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Ювілеї/ 

Jubilee

науковий керівник відділу клінічної фізіології і патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології імені 

Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», президент Української асоціації остеопорозу і Української асоціації менопаузи, 

андропаузи і захворювань кістково-м’язової системи, член правління Міжнародної асоціації остеопорозу (IOF), 

заступник голови Наукового медичного товариства геронтологів і геріатрів України, віце-президент Української 

асоціації ревматологів, член правління Української асоціації ортопедів-травматологів, почесний член Асоціації 

імплантологів України, член міжнародних асоціацій ACR, ASBMR, EFFORT, EMAS, EULAR, ISCD, ISSAM, OARSI, SICOT, 

директор Українського науково-медичного центру проблем остеопорозу, головний редактор журналів «Біль. 

Суглоби. Хребет» й «Проблеми остеології», заступник головного редактора інформаційного видання «Вісник 

Наукового медичного товариства геронтологів та геріатрів України», член редколегій журналів «Проблеми старіння 

і довголіття», «Gerontechnology», «Gerontologija», «Medix. Antiaging», «Український ревматологічний журнал», 

«Ортопедія, травматологія та протезування», «Annals of Gerontology and Geriatric reserch», заслужений діяч науки і 

техніки України, доктор медичних наук, 

22 жовтня 

60-річний ювілей 

святкує

професор 

Владислав Володимирович 

Поворознюк 

Редакційний колектив журналу 

«Біль. Суглоби. Хребет» 

вітає професора Владислава 

Володимировича Поворознюка 

з ювілеєм та бажає міцного 

здоров’я, творчої наснаги 

та нових досягнень на довгі роки!
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Ювілеї / Jubilee

Професор В.В. Поворознюк народився й виріс у селі 

Сидори Великополовецького (нині — Білоцерківського) 

району Київської області, де й пройшло його дитинство. 

Навчання розпочав у Сидорянській восьмирічній шко-

лі. Мати Владислава Володимировича, Галина Юхимівна 

(1926–2008 рр.), працювала в цій школі вчителькою. За-

вжди з любов’ю ставилася до своїх учнів, але як учителька 

була дуже вимогливою, особливо до свого сина. Саме ма-

тері професор В.В. Поворознюк усе життя вдячний за лю-

бов до навчання, до пізнання всього нового та за нестрим-

не бажання постійно вдосконалюватися як професіоналу 

та особистості. Владислав Володимирович у родині най-

старший син, окрім нього є ще два молодших брати та се-

стра, тому на плечі юнака в шкільні роки лягла ще й допо-

мога батькам у догляді та вихованні молодших дітей. На 

той час у рідному селі не було середньої школи, тому, за-

кінчивши з відзнакою восьмирічку, Владислав пішов на-

вчатися до сусіднього села Фурси. По декілька кілометрів 

за будь-якої погоди доводилося щоденно долати підлітку, 

йдучи пішки до Фурсянської середньої школи, яку він за-

кінчив із золотою медаллю. 

Після успішного складання іспитів у 1971 році він став 

студентом лікувального факультету Київського медично-

го інституту ім. акад. О.О. Богомольця. Під час навчання 

тео ретичне пізнання медицини поєднував із практичною 

діяльністю, працюючи фельдшером на станції швидкої 

допомоги м. Києва. Робота на станції стала для молодого 

фахівця першою й найсуворішою школою життя. Отри-

мані навички невідкладної медичної допомоги, а особли-

во діагностики складних захворювань та станів, клінічно-

го мислення Владислав Володимирович не втратив і до 

сьогодні. 

Навчаючись в інституті, зустрів свою майбутню дружи-

ну, Ірину Олександрівну, тепер досвідченого лікаря, а то-

ді чарівну молоду дівчину. Не знав простий хлопець із се-

ла, що вона була донькою вже відомого на той час україн-

ського письменника Олександра Олександровича Сизо-

ненка. Справили студентське весілля. Згодом народила-

ся донька, Роксолана. Зараз вона — кандидат філологіч-

них наук, доцент Київського національного університету 

ім. Т. Шевченка, фахівець у галузі перекладознавства, пра-

цює над докторською дисертацією із проблем медичного 

перекладу, для батька — незамінний помічник у підтри-

манні зв’язків із міжнародними організаціями й вивчен-

ні іноземних мов.

У 1977 році успішно закінчив медичний інститут за 

спеціальністю «лікувальна справа». У тому ж році розпо-

чав трудову діяльність лікаря під керівництвом професо-

ра Є.П. Подрушняка (1934–2008) у відділі клінічної фізіо-

логії та патології опорно-рухового апарату Інституту ге-

ронтології АМН СРСР. Завжди активний у громадсько-

му житті інституту, був обраний секретарем комсомоль-

ської організації. Жоден спортивний захід, жодна подія в 

Інституті не проходили без активної участі молодого ліка-

ря в організації. 

З 1978 ріку знаходився на службі в Радянській Армії, де 

був начальником полкового медичного пункту й займався 

здебільшого лікуванням травм.

Після служби в лавах Радянської Армії повернувся в 

НДІ геронтології, де проходив навчання в клінічній орди-

натурі (1980–1982) за спеціальністю «травматологія та ор-

топедія». Динамічна робота в студентські роки на станції 

швидкої допомоги й робота в галузі малої хірургії під час 

служби в армії приваблювали молодого активного лікаря 

більше, ніж спокійна й розсудлива наукова діяльність. У 

виборі напрямку майбутньої діяльності В.В. Поворозню-

ка відіграла вирішальну роль кандидат медичних наук, до-

свідчений лікар та провідний науковець Олена Василівна 

Орлова, яка навчила його любити науку. Вибір зроблено, 

й у 1982 році молодий науковець вступає до аспірантури за 

спеціальністю «травматологія та ортопедія» в Інститут ге-

ронтології АМН СРСР. 

У 1986–1987 роках працює молодшим науковим спів-

робітником відділу клінічної фізіології та патології опо-

рно-рухового апарату. 

Як секретар інститутського комітету комсомолу, із за-

хопленням бере активну участь в організації та прове-

денні конференцій із питань геронтології. У 1987–1992 

роках посідає посаду головного лікаря клініки Інститу-

ту геронтології АМН СРСР. У 1988 році захищає канди-

датську дисертацію «Дегенеративно-дистрофічні зміни 

шийно-грудного відділу хребта та їх вісцеральні прояви 

(вертеброгенні кардіалгії) у людей різного віку» за спеці-

альністю «травматологія та ортопедія». Після обрання за 

конкурсом із січня 1992 року працює провідним науко-

вим співробітником, а з березня 1992 року до сьогодні є 

керівником відділу клінічної фізіології та патології опо-

рно-рухового апарату Інституту геронтології АМН Укра-

їни. У січні 1999 року захистив дисертацію «Остеопороз у 

населення України: фактори ризику, клініка, діагности-

ка і лікування» на здобуття наукового ступеня доктора ме-

дичних наук. У 2000 році отримав звання професора, а в 

2006-му — почесне звання заслуженого діяча науки і тех-

ніки України.

Наукові дослідження професора В.В. Поворознюка 

охоплюють широке коло теоретичної та клінічної меди-

цини: вивчення особливостей дегенеративно-дистрофіч-

них змін хребта та суглобів у людей різного віку, визна-

чення основних показників структурно-функціонально-

го стану кісткової тканини й клінічних проявів старіння 

кісткової системи, нервово-м’язового апарату передньої 

грудної стінки, що відповідають за виникнення синдрому 

вертеброгенної кардіалгії в людей різного віку. Професо-

ром В.В. Поворознюком розроблені диференціально-ді-

агностичні критерії верифікації вертеброгенних кардіал-

гій та больового синдрому в ділянці серця, зумовленого 

ішемічною хворобою серця (ІХС), визначені особливос-

ті проведення терапевтичних заходів при вертеброгенних 

кардіалгіях та ІХС у поєднанні з дистрофічно-деструктив-

ними змінами шийно-грудного відділу хребта; розроблено 

та запропоновано лікувальний комплекс для терапії верте-

брогенних кардіалгій та вертеброкардіального синдрому в 

людей різного віку. Для оцінки здоров’я працівників про-

мислових підприємств вперше в Україні застосована авто-

матизована система кількісної оцінки ризику виникнення 

основних патологічних синдромів (АСКОРС). Викорис-

Про наукову, лікарську та громадську діяльність 
професора Владислава Володимировича Поворознюка
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тання диференційованих програм реабілітації працівників 

підприємств із вертеброгенною патологією сприяло зни-

женню захворюваності хребта, профілактиці передчасно-

го старіння у працівників підприємств.

У 1995 році спільно з Європейським відділенням Асо-

ціації геронтологів В.В. Поворознюк розробив програ-

му курсів підвищення кваліфікації для лікарів «Актуальні 

проблеми геріатричної ортопедії», які щорічно проводить 

у різних областях України. 

У 1996 році під керівництвом В.В. Поворознюка вперше 

в Україні розпочаті та проводяться до сьогодні епідеміоло-

гічні дослідження щодо остеопорозу та його ускладнень, 

лонгітудинальні спостереження за структурно-функціо-

нальним станом кісткової тканини на тлі впливу деяких 

шкідливих факторів довкілля. Вперше вивчено структур-

но-функціональний стан кісткової тканини в дітей, під-

літків та дорослих, які проживають у різних регіонах Укра-

їни; визначено особливості формування піку кісткової ма-

си у представників української популяції. Ним запропо-

нована нова методика оцінки темпу постаріння кісткової 

системи, яку необхідно брати до уваги при створенні ре-

гіональних програм профілактики та лікування систем-

ного остеопорозу. Вперше визначено поширеність остео-

порозу в населення України, його вікові та статеві особли-

вості. Визначено вплив основних екзогенних та ендоген-

них факторів на структурно-функціональний стан кістко-

вої системи. За безпосередньої участі В.В. Поворознюка у 

1997 році створено одноденну програму науково-практич-

ного семінару «Актуальні проблеми остеопорозу».

За ініціативи В.В. Поворознюка у 1996 році створена 

Українська асоціація остеопорозу, президентом якої він 

став. У тому ж році був створений Український науко-

во-медичний центр проблем остеопорозу, що надає кон-

сультативно-діагностичну допомогу пацієнтам із різних 

регіонів України. В.В. Поворознюк входить до правління 

IOF (International Osteoporosis Foundation) та бере актив-

ну участь у роботі цієї організації. Він є головним редак-

тором журналу Української асоціації остеопорозу «Про-

блеми остеології», який у 1999 році сертифікований ВАК 

України як фахове видання. У співпраці з Л.І. Бенево-

ленською (перший президент Російської асоціації осте-

опорозу) організована та проведена І Міжнародна кон-

ференція «Актуальні проблеми остеопорозу» (1999), ре-

зультатом роботи якої стало створення Об’єднаної ра-

ди національних товариств країн Східної Європи та Бал-

тії (Україна, Росія, Литва та ін.). Заступником голови 

Об’єднаної ради, головним редактором «Міжнародно-

го остеологічного журналу», засновником якого стала 

Об’єднана рада, обрано В.В. Поворознюка.

У 2002 році за ініціативи професора В.В. Поворознюка 

створена Українська асоціація менопаузи, андропаузи та 

захворювань кістково-м’язової системи, яка в тому ж році 

була включена до складу Європейської асоціації менопау-

зи та андропаузи (EMAS).

Професор В.В. Поворознюк є автором та співавтором 

понад 800 наукових робіт, 20 монографій, серед яких «Ос-

теопороз на Украине», «Глюкокортикоїд-індукований ос-

теопороз», «Остеопороз: эпидемиология, клиника, диаг-

ностика, профилактика и лечение», «Менопауза та остео-

пороз», «Менопауза и заболевания костно-мышечной 

системы», «Памидроновая кислота в лечении заболева-

ний костной ткани», «Экспериментальный остеопороз», 

46 методичних рекомендацій, 35 авторських свідоцтв. Із 

2007 року за редакцією В.В. Поворознюка для практич-

них лікарів видається збірник наукових праць «Сучасні 

принципи діагностики, профілактики та лікування захво-

рювань кістково-м’язової системи в людей різного віку». 

Професор В.В. Поворознюк — співавтор розробок біоло-

гічно активних речовин, що використовуються для про-

філактики та лікування остеопорозу та його ускладнень 

(космол, біокосмовіт, остеїн та ін.), автоматизованого ро-

бочого місця «Остеолог».

Під керівництвом В.В. Поворознюка захищено 30 кан-

дидатських та 10 докторських дисертацій, у тому числі од-

на кандидатська дисертація за межами України.

На сьогодні сфера його наукових інтересів охоплює пи-

тання епідеміології, патогенезу, діагностики, профілак-

тики та лікування захворювань опорно-рухового апарату, 

його вікових змін та особливостей при супутній патології 

різних органів і систем. 

У 2001 р. після проходження міжнародних курсів із ден-

ситометрії (International Bone Densitometry Training and 

Certification Program, Course Director Seminar, Прага, Че-

хія) Владислав Володимирович отримав міжнародний 

сертифікат, який підтвердив у 2007 р. (Тарту, Естонія). У 

2006 р. закінчив міжнародні курси «Сучасні методи діа-

гностики і лікування ревматичних захворювань» у Москві. 

У 2007 р. закінчив курси спеціалізації з ревматології на ба-

зі Національної медичної академії післядипломної освіти 

ім. П.Л. Шупика. 

Професор В.В. Поворознюк є організатором постійно 

діючої школи-семінару для практичних лікарів «Сучас-

ні принципи діагностики, профілактики та лікування за-

хворювань кістково-м’язової системи» (2006), курсів ін-

формації та стажування «Діагностика та лікування осте-

опорозу» та Конференції молодих вчених пам’яті профе-

сора Є.П. Подрушняка (2007), циклу науково-практич-

них конференцій «Дні геронтології та геріатрії в регіонах 

України» (2010).

Особливою гордістю професора є визнання та попу-

лярність серед практичних лікарів України міжнародної 

школи «Кістково-м’язова система та вік», яка традиційно 

з 2008 року проходить у мальовничому прикарпатському 

містечку Яремче. Лекторами школи виступають провідні 

вчені світу та України.

У програмі курсів підвищення кваліфікації для ліка-

рів «Актуальні проблеми геріатричної ортопедії» та в кур-

сі лекцій у Національній медичній академії післядиплом-

ного навчання використано наукові роботи В.В. Повороз-

нюка, присвячені профілактиці та лікуванню захворювань 

хребта та суглобів.

На сьогодні професор В.В. Поворознюк є провідним 

ученим із питань остеопорозу в Україні та визнаним нау-

ковцем за її межами.

Професор на чолі створеного ним колективу учнів та 

молодих науковців активно співпрацює з асоціаціями ос-

теопорозу інших країн та бере участь у різних конгресах, 

мітингах, самітах та форумах.

З головою Литовського фонду остеопорозу, професо-

ром Відмантасом Алякною Владислава Володимировича 

пов’язує дружня співпраця протягом понад 20 років. Під 

керівництвом друзів-професорів колективи Української 



Біль. Суглоби. Хребет,   ISSN 2224-15078  № 3 (15), 2014

Ювілеї / Jubilee

асоціації остеопорозу та Литовського фонду остеопоро-

зу співпрацюють із 1996 року, постійно проводячи масш-

табні епідеміологічні дослідження щодо вивчення особли-

востей кісткової тканини в жителів різних регіонів постра-

дянського простору. Результати спільної роботи висвітлю-

ються на конгресах, симпозіумах, конференціях за спіль-

ної організації двох асоціацій. 

Спільно з президентом Білоруського громадського 

об’єднання «Переможемо остеопороз разом» професором 

Е.В. Руденко протягом останніх десятьох років проводять 

дослідження з вивчення СФСКТ у населення, що прожи-

ває в екологічно несприятливих регіонах.

У 2007 році за ініціативи професора В.В. Поворознюка 

силами співробітників дружніх асоціацій втілено в прак-

тику українсько-литовсько-білоруський проект «Вивчен-

ня структурно-функціонального стану кісткової тканини 

в дітей та підлітків, які проживають в екологічно неспри-

ятливих регіонах». Метою роботи науковців та лікарів у 

рамках даного проекту є визначення стану здоров’я кіст-

кової системи в дітей та підлітків країн-учасниць, які про-

живають на різних територіях, у тому числі в екологічно 

несприятливих регіонах. 

За ініціативи професора В.В. Поворознюка та колеги-

однодумця, президента Австрійського товариства Bone 

and Mineral Research (AUSBMR) Генріха Реша (Heinrich 

Resch) із 2010 року організовується та проводиться що-

річний Австрійсько-український мітинг з питань остео-

логії.

У травні 2011 року відбувся Міжнародний симпозі-

ум з діагностики та лікування остеопорозу в м. Нішка-

Баня, Сербія. За запрошенням президента Сербської 

асоціації остеопорозу, генерального директора інститу-

ту ревматології та кардіології м. Нішка-Баня професора 

Олександра Диміча учасниками симпозіуму стали про-

фесор В.В. Поворознюк та його учениця-послідовни-

ця д.м.н. Н.В. Григор’єва. Результатом плідної співпра-

ці на симпозіумі між українською та сербською сторона-

ми стало укладання нових домовленостей щодо прове-

дення спільних наукових досліджень в Україні та Сербії, 

а також програм навчання для спеціалістів обох країн.

На симпозиумі в м. Нішка-Баня проф. В.В. Пово-

рознюк познайомився з відомим спеціалістом в облас-

ті діагностики остеопорозу, президентом Міжнародно-

го товариства з клінічної денситометрії (ISCD) Д. Хансом 

(Швейцарія), розпочалась плідна спвпраця, в результа-

ті якої з’явились спільні статті в міжнародних журналах та 

доповіді на форумах і конгресах. 

З 2012 року проф. В.В. Поворознюк є членом експерт-

ної групи по підготовці рекомендацій щодо профілактики 

та лікування недостатності та дефіциту вітаміну D у Цен-

тральній Європі. У співпраці з проф. П. Плудовські (Поль-

ща) проводяться дослідження по даній проблемі, резуль-

татом чого стала перша в Україні монографія, присвячена 

дефіциту та недостатності вітаміну D.

Професор В.В. Поворознюк має активну життєву пози-

цію, непохитний авторитет серед науковців та практичних 

лікарів не тільки в Україні, а й на теренах країн пострадян-

ського простору. 

Завдяки творчим та науковим зусиллям професора 

В.В. Поворознюка у 2010 році дані численних епідеміо-

логічних досліджень щодо поширеності остеопорозу та 

його ускладнень (остеопоротичних переломів), рівня 

споживання кальцію в раціоні харчування, частоти не-

достатності та дефіциту вітаміну D у населення Украї-

ни були опубліковані в «Аудиті стану проблеми остео-

порозу у країнах Східної Європи та Центральної Азії», 

який видається під егідою Міжнародної асоціації осте-

опорозу. 

У 2012 році на ІІ саміті організацій з остеопорозу кра-

їн Східної Європи та Центральної Азії за участю пред-

ставників Міжнародного фонду остеопорозу, а також 

асоціацій з остеопорозу Російської Федерації, України, 

Білорусії, Молдови, Литви, Вірменії, Грузії, Казахста-

ну, Азербайджану, Узбекистану, Таджикистану та Кир-

гизії професор В.В. Поворознюк від імені учасників за-

читав звернення до урядів країн: «Визнати остеопороз 

соціально значущим захворюванням, забезпечити йо-

го лікування і профілактику, а також своєчасну хірур-

гічну допомогу хворим з переломами  проксимального 

відділу стегнової кістки на державному рівні…» До-

кумент підписали представники 9 держав. Аналогіч-

ні листи надіслані урядам і міністрам охорони здоров’я 

інших країн.

