборів 
Pliva Lachema. Контрольні величини кальцієво-
го обміну отримано під час обстеження 25 здо-
рових осіб, які були репрезентативні наведеним 
групам за статтю та віком. 

Результати та обговорення. За ступенем ГХ 
хворих основної групи розподілили на дві під-
групи: у 31 хворого (35,6%) виявлено ГХ I сту-
пеня, у 56 (64,4%) – II. У групі порівняння – від-

ПОРУШЕННЯ КАЛЬЦІЄВОГО ОБМІНУ ТА ЙОГО ВПЛИВ 
НА ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ ГОМЕОСТАЗУ У ХВОРИХ НА 
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повідно 11 (40,7%) та 16 (59,3%) хворих. Під час 
клінічного та інструментального досліджень у 
хворих на ХБХ із супутньою ГХ встановлено 
такі типи дискінезій ЖМ: гіперкінетичний – у 
47 хворих; гіпокінетичний – у 24; змішаний – у 
16 спостереженнях. У групі порівняння гіперкі-
нетичний тип дискінезії діагностовано в 9 хво-
рих (60,0%). Дослідження засвідчило, що в усіх 
групах знизився вміст кальцію в сироватці крові, 
при цьому в групі з поєднаною патологією най-
більшою мірою (2,17±0,03; р<0,001). Таким чи-
ном, як ХБХ, так і ГХ призводять до змін у каль-
цієвому обміні, що виявляється гіпокальціємією, 
механізм розвитку якої при даних нозологічних 
формах відрізняється. Вірогідної різниці показ-
ників між групами не виявлено. Водночас поєд-
нання ХБХ і ГХ поглиблювало порушення каль-
цієвого обміну, що, на нашу думку, можна роз-
глядати як прогностично негативний тандем. 
Вміст кальцію в жовчі вірогідно відрізнявся від 
такого в групі контролю, однак вірогідних роз-
біжностей між групами хворих не спостерігало-
ся. Такі невірогідні розбіжності, мабуть, можна 
пояснити іншими шляхами втрати кальцію при 
ГХ. Таким чином, перебіг ХБХ супроводжуєть-
ся змінами в кальцієвому обміні, що виявляєть-
ся гіпокальціємією з понад чотириразовим збіль-
шенням його вмісту в жовчі. Проведено оцінку 
показників з урахуванням типу дискінезії жов-
чного міхура. Так, найбільші зміни в кальцієво-
му обміні відзначено у хворих з дискінезією ЖМ 
за гіпомоторним типом (8,6±0,63; р<0,001). Вод-
ночас у процесі вивчення концентрації кальцію в 
жовчі з урахуванням результатів посіву жовчі на 
бактеріальну флору не виявили будь-якої законо-
мірності, тобто вміст кальцію в жовчі не залежав 
від наявності або відсутності збудника. Також 
не зауважено вірогідних змін у показниках каль-
цію крові залежно від стадії ГХ. Під час порів-
няння вмісту кальцію в жовчі з показниками хо-
лато-холестеринового коефіцієнту (ХХК) у хво-
рих на ХБХ виявлено зворотну залежність, яка в 
разі гіпомоторного типу дискінезії ЖМ станови-
ла r=-0,72, а гіпермоторного – r=-0,43. Таким чи-

ном, зміни літогенності, отже, й фізико-хімічних 
властивостей жовчі, які виявляються зниженням 
ХХК і одночасним підвищенням рівня кальцію в 
жовчі у хворих на ХБХ та гіпокінетичним типом 
дискінезії ЖМ, дають змогу розглядати згада-
ний результат як індикатор схильності до форму-
вання хронічного калькульозного холециститу. 
Отримані дані засвідчують потребу в проведен-
ні медикаментозної корекції кальцієвого обміну 
у хворих на ХБХ з метою профілактики можли-
вих ускладнень (каменеутворення, розвиток ос-
теопорозу).

Висновки. Перебіг ХБХ супроводжується 
змінами кальцієвого обміну, які виявляються гі-
покальціємією та його нагромадженням у жов-
чі. ГХ у хворих на ХБХ посилює зміни в обмі-
ні кальцію, що можна розглядати як один із не-
гативних патогенетичних механізмів за такого 
поєднання хвороб. Зміни в кальцієвому обміні у 
хворих на ХБХ мають зворотну кореляцію з хо-
лато-холестериновим коефіцієнтом, особливо в 
разі гіпомоторного типу дискінезії, що можна 
використовувати як індикатор розвитку кальку-
льозного холециститу.
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Проблема реабілітацї хворих з патологією 
опорно-рухового апарату є однією з найбільш 
сучасних та актуальних і має велике соціально-
економічне значення. Неврологічні прояви за-
хворювань з ураженням опорно-рухового апа-
рату в загальній структурі захворювань з тимча-
совою втратою працездатності посідають одне з 
перших місць. У наш час захворювання хребта 
стали загальною проблемою, тому що ці хворо-
би значно «помолодшали». Враховуючи сучас-
ний малорухомий образ життя та погану еколо-
гічну обстановку, загальне зниження імунітету, 
небезпека виникнення хвороб хребта зростає в 
десятки разів [9].

Сучасна медицина не може бути орієнтована 
тільки на лікування гострих станів. Реабілітація 
– третій ключовий вид медичної допомоги після 
профілактики та лікування, без якого ця допомо-
га не може бути повною. Процес відновлення та 
зміцнення здоров’я хворих неможливий без ви-
користання сучасних лікувальних програм [2, 3].

Основним напрямком реабілітації є повноцін-
не відновлення здоров’я та працездатності люди-
ни шляхом комплексного етапного застосування 
різних заходів, які орієнтовані на максимальне 
повернення до норми порушених структурно-
функціональних здібностей організму [3, 4].

Реабілітація – важлива складова частина лі-
кування хворих. На жаль, у нашій країні в період 
ранньої реабілітації пацієнт стикається з відсут-
ністю профільних клінік відновного лікування 
та зазвичай залишений сам на сам, самостійно 
адаптується до умов навколишнього та соціаль-
ного середовища. Це обумовлено недостатнім 
фінансуванням охорони здоров’я та недостат-
нім розумінням мети та принципів реабілітації 
на місцях. Актуальність створення таких центрів 
призвела до відкриття в Харкові на базі універ-
ситетської клініки ХНМУ відділення відновно-
го лікування хворих з патологією опорно-рухо-
вого апарату, яке поєднує  в собі самі ефективні 
сучасні методики відновлення порушених функ-
цій [1].

На базі відділення відновного лікування хво-
рих з патологією опорно-рухового апарату (ВВЛ 
ХПОРА) ННМК «УК» ХНМУ реабілітаційні за-
соби застосовуються в широкому обсязі. Одним 
з найважливіших методів терапії є лікувальна 
фізкультура. Комплекс вправ пацієнтам підбира-
ється індивідуально, навантаження збільшується 
поступово. Фізичне навантаження при заняттях 
фізичною культурою здійснюють вплив, в першу 
чергу, на зв’язково-м’язовий та кістково-суглобо-
вий апарат [6, 7]. У відділенні використовуються 
різноманітні ортопедичні засоби,  режим розван-
таження. Крім традиційного медикаментозного 
лікування (НПЗП, міорелаксанти, хондропротек-
тори, дегідратація, судинні, антихолінестеразні 
препарати, вітамінотерапія) та фізіотерапевтич-
них методів лікування (електролікування, світ-
лолікування, ультразвукова тарапія, масаж, лі-
кувальна гімнастика) при проведенні загального 
комплексу відновно-оздоровчих програм через 
корекцію хребта також широко використовуєть-
ся  апарат Ceragem Master (CGM- M3500). Вико-
ристання апарата ефективне при захворюваннях 
опорно-рухової системи: остеохондрозі хребта, 
деформуючому спондильозі хребта, сколіотич-
ній хворобі, анкілозуючому спондиліті, дефор-
муючому артрозі, наслідках травматичних ушко-
джень хребта, м’язів. У результаті регулярно-
го використання апарата покращується корекція 
хребта, визволяються защемлені спинномозко-
ві нервові корінці, покращується кровообіг, нор-
малізується обмін речовин, покращується робо-
та шлунково-кишкового тракту, ендокринної, ди-
хальної, серцево-судинної та нервової систем.