В останні роки наукові дослідження професора 

В.В. Поворознюка присвячені особливостям впливу дефі-

циту та недостатності вітаміну D на стан кістково-м’язової 

системи, а також вивченню якості трабекулярної кісткової 

тканини та жирової й знежиреної маси тіла, особливостей 

розвитку саркопенічного синдрому. 

У 2012 році під час роботи науково-практичної кон-

ференції «Остеопороз — найважливіша мультидисци-

плінарна проблема охорони здоров’я XXI століття» у 

м. Санкт-Петербурзі (Росія) професор В.В. Поворознюк 

навів результати перших досліджень щодо якості трабе-

кулярної кісткової тканини в жінок України залежно від 

віку, тривалості постменопаузального періоду, наявності 

ревматоїдного артриту та при використанні різних анти-

остеопоротичних засобів. 

Підтвердженням вагомого внеску у вивчення про-

блем остеопорозу та міжнародного визнання професо-

ра В.В. Поворознюка є його співавторство в таких єв-

ропейських виданнях, як «New Europe: Consensus on 

Osteoporosis» (2003), «The Eastern European & Central Asian 

Regional Audit Epidemiology, costs & burden of osteoporosis 

in 2010» (2011), «Practical guidelines for supplementation 

of vitamin D and treatment of deficits in Central Europe: 

Recommended vitamin D intakes in general population and 

groups being at risk of vitamin D deficiency» (2013). 

Наукові роботи проф. В.В. Поворознюка та його учнів 

три роки поспіль вибрані в топ-8 на міжнародних конгре-

сах з остеопорозу, остеоартриту та захворювань кістково-

м’язової системи (WCO-IOF-ESCEO-2012, м. Бордо, 

Франція; WCO-IOF-ESCEO-2013, м. Рим, Італія; WCO-

IOF-ESCEO-2014, м. Севілья, Іспанія).

У 2008 році проф. В.В. Поворознюк нагороджений гра-

мотою Верховної ради України за заслуги перед Україн-

ським народом. 

У квітні 2014 р. професор В.В. Поворознюк був наго-

роджений почесною відзнакою — медаллю Міжнародної 

асоціації остеопорозу та Комітету національних товариств 

за активну участь у діяльності комітету та поширення мі-

сії IOF.  
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ОЦІНКА МІКРОАРХІТЕКТУРИ ХРЕБТА 
ЗА ДОПОМОГОЮ TBS ДОПОМАГАЄ РОЗРІЗНИТИ 
ПАЦІЄНТІВ З ОСНОВНИМИ ОСТЕОПОРОТИЧНИМИ 
ПЕРЕЛОМАМИ ТА КОНТРОЛЬНУ ГРУПУ ЗАЛЕЖНО 
ТА НЕЗАЛЕЖНО ВІД МЩКТ: СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКЕ 
ДОСЛІДЖЕННЯ TBS

EVALUATING SPINE MICROARCHITECTURAL TEXTURE 
VIA TBS DISCRIMINATES MAJOR OSTEOPOROTIC 
FRACTURES FROM CONTROLS BOTH AS WELL AS 
AND INDEPENDENT OF SITE MATCHED BMD: 
THE EASTERN EUROPEAN TBS STUDY
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Вступ
Остеопороз є поширеним захворюванням кісток, що 

призводить до збільшення їх крихкості й підвищення ри-

зику переломів. Остеопороз характеризується зниженням 

кісткової маси та змінами в кістковій мікроархітектурі. У 

повсякденній клінічній практиці золотим стандартом діа-

гностики остеопорозу є визначення мінеральної щільнос-

ті кісткової тканини (МЩКТ) за допомогою двохенерге-

тичної рентгенівської абсорбціометрії (ДРА). Традицій-

но МЩКТ вважається головним визначальним чинником 

міцності кісток і ризику переломів [1]. Тим не менше, бу-

ло показано, що: 1) МЩКТ недостатньо для визначення 

міцності кістки [2, 3]; 2) МЩКТ недостатньо для прогно-

зуванні переломів [4, 5]; 3) МЩКТ недостатньо для оцінки 

ефективності медикаментозної терапії [6]. Ключову роль у 

міцності кісток відіграє такий параметр, як мікроструктура 

кістки. Донедавна в повсякденній клінічній практиці оці-

нити кісткову мікроструктуру було неможливо. 

TBS є параметром, що характеризує сіру текстуру ДРА-

зображень. TBS визначає кількість локальних просторо-

Introduction
Osteoporosis is a common bone disease leading to 

increased bone fragility and escalated fracture risk. Os-

teoporosis is characterized by low bone mass, but al-

so by alterations in bone microarchitecture. In routine 

daily clinical practice, the gold standard for osteoporo-

sis assessment is the evaluation of areal Bone Mine ral 

Density (aBMD), via dual-energy X-ray absorptiome-

try (DXA). Traditionally,  aBMD has been considered 

the major determinant of bone strength and fracture 

risk [1]. However, it has been shown that: (1)  aBMD 

is insufficient at determining bone strength [2, 3]; (2) 

aBMD is insufficient at predicting fractures [4, 5]; and 

(3) aBMD is inadequate at assessing response to drug 

therapy [6]. Other parameters play a key role in bone 

strength, such as bone microstructure [7, 8]. Until re-

cently, assessing bone microstructure was not feasible 

in routine clinical practice.

Trabecular bone score (TBS) is a grey-level tex-

ture parameter which can be applied to DXA imag-
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вих варіацій відтінків сірого кольору 2D-зображення. 

TBS є різновидом експериментальної варіограми [9, 10]. 

Цей показник корелює зі стандартними параметрами 

3D-мікроархітектури кістки, такими як щільність, зче-

плення й кількість трабекул, і негативно — з проміжками 

між трабекулами. Нещодавно [12] було показано, що TBS 

також обумовлює міцність кісток. У даному досліджен-

ні автори показали, що TBS корелює зі SMI (r = –0,62, 

р = 0,01), а також індексом міцності кістки (r = 0,64, 

p = 0,007) незалежно від кісткової маси. TBS є непрямим 

методом оцінки трабекулярної структури, а також міц-

ності кісток. Попередні дослідження показали додатко-

ве клінічне значення TBS [13–20]. Було показано, що: 

1) показник TBS здатний відрізняти осіб з переломами 

від осіб без переломів аналогічного віку, МЩКТ, навіть 

після поправки на індекс маси тіла [13–17]; 2) TBS може 

передбачити основні остеопоротичні переломи так само, 

як МЩКТ, і використовуватися незалежно від цього по-

казника [18–20]. Однак можливості використання TBS у 

щоденній клінічній практиці чітко не визначені. 

Ми провели дане дослідження для перевірки можли-

востей TBS у виявленні всіх типів остеопоротичних пере-

ломів у східноєвропейській когорті. У цьому дослідженні 

ми зосередилися на клінічному значені комбінації TBS з 

МЩКТ, вираженому через показники чутливості, специ-

фічності, точності, з урахуванням рекласифікації, обумов-

леної використанням TBS, і базуючись на показнику кіль-

кості суб’єктів, які потребують додаткової діагностики.

Матеріали і методи

Об’єкт дослідження

Ми провели ретроспективне нерандомізоване багато-

центрове дослідження за схемою «випадок — контроль». 

Відбір жінок проводили з використанням медичних баз 

даних шести центрів: Залізничного інституту охорони 

здоров’я в Белграді (Сербія), Ревматологічної клініки 

при медичному університеті в м. Софія (Болгарія), Ін-

ституту лікування та реабілітації в Нішка Баня (Сербія), 

Відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухово-

го апарату в Києві (Україна) і «C.I. Parhon» та Клініки 

при лікарні Еліас, кафедра ендокринології Університе-

ту медицини й фармації Кароля Давіла в Бухаресті (Ру-

мунія). За період спостереження в шести центрах були 

відібрані 1762 жінки віком від 30 років і старше. У до-

слідження включалися жінки європеоїдної раси віком 

45–85 років з індексом маси тіла (ІМТ) 17–35 кг/см2. 

Повністю відповідали критеріям дослідження жінки, 

які мали щонайменше один низькоенергетичний пере-

лом. У даному дослідженні були розглянуті всі види ос-

теопоротичних переломів (All OP). І навпаки, в конт-

рольній групі не було жодних низькоенергетичних пе-

реломів будь-якої локалізації. Були включені особи, які: 

1) не мали ніяких операцій на хребті; 2) не мали жодних 

підтверджень запальних змін або артрозу в попереково-

му відділі хребта; або 3) мали три чи більше поперекові 

хребці, що доступні для візуалізації; 4) не приймали лі-

ків, що впливають на кістковий метаболізм. Мінеральну 

щільність кісткової тканини на рівні поперекового від-

ділу хребта L1–L4 оцінювали на денситометрах Hologic 

es. TBS quantifies spatial variations of local grey level 

values into the 2D projected image [9, 10]. TBS is de-

rived from the experimental variogram [9, 10]. It cor-

relates with standard 3D bone microarchitecture pa-

rameters such as connectivity density, trabecular num-

ber, and negatively with trabecular separation [9, 10]. 

Recently [12], it has been shown that TBS is also relat-

ed to bone strength. More precisely, in this study, au-

thors have shown that TBS was correlated with SMI 

(r = –0.62, p = 0.01) as well as bone stiffness (r = 0.64, 

p = 0.007), independently of the bone mass. TBS is an 

indirect evaluation of the trabecular bone structure but 

also to the bone strength. Previous studies have dem-

onstrated the added clinical value of TBS [13–20]. It 

has been shown that: (1) TBS is able to discriminate 

subjects with fractures from subjects without fractures, 

matched for age, BMD or both, even after adjusting for 

BMI [13–17]; and (2) TBS can predict major osteo-

porotic fractures as well as BMD, an independent of it 

[18–20]. Nevertheless, daily clinical implications re-

garding the use of TBS are not clearly defined.

We conducted the current study to validate the abil-

ity of TBS to detect all osteoporotic fracture types in an 

Eastern European cohort. In this study, we focused on 

the clinical added values of TBS in combination with the 

BMD in term of sensitivity, specificity, accuracy but al-

so considering the reclassification induced by the use of 

TBS and on the number of subject needed to diagnose.

Materials and methods

Study subjects

We conducted a retrospective, non-random, multi-

centre case-control study. Recruitment of female sub-

jects was performed using the medical record database 

at six centres: The Railway Healthcare Institute of Bel-

grade (Serbia), the Rheumatology Clinic at the Med-

ical University of Sofia (Bulgaria), the Institute for 

Treatment and Rehabilitation in Niska Banja (Serbia), 

the Department of Clinical Physiology and Patho-

logy of Locomotor Apparatus, in Kiev (Ukraine) and 

the «C.I. Parhon» and Elias Hospital clinical facilities, 

Department of Endocrinology, Carol Davila Universi-

ty of Medicine and Pharmacy in Bucharest (Romania). 

During the observation period, between the six centres, 

1762 women ages 30 and older were recruited.

To be included in the study, subjects had to be Cau-

casian, aged between 45 and 85 years, and have a body 

mass index (BMI) between 17 and 35 kg/cm2. To be ful-

ly eligible as a case, the woman had to present with at least 

one low-energy fracture. All types of osteoporotic fracture 

were considered for this study (All OP). Conversely, con-

trols could not have any evidence of any low-energy frac-

ture at any bone site. Individuals were excluded if they (1) 

had undergone any spinal surgery; (2) had any evidence of 

inflammatory changes or arthrosis in the lumbar spine; or 

(3) had three or more non-observable lumbar vertebra; (4) 

have treatments affecting bone metabolism.

Areal bone density at lumbar spine levels L1–L4 

(aBMD) was evaluated with Hologic Discovery and 
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Discovery і GE Prodigy за звичайною рутинною методи-

кою. TBS оцінювали на тому ж рівні, що й МЩКТ, за 

допомогою програми TBS Insight (v1.9.2, Med-IMAPS, 

Франція). Після виключення будь-яких переломів і/або 

ознак наявності серйозного артрозу хребта розраховува-

лися середні значення, окремо для показників МЩКТ 

і TBS на рівні хребців L1–L4. В Університеті Лозанни 

(Швейцарія) на основі анонімного ДРА-сканування із 

засліпленням усіх клінічних параметрів та даних прово-

дили оцінку TBS. Центри були перехресно відкаліброва-

ні щодо отриманих результатів TBS за допомогою спе-

ціально створеного фантому (Med-IMAPS, Франція), 

шо показує п’ять різних значень TBS. Цей калібруваль-

ний зразок складається також із комплекту імітаційних 

м’яких тканин середньою товщиною 17 см із вмістом 

жиру 25%. Після калібрування відмінність між пристро-

ями Prodigy і Hologic за TBS становила в абсолютному 

значенні 0,028. Стандартизацію значень МЩКТ хреб-

та для систем GE-Lunar Prodigy і Hologic Apex було про-

ведено за допомогою рівнянь конвертації Fan et al. [21]. 

Всі значення МЩКТ хребта були стандартизовані для 

системи GE-Lunar Prodigy з використанням наступно-

го рівняння: 

Стандартизована МЩКТ (L1–L4) 

GE-Lunar Prodigy = 1,140  Hologic + 0,037.

Після стандартизації відмінності показників стан-

дартизованої МЩКТ хребта між пристроями Prodigy і 

HOLOGIC становили абсолютну величину 0,026 г/см2. 

Це дослідження було проведено відповідно до чинної 

версії Гельсінської декларації та відповідно до законо-

давства і норм Департаменту охорони здоров’я. Кожно-

му суб’єкту, включеному в дослідження, було забезпече-

но анонімність.

Статистичний аналіз
Усі статистичні аналізи проводилися з викорис-

танням програмного забезпечення MedCalc (v12.3.0, 

http://www.medcalc.be). Міжгрупові відмінності ви-

значалися за допомогою параметричного Т-критерію 

Стьюдента або непараметричного критерію Вілкоксо-

на залежно від закономірності розподілу показників. 

Для оцінки кореляції між різними показниками, що 

вивчалися, використовували кореляційний аналіз Пір-

сона. Для виявлення можливих кореляцій між незалеж-

ними показниками (вік, маса тіла, зріст, ІМТ, МЩКТ 

і TBS) та статусом перелому використовувались одно-

мірні й багатомірні моделі логістичної регресії (різно-

направлені). Далі встановлені значення кожного па-

раметра оцінювали за показником відношення шансів 

(OR, odds ratio), що відображає кожне зниження на од-

не стандартне відхилення, обчислювали ROC-криву й 

площу під нею (AUC); для обох цих показників, OR і 

AUC, були розраховані 95% довірчі інтервали. Відмін-

ності між AUC виявляли за допомогою парних порів-

нянь. Будь-яке значення р < 0,05 вважалося статистич-

но значущим. За допомогою методу дерев класифіка-

ції аналізувалися додаткові клінічні значення МЩКТ 

і TBS. Дерева класифікації були сформовані дворівне-

GE Prodigy densitometers as per routine clinical prac-

tice. TBS was evaluated in the same regions of measure-

ment as those used for aBMD, using the program TBS 

 iNsight® (V1.9.2, Med-Imaps, France). aBMD and TBS 

were calculated as the mean values of the individual mea-

surements for vertebrae L1–L4 after excluding any frac-

tured and/or vertebrae with the presence of severe ar-

throsis. TBS then was assessed by the University of Laus-

anne (Switzerland) based on the anonymized DXA scan, 

blinded to all clinical parameters and outcomes.

Centres were cross-calibrated for TBS using a cus-

tom-made phantom (Med-Imaps, France) which ex-

hibits five different TBS values. This calibration phan-

tom is also composed of a soft tissue kit which mimics 

a mean thickness of 17 cm and fat content of 25%. Af-

ter TBS calibration, differences between Prodigy and 

Hologic devices represents an absolute value of 0.028. 

A standardization on aBMD values (saBMD) has been 

done using conversions equations for GE-Lunar Prod-

igy and Hologic Apex systems proposed by Fan et al. 

[21]. All BMD values have been standardized to GE-

Lunar Prodigy systems using the following equation:

saBMD at L1–L4

GE-Lunar Prodigy = 1.140  Hologic + 0.037.

After standardization, difference in term of saBMD 

between Prodigy and Hologic devices represents an ab-

solute value of 0.026 g/cm2.

This study was conducted in accordance with the 

current version of the Declaration of Helsinki and un-

der the laws and regulations enforced by the Depart-

ment of Health. Each subject enrolled into the study 

was ensured anonymity.

Statistical analysis
All statistical analyses were performed using Med-

Calc software (v12.3.0, http://www.medcalc.be). In-

ter-group differences were identified by means of the 

parametric Student’s T test or the non-parametric Wil-

coxon’s signed-ranks test, depending on the normality 

of parameter distribution. Pearson’s correlation analy-

sis was used to assess correlations between the various 

studied parameters. Univariate and multivariate logis-

tic regression models (with backward variable entry) 

were used to investigate possible correlations between 

independent variables (age, weight, height, BMI, aB-

MD and TBS) and fracture status. The detection value 

for each parameter was further evaluated both by odds 

ratios (OR) — expressed for each decrease of one stan-

dard deviation — and by determining the receiving op-

erator curve (ROC) and area under the ROC (AUC); 

for both these estimates, OR and AUC, 95% confidence 

intervals were calculated. Differences between AUC 

were detected by means of pair-wise comparisons. Any 

p value < 0.05 was considered statistically significant. 

The additional clinical values of aBMD and TBS were 

analyzed via a classification tree approach. This classi-

fication tree was formulated within a two-step process, 

starting with aBMD T-score classification followed by 
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вим методом, починаючи з класифікації Т-показника 

МЩКТ хребта та тертильного розподілу TBS. З погляду 

чутливості, специфічності й точності додаткові клінічні 

значення дерев класифікації обчислювалися на основі 

МЩКТ хребта за Т-критерієм –2,5 і нижнього тертиля 

TBS. Клінічна відтворюваність даної комбінованої мо-

делі порівнювалась з клінічною відтворюваністю вико-

ристання окремо МЩКТ хребта за Т-критерієм –2,5 і 

нижнього тертиля TBS. Класифікаційне покращення 

комбінованої моделі оцінювалося шляхом розрахун-

ку Net Reclassification Index (NRI) [22]. Нарешті, число 

суб’єктів, які потребують додаткової діагностики, оці-

нювали як зворотне значення індексу Youden [23]. 

Результати

Об’єкт дослідження

Із 1762 потенційно відповідних жінок європеоїд-

ної раси 271 жінка з щонайменше одним переломом, 

пов’язаним із остеопорозом, була включена в основну 

групу. Як контрольна група виступали 760 жінок без пе-

реломів. Локалізація остеопоротичних переломів — стег-

нова кістка (7,7%), хребет (41,3%), плечова кістка (13,3%) 

і кістки передпліччя (42,1%). Особи, які мали й не ма-

ли переломів, не відрізнялися за середньою масою ті-

ла (р > 0,3) і ІМТ (p > 0,1), але жінки з переломами бу-

ли вірогідно старшими (p < 0,001) і нижчими на зріст 

(p < 0,001), як подано в табл. 1. 

Крім того, стандартизована МЩКТ хребта і TBS були ві-

рогідно нижчими в пацієнтів із переломами (p < 0,001). Віро-

гідна кореляція від слабкого до помірного ступеня спостері-

галася між TBS і зростом (r = 0,08, р < 0,005), віком (r = –0,34, 

р < 0,001) і стандартизованою МЩКТ хребта (r = 0,47, 

р < 0,001), у той час як між TBS і масою тіла (r = 0,05, р = 0,13) 

або ІМТ (r = –0,09, р < 0,005) її не було виявлено.

Зв’язок між стандартизованою МЩКТ хребта, TBS, 

антропометричними показниками та наявністю 

переломів

З наявністю остеопоротичних переломів були 

пов’язані вік, зріст, стандартизована МЩКТ хребта і TBS 

(табл. 2). Після поправки на вік стандартизована МЩКТ 

хребта і TBS залишалися вірогідними (p < 0,001) з OR на 

SD 1,74 [1,48–2,04] і 1,52 [1,29–1,78] відповідно.