При остеохондрозі хребта в пацієнтів від-
значалася позитивна динаміка, яка проявляла-
ся в зменшенні вираженості больового синдро-
му, симптомів натягнення, покращенні рухомос-
ті хребта за рахунок релаксації м’язів спини. При 
захворюванні суглобів відзначалося зменшення 
болю в суглобах, периферичного набряку, збіль-
шувався об’єм рухів.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ  
З ПАТОЛОГІЄЮ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
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Також у ВВЛ ХПОРА широко використову-
ється ортопедичний прилад СРМ Lower Limb 
L4, який призначений для безпосереднього за-
стосування для пасивної та безперервної роз-
робки та відновлення рухомості нижньої кінців-
ки. Призначається для лікування та реабілітації 
хворих із травмами й захворюваннями в області 
стегна, колінного та гомілково-ступневого сугло-
бів. Може застосовуватися при лікуванні наслід-
ків ДТП, відновленні рухової активності після 
інсультів, у посттравматичному та післяопера-
ційному періоді, при ушкодженні периферичних 
нер вів.

Після лікування ортопедичним приладом 
СРМ Lower Limb L4 відзначене значне віднов-
лення рухомості кінцівки, запобігання внутріш-
ньосуглобових спайок та зовнішньосуглобових 
контрактур, зниження післяопераційного болю, 
запобігання негативних наслідків при імобіліза-
ції.

Таким чином, позитивний терапевтичний 
ефект у хворих, у план лікування яких було вклю-
чено ортопедичний прилад СРМ Lower Limb L4 
та апарат Серагем Мастер, визначався на 5-7 днів 
раніше, ніж у інших пацієнтів. Застосування цих 
методик при захворюваннях хребта, суглобів, 
м’язів є високоефективним. Ці методики достат-
ньо прості, практично не мають протипоказів та 
дають швидкий лікувальний ефект.

У ВВЛ ХПОРА також застосовується психо-
терапевтична корекція стану пацієнтів. При ра-
дикулітах, невралгіях хворого насамперед тур-
бує біль. Крім того, нерідко у зв’язку з їх три-
валим перебігом у хворого виникає вторинна 
невротизація на основне захворювання. Можуть 
з’явитись іпохондричні, а при стійкому перебі-
гу, коли під загрозу ставиться соціально-трудо-
ва, професійна здатність хворого, й депресивна 
симптоматика [5, 8]. Ми використовуємо в цих 
випадках раціональну психотерапію. Хворим 
роз’яснюється в зрозумілій для них формі суть 

захворювання та підкреслюється, що всі непри-
ємні явища із часом пройдуть.

Хворим обов’язково рекомендується аутоген-
не тренування, яке спрямоване на заспокоєння, 
м’язову релаксацію, вміння прийняти анталгічну 
позу. Сприятливий вплив на  хворих надає поєд-
нання аутотренінга з методами ЛФК, масажу, фі-
зіотерапії. 