Комбінована модель використання стандартизованої 

МЩКТ хребта і TBS (модель 1, табл. 2) покращує виявлення 

TBS tertile classification. The added clinical value of 

the tree classification approach was evaluated consid-

ering an aBMD T-score of –2.5 and first TBS tertile 

(lowest TBS values) thresholds, in terms of the sensi-

tivity, specificity and accuracy of fracture detection. 

The added clinical value performance of the combined 

model was compared against the clinical performance 

of using an aBMD T-score of –2.5 and the lowest TBS 

tertile, each alone. Classification improvement of the 

combined model was assessed by calculating the Net 

Reclassification Index (NRI) [22]. Finally, the num-

ber of subjects needed to diagnose was evaluated as the 

inverse value of the Youden’s index [23].

Results

Description of the study group

Out of the 1762 potentially-eligible Caucasian 

women recruited, 271 women were deemed eligible 

as cases, exhibiting at least one osteoporosis-relat-

ed fracture; meanwhile, 760 women without fractures 

were deemed eligible as controls. Sites of osteoporotic 

fracture were the hip (7.7%), spine (41.3%), humerus 

(13.3%) and forearm (42.1%). Subjects with and with-

out fractures were no different in mean weight (p > 0.3) 

and BMI (p > 0.1); but women with fractures were old-

er (p < 0.001) and shorter (p < 0.001) as presented Ta-

ble 1. In addition, both saBMD and TBS were signif-

icantly lower in subjects with a fracture (p < 0.001).

Significant weak to moderate correlations were 

observed between TBS and subject height (r = 0.08, 

p < 0.005), age (r = –0.34, p < 0.001) and saBMD 

(r = 0.47, p < 0.001), whereas no correlations were ev-

ident between TBS and weight (r = 0.05, p = 0.13) or 

BMI (r = –0.09, p < 0.005).

Association between sBMD, TBS, 

anthropometric data and the presence 

of the fracture

Age, height, saBMD and TBS were associated with 

the presence of an osteoporotic fracture (Table 2). Af-

ter adjusting for age, saBMD and TBS remained sig-

nificant (p < 0.001), with an OR per SD of 1.74 [1.48–

2.04] and 1.52 [1.29–1.78], respectively.

Combined saBMD and TBS model (Model 1, see 

Table 2) improved fracture detection by 35–43% com-

Контрольна група / Control group
 (n = 760)

Група з переломами / 
All OP group (n = 271) p / p

Вік, роки / Age (years) 61,5±8,7 67,0±8,8 < 0,0001

Маса тіла, кг / Weight (kg) 68,0±10,8 68,2±10,6 ns

Зріст, см / Height (cm) 161,1±6,5 159,6±6,9 0,001

ІМТ, кг/см2 / BMI (kg/m2) 26,2±3,9 26,7±3,7 ns

Стандартизована МЩКТ хреб-
та, г/см2 / saBMD (g/cm2) 1,030±0,165 0,937±0,156 < 0,0001

TBS (–) / TBS (–) 1,223±0,129 1,152±0,118 < 0,0001

Таблиця 1. Характеристика популяції
Table 1. Characteristics of the studied population

Примітка: ns — p > 0,05.
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переломів на 35–43% порівняно з окремим використанням 

стандартизованої МЩКТ хребта і TBS, про що свідчить OR 

(1,93 [1,67–2,23] проти 1,50 [1,27–1,77] і 1,58 [1,32–1,78] від-

повідно). AUC моделі 1 була значимо більшою, ніж AUC для 

стандартизованої МЩКТ хребта (p < 0,01), на той час як ві-

рогідних відмінностей для TBS виявлено не було (p > 0,05).

За результатами багатофакторного аналізу (модель 2) 

кофактори віку, стандартизована МЩКТ хребта і TBS за-

лишалися вірогідними (p < 0,01) для виявлення остеопо-

ротичних переломів. Комбінована модель 2 значно покра-

щила виявлення остеопоротичних переломів (OR = 2,20 

[1,89–2,55]) щодо кожного показника, використаного 

окремо або в моделі 1, що підтверджується вірогідними від-

мінностями (p < 0,001) між їх AUC (табл. 2, рис. 1).

Додаткове клінічне значення поєднання TBS із 

стандартизованою МЩКТ хребта: чутливість, 

специфічність, точність, NRI і NDD

З точки зору можливості клінічного використання 

(дворівневе дерево класифікації) нижній і верхній терти-

лі TBS, отримані в цьому дослідженні, були 1,155 і 1,252 

відповідно. Стандартизована МЩКТ за Т-критерієм 

–2,5 і перший (найнижчий) тертиль TBS були аналогіч-

pared to saBMD or TBS alone as demonstrated by ORs 

(1.93 [1.67–2.23] vs. 1.50 [1.27–1.77] and 1.58 [1.32–

1.78] respectively). The AUC of Model 1 was signi-

ficantly higher than the AUC for saBMD (p < 0.01), 

whereas no significant difference was apparent for TBS 

(p > 0.05).

Using multivariate analysis, age, saBMD and TBS 

cofactors remained significant (p < 0.01) for osteo-

porotic fracture detection (Model 2). The combined 

Model 2 significantly improved osteoporotic fracture 

detection (OR = 2.20 [1.89–2.55]) relative to each pa-

rameter used alone or relative to the Model 1, as shown 

by significant differences (p < 0.001) between their 

AUCs (Table 2; Fig. 1).

Clinical added value of TBS combined with saBMD: 

sensitivity, specifi city, accuracy, 

NRI and NDD

In terms of clinical usability (two-step classification 

tree), the TBS tertile thresholds obtained in this study 

were 1.155 and 1.252 for the lowest and highest ter-

tiles, respectively. An saBMD T-score of –2.5 and first 

(lowest) TBS tertile thresholds were similar in terms 

Модель / Model OR [95% ДI] / OR [95% CI] AUC [95% ДI] / AUC [95% CI] AUC (p) / AUC (p)

Однофакторна / Univariate

Вік / Age 1,88 [1,62–2,18]*** 0.674 [0.645–0.703]*** ns, b

Маса тіла / Weight 1,07 [1,05–1,09] ns 0,506 [0,475–0,537] ns

Зріст / Height 1,26 [1,1–1,45]*** 0,568 [0,538–0,599]*** a, b

ІМТ / BMI 1,14 [0,99–1,31] ns 0,533 [0,502–0,564] ns a, b

Стандартизована МЩКТ /  
saBMD

1,87 [1,59–2,2]*** 0,646 [0,616–0,675]*** a, b

TBS / TBS 1,79 [1,54–2,08]*** 0,663 [0,633–0,692]*** ns, b

Багатофакторна з поправкою на вік / Multivariate age adjustment

Зріст / Height 1,02 [0,87–1,19] ns

Стандартизована МЩКТ / 
saBMD

1,74 [1,48–2,04]***

TBS / TBS 1,52 [1,29–1,78]***

Багатофакторна зі стандартизованою МЩКТ та TBS / Multivariate with saBMD and TBS

Модель 1  / Model 1 1,93 [1,67–2,23]*** 0,681 [0,652–0,710]*** b

Стандартизована МЩКТ / 
saBMD

1,50 [1,27–1,77]***

TBS / TBS 1,58 [1,32–1,87]***

Багатофакторна з віком, стандартизованою МЩКТ та TBS / Multivariate with age saBMD and TBS

Модель 2  / Model 2 2,20 [1,89–2,55]*** 0,722 [0,693–0,749]***

Вік / Age 1,68 [1,43–1,97]***

Стандартизована МЩКТ / 
saBMD

0,59 [1,33–1,89]***

TBS / TBS 1,27 [1,07–1,51]**

Таблиця 2. Відношення шансів на SD і AUC ROC-кривої для однофакторного й багатофакторного аналізів

Примітки: відмінності між AUC багатофакторної моделі 1 та досліджуваними параметрами: a — p < 0,01, ns — p > 0,05; 
відмінності між AUC багатофакторної моделі 2 та досліджуваними параметрами: b — p < 0,001; 

*** — р < 0,0001, ** — р < 0,01, * — р < 0,05, ns — p > 0,05.

Diff erence between AUC of the multivariate model 1 and the tested parameters: a p < 0.01, ns p > 0.05
Diff erence between AUC of the multivariate model 2 and the tested parameters: b p < 0.001

*** p < 0.0001, ** p < 0.01, * p < 0.05, ns p > 0.05
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ні з погляду чутливості (35 проти 39%), специфічності 

(78 проти 80%) й точності (64 проти 66%), як показано 

на рис. 2. Комбінація показників (рис. 2) показала зна-

чне покращення чутливості (+28 і +24% відповідно) й 

точності (+17 і +15% відповідно), що було менш вираже-

не для специфічності (+9 і +7%), порівняно з викорис-

танням окремо стандартизованої МЩКТ за Т-критерієм 

–2,5 й першого (нижнього) тертиля TBS відповідно.

Порівняно з використанням окремо стандартизованої 

МЩКТ хребта і TBS NRI комбінованої моделі станови-

ли +38 і +31% відповідно. Результати NRI показують, що 

при використанні комбінованої моделі 38 % із загальної 

кількості осіб були правильно перекласифіковані додат-

ково до тих, які вже були класифіковані з використанням 

T-критерію –2,5. Серед цих осіб додатково були виявле-

ні особи з переломами, що становило 21% від загальної 

когорти пацієнтів із переломами (57/271). Нарешті, ком-

бінована модель істотно зменшила кількість осіб, які по-

требують додаткової діагностики, з 7,4 і 5,3 для стандар-

тизованої МЩКТ хребта і TBS відповідно до 2 пацієнтів 

для комбінованої моделі. 

Обговорення
У цьому дослідженні ми визначали можливості TBS 

щодо виявлення остеопоротичних переломів у контексті 

багатоцентрової східноєвропейської когорти. Як і очіку-

валося, TBS, а також МЩКТ поперекового відділу хреб-

та виявляли остеопоротичні переломи навіть після по-

правки на вік та/або TBS і стандартизовану МЩКТ хреб-

та (OR TBS = 1,27 [1,07–1,51] проти OR МЩКТ = 1,59 

of sensitivity (35 vs. 39%), specificity (78 vs. 80%) and 

accuracy (64 vs. 66%), as presented in Fig. 2. When 

combined (Fig. 2), a major improvements in sensitiv-

ity (+28 and +24%, respectively) and accuracy (+17 

and + 15%, respectively) were evident with somewhat 

less marked improvement noted for specificity (+9 and 

+7%) relative to isolated performance of the –2.5 aB-

MD T-score threshold and first TBS tertile threshold, 

respectively.

NRI of the combined model were +38 and +31% 

compared with saBMD and TBS alone respectively. 

NRI results indicate that, using the combined model, 

38% of the overall subjects were reclassified correctly 

in addition to those already classified using the –2.5 T-

score threshold. Among those subjects, additional sub-

jects with fracture were detected and represent 21% of 

the overall subjects with fracture (57/271). Finally, the 

combined model decrease significantly the number of 

subjects needed to diagnose to reach 2 patients in com-

parison to 7.4 and 5.3 for saBMD and TBS, respec-

tively.

Discussion
In this study, we investigated the capacity of the 

TBS to detect osteoporotic fractures within the con-

text of a multicentre Eastern European cohort. As ex-

pected, TBS detected osteoporotic fractures as well 

as areal Bone Mineral Density of the lumbar spine, 

even after adjusting for age and/or TBS and saBMD 

(OR TBS = 1.27 [1.07–1.51] vs. OR saBMD = 1.59 

Рисунок 1. AUC як показник ефективності моделі, що 
включає вік, МЩКТ хребта і TBS та МЩКТ хребта або 

TBS окремо
Figure 1. AUC comparison between the best model which 

includes age, aBMD and TBS and aBMD or TBS alone

Рисунок 2. Чутливість, специфічність, точність і NRI викорис-
тання клінічних значень стандартизованої МЩКТ хребта, TBS 
або поєднання стандартизованої МЩКТ хребта і TBS (комбі-
нована модель) на основі порогових значень Т-критерію –2,5 
стандартизованої МЩКТ хребта та нижнього тертиля TBS 
для розподілу пацієнтів. Як показано, у комбінації модель зна-
чно покращила чутливість і точність порівняно зі стандар-
тизованою МЩКТ хребта (приріст виражений у вигляді аб-
солютного значення) або тільки TBS. Натомість підвищення 

специфічності встановлено незначне 

Figure 2. Sensitivity, specifi city, accuracy and NRI of the clinical 
added value of saBMD, TBS or saBMD and TBS combination (Com-
bined Model) using saBMD –2.5 T-score threshold and TBS 1rst ter-
tile threshold for patient discrimination. As presented, the com-
bined model improved signifi cantly the sensitivity and the accu-
racy in comparison with saBMD (gains are express as an absolute 
value) or TBS alone. Whereas, a slight increase was observed on 
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[1.33–1.89]). The correlation between saBMD and 

TBS was moderate (r = 0.44), explaining 19.4% of its 

variance. This correlation level is similar (r = 0.44 vs. 

0.2 < r < 0.6) to levels observed in studies performed 

using the Hologic and GE device series. Even though 

the correlation between saBMD and TBS was moder-

ate in strength, TBS exhibited a significant added val-

ue over saBMD and/or age, in terms of fracture de-

tection. Furthermore, the combination of age, saBMD 

and TBS significantly improved osteoporotic fracture 

detection, as demonstrated by significant differences 

between the AUC of the combined model and those for 

each of the three parameters used alone (p < 0.01). 

Previously published cross-sectional studies [13–

17] have shown that TBS is significantly lower in those 

with a fracture, even after adjusting for age and/or 

BMD and/or BMI [13–17]. In particular, in [15], the 

investigators evaluated TBS detection capability with-

in the OsteoLaus cohort, a population-based survey in-

volving 631 women between 50 and 80 years old. In this 

study, the age-and BMI-adjusted ORs for all osteo-

porotic fracture detection were 1.3 [1.1–1.6] and 1.4 

[1.1–1.7] for spine BMD and spine TBS, respectively. 

More recently, Leib et al. [17] evaluated TBS discrim-

ination-ability in a large US population of non-His-

panic Caucasian women. This study, which dealt with 

all types of osteoporotic fracture, involved 305 subjects 

(mean age 59.7±8.3 years) with fractures and 1877 

(mean age 57.4±7.3 years) controls. The ORs were 

1.24 [1.10–1.41] and 1.36 [1.21–1.53] for TBS and 

BMD, respectively. After adjusting for spine BMD and 

several clinical risk factors, the value of TBS remained 

significant, with an OR of 1.18 [1.02–1.35]. Finally, 

two prospective studies have shown that TBS predicts 

osteoporotic fractures as well as BMD, and indepen-

dently from it, with an OR of 1.17 [1.09–1.25] after 

adjusting for spine BMD and major clinical risk fac-

tors [18], and an OR of 1.34 [1.04–1.73] after adjusting 

for age and prevalent fracture [19]. Results obtained 

in our study corroborate those previously obtained re-

sults. Similar and homogeneous ORs per standard de-

viation decrease were obtained for TBS in our study af-

ter adjusting for age and spine BMD and/or other clin-

ical risk factors [13–20]. This consistency in OR sug-

gests that TBS discrimination performance is partially 

independent of the study protocol, other common pa-

rameters taken into account for osteoporosis diagnosis, 

and the type of DXA device used.

Combining TBS and saBMD in a model (Mo del 1) 

improved fracture detection, since the OR of Mo del 

1 was 1.93 [1.67–2.23]. When an additional age ad-

justment was performed (Model 2), the OR for Mo-

del 2, which incorporated age (p < 0.0001), aBMD 

(p < 0.001) and TBS (p < 0.01), ultimately reached 

2.20 [1.89–2.55]. In both Model 1 and 2, the improve-

ment in fracture detection was significant, when com-

pared against saBMD alone, as demonstrated by sig-

nificant differences between their AUCs (p < 0.001). 

The observed added detection value of TBS over 

spine BMD was in agreement with results obtained in 

[1,33–1,89 ]). Кореляція між стандартизованою МЩКТ 

і TBS була помірною (r = 0,44), пояснюючи 19,4% її дис-

персії. Цей кореляційний зв’язок аналогічний (r = 0,44 

проти 0,2 < r < 0,6) тим даним, що були отримані в се-

рії досліджень, проведених із використанням пристроїв 

Hologic і GE. Навіть при тому, що кореляційний зв’язок 

між стандартизованою МЩКТ хребта і TBS був помір-

ної сили, використання TBS показало суттєву додатко-

ву ефективність порівняно зі стандартизованою МЩКТ 

хребта та/або віком з точки зору виявлення переломів. 

Крім того, поєднання віку, стандартизованої МЩКТ 

хребта і TBS значно покращило виявлення остеопоро-

тичних переломів, що підтверджено вірогідними відмін-

ностями між AUC комбінованої моделі й тими, що отри-

мані для кожного з цих показників окремо (p < 0,01). 

Раніше опубліковані дані перехресних досліджень 

[13–17] показали, що TBS вірогідно нижчий у пацієнтів 

із переломами, навіть після поправки на вік і/або МЩКТ 

і/або ІМТ [13–17]. Зокрема, в [15] дослідники оціни-

ли можливості TBS у виявленні переломів у загально-

національному дослідженні OsteoLaus за участі 631 жін-

ки віком від 50 до 80 років. У цьому дослідженні OR для 

МЩКТ і TBS хребта, зкориговані за віком і ІМТ, були 

1,3 [1,1–1,6] і 1,4 [1,1–1,7] відповідно. Зовсім нещодав-

но Leib et al. оцінювали діагностичну ефективність засто-

сування TBS серед європеоїдних жінок нелатиноамери-

канського походження. У цьому дослідженні, що вивча-

ло всі види остеопоротичних переломів, брали участь 305 

осіб (середній вік 59,7±8,3 року) з переломами і 1877 осіб 

(середній вік 57,4±7,3 року) контрольної групи. OR були 

1,24 [1,10–1,41] і 1,36 [1,21–1,53] для TBS і МЩКТ від-

повідно. Після поправки на МЩКТ хребта і кілька клі-

нічних факторів ризику значення TBS залишалося віро-

гідним з OR 1,18 [1,02–1,35]. Зрештою два проспектив-

них дослідження показали, що TBS передбачає остеопо-

ротичні переломи так само, як МЩКТ, і незалежно від 

неї: після поправки на МЩКТ хребта та основні клініч-

ні фактори ризику OR становить 1,17 [1,09–1,25] [18], а 

після поправки на вік і поширені переломи OR стано-

вить 1,34 [1,04–1,73] [19]. Результати, отримані в нашо-

му дослідженні, підтверджують раніше отримані дані. У 

нашому дослідженні OR для TBS після поправки на вік 

і МЩКТ хребта і/або інші клінічні фактори ризику були 

аналогічні й однорідні [13–20]. Ця узгодженість OR дає 

можливість припустити, що передбачувані можливос-

ті TBS частково залежать від протоколу дослідження, ін-

ших загальних параметрів діагностики остеопорозу й ти-

пу використовуваного пристрою ДРА. 

Поєднання в моделі TBS і стандартизованої МЩКТ 

хребта (модель 1) покращило розпізнавання перелому з то-

го моменту, як OR моделі 1 становив 1,93 [1,67–2,23]. Піс-

ля додаткової поправки на вік (модель 2) OR для моделі 2, 

що включала вік (p < 0,0001), МЩКТ хребта (p < 0,001) і 

TBS (p < 0,01), остаточно становив 2,20 [1,89–2,55]. В обох 

моделях 1 і 2 покращення виявлення переломів було віро-

гідним порівняно з використанням окремо стандартизо-

ваної МЩКТ, що підтверджено вірогідними відмінностя-

ми між їх AUC (р < 0,001). Діагностична перевага TBS над 

МЩКТ хребта була подібною до результатів, отриманих 

у [18]. У цьому ранньому проспективному дослідженні, у 
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[18]. In this earlier prospective study, which involved 

29407 Canadian women, fracture prediction improved 

when spine BMD and TBS were combined, relative 

to fracture prediction with BMD or TBS used alone 

(p < 0.0001). Furthermore, for Model 2, the signifi-

cant improvement was also apparent versus the AUC 

of TBS and age used alone (p < 0.001 and p < 0.001, 

respectively).

From a clinical point of view, combining saBMD 

and TBS makes sense, since aBMD evaluates bone 

quantity whereas TBS assesses bone microarchitectur-

al texture status [9–11], both of which contribute to 

bone strength [3, 4, 7, 12]. Previous studies have yield-

ed two major conclusions about TBS: (1) any corre-

lation between spine BMD and TBS is weak to mod-

erate (from 0.1 to 0.6, depending on the study [13–

20]); and (2) TBS performs as well as spine BMD at 

detecting osteoporotic fractures [1420]. Consequent-

ly, we can argue that using TBS permits us to detect 

different individuals at risk for fracture than BMD. To 

illustrate this last statement, we used a two-step clas-

sification tree (WHO stratification coupled with TBS 

tertile stratification) and evaluated this combination, 

in terms of fracture detection. In this study, sensitivi-

ty, specificity and accuracy of aBMD (with a –2.5 T-

score threshold) and TBS (with a first/lowest tertile 

threshold) were comparable (38 vs. 43%, 76 vs. 78%, 

and 62 vs. 66% for sensitivity, specificity and accura-

cy, respectively).

However, when the –2.5 aBMD T-score and first 

TBS tertile were used together, sensitivity largely im-

proved by 28% relative to the –2.5 aBMD T-score 

threshold to reach 65%. Accuracy and specificity al-

so improved, by 18 and 10%, respectively. These re-

sults corroborate earlier findings [20]. In a previous-

ly-published, population-based Swiss study, sensitiv-

ities of 33.3 and 42.9% and specificities of 74.1 and 

74.6% were observed for aBMD and TBS, respective-

ly. When aBMD and TBS were combined, sensitivity 

rose to 59.5%, which is roughly the sensitivity we ob-

served in the current study (65%). As for ORs, consis-

tency in fracture detection was noted, in terms of both 

sensitivity and specificity, in these two studies, indicat-

ing the stability of TBS detection rates from one study 

to the next. Combination of TBS and aBMD induces 

and NRI of 38% in comparison with aBMD alone.

In addition, in this study we have evaluated the over-

all reclassification induced by the use of TBS in com-

plement to the saBMD. 36% of the overall subjects 

were correctly reclassified as evaluated using the NRI. 

Among these subjects, a major part were subjects with 

fracture. We have also evaluated this gain in terms of 

number of subjects needed to diagnose (NND). The use 

of TBS decrease the NDD to 2. This is an important re-

sult since it has several implications in term of patient 

screening as well as for the health care cost. This first 

results has be confirmed in other cohort and cost-effec-

tiveness of the use of TBS have to be evaluated.

The current study is not without limitations. The 

most relevant is that it was a retrospective  case-control 

якому брали участь 29 407 канадських жінок, прогнозуван-

ня переломів покращилося після об’єднання МЩКТ і TBS 

хребта порівняно з прогнозуванням переломів за МЩКТ 

або TBS, що були використані окремо (р < 0,0001). Крім то-

го, для моделі 2 значне покращення також було отримане 

за AUC порівняно з TBS і віком, використаними окремо 

(р < 0,001 і р < 0,001 відповідно). 

З клінічної точки зору комбінація стандартизованої 

МЩКТ хребта і TBS має сенс, тому що МЩКТ хреб-

та оцінює кількість кісткової маси, а TBS — мікроархі-

тектурний статус кісткової тканини [9–11], тобто оби-

два показники описують міцність кісток [3, 4, 7, 12]. По-

передні дослідження дали можливість зробити два осно-

вні висновки щодо TBS: 1) між МЩКТ і TBS хребта існує 

зв’язок від слабкого до помірного (від 0,1 до 0,6, залежно 

від дослідження [13–20]); 2) показник TBS зарекоменду-

вав себе так само, як МЩКТ хребта, у виявленні остео-

поротичних переломів [14–20]. Отже, можна стверджу-

вати, що використання TBS дозволяє нам краще виявля-

ти осіб із переломами, ніж МЩКТ. Щоб проілюструва-

ти останнє твердження, ми використали дворівневе де-

рево класифікації (стратифікація ВООЗ у поєднанні зі 

стратифікацією TBS за тертильним розподілом) і оціни-

ли цю комбінацію щодо виявлення переломів. У цьому 

дослідженні чутливість, специфічність і точність МЩКТ 

хребта (за T-критерієм –2,5) і TBS (першого/нижньо-

го тертиля) можна було вважати майже однаковими (38 

проти 43%, 76 проти 78% і 62 проти 66% для чутливості, 

специфічності й точності відповідно). Однак при вико-

ристанні комбінації МЩКТ хребта за Т-критерієм –2,5 і 

нижнього тертиля TBS чутливість вірогідно підвищилась 

на 28% порівняно з МЩКТ хребта за Т-критерієм –2,5 та 

досягла 65%. Точність і специфічність також покращи-

лися на 18 і 10% відповідно. Ці результати підтверджу-

ють зроблені раніше висновки [20]. У раніше опубліко-

ваному дослідженні швейцарської популяції спостеріга-

лася чутливість 33,3 і 42,9% і специфічність 74,1 і 74,6% 

для МЩКТ хребта і TBS відповідно. Коли МЩКТ хребта 

і TBS були об’єднані, чутливість зросла до 59,5%, набли-

жаючись до чутливості, яку ми спостерігали в даному до-

слідженні (65%). Що стосується OR, узгодженість у вияв-

ленні переломів, що була відзначена з точки зору чутли-

вості й специфічності в цих двох дослідженнях, вказує на 

стабільність передбачуваних можливостей TBS в одному 

й другому дослідженні. Поєднання TBS і МЩКТ хребта 

індукує зростання NRI до 38% порівняно з самостійним 

використанням МЩКТ хребта.

Крім того, у цьому дослідженні ми оцінили загальну 

рекласифікацію, обумовлену використанням TBS додат-

ково до стандартизованої МЩКТ хребта. 36% від загаль-

ної кількості осіб були правильно класифіковані, що під-

тверджує індекс NRI. Серед цих осіб більшу частину ста-

новили пацієнти з переломами. Ми також оцінили цей 

результат із точки зору кількості осіб, які потребують до-

даткової діагностики (NND). Використання TBS змен-

шило NDD до 2. Це важливий результат, оскільки він має 

кілька наслідків щодо термінів спостереження за пацієн-

тами, а також для оцінки вартості медичних послуг. Пер-

ші результати вже підтверджені іншими дослідженнями, 

очікується економічна оцінка використання TBS.
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study. Hence, we cannot directly imply any causative 

association between low TBS values and osteoporotic 

fractures. However, in [18–20], TBS was demonstrat-

ed to predict osteoporotic fractures both as well as, and 

independent of BMD, validating the causative link be-

tween TBS and osteoporotic fracture incidence. The 

second major limitation directly concerns subject re-

cruitment, as treatments and other diseases potential-

ly impacting bone metabolism were not taken into ac-

count. Consequently, confounding effects upon TBS 

were not considered. Nevertheless, it has been shown 

that, although secondary causes of osteoporosis like 

hyperparathyroidism and rheumatoid arthritis nega-

tively affect TBS (TBS values in these subjects are low-

er than in controls), subjects with fractures still exhib-

it lower TBS than subjects without fractures [24, 25]. 

Similar results have been obtained in glucocorticoid-

treated subjects [26, 27].

In conclusion, the current study confirms previous 

data published on TBS concerning its discriminatory 

power for osteoporosis fracture detection. In a multi-

centre Eastern European cohort, we again have shown 

that combining TBS and BMD dramatically increas-

es the sensitivity and overall accuracy of osteoporot-

ic fracture detection, even after adjusting for age. The 

clinical added value of TBS permitted to decrease the 

number of subject needed to diagnose to 2 in this study. 

This result is very promising for both patient manage-

ment and in term of cost for the health care system if 

confirmed.

Conflict of interest. R. Winzenrieth is a senior sci-

entist at Med-Imaps, Didier Hans is co-owner of the 

TBS patent and has corresponding ownership share in 

Medimaps group. All the others did not have any con-

flicts of interest.

Дане дослідження не обійшлося без обмежень. Най-

більш актуальним є те, що це було ретроспективне до-

слідження «випадок – контроль». Отже, ми не може-

мо передбачити прямий причинний зв’язок між низь-

кими значеннями TBS і переломами, обумовлени-

ми остеопорозом. Однак у [18–20] було показано, що 

TBS передбачає переломи, обумовлені остеопорозом, 

самостійно й незалежно від МЩКТ, що підтверджує 

причинно-наслідковий зв’язок між TBS і схильніс-

тю до остеопоротичних переломів. Друге важливе об-

меження безпосередньо стосується відбору пацієнтів, 

тому що в даному дослідженні не були взяті до уваги 

лікувальні процедури та інші захворювання, що по-

тенційно впливають на кістковий метаболізм. Отже, 

ефект їх впливу на TBS не розглядався. Хоча вторин-

ні причини остеопорозу, такі як гіперпаратиреоз і рев-

матоїдний артрит, негативно впливають на TBS (по-

казники TBS у цих осіб нижче, ніж у контрольній гру-

пі), було показано, що пацієнти з переломами мають 

значимо нижчі показники TBS, ніж особи без пере-

ломів [24, 25]. Аналогічні результати були отримані в 

пацієнтів, які приймають глюкокортикоїди [26, 27]. І 

на завершення відзначимо, що дане дослідження під-

тверджує попередньо опубліковані результати щодо 

прогностичних можливостей TBS у визначенні осте-

опоротичних переломів. У багатоцентровому дослі-

дженні східноєвропейської когорти ми знову показа-

ли, що поєднання TBS і МЩКТ різко підвищує чут-

ливість і загальну точність виявлення остеопоротич-

них переломів, навіть після поправки на вік. У цьому 

дослідженні додаткове використання TBS дозволило 

знизити кількість осіб, які потребують додаткової ді-

агностики, до 2. Цей результат є дуже перспективним 

як для лікування пацієнтів, так і, у разі підтвердження, 

для зменшення витрат системи охорони здоров’я. 
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Оцінка мікроархітектури хребта за допомогою TBS допомагає розрізнити пацієнтів 
з основними остеопоротичними переломами та контрольну групу залежно 
та незалежно від МЩКТ: Східноєвропейське дослідження TBS

Резюме. Метою дослідження була оцінка клінічної 

ефективності моделі, що поєднує показники мінераль-

ної щільності (МЩКТ) і мікроархітектури (TBS) кіст-

кової тканини хребта, щодо виявлення остеопоротич-

них переломів. Східноєвропейське багатоцентрове до-

слідження (Сербія, Болгарія, Румунія, Україна) оціню-

вало роль TBS у рутинній клінічній практиці як допо-

внення до МЩКТ. Усі відскановані дані були отримані 

на денситометрах Hologic Discovery й GE Prodigy зви-

чайним способом, що застосовується в клінічній прак-

тиці. Клінічні значення МЩКТ хребта і TBS для всіх 

типів остеопоротичних переломів (All-OP Fx) додат-

ково були проаналізовані методом двохетапного дере-

ва класифікації (МЩКТ супроводжувалось аналізом 

тертилів TBS). Були визначені чутливість, специфіч-

ність і точність виявлення переломів, а також був роз-

рахований Net Reclassification Index (NRI). Досліджен-

ня включало 1031 жінку віком 45 років і старше з різ-

них країн Східної Європи. Клінічні центри були пе-

рехресно відкалібровані за МЩКТ і TBS. Як і очіку-

валось, мінеральна щільність кісткової тканини хреб-

та і TBS корелювали помірно (r2 = 0,19). Показник по-

ширеності для всіх типів остеопоротичних перело-

мів (All-OP Fx) становив 26%. Пацієнти з перелома-

ми мали значимо нижчі показники TBS і МЩКТ хребта, ніж 

особи без переломів (p = 0,01). Показник TBS асоціювався з 

наявністю переломів навіть після поправки на вік і МЩКТ 

хребта з OR (odds ratio) 1,27 [1,07–1,51]. Показники МЩКТ 

хребта за Т-критерієм –2,5 і нижче та TBS нижнього терти-

ля були подібні з погляду чутливості (35 проти 39%), специ-

фічності (78 проти 80%) і точності (64 проти 66%). Комбіна-

ція МЩКТ хребта і TBS приводила до значного підвищення 

чутливості (+28%) і точності (+17%) порівняно з використан-

ням тільки МЩКТ хребта, у той час як специфічність покра-

щувалась помірно (+9%). Загальний коефіцієнт ефективнос-

ті комбінації, визначений за допомогою NRI, становив 36%. 

Поєднане застосування МЩКТ хребта і TBS істотно зменши-

ло кількість суб’єктів, які потребують додаткової діагностики 

МЩКТ, із 7 до 2. Ми показали, що в східноєвропейській ко-

горті використання TBS як доповнення до МЩКТ хребта до-

зволяє правильно класифікувати більше ніж третину з усіх па-

цієнтів. Крім того, кількість осіб, які потребують додаткової 

діагностики, зменшилась до 2. Щоб оцінити вигоду викорис-

тання TBS для системи охорони здоров’я, необхідно провести 

додаткові економічні дослідження. 

Ключові слова: остеопоротичний перелом, мінеральна 

щільність кісткової тканини, оцінка трабекулярної кісткової 

тканини, мікроархітектура кістки.
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Evaluating spine micro-architectural texture (via TBS) discriminates major osteoporotic 
fractures from controls both as well as and independent of site matched BMD: 
the Eastern European TBS study

Summary. The aim of the study was to assess the cli-

nical performance of the model combining areal bone 

mineral density (aBMD) at spine and microarchitecural 

texture (TBS) for the detection of the osteoporo tic frac-

ture. The Eastern European Study is a multicenter study 

(Serbia, Bulgaria, Romania and Ukraine) evaluating the 

role of TBS in routine clinical practice as a complement 

to aBMD. All scans were acquired on Holo gic Disco-

very and GE Prodigy densitometers in a routine clini-

cal manner. The additional clinical values of aBMD and 

TBS were analyzed using a two steps classification tree 

approach (aBMD followed by TBS tertiles) for all type 

of osteoporotic fracture (All-OP Fx). Sensitivity, specifi-

city and accuracy of fracture detection as well as the Net 

Reclassification Index (NRI) were calculated. This study 

involves 1031 women subjects aged 45 and older recrui-

ted in east European countries. Clinical centers were 

cross-calibrated in terms of BMD and TBS. As expe cted, 

areal BMD (aBMD) at spine and TBS were only mo-

derately correlated (r2 = 0.19). Prevalence rate for All-

OP Fx was 26%. Subjects with fracture have significant 

lower TBS and aBMD than subjects without fracture (p < 0.01). 

TBS remains associated with the fracture even after adjustment 

for age and aBMD with an OR of 1.27 [1.07–1.51]. When using 

aBMD T-score of –2.5 and the lowest TBS tertile thre sholds, 

both BMD and TBS were similar in terms of sensitivity (35 vs. 

39%), specificity (78 vs. 80%) and accuracy (64 vs. 66%). aB-

MD and TBS combination, induced a significant improvement 

in sensitivity (+28%) and accuracy (+17%) compared to aBMD 

alone whereas a moderate improvement was observed in terms 

of specificity (+9%). The overall combination gain was 36% as 

expressed using the NRI. aBMD and TBS combination decrease 

significantly the number of subjects needed to diagnose from 7 

for aBMD alone to 2. In a multicentre Eastern European co-

hort, we have shown that the use of TBS in addition to the aB-

MD permit to reclassified correctly more than one-third of the 

overall subjects. Furthermore, the number of subjects needed to 

diagnose fell to 2 subjects. Economical stu dies have to be per-

formed to evaluate the gain induced by the use of TBS for the 

healthcare system.

Key words: Osteoporotic fracture, Bone mineral density, Tra-

becular bone score (TBS), Bone microarchitecture.
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Introduction
Trabecular Bone Score (TBS iNsight v2.1, Med-

Imaps, France) is an index of bone microarchitec-

tural texture extracted from antero-posterior spine 

DXA.

Normative data for TBS are already published for 

French and US non-Hispanic White women elsewhere 

[1]. It has been observed that TBS values for all lum-

bar vertebral combinations decreased significantly with 

age. There was a linear decrease of 16.0 % (–2.47 and 

–2.58 T-score for US and French data) in TBS at L1–

L4 between 45 and 90 yr of age. Microarchitectural loss 

rate increased after age 65 by 50 % (0.004 to 0.006) in 

both data set. The changes we observed in these Ame-

rican women are similar to that reported for a French 

population of white women (r2 = 0.99). However, no 

data exist concerning TBS in men.

Objective
In this cross-sectional analysis from two facilities in 

Ukraine and Spain, we have investigated the age-rela-

ted changes of the lumbar vertebrae microarchitecture 

assessed by TBS in a cohort of Caucasian men.
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Введение
Показатель качества трабекулярной костной ткани (TBS 

iNsight v2.1, Med-Imaps, Франция) характеризует микроар-

хитектуру костной ткани при анализе денситометрическо-

го изображения поясничного отдела позвоночника в пере-

дне-задней проекции.

На сегодняшний день опубликованы нормативные дан-

ные показателя качества трабекулярной костной ткани 

(TBS) у женщин европеоидной расы (за исключением ла-

тиноамериканок) Франции и США [1]. В данных публика-

циях отмечено, что показатель TBS (на уровне различных 

тел позвонков поясничного отдела позвоночника и их ком-

бинации) существенно снижается с возрастом. Наблюдает-

ся линейное снижение показателя TBS (L1–L4) на 16 % (Т-

показатель –2,47 и –2,58 у женщин США и Франции со-

ответственно) в возрасте от 45 до 90 лет. Скорость потери 

микроархитектуры костной ткани у женщин в возрасте 65 

лет и старше в обеих представленных выборках увеличива-

ется до 50 % (0,004 и 0,006 соответственно). Изменения, вы-

явленные у американских женщин, подобны тем, что бы-

ли отмечены у француженок европеоидной расы (r2 = 0,99). 

Тем не менее данные о показателе TBS у мужчин пока от-

сутствуют.
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Цель. В данном перекрестном анализе двух выборок 

Украины и Испании мы изучали изменение микроархи-

тектуры костной ткани с возрастом на уровне тел позвон-

ков поясничного отдела позвоночника с помощью оценки 

показателя TBS у мужчин европеоидной расы. 

Объект и методы

Популяция

Группу обследованных пациентов составили мужчины, 

выбранные из баз денситометрических данных двух раз-

личных клинических центров: 

— CETIR Group Mèdic, Барселона, Испания;

— отделение клинической физиологии и патологии опор-

но-двигательного аппарата ГУ «Институт геронтологии имени 

Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», Украинский научно-ме-

дицинский центр проблем остеопороза,  г. Киев, Украина.

Данные мужчин были внесены в общий список пациен-

тов, возраст которых составлял от 40 до 90 лет. Среди паци-

ентов двух центров была создана когорта из 368 мужчин евро-

пеоидной расы с использованием нормативных данных про-

токола (Men-Study protocol.doc). Диапазон значений индек-

са массы тела (ИМТ) был широким (от 17 до 36 кг/м2). Па-

циенты с высоким ИМТ были исключены в связи с тем, что 

не представляли собой практически здоровых пациентов. 