Таким чином, для комплексного успішного 
лікування хворих з патологією опорно-рухового 
апарату, особливо із хронічним перебігом захво-
рювання, необхідно створювати програми допо-
моги, які спрямовані на корекцію наслідків за-
хворювань, максимальну адаптацію та повер-
нення осіб зі стійкими порушеннями здоров’я в 
суспільне життя, надання їм можливостей само-
забезпечення та самореалізації.
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Остеопороз – найбільш поширене системне 
захворювання скелета, що характеризується зни-
женням кісткової маси й порушенням мікроар-
хітектоніки кісткової тканини, що супроводжу-
ється підвищенням крихкості кісток і збільшен-
ням ризику їх переломів. За даними досліджень, 
проведених в Українському науково-медичному 
центрі проблем остеопорозу, було встановлено, 
що остеопорозом поперекового відділу стражда-
ють 8,4% жіночого населення й 20% жінок 50 ро-
ків і старше, остеопенією – 18,6% жіночого на-
селення [1, 2, 5]. Сумарний ризик остеопоротич-
них переломів у віці 50 років становить 39,7% 
для жінок і 13,1% для чоловіків [4, 7]. Близько 
750 000 нових вертебральних переломів реєстру-
ється в США щорічно у віковій групі старше 50 
років, і у чверті з них протягом життя виникає 
принаймні ще один перелом тіла хребця [3, 6]. 
Остеопоротичні переломи істотно впливають на 
рівень загальної захворюваності та смертності, 
а також погіршують якість життя таких хворих: 
пацієнти, які перенесли вертебральні переломи, 
постійно відчувають фізичні (через болі) й пси-
хологічні (через обмеження руху) страждання. 
Клінічні прояви вертебрального остеопорозу та 
його ускладнень мають свої певні особливості, 
а в разі поєднання із суглобовою патологією має 
місце атипова симптоматика.

Мета дослідження – вивчити клініко-рентге-
нологічні особливості перебігу ускладненого ос-
теопорозу хребта у хворих на подагру.

Матеріал і методи. Обстеження пацієнтів 
включало загальноклінічні методи (в т.ч. антро-
пометрію, оцінку суглобового синдрому), ла-
бораторні (в т.ч.  рівень сечової кислоти кро-
ві уриказним методом) і інструментальні мето-
ди дослідження (рентгенографія суглобів). Для 
оцінки структурно-функціонального стану кіст-
кової тканини та діагностики остеопорозу ви-
користовували рентгенографію певного відді-
лу хребта й/або комп’ютерну томографію (осно-
вним показом для проведення дослідження був 
біль у хребті) й ультразвукову денситометрію. 
Традиційне рентгенівське дослідження не є засо-

бом ранньої діагностики остеопорозу, оскільки 
на рентгенограмі зменшення щільності кістко-
вої тканини можна визначити при її зниженні не 
менше ніж на 25-30%, тому діагноз остеопорозу 
підтверджувався також за допомогою ультразву-
кового денситометра LUNAR «Achilles express», 
США, 2008. Визначалися такі параметри: індекс 
міцності кісткової тканини, %; Т-критерій, SD; 
Z-критерій, SD. Згідно з рекомендаціями ВООЗ 
діагноз остеопорозу встановлювали при значенні 
Т-критерію (-2,5) SD і меньше. Діагностику по-
дагри здійснювали згідно із критеріями EULAR 
(2012). За даними анамнезу уточнювали трива-
лість подагри (насамперед специфічного для по-
дагри суглобового синдрому), частоти (за остан-
ні 12 місяців) і тривалості загострень, кількість 
тофусів і уражених суглобів протягом захворю-
вання й на момент огляду.