Пациенты были разделены на пять групп в зависимости от 

возраста — 40–50, 50–60, 60–70, 70–80, 80–90 лет — с мини-

мальным количеством пациентов 25 в каждой группе.

Методы

Минеральную плотность костной ткани (МПКТ) на уров-

не поясничного отдела позвоночника определяли с помощью 

двух рентгеновских двухфотонных абсорбциометров (Prodigy 

и iDXA, GE-LUNAR, Madison, WI, США). Проводили оцен-

ку изображений в передне-задней проекции. МПКТ оцени-

вали на уровне L1–L4. Показатель TBS оценивали на том же 

уровне, на котором проводилась оценка МПКТ, с помощью 

программы TBS V2.1.0.2 (Med-Imaps). Показатель TBS рас-

считывался как среднее значение измерения каждого тела 

позвонка и их комбинации от L1 до L4.

Показатель TBS в двух центрах был перекрестно калибриро-

ван с помощью уравнения линейной регрессии. Центр в Барсе-

лоне был перекрестно калибрирован с центром в Киеве.

У каждого пациента оценивались данные персональных 

карт и денситометрического обследования: клинические 

параметры, описанные в нормативных данных протокола 

(Men-Study protocol.doc), возраст, масса, рост и ИМТ па-

циента, МПКТ каждого тела позвонка и их комбинации 

от L1 до L4. Каждый набор клинических данных, денси-

тометрических показателей и показатель TBS вносились 

в файл Excel. Все данные представленных пациентов ано-

нимно были включены в исследование.

Статистический анализ
Статистический анализ каждой возрастной группы 

проводили с помощью программ Medcalc и Excel. Опи-

сательную статистику проводили для характеристик об-

следуемой группы. Связь между постоянными перемен-

ными оценивалась с помощью коэффициента корреля-

Patient & methods

Population

The population of study was constituted from data-

bases of two densitometer systems from two different 

clinical centers. The men subjects were selected in lists 

of patients from:

— Cetir Group Mèdic, Barcelona, Spain;

— Department of Clinical Physiology & Pathology 

of Locomotor Apparatus, D.F. Chebotarev Institute of 

Gerontology NAMS, Ukraine and Ukrainian Scienti-

fic-Medical Center for the Problems of Osteoporosis, 

Kiev, Ukraine.

With age ranged between 40 and 90 years. From 

these two centers a cohort of 368 White European 

Caucasian men was created using the normative data 

protocol (MEN-Study protocol.doc). A wide range 

of BMI was studied from 17 to 36 kg/m2. Subjects 

with higher BMI were excluded because they did not 

represent a normal patient. Participants were divid-

ed into five groups by decade: 40–50, 50–60, 60–

70, 70–80, 80–90 with a minimum of 25 subjects per 

decade.

Method

BMD was evaluated with two DXA fan-beam bone 

densitometers (a Prodigy and a iDXA, GE-LUNAR, 

Madison, WI, USA) at spine. Antero-Posterior (AP) 

spine acquisitions were used. BMD assessment was do-

ne at L1–L4. TBS was evaluated in the same regions of 

measurement as those used for BMD using TBS Clini-

cal Data analyzer V2.1.0.2 (Med-Imaps). TBS was cal-

culated as the mean value of the individual measure-

ments for each vertebra and their combinations from 

L1 through L4.

The two centers were cross calibrated for TBS us-

ing a linear regression equations. The center of Bar-

celona was cross-calibrated to the Kiev center.

For each subject, the following parameters were de-

termined from patient files and records of the DXA 

 exam: clinical records as described in the normative 

data protocol (MEN-Study protocol.doc), patient age, 

weight, height and body mass index (BMI), BMD, for 

each vertebra and their combinations from L1 through 

L4. Each set of clinical data, DXA measurements and 

the TBS were imported into an Excel file. All data from 

these subjects were first anonymized before inclusion 

in the study.

Statistical Analysis
Statistical analysis was carried out by age group 

using Medcalc and Excel softwares. Descriptive sta-

tistics were performed in order to characterize the 

population of study. Association between continu-

ous variables was assessed by Pearson's correlation 

coefficient. Age-related curves for TBS were crea-

ted using Excel solver and multiple regressions. The 

generalized reduced gradient approach was used 

which is a non linear optimization algorithm. The 

end point of the optimization was to minimized the 



22  № 3 (15), 2014Біль. Суглоби. Хребет,   ISSN 2224-1507

Новітні досягнення / Latest Developments

ции Пирсона. Построение кривых показателя TBS в за-

висимости от возраста проводили с помощью программы 

Excel и множественной регрессии. Использовался генера-

лизованный подход приведенного градиента, являющий-

ся алгоритмом нелинейной оптимизации. Конечной точ-

кой оптимизации являлась минимизация суммы ошибок 

в квадрате между данными и прогнозируемыми значени-

ями. Значение р < 0,05 являлось статистически достовер-

ным. 

Результаты
Была создана база данных 368 мужчин в возрасте от 40 

до 90 лет (табл. 1).

Показатели МПКТ и TBS на уровне L1–L4 почти слабо 

коррелировали с ИМТ (r = 0,16 и r = 0,22). Показатель TBS 

на уровне L1–L4 слабо коррелировал с массой тела (r = 0,1) 

и ростом (r = 0,03), в то время как более высокая корреляция 

была обнаружена с показателем МПКТ (r = 0,3 и r = 0,2).

Показатель TBS на всех уровнях обследуемых тел по-

звонков поясничного отдела позвоночника достоверно 

снижался с возрастом (рис. 1). Также показатель TBS на 

различных уровнях комбинации (L1, L2, L3, L4) достовер-

но снижался у мужчин с возрастом. 

sum of the squarred errors between data and predic-

ted values. FA P-value < 0.05 was considered statis-

tically significant.

Results
A database of 368 men aged 40 to 90 years was cre-

ated (table 1).

TBS and BMD values at L1–L4 were poorly corre-

lated with BMI (r = 0.16 and r = 0.22). TBS was poor-

ly correlated with weight (r = –0.1) and height (0.03) 

whereas higher correlations were obtained for BMD 

(r = 0.3 and r = 0.2).

TBS values obtained for all lumbar vertebral combi-

nations decreased significantly with age (fig. 1, at L1–

L4 for men and women). TBS values obtained for all 

lumbar vertebral combinations (L1, L2, L3, L4) de-

creased significantly with age in men.

There was a linear decline of 13.5 % (–1.75 T-score) 

in TBS at L1–L4 between 40 and 90 years of age in 

men whereas a decline of 16.7 % (~–2.58 T-score) 

was observed in women (Dufour et al., OI 2012). Con-

versely to women, it seems that there is no modification 

of TBS decline rate after 65 years in men.

Возраст, лет 
Age, year

Количество 
пациентов
 Nb subjects

Средний 
возраст, лет
Middle age, 

year

Рост, см
Height, cm

Масса, кг
Weight, кg

ИМТ, кг/м2

BMI, кg/m2

МПКТ L1–L4, 
г/см2

BMD L1–L4, 
g/cm2

TBS L1–L4 

40–50 74 45,7 ± 3,1 177,4 ± 6,7 77,4 ± 10,7 24,6 ± 3,0 1,162 ± 0,160 1,379 ± 0,115

50–60 111 54,5 ± 2,9 174,0 ± 7,4 76,0 ± 11,2 25,2 ± 3,2 1,159 ± 0,142 1,353 ± 0,118

60–70 80 65,0 ± 3,1 172,1 ± 6,5 74,6 ± 10,0 25,2 ± 2,9 1,147 ± 0,140 1,292 ± 0,121

70–80 74 75,2 ± 2,6 168,3 ± 7,7 73,5 ± 8,3 26,0 ± 2,9 1,162 ± 0,162 1,260 ± 0,100

80–90 29 83,8 ± 2,4 166,6 ± 8,5 71,4 ± 8,6 25,8 ± 3,1 1,126 ± 0,137 1,257 ± 0,118

40–90 368 58,3 ± 14,9 173,0 ± 8,0 75,5 ± 10,2 25,2 ± 3,0 1,163 ± 0,150 1,330 ± 0,130

Таблица 1. Демографические, антропометрические и денситометрические характеристики обследованных пациентов
Table 1. Description of the overall cohort. Data are presented as mean ± standard derivation

Рисунок 1. Показатель TBS на уровне L1–L4 у мужчин и женщин европеоидной расы
Figure 1. TBS age related curve in European men and women at spine L1–L4
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У мужчин в возрасте от 40 до 90 лет наблюдалось ли-

нейное отклонение показателя TBS на уровне L1–L4 на 

13,5 % (Т-показатель ~ –1,75), в то время как у женщин — 

на 16,7 % (Т-показатель ~ –2,58) (Dufour et al., OI 2012). В 

отличие от женщин у мужчин не выявлено модифициро-

ванного снижения темпа показателя TBS после 65 лет.

Выводы
В данном исследовании впервые представлены кривые 

изменения показателя TBS на уровне поясничного отдела 

позвоночника у мужчин европеоидной расы. 

Изменение показателя TBS на уровне поясничного от-

дела позвоночника отражает возраст-зависимое измене-

ние микроархитектуры костной ткани позвоночника. 

В возрасте 40–65 лет отклонение показателя TBS у муж-

чин и женщин европеоидной расы (р = 0,8) оказалось ана-

логичным. После 65 лет отклонение показателя TBS до-

стоверно более выражено у женщин по сравнению с муж-

чинами (р < 0,01). 

Данное исследование подтверждает необходимость ис-

пользования гендерных референтных данных.

Conclusion

— This study established for the first time TBS age 

related curve in European men at lumbar spine.

— The decrease seen in lumbar TBS reflects 

age-related micro-architecture texture changes at 

spine.

— Within 40-65 age range, similar TBS decline was 

observed in both European Caucasian men and wo-

men (p = 0.8). After 65, TBS decline rate is significant-

ly higher for women than for men (p < 0.01).

— This study confirms the need for using gender 

dedicated reference data.
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Дефіцит вітаміну D (ДВD) є актуальною пробле-

мою сьогодення. Його частота в країнах світу відріз-

няється. Так, серед дорослого населення Європи тяж-

кий дефіцит вітаміну D реєструється з частотою від 2 

до 30 % випадків, проте ця цифра зростає до 75 % і ви-

ще в людей старечого віку та серед пацієнтів хоспісів 

[1–3]. Згідно з оцінками, зробленими в США, Канаді 

та Європі, 20–100 % літніх людей, які проживають са-

мостійно, мають гіповітаміноз вітаміну D [1, 4]. У 18 % 

жінок, які приймають остеотропні препарати, діагнос-

тують дефіцит вітаміну D [5]. Ризик недостатності та 

дефіциту вітаміну D є високим не тільки в людей літ-

нього та старечого віку, а й серед дітей та осіб молодого 

й середнього віку. Так, дослідження, проведені в Гре-

ції та Польщі, виявили, що середній рівень 25(OH) ві-

таміну D у сироватці крові грудних дітей та їх матерів 

перебуває в межах його дефіциту [6, 7]. В Україні час-

тота дефіциту вітаміну D становить 81,8 % серед дорос-

лого населення та 88,5 % у дітей шкільного віку [8, 9].

Безліч досліджень показали, що дефіцит та недо-

статність вітаміну D не тільки негативно впливають на 

опорно-руховий апарат, але й є чинником ризику роз-

витку низки гострих і хронічних захворювань, у тому 

числі інфекційних, автоімунних, серцево-судинних, 

цукрового діабету 1-го та 2-го типу, декількох видів ра-

ку, нейрокогнітивних розладів і психічних захворю-

вань, а також інших станів, таких як безплідність або 

патологічний перебіг вагітності та пологів [10, 11].

Тому сьогодні іде пошук ефективних методів бо-

ротьби з дефіцитом вітаміну D. У 2013 р. групою екс-

пертів із проблеми дефіциту вітаміну D було розробле-

но та затверджено перші методичні рекомендації для 

країн Центральної Європи, у яких були обґрунтовані 

терапевтичні та профілактичні дози препаратів вітамі-

ну D [12]. Але, крім застосування лікарських середни-

ків, у світі використовують й інші шляхи боротьби з де-

фіцитом вітаміну D, зокрема фортифікацію.

Фортифікація — це насичення продуктів нутрієн-

тами (одним або більше), що, як правило, містяться в 

ньому, з метою запобігання їх дефіциту або для його 

корекції. Найчастіше фортифікують вітаміном D мо-

лочні продукти (молоко, сир, йогурт), апельсиновий 

сік, хліб, маргарин, готові сніданки зі злакових.

Іншим шляхом підвищення рівня вітаміну D у про-

дуктах тваринного походження є додаткове його при-

значення в корм. Так, вигодовування тварин їжею, зба-

гаченою вітаміном D, веде до підвищення його рівня в 

свинині та курятині, а також до збільшення його вміс-

ту — іноді навіть в три рази — у яйцях [13, 14]. Анало-

гічно зростає рівень вітаміну D у рибі (до 10 %) при го-

дуванні її кормом, фортифікованим вітаміном D [15].

В останні роки з’явилися публікації, що доводять 

ефективність ультрафіолетового опромінення в збага-

ченні деяких продуктів вітаміном D [16, 17]. Так, вміст 

вітаміну D в УФ-опромінених грибах є відносно ста-

більним при заморожуванні та не втрачається при при-

готуванні страв та їх зберіганні [18]. 

Для дослідження ефективності фортифікованих 

продуктів у боротьбі із ДВD були проведенні рандо-

мізовані контрольовані клінічні спостереження різної 

тривалості. Як критерії ефективності та безпеки при-

йому фортифікованого продукту найчастіше вико-

ристовували маркери кісткового метаболізму, рівень 

25(ОН) вітаміну D (25(OH)D), інтактного паратгормо-

ну (іПТГ) та кальцію в сироватці крові. Більшість до-

сліджень тривали від трьох до 12 тижнів та проводи-
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лися протягом зимових місяців, коли синтез вітаміну 

D в шкірі є низьким та не впливає на рівень  25(OH)D 

у сироватці крові. Було тільки два дослідження, що 

тривали 24 місяці. Як правило, у спостереженнях бра-

ли участь добровольці обох статей віком 18–87 років. 

У двох дослідженнях, що тривали 24 місяці, вивча-

ли ефективність фортифікованого молока: у першому 

спостереженні серед жінок у постменопаузальному пе-

ріоді [19] добова доза вітаміну D становила 10 мкг/добу, 

а в другому — 20 мкг/добу у чоловіків 50–84 років [20]. 

В обох дослідженнях спостерігалося зростання рівня 

25(ОН)D у сироватці крові на 25 та 4,7 % відповідно. 

Слід зазначити, що в дослідженні R.M. Daly та спів-

авт. спостерігали зниження вмісту 25(OH)D на 20 % у 

контрольній групі. 

У спостереженні B. Nikooyeh та співавт. пацієнти 

із цукровим діабетом приймали фортифікований йо-

гурт (добова доза вітаміну D становила 25 мкг/д). Рі-

вень 25(OH)D у сироватці крові через 12 тижнів зріс на 

75 %, а в контрольній групі зменшився на 10,6 %. Крім 

того, у хворих спостерігалося покращання глікемічно-

го статусу. Комплайєнтність була високою, побічних 

явищ не спостерігалося [21].

Також проводилося вивчення ефективності форти-

фікації сиру. Зупинимося на двох відомих восьмитиж-

невих дослідженнях, що проводилися протягом зимо-

вих місяців. У спостереженні J.L. Johnson та співавт. 

призначення фортифікованого сиру (добова доза віта-

міну D 15 мкг/д) добровольцям віком понад 60 років 

призвело до зниження рівня 25(OH)D у сироватці кро-

ві на 8,7 %. 5 осіб достроково завершили досліджен-

ня через смакові якості продукту, гастроентерологічні 

розлади та за медичними показаннями [22]. Негатив-

ний результат автори пояснюють невисокою дозою ві-

таміну D та вищою добовою кількістю сиру, яку при-

значали, — 85 г при добовій нормі 30 г.

У дослідженні D. Wagner та співавт. призначен-

ня фортифікованого сиру (добова доза вітаміну D 

700 мкг/добу) здоровим добровольцям 30–60 років 

сприяло зростанню вмісту 25(ОН)D на 120 %, знижен-

ню рівня іПТГ та не впливало на рівень кальцію у си-

роватці крові. Усі учасники завершили дослідження, 

побічних явищ не спостерігалося [23].

У зв’язку з лактазною недостатністю, низьким рів-

нем вживання молочних продуктів у деяких країнах 

вчені почали розглядати інші продукти харчування 

як можливі середники для фортифікації вітаміном D. 

Проведені два плацебо-контрольовані досліджен-

ня показали ефективність фортифікації апельсиново-

го соку (добова доза вітаміну D 25 мкг/100 мл). Так, у 

спостереженні R.M. Biancuzzo вживання апельсино-

вого соку, фортифікованого вітамінами D
2
 та D

3
, про-

тягом 11 тижнів сприяло підвищенню рівня 25(ОН)D 

у сироватці крові на 67,1 та 71,5 % відповідно [24]. У 

спостереженні V. Tangpricha та співавт. прийом фор-

тифікованого апельсинового соку протягом 12 тижнів 

сприяв підвищенню вмісту 25(ОН)D у сироватці кро-

ві на 150 % [26]. Рівень іПТГ у сироватці крові знизив-

ся лише в останньому дослідженні. Побічних явищ не 

повідомлялося в обох спостереженнях, рівень кальцію 

залишався в межах норми. Таким чином, фортифіка-

ція апельсинового соку вітаміном D у дозі 25 мкг/добу 

є ефективним та безпечним методом боротьби з ДВD.

Інший немолочний продукт, на який звернули свою 

увагу науковці, — гриби. Вітамін D
2
 з лісових грибів 

добре всмоктується і є біодоступним для людини [26]. 

P. Urbain та співавт. провели дослідження ефективнос-

ті вживання УФ-опромінених грибів (тижнева доза ві-

таміну D
2
 становила 700 мкг). Добровольці прийма-

ли збагачений продукт у супі. Тривалість досліджен-

ня становила 5 тижнів. Було відзначено підвищення 

рівня 25(OH)D у сироватці крові на 50 %. Вірогідних 

змін з боку рівня іПТГ та кальцію в сироватці не від-

значалося. Обмеженням цього дослідження була ма-

ла кількість учасників та висока тижнева доза вітамі-

ну D [26]. 

Фортифікований хліб також може служити добрим 

джерелом вітаміну D у зв’язку з його загальним спожи-

ванням. Проведене V. Mocanu et al. дослідження по-

казало, що щоденне вживання фортифікованого хліба 

(добова доза вітаміну D — 125 мкг) протягом 12 місяців 

у людей літнього віку веде до вірогідного підвищення 

рівня 25(ОН)D у сироватці крові з 28,5 ± 10,8 нмоль/л 

до 125,6 ± 38,8 нмоль/л та вірогідного збільшення 

МЩКТ на рівні поперекового відділу хребта та про-

ксимального відділу стегнової кістки (p < 0,001). Об-

меженням зазначеного дослідження була відсутність 

контрольної групи [27]. 

На сьогодні відоме лише одне плацебо-контрольо-

ване спостереження, у якому досліджували ефектив-

ність фортифікованого житнього та пшеничного хліба 

(добова доза вітаміну D
3
 10 мкг) [28]. Через три тижні в 

добровольців спостерігалося зростання рівня 25(ОН)D 

у сироватці крові на 59–65 %, а в контрольній групі 

відзначалося його зниження на 1,2 %. 

На сьогодні проведено два метааналізи з вивчен-

ня ефективності фортифікованих продуктів. У першо-

му метааналізі O’Donnell проаналізував наукові робо-

ти за період із 1966 по 2006 рік [29]. Автори відібрали 11 

рандомізованих плацебо-контрольованих досліджень 

(1281 учасник) із тривалістю спостережень від 3 тиж-

нів до 24 місяців. Групи обстежених за віком були та-

кими: 2 — в осіб молодого віку, 1 — у жінок премено-

паузального періоду, 8 — у людей літнього та старечого 

віку, 4 — із низьким рівнем 25(OH)D у сироватці кро-

ві. Добова доза вітаміну D у продуктах коливалася від 

228 до 1000 МО. 

У 10 з 11 рандомізованих плацебо-контрольова-

них досліджень відзначався позитивний ефект форти-

фікації продуктів, що призводив до підвищення рів-

ня 25(ОН)D у сироватці крові на 15–40 нмоль/л. Біль-

шість досліджень (7 спостережень) використовува-

ли для фортифікації 10 мкг вітаміну D. Краща відпо-

відь на продукт спостерігалася в пацієнтів із низьким 

вихідним рівнем 25(ОН)D у сироватці крові та вищою 

дозою вітаміну D, обраною для фортифікації.

У метааналізі L.J. Black та співавт. оцінювали ефек-

тивність фортифікації продуктів вітаміном D серед до-

рослих різного віку, виключаючи осіб, які прожива-

ють у будинках для людей літнього віку чи хоспісах 



26  № 3 (15), 2014Біль. Суглоби. Хребет,   ISSN 2224-1507

Оригінальні статті / Original Articles

[30]. Було опрацьовано 441 публікацію, із них відібра-

но 16 рандомізованих плацебо-контрольованих дослі-

джень. У 14 спостереженнях відзначено позитивний 

вплив фортифікованих продуктів на рівень 25(OH)D 

у сироватці крові. Неоднорідність вибірки була висо-

кою (P = 0,0001, I2 = 89 %), вона пояснюється відмін-

ностями в дозі вітаміну D, різною географічною ши-

ротою (від 3 до 60°) та базовим рівнем 25(OH)D у си-

роватці крові (24,0–83,6 нмоль/л). При поєднанні 

всіх результатів (кількість обстежених становила 1513 

осіб; 767 — основна група, 746 — плацебо) було вияв-

лено, що при застосуванні для фортифікації дози віта-

міну D 11 мкг/добу (коливання від 3 до 25 мкг) рівень 

25(ОН)D у сироватці крові збільшується на 

19,4 нмоль/л (95% довірчий інтервал (ДІ): 13,9–24,9), 

що відповідає 1,2 нмоль/л (95% ДІ: 0,72–1,68) для кож-

ного використаного 1 мкг вітаміну D.

Також L.J. Black та співавт. відзначили, що кращий 

результат спостерігався в тих дослідженнях, у яких для 

фортифікації використовували більше ніж 10 мкг віта-

міну D на добу, при вихідному рівні 25(ОН)D у сиро-

ватці крові добровольців нижче від 50 нмоль/л та в кра-

їнах, що знаходилися вище 40° географічної широти. 

Таким чином, проведені метааналізи підтверджують 

безпечність та ефективність фортифікованих продук-

тів у корекції та лікуванні ДВD, що дозволяє їх впрова-

джувати на загальнодержавному рівні.

Значне поширення ДВD серед населення Украї-

ни обумовило створення продуктів, збагачених віта-

міном D. Завдяки тісній співпраці ДУ «Інститут ге-

ронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» 

з Національним університетом харчових техноло-

гій було створено робочу групу, у яку ввійшли проф., 

д.м.н. В.В. Поворознюк, проф., д.т.н. В.Ф. Доцен-

ко, д.м.н. Н.І. Балацька, к.м.н. Л.Л. Синєок, доцент, 

к.т.н. А.В. Гавриш, доцент, к.т.н. В.В. Цирульнікова, 

к.м.н. Ю.В. Гавалко, О.В. Бортнічук, А.С. Мусієнко, 

В.Я. Муц, та було розроблено перший в Україні форти-

фікований хліб. Вибір продукту був обумовлений його 

широким споживанням. Окрім звичайних компонен-

тів, до складу фортифікованого хліба увійшли молоч-

ний продукт, лецитин, рослинна олія, пшеничні ви-

сівки та вітамін D (добова доза — 1000 МО холекальци-

феролу). Тісто готували традиційним — безопарним — 

способом. Вироби формували вручну, тривалість бро-

діння тіста становила 180 хвилин при t = 30±2 °С, ви-

стоювання вели до готовності при t = 30–32 °С і від-

носній вологості 75–80 %. Випікали хліб формо-

вий у пекарській шафі UNOX при t = 200–205 °С 

протягом 30–35 хвилин.

Для дослідження ефективності фортифікованого 

хліба було проведено два клінічних його випробування 

у відділі клінічної фізіології та патології опорно-рухо-

вого апарату ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Че-

ботарьова НАМН України». Перше дослідження бу-

ло пілотним та мало на меті виявити, чи впливає фор-

тифікований хліб (25 мкг холекальциферолу на добу) 

на рівень 25(ОН)D у сироватці крові, а також дослі-

дити його смакові якості та виявити його можливі по-

бічні явища. Друге дослідження було порівняльним та 

включало дві групи обстежених: контрольну та осно-

вну. Усі дослідження тривали по 3 тижні (21 день). 

У перше дослідження було включено 22 жінки в 

пост менопаузальному періоді віком від 50 до 80 років 

(середній вік — 68,56 ± 7,88 року). Усі обстежені були 

жителями м. Києва (географічна широта — 50°3). До-

слідження проводилося з 4 по 25 листопада 2013 року. 

Критеріями виключення були: наявність злоякісних 

захворювань, ендокринних розладів, які б впливали на 

кальцієвий обмін або потребували б спеціальної тера-

пії (цукровий діабет, гіпотиреоз), прийом глюкокорти-

коїдів, протисудомних медикаментів та препаратів, що 

містять вітамін D. 

До початку та після завершення дослідження визна-

чали рівень загального та іонізованого кальцію, фос-

фору, лужної фосфатази, показників ліпідограми за за-

гальноприйнятими методиками. Рівень вітаміну D оці-

нювали за вмістом 25(ОН)D total (тест система оцінює 

загальний показник рівня 25(ОН)D2 та 25(ОН)D
3
). 

Рівні 25(ОН)D та іПТГ у сироватці крові досліджува-

ли електрохемілюмінесцентним методом на аналізато-

рі Eleсsys 2010 (Roche Diagnostics, Німеччина) за допо-

могою тест-систем cobas. 

Згідно з результатами первинного обстеження, у 

трьох жінок (13,6 %) реєструвався оптимальний рівень 

вітаміну D, у 10 (45,5 %) — недостатність вітаміну D та 

в 9 осіб (40,9 %) — ДВD. Вторинний гіперпаратиреоз 

діагностувався у 2 (9,1 %) пацієнток.

Також до початку дослідження було оцінено стан 

фактичного харчування обстежених, що проводили 

за допомогою анкетно-вагового методу за методикою 

триденного обстеження. При аналізі добового вмісту 

нутрієнтів у фактичному харчуванні серед обстеженої 

групи нами було виявлено значний дефіцит вітаміну D. 

Рівень вітаміну D у добовому раціоні становив 0,61 

[0,31; 0,83] (Ме [LQ; UQ]) мкг/добу при належній кіль-

кості 2,5 мкг, а споживання кальцію серед обстежених 

знаходилося в межах 542,14 [484,95; 256,25] мг/добу. 

Із даних 22 жінок, включених у дослідження, до за-

ключного аналізу увійшли результати обстеження 20 

осіб (90,9 %), оскільки одна пацієнтка вибула на дру-

гому тижні спостереження (термінова тривала поїздка 

в інше місто), а інша завершила дослідження повніс-

тю, але у зв’язку з гемолізом сироватки оцінити вплив 

фортифікованого продукту на рівень 25(ОН)D у сиро-

ватці крові було неможливо. Повторно відвідати центр 

пацієнтка відмовилася. 

Результати обстеження внесено в табл. 1, у якій ви-

дно, що вживання фортифікованого хлібу сприяло ві-

рогідному підвищенню рівня 25(ОН)D у сироватці 

крові (p < 0,001). В обстежених не спостерігалося під-

вищення рівня іонізованого й загального кальцію та 

зниження вмісту іПТГ у сироватці крові. 

При детальному аналізі впливу фортифікованого 

хліба на показник 25(ОН)D у сироватці крові залежно 

від вихідного його рівня (рис. 1) було виявлено, що в 

пацієнтів із ДВD вміст 25(ОН)D у сироватці крові зріс 

із 16,34 [12,72; 17,36] нг/мл до 16,79 [15,27; 21,86] нг/мл 

(P < 0,001). В обстежених із недостатністю вітаміну D 

рівень 25(ОН)D у сироватці крові зріс із 24,90 [24,23; 
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25,87] нг/мл до 27,49 [26,14; 29,01] нг/мл (p < 0,05). У 

жінок з оптимальним рівнем вітаміну D вміст 25(ОН)

D у сироватці крові вірогідно не змінився (до початку 

дослідження становив 33,00 [32,06; 38,08] нг/мл, а піс-

ля його завершення — 36,39 [35,02; 37,76] нмоль/л). 

У групі з ДВD також не спостерігалося вірогідного 

підвищення рівня іонізованого та загального кальцію, 

що вказує на безпеку прийому фортифікованого хліба 

(25 мкг холецальциферолу на добу). 

Під час спостереження не було виявлено жодних 

побічних явищ.

При оцінюванні смакових властивостей апліканти 

зазначали, що хліб мав приємний смак та аромат, був 

м’яким та пухким за консистенцією, тривалий час збе-

рігав свою свіжість, не викликав розладів із боку шлун-

ково-кишкового тракту. 

Отже, пілотне дослідження ефективності форти-

фікованого хліба (25 мкг холекальциферолу на добу) 

встановило, що продукт має добрі смакові якості, ві-

рогідно підвищує рівень 25(ОН)D у сироватці крові та 

не викликає побічних явищ.

Другим етапом дослідження було визначення ефек-

тивності фортифікованого хліба порівняно з плацебо. 

У спостереження було включено 30 жінок постмено-

паузального періоду віком від 45 до 80 років (середній вік 

62,94 ± 9,11 року). Усі обстежені були жителями м. Киє-

ва. Дослідження проводилося з 3 по 24 березня 2014 ро-

ку. Критерії виключення були такими ж, як і в попере-

дньому дослідженні: наявність злоякісних захворювань, 

ендокринних розладів, що впливали б на кальцієвий об-

мін або потребували б спеціальної терапії (цукровий діа-

бет, гіпотиреоз), прийом глюкокортикоїдів, протисудом-

них медикаментів та препаратів, що містять вітамін D. 

До початку та після завершення дослідження ви-

значали рівень загального та іонізованого кальцію, 

фосфору, лужної фосфатази, показників ліпідогра-

Показник Початок дослідження Завершення дослідження

Загальний кальцій, ммоль/л 2,35 [2,32; 2,39] 2,31 [2,28; 2,36]

Фосфор, ммоль/л 1,23 [1,17; 1,28] 1,21 [1,26; 1,31]

Тригліцериди, ммоль/л 1,26 [0,74; 1,59] 1,01 [0,81; 1,55]

Холестерин, ммоль/л 5,97 [5,00; 6,86] 6,03 [4,92; 6,90]

ЛПВЩ, ммоль/л 1,32 [1,19; 1,58] 1,37 [1,32; 1,54]

ЛПНЩ, ммоль/л 3,87 [3,02; 4,99] 4,25 [3,10; 5,18]

ЛПДНЩ, ммоль/л 0,57 [0,33; 0,72] 0,49 [0,37; 0,76]

Коефіцієнт атерогенності, од 3,22 [2,27; 4,73] 3,25 [2,24; 4,36]

Лужна фосфатаза, од/л 87,71 [69,07; 97,68] 83,18 [73,59; 92,78]

Кальцій іонізований 1,23 [1,19; 1,26] 1,26 [1,23; 1,29]

25(ОН)D, нг/мл 24,05 [16,73; 25,87] 24,44 [19,30; 28,56]*

іПТГ, пг/мл 43,12 [31,78; 59,53] 44,17 [30,40; 61,07]

Таблиця 1. Біохімічні показники обстежених до початку та після завершення прийому фортифікованого хліба, 
Ме [LQ; UQ]

Примітки: ЛПВЩ — ліпопротеїди високої щільності; ЛПНЩ — ліпопротеїди низької щільності; ЛПДВЩ — ліпопротеїди 
дуже високої щільності; * — вірогідність різниці порівняно з початковим рівнем (p < 0,001). 

Рисунок 1. Динаміка рівня 25(ОН)D у сироватці крові у жінок, які приймали фортифікований хліб, 
залежно від статусу вітаміну D: а) група пацієнтів із ДВD; б) група з недостатністю вітаміну D; 

в) жінки з оптимальним рівнем вітаміну D
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ми за загальноприйнятими методиками. Рівень ві-

таміну D оцінювали за вмістом 25(ОН)D total. Рів-

ні 25(ОН)D та іПТГ у сироватці крові досліджували 

електрохемілюмінесцентним методом на аналізаторі 

Eleсsys 2010 (Roche Diagnostics, Німеччина) за допомо-

гою тест-систем cobas. Рівень кальційурії оцінювали за 

показником кальцій-креатинінового коефіцієнта.

Усіх жінок, які погодилися взяти учать у спостережен-

ні та підписали інформовану згоду на дослідження, бу-

ло розділено на дві групи. В основну групу було включе-

но 20 осіб, які приймали фортифікований хліб (25 мкг хо-

лекальциферолу на добу), а в контрольну — 10 пацієнток, 

які отримували плацебо, тобто хліб, випечений за такою 

ж технологією, проте без додаткового введення холекаль-

циферолу. Антропометричні показники внесено в табл. 2, 

з якої видно, що обстежені вірогідно не відрізнялися ні за 

віком, ні за антропометричними показниками. 

Згідно з результатами первинного обстеження у 

40 % жінок основної групи було зареєстровано ДВD, 

50 % мали недостатність вітаміну D, а в 10 % рівень 

25(ОН)D у сироватці крові знаходився в межах норми. 

У контрольній групі 10 % жінок мали оптимальний рі-

вень вітаміну D, 90 % — його дефіцит. 

Вторинний гіперпаратиреоз діагностувався лише у 2 

(10 %) пацієнток основної групи. 

Результати динаміки показників під впливом 

прийому досліджуваного продукту внесено в табл. 3, 

з якої видно, що вживання фортифікованого хлі-

бу сприяло вірогідному підвищенню рівня 25(ОН)

D (p < 0,001), іПТГ (р = 0,03) та іонізованого каль-

цію (р = 0,03) у сироватці крові. Слід відзначити, що 

хоча вживання фортифікованого хлібу й сприяло ві-

рогідному підвищенню рівня іонізованого кальцію, 

останній не досягав верхньої межі норми. Також не 

збільшилася кількість пацієнтів із вторинним гіпер-

паратиреозом. На фоні вживання фортифіковано-

го хліба рівень кальційурії вірогідно не змінився, 

показник у всіх обстежених знаходився в діапазоні 

норми.

Було проведено аналіз динаміки рівня 25(ОН)D у 

сироватці крові обстежених залежно від ступеня дефі-

циту вітаміну D (рис. 2).

У жінок основної групи, які мали ДВD, після завер-

шення вживання фортифікованого хліба середній рі-

вень 25(ОН)D у сироватці крові підвищився на 41,2 % 

(із 14,20 ± 2,60 нг/мл до 20,05 ± 2,74 нг/мл, p < 0,001). 

В обстежених із недостатністю вітаміну D вміст 

25(ОН)D у сироватці крові вірогідно зріс на 15,6 % (із 

22,50 ± 1,60 нг/мл до 26,03 ± 1,90 нг/мл, р < 0,01), а в 

пацієнтів з оптимальним рівнем вітаміну D фортифі-

кований хліб не впливав на показник 25(ОН)D у сиро-

ватці крові (36,99 ± 9,55 нг/мл на початку дослідження 

та 38,78 ± 10,60 нг/мл через 21 день вживання продук-

ту). У контрольній групі жінок із ДВD також не спо-

стерігалося вірогідного зростання рівня 25(ОН)D у си-

роватці крові (17,12 ± 8,08 нг/мл та 17,44 ± 8,33 нг/мл 

відповідно). 

Під час другого етапу досліджень усі пацієнти завер-

шили спостереження та не відмітили жодного побіч-

ного явища. 

Наводимо клінічні приклади для ілюстрації впливу 

фортифікованого хліба на біохімічні показники крові.

Показник Групи спостереження р

Основна, 
n = 20

Контрольна, 
n = 10

Вік, роки 60,9 ± 8,97 68,12 ± 7,70 нд

Маса тіла, кг 75,45 ± 13,62 78,11 ± 10,94 нд

Зріст, м 1,61 ± 0,06 1,60 ± 0,03 нд

ІМТ, кг/м2 29,21 ± 5,42 30,64 ± 4,89 нд

Показник

Основна група Контрольна група

Початок дослі-
дження

Завершення дослі-
дження Р Початок дослі-

дження
Завершення 
дослідження Р

Загальний кальцій, 
ммоль/л 2,37 [2,30; 2,40] 2,37 [2,30; 2,44] – 2,38 [2,35; 2,42] 2,37 [2,32; 2,42] –

Фосфор, ммоль/л 1,19 [1,08; 1,28] 1,19 [1,15; 1,26] – 1,28 [1,20; 1,35] 1,21 [1,13; 1,24] –

Тригліцериди, ммоль/л 1,07 [0,85; 1,63] 1,11 [0,81; 1,36] – 1,80 [1,1,0; 2,21] 1,52 [0,99; 2,22] –

Холестерин, ммоль/л 6,04 [5,43; 7,41] 5,96 [5,56; 6,60] 0,008 6,00 [5,78; 6,66] 5,51 [4,60; 6,89] –

ЛПВЩ, ммоль/л 1,30 [1,12; 1,54] 1,30 [1,16; 1,58] – 1,44 [1,23; 1,61] 1,37 [0,98; 1,84] –

ЛПНЩ, ммоль/л 4,32 [3,51; 5,11] 4,02 [3,34; 4,50] 0,008 4,10 [3,24; 4,14] 3,63 [2,93; 3,93] –

ЛПДНЩ, ммоль/л 0,48 [0,38; 0,73] 0,50 [0,36; 0,61] – 0,81 [0,50; 0,99] 0,69 [0,45; 1,00] –

Коефіцієнт атерогенності, од 3,40 [2,79; 4,99] 3,67 [2,46; 4,34] – 3,63 [2,41; 4,45] 3,52 [2,72; 4,22] –

Лужна фосфатаза, од/л 74,17 [68,20; 81,57] 71,82 [68,66; 83,70] – 76,87 [69,67; 89,22] 72,69 [65,23; 79,26] –

Кальцій іонізований, 
нмоль/л 1,22 [1,21; 1,27] 1,25 [1,20; 1,29] 0,03 1,23 [1,21; 1,26] 1,25 [1,22; 1,27] –

25(ОН)D, нг/мл 21,51 [15,68; 23,58] 26,09 [20,62; 26,79] 0,00001 14,55 [12,70; 15,83] 15,84 [12,21; 17,53] –

іПТГ, пг/мл 40,46 [34,28; 47,76] 48,25 [36,07; 60,91] 0,03 35,20 [33,20; 44,81] 41,51 [30,78; 50,26] –

Кальцій-креатиніновий 
коефіцієнт 0,13 [0,07; 0,15] 0,13 [0,09; 0,20] – 0,13 [0,06; 0,17] 0,13 [0,07; 0,19] –

Таблиця 3. Біохімічні показники обстежених до початку та після завершення прийому фортифікованого хліба

Таблиця 2. Характеристика обстежених жінок, M ± SD

Примітка: ІМТ — індекс маси тіла, нд — недостовірні 
відмінності
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Клінічний приклад 1. Пацієнтка Ч., 58 років, ІМТ 

23,23 кг/м2. На момент обстеження мала дефіцит віта-

міну D. Входила в основну групу другого етапу дослі-

дження. Приймала фортифікований хліб (холекальци-

ферол 25 мкг на добу) з 3 по 24 березня 2014 р. Резуль-

тати обстеження подано в табл. 4.