Результати та їх обговорення. Проведено 
комплексне обстеження 23 пацієнтів 51-73 років 
(12 чоловіків і 11 жінок) з подагрою й остеопо-
розом хребта. При зборі анамнезу у 86,9% паці-
єнтів виявлено такі фактори ризику остеопорозу 
як менопауза, літній вік, паління, надмірне спо-
живання кави, малоактивний спосіб життя, недо-
статнє вживання або непереносимість молочних 
продуктів, наявність остеопорозу/остеопоротич-
них переломів у батьків (17,4%) . У 21,7% хворих 
в анамнезі мали місце переломи кісток. Осно-
вними скаргами хворих були болі в уражених су-
глобах, відчуття дискомфорту, відчуття тяжкості/
болю в хребті, кістках, ребрах, порушення ходи, 
поява сутулості, зниження працездатності, проя-
ви астено-вегетативного синдрому (емоційна ла-
більність, дратівливість, плаксивість, депресивні 
стани), оніміння й парестезії дистальних відді-
лів кінцівок. 8 пацієнтів скаржилися на різко ви-
ражений больовий синдром у спині, що виник на 
тлі повного здоров’я, після тряскої їзди; трива-
лість інтенсивного болю була в межах 3-5 тиж-
нів, потім пацієнти відзначали зменшення больо-
вого синдрому. У 5 пацієнтів біль зменшувався 
при переході в горизонтальне положення. 12 па-
цієнтів мали постійні тупі болі в спині, які поси-
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лювалися при фізичному навантаженні, в сидя-
чому положенні, при переході з горизонтального 
положення у вертикальне. Біль не знімався при-
йомом анальгетиків. 3 пацієнти мали безсимп-
томний перебіг остеопорозу. У 17,4% хворих 
мали місце симпато-адреналової кризи: занепо-
коєння, почуття тривоги, страху, внутрішнього 
тремтіння, похолодання кистей, часті позиви до 
сечовипускання. При об’єктивному обстежен-
ні пацієнтів виявлені зміни: порушення поста-
ви, посилення грудного кіфоза, у 8,7% «горб 
вдови», випнутий живіт, шкірні складки на жи-
воті та спині, обмеження діапазону рухів хреб-
та при нахилах вперед. У 4 пацієнтів відзначали-
ся болі в попереково-крижовій ділянці при роз-
гинанні тулуба. Пальпація хребта виявила в усіх 
пацієнтів болючість паравертебральних точок, у 
5 пацієнтів – біль при натиску на остисті вирос-
тки. Антропометричні особливості: зменшення 
зросту пацієнтів, у 78,3% хворих при порівнянні 
між собою відстаней від верхівки тім’я до лон-
ного симфіза й від симфіза до стоп відзначалося 
зменшення першого розміру щодо другого біль-
ше ніж на 5 см. Пацієнти мали різні клінічні ва-
ріанти подагри: безсимптомна гіперурикемія (2 
особи), інтермітуюча подагра (9), хронічна пода-
гра (12 осіб). Тофуси були виявлені в 6 пацієнтів.

Рентгенологічне дослідження уражених по-
дагрою суглобів зафіксувало такі зміни: прояви 
навколосуглобового остеопорозу, вакуолеподіб-
ні дефекти кісткової тканини з обідком склеро-
зу; дрібні ерозії на суглобових поверхнях; ущіль-
нення й потовщення м’яких тканин, наявність 
кальцифікатів у м’яких тканинах; рентгеноло-
гічні ознаки вторинного артрозу. При проведен-
ні рентгенографії, комп’ютерної томографії по-
шкодженого відділу хребта (19 хворих), виявлені 
зміни: спондилоартроз, деформуючий спонди-
льоз, кіфоз, лордоз або сколіоз, spina bifida, сте-
ноз хребтового каналу, нестабільність хребця й 
спондилолістез, у 8 хворих – ознаки дифузного 

остеопорозу й компресійних переломів тіл хреб-
ців (5 пацієнтів).

Висновки. Клінічними особливостями спі-
нального остеопорозу у хворих з первинною по-
дагрою є тривалий вертебральний і суглобовий 
больовий синдром, маскування спінальних бо-
лів, обумовлених компресійними переломами 
хребців, під загострення остеохондрозу, приєд-
нання симптомів дисфункції вегетативної нерво-
вої системи (в тому числі симпато-адреналових 
кризів), які, найвірогідніше, зумовлені зміною 
концентрації кальцію в сироватці крові. Рентге-
нологічні прояви спінального остеопорозу були 
представлені у вигляді дифузного остеопорозу, 
компресійних переломів тіл хребців і супутніх 
дегенеративно-дистрофічних змін у хребті. Та-
ким чином, при одночасному перебігу подагри й 
остеопорозу хребта формується замкнене коло, 
коли одне захворювання підсилює прояв супут-
ньої патології, формує атипову симптоматику, 
резистентну до стандартної терапії.
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На формування кістково-м’язової системи у 
плода впливають ряд чинників: харчування ва-
гітної жінки, перебіг вагітності, гормональний 
статус, перенесені під час вагітності хвороби 
тощо. Незаперечною є роль кальцію та вітаміну 
D у мінералізації скелету. Якщо джерелом каль-
цію переважно є молочні продукти, яких тою чи 
іншою мірою є достатньо в раціоні вагітної, то 
вітамін D міститься у дуже обмеженому переліку 
продуктів харчування у нашому регіоні.