Отже, у пацієнтки Ч. вживання фортифікованого 

хліба сприяло підвищенню рівня 25(ОН)D у сироват-

ці крові з 11,02 до 17,47 нг/мл.

Клінічний приклад 2. Пацієнтка М., 61 рік, ІМТ 

22,77 кг/м2. При первинному обстеженні в пацієнт-

ки було діагностовано недостатність вітаміну D. Згід-

но з розподілом потрапила в основну групу досліджен-

ня. Приймала фортифікований хліб (холекальциферол 

25 мкг на добу) з 3 по 24 березня 2014 р. Результати об-

стеження подано в табл. 5.

У пацієнтки М. після завершення дослідження спо-

стерігалося підвищення рівня 25(ОН)D у сироватці кро-

ві із 25,04 до 28,50 нг/мл. Рівень іПТГ у сироватці крові 

обстеженої підвищився з 36,3 до 48,2 пг/лм. Слід зазна-

чити, що в пацієнтки відзначалося зниження рівня хо-

лестерину в сироватці крові (із 7,64 до 7,05 ммоль/л) без 

корекції харчування та прийому статинів. 

Клінічний приклад 3. Пацієнтка Г., 67 років, ІМТ 

28,96 кг/м2. Згідно з первинним дослідженням крові на 

рівень вітаміну D було діагностовано дефіцит вітамі-

Рисунок 2. Динаміка рівня 25(ОН)D у сироватці крові в обстежених основної та контрольної групи на тлі прийому 
фортифікованого хліба/плацебо залежно від статусу вітаміну D: а) група пацієнтів із ДВD; б) група з недостатністю 

вітаміну D; в) жінки з оптимальним рівнем вітаміну D; г) обстежені контрольної групи з ДВD
Примітка: результати подано у вигляді середнього та стандартного відхилення.
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ну D. Брала участь у другому етапі спостереження, зна-

ходилася в групі контролю. Результати лабораторного 

обстеження подано в табл. 6.

У пацієнтки Г. після завершення дослідження рі-

вень 25(ОН)D у сироватці крові суттєво не змінився 

(приріст становив 0,44 нг/мл, що входить у діапазон 

похибки апарата).

Таким чином, огляд літератури та результати влас-

них спостережень вказують на ефективність та без-

печність фортифікації продуктів із метою корекції де-

фіциту вітаміну D. Створений уперше в Україні фор-

тифікований хліб (25 мкг холекальциферолу на добу) 

має добрі смакові якості, не викликає побічних явищ, 

його вживання сприяє вірогідному підвищенню рівня 

25(ОН)D у сироватці крові пацієнтів із дефіцитом та 

недостатністю вітаміну D. Вживання фортифіковано-

го продукту обстеженими з оптимальним рівнем віта-

міну D не призводило до вірогідного підвищення рів-

ня 25(ОН)D, загального та іонізованого кальцію в си-

роватці крові та зростання кальційурії. 

Показник Початок 
дослідження

Завершення 
дослідження

Загальний кальцій, ммоль/л 2,28 2,28

Фосфор, ммоль/л 1,18 1,15

Тригліцериди, ммоль/л 1,07 1,00

Холестерин, ммоль/л 5,24 4,10

ЛПВЩ, ммоль/л 1,68 1,37

ЛПНЩ, ммоль/л 3,08 2,28

ЛПДНЩ, ммоль/л 0,48 0,45

Коефіцієнт атерогенності, од 2,11 1,99

Лужна фосфатаза, од/л 64,41 73,73

Кальцій іонізований, нмоль/л 1,22 1,20

25(ОН)D, нг/мл 11,02 17,47

іПТГ, пг/мл 42,11 52,40

Кальцій-креатиніновий кое-
фіцієнт 0,17 0,23

Показник Початок 
дослідження

Завершення 
дослідження

Загальний кальцій, ммоль/л 2,5 2,41

Фосфор, ммоль/л 1,15 1,12

Тригліцериди, ммоль/л 2,4 2,26

Холестерин, ммоль/л 6,66 7,58

ЛПВЩ, ммоль/л 1,44 1,33

ЛПНЩ, ммоль/л 4,14 5,23

ЛПДНЩ, ммоль/л 1,08 1,02

Коефіцієнт атерогенності, од 3,63 4,7

Лужна фосфатаза, од/л 103,77 109,19

Кальцій іонізований, ммоль/л 1,25 1,27

25(ОН)D, нг/мл 14,56 15,00

іПТГ, пг/мл 44,81 51,66

Кальцій-креатиніновий кое-
фіцієнт 0,13 0,11

Показник
Початок 

дослідження
Завершення 
дослідження

Загальний кальцій, ммоль/л 2,39 2,36

Фосфор, ммоль/л 1,37 1,26

Тригліцериди, ммоль/л 0,89 0,76

Холестерин, ммоль/л 7,64 7,08

ЛПВЩ, ммоль/л 2,28 2,07

ЛПНЩ, ммоль/л 4,96 4,67

ЛПДНЩ, ммоль/л 0,40 0,34

Коефіцієнт атерогенності, од 2,35 2,42

Лужна фосфатаза, од/л 43,89 45,4

Кальцій іонізований, нмоль/л 1,22 1,26

25(ОН)D, нг/мл 25,04 28,50

іПТГ, пг/мл 36,3 48,25

Кальцій-креатиніновий кое-
фіцієнт

0,09 0,11

Таблиця 4. Результати біохімічних показників 
пацієнтки Ч. на початку та після завершення вживання 

фортифікованого хліба

Таблиця 5. Результати біохімічних показників 
пацієнтки М. на початку та після завершення вживання 

фортифікованого хліба
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Введение
Нестероидные противовоспалительные препа-

раты (НПВП) используются очень широко для ле-

чения пациентов, страдающих остеоартрозом (ОА) 

[1–5]. Данные ряда исследований продемонстриро-

вали либо эквивалентную, либо более высокую эф-

фективность лорноксикама по сравнению с други-

ми НПВП [6–8]. В одном из исследований было по-

казано, что лорноксикам был сопоставим с дикло-

фенаком по эффективности и переносимости по 

истечении 4 недель терапии у взрослых пациентов 

с ОА тазобедренных или коленных суставов, кото-

рые закончили исследование [9]. Однако сущест-

вуют сомнения в отношении целесообразности их 

применения при остеоартрите [10–12]. По мнению 

многих врачей, НПВП оказывают симптоматиче-

ское действие при ревматоидном артрите, одна-

ко не предотвращают развитие эрозий и не влияют 

на динамику заболевания [2, 13]. Даже в отноше-

нии симптоматического действия данные о боль-

шей эффективности НПВП по сравнению с плаце-

бо неубедительны, то же касается и длительности 

обезболивающего эффекта. У пациентов наблюда-

ли сопоставимый клинический ответ даже на па-

рацетамол по сравнению с НПВП [14]. Лорнокси-

кам является нестероидным противовоспалитель-

ным препаратом из группы оксикамов. Оксика-

мы обладают мощным противовоспалительным и 

обезболивающим действием, однако их использо-

вание повышает риск развития побочных реакций 

со стороны желудочно-кишечного тракта. В иссле-

довании пациентов с дорсалгией было доказано, 

что лорноксикам является более эффективным по 

сравнению с нимесулидом, мелоксикамом и дикло-

фенаком [15]. В дополнение к этому при перораль-

ном приеме лорноксикама в дозе 16–24 мг в день 

отмечена более высокая эффективность по сравне-

нию с трамадолом в дозе 300 мг в день при болях по-

сле оперативных вмешательств на коленных суста-

вах. Лорноксикам объединяет в себе высокую тера-

певтическую активность оксикамов и улучшенный 

профиль безопасности в отношении желудочно-

кишечного тракта по сравнению, например, с на-

проксеном. Данные свойства, вероятно, обусловле-

ны коротким периодом полувыведения лорнокси-

кама по сравнению с другими оксикамами.

Лорноксикам, современный оксикам со сбалан-

сированным ингибированием ЦОГ-1/ЦОГ-2, пред-
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Резюме. Лорноксикам является относительно новым нестероидным противовоспалитель-
ным препаратом. Данное исследование было проведено в течение более 32 недель в целях 
сравнения эффективности и переносимости лорноксикама и диклофенака при лечении па-
циентов, страдающих остеоартрозом. Рандомизированное открытое исследование в па-
раллельных группах пациентов, страдающих остеоартрозом, включало 223 чел. Из них 216 
участвовали в исследовании. Пациенты были рандомизированы в две группы. Одна группа 
(n = 108) получала лорноксикам 4–8 мг два раза в день на протяжении 32 недель, другая 
группа (n = 108) — диклофенак 50–100 мг три раза в день в течение 32 недель. Оценка про-
водилась в начале исследования, на 4-й, 8-й неделе и далее каждые 10 недель. Определяли 
выраженность боли, количество побочных реакций и частоту досрочного прекращения 
участия в исследовании. Интенсивность боли, оцениваемая  по визуальной аналоговой 
шкале, снизилась на 22,51 % в группе лорноксикама и на 19,16 % — в группе диклофенака. 
Различие данных показателей было значимым по сравнению с исходным уровнем в обеих 
группах, а также между группами лорноксикама и диклофенака на 4-й неделе. В течение 
последующих 22 недель интенсивность боли продолжала снижаться, однако данная ди-
намика оказалась незначимой. Нежелательных явлений в группе лорноксикама наблю-
далось значительно меньше, чем в группе диклофенака. Лорноксикам в дозе 4–8 мг два 
раза в день был более эффективным как анальгетик по сравнению с диклофенаком в дозе 
50–100 мг три раза в день. Переносимость лорноксикама была лучше, чем диклофенака. Та-
ким образом, лорноксикам может быть хорошей альтернативой диклофенаку при лечении 
пациентов, страдающих остеоартрозом.
Ключевые слова: лорноксикам, диклофенак, остеоартроз коленного сустава.
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ставлен на рынке на протяжении длительного вре-

мени. Множество клинических исследований про-

демонстрировали отличные эффективность и пере-

носимость данного лекарственного средства, кото-

рые были подтверждены на практике. Непосредст-

венное сравнительное исследование эффективно-

сти и переносимости лорноксикама и диклофенака 

проводилось в поликлиническом отделении нашей 

клиники третичного уровня оказания медицинской 

помощи.

Материалы и методы
В исследование было включено 223 пациента c 

остеоартрозом. 216 пациентов приняли участие в 

исследовании. Данное 32-недельное рандомизи-

рованное открытое исследование в параллельных 

группах было проведено в целях сравнения эффек-

тивности и безопасности терапии лорноксикамом 

для перорального приема 4–8 мг два раза в день и 

диклофенаком 50–100 мг три раза в день у пациен-

тов с ОА коленных суставов. Выбранные дозы явля-

ются рекомендованными для этих двух препаратов. 

Участвовали 120 женщин и 96 мужчин, возрастная 

медиана составляла 60 лет (в пределах от 32 до 80 

лет). У всех пациентов присутствовали симптома-

тические и рентгенологические признаки ОА одно-

го или двух коленных суставов. Пациентов исклю-

чали из исследования в случае наличия в анамнезе 

диспептических нарушений и/или гиперчувстви-

тельности к НПВП. Значимых различий по интен-

сивности боли в начале терапии не наблюдалось. 

Все пациенты подписали информированное согла-

сие на участие в исследовании. Пациентам предла-

гали пройти полный курс лечения с возможностью 

его прекращения по желанию. Комплайентность 

оценивали путем подсчета возвращенных таблеток. 

Пациенты имели возможность возвращать препа-

рат во время каждого визита, при этом комплайен-

тность составляла 80 % в группе лорноксикама и 

74 % в группе диклофенака.

Оценку параметров проводили в начале иссле-

дования, на 4-й, 8-й неделе и затем каждые 10 не-

дель. Для оценки болевых ощущений в состоянии 

покоя и при движении использовалась визуальная 

аналоговая шкала (ВАШ), которая представляет со-

бой 100-мм горизонтальную шкалу (0 = боль отсут-

ствует; 100 мм = максимальная интенсивность бо-

ли). Профиль побочных реакций определяли на ос-

новании признаков и симптомов, которые фикси-

ровались исследователями по мере необходимо-

сти и при исключении пациентов из исследования. 

Первичной конечной точкой была оценка боли по 

ВАШ у завершивших исследование пациентов.

Результаты
В группе диклофенака исходная средняя общая 

сумма баллов по ВАШ составляла 47,15 (95% до-

верительный интервал (ДИ) 44,72–49,58) и затем 

снизилась на 4-й неделе до 37,9 (95% ДИ 35,34–

40,46). Исходная общая сумма баллов по ВАШ бо-

ли в группе лорноксикама составляла 55,75 (95% ДИ 

53,11–58,38) и затем снизилась на 4-й неделе до 43,2 

(95% ДИ 41,53–44,86) (рис. 1). Сравнение проде-

монстрировало значимое снижение показателей для 

лорноксикама (р < 0,001) и диклофенака (р < 0,02). 

В целом прием лорноксикама привел к снижению 

данного показателя на протяжении первых 4 недель 

лечения на 22,51 %, а диклофенака — на 19,61 %. 

При альтернативном анализе выявили, что болевой 

синдром тяжелой степени в группе лорноксикама 

исходно наблюдался у 43 пациентов (40 %), а через 

4 недели это число сократилось до 15 чел. (14 %), в 

то время как в группе диклофенака болевой синдром 

тяжелой степени исходно наблюдался у 49 пациен-

тов (43 %), а через 4 недели — у 29 (28 %). Тест 2 

продемонстрировал значимые отличия для лорнок-

сикама и диклофенака (р < 0,05). Спустя 4 недели 

дальнейших значимых отличий общей суммы баллов 

по ВАШ в сравнении с исходными показателями в 

обеих группах не наблюдалось.

Побочные реакции
О побочных реакциях сообщали 44 % пациен-

тов, получавших лорноксикам, и 60 % пациентов, 

принимавших диклофенак (табл. 1). Количество 

побочных реакций в группе диклофенака значи-

тельно превышало таковое в группе лорноксикама 

(2 = 5,068; степень свободы = 1; р < 0,05).

Наиболее распространенными были побочные 

реакции со стороны желудочно-кишечного тракта, 

включая диспепсию и тошноту, которые встреча-

лись у 33 % пациентов, получавших лорноксикам, и 

47 % пациентов, леченных диклофенаком.

Рисунок 1. Средняя оценка боли по ВАШ

Группа лечения
Пациенты 

с побочными 
эффектами

Исключенные 
из исследования

Диклофенак (n = 108) 60 26

Лорноксикам (n = 108) 44 11

Таблица 1. Количество пациентов, у которых отмечены 
побочные эффекты, и пациентов, исключенных 

из исследования (%)
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Урогенитальные нарушения занимали второе 

место по распространенности среди нежелательных 

явлений. Один пациент предъявлял жалобы на зуд 

ладоней, который спонтанно исчез через 4 дня.

Исключение из исследования
Частота случаев исключения из исследования 

была более высокой в группе диклофенака. На  32-й 

неделе 89 % пациентов группы лорноксикама и 

74 % — диклофенака продолжали лечение.

Обсуждение
Суточная доза препаратов зависела от клиниче-

ского статуса отдельных пациентов в рамках вы-

бранных врачами рекомендованных дозировок на 

листке-вкладыше. Половину дозировки, т.е. 4 мг, 

получало больше пациентов в группе лорноксикама 

(30 %) по сравнению с группой диклофенака (50 мг; 

11 %). Следует отметить, что различные дозы обо-

их препаратов могли, конечно же, оказать влияние 

на эффективность и безопасность. Результаты ис-

следования продемонстрировали, что и лорнокси-

кам, и диклофенак привели к значительному сни-

жению общей оценки по шкале боли в промежут-

ке времени до 4 недель. Однако в период до 4 не-

дель при приеме лорноксикама отмечены значи-

тельно более высокие показатели активности и эф-

фективности, а также лучший профиль безопасно-

сти по сравнению с диклофенаком. Побочные ре-

акции, в особенности со стороны желудочно-ки-

шечного тракта, были наиболее распространенны-

ми в обеих группах. Типичные для НПВП нежела-

тельные явления в виде диареи, тошноты и рвоты 

возникали в процессе лечения обоими препарата-

ми. Типичные симптомы со стороны желудочно-

кишечного тракта, однако, возникали реже в груп-

пе лорноксикама. У одного пациента отмечена ги-

перчувствительность в виде незначительно выра-

женного зуда ладоней, который исчез по истечении 

4 дней. Данные результаты указывают на преиму-

щество лорноксикама в отношении менее частых и 

менее интенсивных побочных реакций по сравне-

нию с диклофенаком.

Информации о серьезных реакциях не сообща-

лось; однако следует отметить, что максимальные 

переносимые дозы обоих препаратов использованы 

не были. Переносимость лорноксикама превыша-

ла таковую диклофенака, поскольку после приема 

диклофенака больше пациентов сообщило о неже-

лательных явлениях. Хорошая переносимость лор-

ноксикама обусловлена и коротким периодом эли-

минации из плазмы, который составляет 4 часа. В 

то время как анальгетический эффект еще сохраня-

ется, защитные простагландины уже могут восста-

навливаться. Более высокая эффективность и менее 

частые и интенсивные побочные эффекты лорнок-

сикама могут быть обусловлены также различиями 

в отношении механизма действия. В ходе одного из 

исследований было установлено, что из панели ис-

пытуемых НПВП лорноксикам был наиболее силь-

ным сбалансированным ингибитором ЦОГ-1/-2 

человека. Эквипотентное ингибирование лорно-

ксикамом ЦОГ-изоферментов сопровождается вы-

раженным ингибированием продукции интерлей-

кина-6 и образованием окиси азота посредством 

индуцибельной NO-синтетазы [16]. Данные эф-

фекты также могут обусловливать лучшую перено-

симость лорноксикама.

Остеоартроз является хроническим заболевани-

ем. Использование НПВП наиболее оправдано в 

течение первых недель, когда проявляется их выра-

женное обезболивающее действие. Однако аналь-

гетический эффект обоих препаратов не сохраня-

ется на протяжении длительного времени. Частота 

прекращения лечения НПВП высока у пациентов с 

остеоартрозом, что, вероятно, также отображает их 

ограниченное клиническое значение [17].