На сьогодні відрізняються і регіональні реко-
мендації щодо необхідної кількості вживання ві-
таміну D для забезпечення гармонійного розви-
тку організму у різні вікові періоди, в тому числі 
під час вагітності [1, 2].

Метою нашої роботи було визначити джере-
ла надходження вітаміну D і кальцію у вагітних 
жінок, провести їх кількісну та якісну оцінку від-
повідно до норми для даної групи населення.

Матеріали та методи. У дослідження вклю-
чені результати опитування 60 вагітних жінок. 
Ми визначали кількість надходження і джерела, з 
яких поступає кальцій та вітамін D в організм ва-
гітних. Опитувальник містив соціальний блок за-
питань (вік, освіта, соціальний статус, кількість 
вагітностей в анамнезі), блоки запитань щодо пе-
ребігу даної вагітності та продуктів, які вживала 
жінка під час вагітності, з урахуванням вмісту ві-
таміну D і кальцію. Підраховували загальну кіль-
кість вітаміну D та кальцію в раціоні кожної ва-
гітної та їх середньодобове споживання.

Результати та обговорення. Більшість вагіт-
них жінок (55%) оцінювали свій соціальний ста-
тус як задовільний, решта – добрий. 45% вагіт-
них мали вищу освіту. 

Встановлено, що кількість вітаміну D, який 
надходив з їжею на день становила 259,2±55,8 
МО, а кальцію – 1557,3±144,3 мг.

За даними опитування, найбільшу кількість 
кальциферолу вагітні жінки отримували з кон-
сервованими продуктами, зокрема шпротами 
та сардинами, дещо менше з печінкою тварин, 
вершковим маслом, яйцями, вівсяними та куку-
рудзяними пластівцями. Слід зазначити, що ва-

гітні жінки рідко споживали продукти, багаті 
вітаміном D (печінку тріски, лосось). Це може 
бути пов’язано як із традиціями місцевого хар-
чування, так і зі скрутним фінансово-економіч-
ним становищем нашого населення.

Щодо кальцію, то його вміст у раціоні ва-
гітних наближався до норми, яка за даними 
ВООЗ 2014 року становить 1500 мг/д. Найбіль-
ше кальцію вагітні жінки споживали з молоком 
(146,1±20,8 мг) та йогуртами (124,3±15,1 мг).

Середня добова потреба вітаміну D у період 
вагітності становить 700 МО. За останні роки де-
які автори та керівництва пропонують вищі дози 
вітаміну D. Так, Hollis B.W. та співавт. [3] пропо-
нують добову дозу вітаміну D для вагітних 4000 
МО.

Звісно, вітамін D поступає в організм не тіль-
ки з продуктами харчування, а й утворюєть-
ся в шкірі під впливом сонячного опромінення. 
98,3% (59) опитаних жінок щодня проводили на 
вулиці не менше 20 хвилин.

Американське дослідження NHANES 
(National Health and Nutrition Examination 
Survey), яке проводилось у 2005-2006 роках по-
казало, що надходження вітаміну D з їжею та 
харчовими добавками у жінок коливалось від 
144 до 276 МО.

Cooper C. та співавт. [4] довели, що дефіцит 
вітаміну D у вагітних жінок асоціюється зі зни-
женням мінералізації кісткової тканини як вну-
трішньоутробно, так і в ранньому постнатально-
му періоді, та може супроводжуватися низькою 
масою при народженні та в ранньому дитинстві, 
що в подальшому збільшує ризик переломів.

Висновки. Таким чином, споживання вітамі-
ну D у вагітних жінок з продуктами харчування є 
нижчим за необхідну норму, а споживання каль-
цію – відповідає нормі. Доцільним є викорис-
тання додаткових джерел надходження вітаміну 
D у періоди підвищеної потреби організму жін-
ки, зокрема під час вагітності, для нормального 
розвитку організму плода, в першу чергу його 
кістково-м’язової системи.
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