Выводы
Как лорноксикам, так и диклофенак являются 

эффективными анальгетическими средствами при 

лечении пациентов, страдающих остеоартрозом в 

течение короткого времени. Лорноксикам являет-

ся более эффективным, чем диклофенак. Лорно-

ксикам обладает лучшей переносимостью, чем ди-

клофенак.
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Порівняльне дослідження лорноксикаму 
й диклофенаку в пацієнтів, 
які страждають від остеоартрозу

Резюме. Лорноксикам є відносно новим нестероїдним 

протизапальним препаратом. Дане дослідження було про-

ведене протягом більше ніж 32 тижнів із метою порівнян-

ня ефективності й переносимості лорноксикаму й дикло-

фенаку при лікуванні пацієнтів, які страждають від остео-

артрозу. Рандомізоване відкрите дослідження в паралель-

них групах пацієнтів, які страждають від остеоартрозу, 

включало 223 особи. З них 216 брали участь у досліджен-

ні. Пацієнти були рандомізовані у дві групи. Одна група 

(n = 108) одержувала лорноксикам 4–8 мг два рази на день 

протягом 32 тижнів, інша група (n = 108) — диклофенак 

50–100 мг три рази на день протягом 32 тижнів. Оцінка 

проводилася на початку дослідження, на 4-му, 8-му тижні 

й далі кожні 10 тижнів. Визначали вираженість болю, кіль-

кість побічних реакцій і частоту дострокового припинен-

ня участі в дослідженні. Інтенсивність болю, оцінювана 

за візуальною аналоговою шкалою, знизилася на 22,51 % 

у групі лорноксикаму й на 19,16 % — у групі диклофена-

ку. Розбіжності даних показників були значимими порів-

няно з вихідним рівнем в обох групах, а також між група-

ми лорноксикаму й диклофенаку на 4-й тиждень. Протя-

гом наступних 22 тижнів інтенсивність болю продовжува-

ла знижуватися, однак дана динаміка виявилася незначу-

щою. Небажаних явищ у групі лорноксикаму спостеріга-

лося значно менше, ніж у групі диклофенаку. Лорнокси-

кам у дозі 4–8 мг два рази на день був більш ефективним 

як анальгетик порівняно з диклофенаком у дозі 50–100 мг 

три рази на день. Переносимість лорноксикаму була кра-

щою, ніж диклофенаку. Таким чином, лорноксикам мо-

же бути гарною альтернативою диклофенаку при лікуван-

ні пацієнтів, які страждають від остеоартрозу.

Ключові слова: лорноксикам, диклофенак, остеоар-

троз колінного суглоба.
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A Comparative Study of Lornoxicam and 
Diclofenac in Patients Suff ering from 
Osteoarthritis

Summary. Lornoxicam is comparatively a newer NSAID. 

This study was done to compare the efficacy and tolerability 

of lornoxicam and diclofenac in the treatment of patients suf-

fering from osteoarthritis over 32 weeks. A randomized, open, 

parallel-group trial of patients with OA of knee enrolled 223 

patients. Out of 223 patients enrolled 216 patients participat-

ed in the study. The available patients were randomly divid-

ed into two groups. One group of 108 patients received lor-

noxicam 4–8 mg BID for 32 weeks, another group of 108 pa-

tients received diclofenac 50–100 mg TID for 32 weeks. As-

sessments were made at baseline, 4 weeks, 8 weeks and then 

every 10 weeks. They comprised pain score, adverse reactions 

and withdrawals. The VAS score was reduced in lornoxicam 

group by 22.51 % and 19.16 % in diclofenac group. These val-

ues were significant from baseline values in both the groups 

and reduction in lornoxicam group was significant in compar-

ison to diclofenac group. During the next 22 weeks pain in-

tensity continued to decrease but this reduction was not sig-

nificant. The adverse events were significantly less in the lor-

noxicam group in comparison to diclofenac group. Lornoxi-

cam 4–8 mg bid was more effective as analgesic in compari-

son to diclofenac 50–100 mg TID. The lornoxicam was toler-

ated better than diclofenac. Thus, lornoxicam appears to be a 

useful therapeutic alternative to diclofenac in patients suffering 

from osteoarthritis.

Key words: lornoxicam, diclofenac, osteoarthritis of 

knee.
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Переломи виростків великогомілкової кістки (ВГК) 

належать до тяжких і становлять до 6,9 % усіх внутріш-

ньосуглобових ушкоджень кісток нижніх кінцівок [5, 

6, 8]. Анатомо-біомеханічні особливості внутрішньо-

суглобових ушкоджень кісток вимагають від травмато-

лога атравматичного втручання, застосування малоін-

вазійних конструкцій для фіксації, точного зіставлен-

ня кісткових відламків та раннього відновлення функ-

ції суглоба. Усе це є підставою для розробки диферен-

ційованого підходу до оперативного лікування по-

страждалих із такими переломами [1, 3, 7]. 

Важливим елементом хірургічного лікування вну-

трішньосуглобових переломів є вибір оптимальної фік-

суючої конструкції для іммобілізації кісткових відлам-

ків, що забезпечувала б надійну стабільність та раннє 

застосування функціонального навантаження. До цьо-

го часу при остеосинтезі кісткових відламків недостат-

ньо враховували біомеханічні особливості засобів фік-

сації та кісткових відламків. У зв’язку з цим, на нашу 

думку, застосування фіксаторів із попереднім визна-

ченням показників розподілу механічних напружень у 

конструкціях, що застосовуються для стабільно-функ-

ціонального остеосинтезу, та на поверхні кісткових від-

ламків в умовах конкретних переломів кісток є перспек-

тивним напрямком. Особливої актуальності це питання 

набуває в період реабілітації хворого, що потребує нау-

ково обґрунтованого й контрольованого функціональ-

ного навантаження в процесі відновлення структури 

кістки й функції ураженої кінцівки. Сьогодні виріши-

ти ці питання можна шляхом застосування імітаційного 

комп’ютерного моделювання (ІКМ) системи «кісткові 

відламки — фіксатор», що відкриває нові перспективи 

керованого остеосинтезу та покращення ефективності 

лікування переломів кісток [2, 4]. 

Мета дослідження — обґрунтувати диференційо-

ваний підхід до остеосинтезу при переломах латераль-

ного виростка великогомілкової кістки на підставі ви-

значення напружено-деформованого стану (НДС) 

елементів біомеханічної системи «кісткові відламки — 

фіксатор». 

Матеріал та методики
Нами застосовано ІКМ та МСЕ — методи 

розв’язання задач механіки суцільних середовищ у 

прикладанні до біологічних об’єктів із використанням 

програмно-комп’ютерних комплексів. На аксіаль-
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них сканах кісткової тканини колінного суглоба здо-

рової дорослої людини, отриманих на комп’ютерному 

томографі Toshiba Asteion Super 4 (Японія), за допо-

могою програмного пакета Mimics в автоматичному 

та напівавтоматичному режимах відтворено прокси-

мальний відділ ВГК, на якому моделювали перело-

ми типу Schatzker I [9, 10] — умовні остеотомії в сагі-

тальній площині суглобової поверхні латерального ви-

ростка на межі 30 % (перша модель) та 60 % (друга мо-

дель) загальної відстані від латерального бічного краю 

до міжвиросткового підвищення ВГК. Нами взято 

ушкодження латерального виростка ВГК Schatzker I, 

оскільки цей тип перелому належить до найбільш про-

стої клінічної форми переломів латерального вирос-

тка ВГК, що дозволяє отримати найбільш вірогідні да-

ні та зробити об’єктивні висновки. На наступному ета-

пі ІКМ виконували імітаційний остеосинтез умовних 

відламків за чотирма варіантами фіксації, що найчас-

тіше застосовуються в клінічній практиці: 1-й – фік-

сація двома гвинтами з медичної сталі 17Х18Н9, 2-й — 

фіксація поліамідними болтами-стяжками з шайбами 

та гайками, 3-й — комбінована фіксація поліамідним 

болтом-стяжкою із шайбою і гайкою та спонгіозним 

гвинтом із медичної сталі 17Х18Н9 і 4-й — фіксація ти-

тановою LCP-пластиною із шістьма блокуючими ти-

тановими гвинтами та кортикальним гвинтом з ВТ-16 

та ВТ-6 (рис. 1).

Порівняльний комп’ютерно-математичний аналіз 

проведено за критеріями міцності Мізеса, або гранич-

них значень потенціальної енергії деформування мате-

ріалу фіксуючих конструкцій та кісткової тканини по-

верхні перелому центрального й периферичного від-

ламків латерального виростка ВГК. Навантаження на 

колінний суглоб дорівнювали силі затягування гвин-

тів або болтів 41,3 Н та зусиллям 250, 375 та 750 Н, що 

відповідали 1/3, 1/2 та всій середньостатистичній масі 

тіла людини (75 кг) відповідно. Отримані нами в ІКМ-

експерименті особливості кількісних показників роз-

поділу механічних напружень в елементах системи 

«кісткові відламки — фіксатор» враховані при опера-

тивному лікуванні хворих з ушкодженнями латераль-

ного виростка ВГК.

Результати дослідження

У результаті проведених досліджень нами визна-

чено максимальні та допустимі напруження на засто-

сованих засобах фіксації та кісткових поверхнях цен-

трального та периферичного відламків при імітації пе-

реломів латерального виростка ВГК в умовах різного 

ступеня навантаження (табл. 1, 2). 

Аналіз наведених у табл. 1, 2 результатів розрахунків 

НДС та деформацій довів, що в умовах першої моделі пе-

релому при фіксації кісткових відламків двома сталеви-

ми гвинтами максимальні напруження зосереджені на 

ділянках нижнього та верхнього гвинтів у площині пе-

релому, першого витка різьби та на поверхні централь-

ного (1,33 МРа) й периферичного (1,81 МРа) відламків, 

що відповідає критеріям надійної фіксації, враховуючи 

найнижчий гранично допустимий рівень напружень, 

характерний для губчастої кісткової тканини — 3 МРа 

[2]. Навантаження зусиллям 250, 375 та 750 Н збільшу-

вало напруження на поверхні перелому центрального 

відламка до 2,07; 2,69 та 4,67 МРа відповідно, але їх рі-

вень, крім останнього, є допустимим (< 3,0 МРа) і не 

викликає руйнування кісткової тканини. Навантажен-

ня на поверхні периферичного відламка, починаючи з 

250 Н, перевищували допустимі на ділянці верхнього 

гвинта (3,05 МРа), що може супроводжуватися руйну-

ванням кісткової тканини (> 3,0 МРа).

В умовах 2-го варіанта фіксації поліамідними бол-

тами при затягуванні болтів на центральному відлам-

ку виникає напруження 0,002 МРа, на периферичному 

відламку — 0,001 МРа, що відповідає вимогам стабіль-

ної фіксації. При навантаженні від 250 Н показники 

механічного напруження збільшувалися на централь-

ному відламку до 7,04 МРа, на периферичному відлам-

ку — до 5,25 МРа (> 3,0 МРа), що перевищували до-

пустимі для обох відламків. Навантаження зусиллями 

375 та 750 Н викликали відповідно збільшення напру-

жень на центральному відламку до 10,26 та 20,53 МРа, 

на периферичному відламку — до 7,65 та 15,30 МРа 

(> 3,0 МРа), що перевищували міцність кісткової тка-

нини. Отже, навантаження зусиллями, що дорівнюють 

250 Н та більше, в умовах цього варіанта остеосинте-

Рисунок 1. Варіанти фіксації кісткових відламків при умовних остеотоміях латерального виростка ВГК
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зу не відповідають біомеханічним вимогам до фіксації, 

оскільки показники напруження на обох відламках пе-

ревищували допустимі. 

 При 3-му варіанті фіксації кісткових відламків ла-

терального виростка ВГК (фіксація сталевим гвин-

том та поліамідним болтом) при затягуванні, що до-

рівнює 43,31 МРа, на центральному та периферично-

му відламках відповідно виникають напруження 2,83 

та 2,26 МРа, що не перевищує критерії стабільної фік-

сації. Зусилля 250 Н збільшувало напруження у від-

ламках відповідно до 2,54 і 3,69 МРа, при навантажен-

ні 375 Н — до 2,76 і 4,61 МРа та при 750 Н — до 3,47 і 

5,53 МРа. Наведені показники механічних напружень 

дозволяють вважати, що навантаження зусиллям 250 

та 375 Н супроводжуються напруженнями, що є допус-

тимими тільки для центрального відламка (< 3,0 МРа), 

тоді як при подальшому збільшені зусилля, що дорів-

нює 750 Н, відбувається руйнування кісткової тканини 

центрального відламка. 

Навантаження від 250 та 375 Н (4-й варіант фікса-

ції) викликали напруження на центральному відлам-

ку відповідно до 0,56 та 0,82 МРа, на периферичному 

Модель перелому 
та варіанти фіксації 
кісткових відламків

Навантаження, Н

 Напруження та деформації фіксуючих 
конструкцій

Напруження на поверхнях перелому, 


mах
, МРа

Напруження, 


mах
, МРа

Деформація,  


mах
, мм Центральний Периферичний

Перша, 30 %

1-й

43,31 19,17 9,59 • 10–5 1,33 1,81

250 35,01 2,1 • 10–4 2,07 3,05

375 51,27 3,02 • 10–4 2,69 3,65

750 103,0 6,05 • 10–4 4,67 5,67

 2-й

43,31 3,54 2,58 • 10–3 0,002 0,001

250 3,55 2,59 • 10–3 7,04 5,25

375 3,56 2,60 • 10–3 10,26 7,65

750 3,95 2,90 • 10–3 20,53 15,30

 3-й

43,31 23,33 4,78 • 10–3 2,26 2,83

250 90,1 6,4 • 10–3 2,54 3,69

375 123,38 7,17 • 10–3 2,76 4,61

750 229,25 9,7 • 10–3 3,47 5,53

 4-й

43,31 – – – –

250 176,27 9,29 • 10–4 0,56 0,41

375 247,63 1,3 • 10–3 0,82 0,59

750 495,26 2,6 • 10–3 1,63 1,18

Друга, 60 %

1-й

43,31 16,05 8,13 • 10–5 0,10 0,11

250 133,97 6,7 • 10–4 2,07 0,74

375 194,47 9,73 • 10–4 3,01 1,08

750 386,97 1,93 • 10–3 6,01 2,16

 2-й

43,31 3,58 2,26 • 10–3 0,04 0,05

250 3,60 2,62 • 10–3 9,23 9,23

375 3,61 3,17 • 10–3 20,52 13,47

750 7,04 6,35 • 10–3 41,03 26,9

 3-й

43,31 7,99 6,47 • 10–3 0.57 0,64

250 133,77 6,61 • 10–3 6,21 7,88

375 195,17 6,67 • 10–3 8,83 11,24

750 390,53 6,56 • 10–3 17,14 21,89

 4-й

43,31 – – – –

250 176,27 9,29 • 10–4 1,39 1,4

375 247,63 1,3 • 10–3 1,96 1,93

750 495,26 2,6 • 10–3 3,93 3,86

 Таблиця 1. Показники механічного напруження й деформації фіксуючих кісткові відламки конструкцій та механічного 
напруження на поверхнях перелому при різних варіантах фіксації кісткових відламків залежно від ступеня 

навантаження
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відламку — до 0,41 та 0,59 МРа, що відповідають кри-

теріям надійної фіксації (< 3,0 МРа). Навантаження 

750 Н супроводжувалося збільшенням напружень на 

центральному відламку до 1,63 МРа, на периферично-

му відламку — до 1,18 МРа (< 3,0 МРа), що задоволь-

няє критеріям стабільно-функціонального остеосин-

тезу для обох відламків (< 3,0 МРа). Отже, при усіх ре-

жимах навантаження — 250, 375 та 750 Н — визначе-

ні напруження були допустимими для обох відламків 

(< 3,0 МРа). Цей варіант стабільно-функціонального 

остеосинтезу забезпечує умови надійної фіксації кіст-

кових відламків. 

На другій моделі перелому (60% остеотомія) латераль-

ного виростка ВГК отримані такі показники НДС та 

максимальних напружень на фіксаційних конструкціях 

та кістковій тканині поверхонь центрального й перифе-

ричного кісткових відламків при різних варіантах фікса-

ції та з різним ступенем навантаження (табл. 1, 2).

При 1-му варіанті фіксації при зусиллі 43,31; 250 та 

375 Н на поверхні перелому центрального відламка ви-

никають напруження 0,10; 2,07 та 3,01 МРа відповід-

но та на периферичному — 0,11; 0,74 та 1,08 МРа від-

повідно, при яких забезпечується стабільна фіксація 

обох відламків та попереджається можливість зміщен-

ня відламків, крім зусилля 375 Н, при якому на цен-

тральному відламку напруження досягають межі до-

пустимих. При зусиллях навантаження 750 Н напру-

ження на центральному відламку переважають допус-

тимі вдвоє, тоді як на поверхні периферичного відлам-

ка залишаються в межах допустимих (2,16 МРа). Отже, 

цей варіант фіксації кісткових відламків при перело-

мах латерального виростка ВГК забезпечує стабільний 

остеосинтез для центрального відламка тільки при на-

вантаженні 250 та 375 Н. Для периферичного відламка 

при фіксації двома сталевими гвинтами показники на-

пружень відповідали критеріям стабільного остеосин-

тезу при всіх зусиллях навантаження.

В умовах 2-го варіанта фіксації затягування полі-

амідних болтів викликало на поверхні центрально-

го відламка напруження 0,04 МРа, периферичного — 

0,05 МРа, що відповідало критерію надійної фікса-

ції. Навантаження 250, 375 та 750 Н збільшували по-

казник напруження на поверхні центрального відлам-

ка до 9,23; 20,52 та до 41,03 МРа відповідно і на пери-

феричному відламку — до навантаження 9,23; 13,47 і 

26,9 МРа відповідно, що значно перевищувало міц-

нісні характеристики кісткової тканини відламків 

(> 3,0 МРа). Тому цей спосіб фіксації відламків не за-

безпечує стабільності системи «кісткові відламки — 

фіксатор» при всіх режимах навантаження. 

При 3-му варіанті фіксації відламків затягуван-

ня гвинтів на центральному відламку супроводжува-

лося напруженням 0,57 МРа, на периферичному — 

0,64 МРа, що задовольняє критерію надійної фіксації. 

Навантаження 250 Н збільшувало напруження відпо-

відно на центральному відламку до 6,21 МРа, 375 Н — 

8,83 МРа та 750 Н — 17,14 МРа і на поверхні перелому 

периферичного відламка відповідно зусиллям до 7,88; 

11,24 та 21,89 МРа, що значно перевищували межу до-

пустимого напруження в кісткових відламках. Отже, 

при 3-му варіанті фіксації кісткових відламків тільки 

напруження, що виникають при затягуванні сталевого 

гвинта та поліамідного болта (< 3,0 МРа), відповідають 

критеріям надійного остеосинтезу.

В умовах 4-го варіанта фіксації кісткових відламків 

забезпечується надійність фіксації кісткових відлам-

ків та адекватність критеріїв стабільно-функціональ-

ного остеосинтезу при навантаженнях 250 та 375 Н як 

для центрального, так і для периферичного кісткових 

відламків (< 3,0 МРа). Подальше збільшення наванта-

ження до 750 Н супроводжувалося напруженнями, що 

перевищували допустимі (> 3,0 МРа) для центрально-

го та периферичного відламків. 

Динаміка напружень на поверхнях кісткових від-

ламків в умовах другої моделі перелому латерального 

виростка ВГК (60% остеотомія) залежно від ступеня 

навантаження та варіанта фіксації кісткових відламків 

наведена в табл. 1 та 2. Як бачимо, найкращі умови для 

забезпечення стабільної фіксації спостерігаються при 

4-му варіанті фіксації відламків. Цей варіант повністю 

відповідає вимогам стабільно-функціонального остео-

синтезу при всіх ступенях навантаження, крім випадку 

навантаження зусиллям, що дорівнює 750 Н, при яко-

му напруження на центральному та периферичному 

відламках перевищують допустимі.

Отже, 1-й та 4-й варіанти фіксації для центрально-

го відламка латерального виростка ВГК відповідають 

критеріям надійної фіксації при навантаженні, зусил-

ля якого дорівнюють 375 Н; тоді як 2-й та 3-й варіанти 

фіксації центрального кісткового відламка латераль-

ного виростка ВГК відповідають критеріям стабільно-

го остеосинтезу тільки в умовах навантаження, що до-

рівнює зусиллю затягування гвинтів (43,31 Н), забез-

печують стабільні умови фіксації та запобігають змі-

щенню відламка.

Фіксація кісткових відламків при переломах лате-

рального виростка ВГК LCP-пластиною (4-й варіант 

фіксації, перша модель перелому) повністю відповідає 

критеріям стабільно-функціонального остеосинтезу 

при всіх ступенях навантаження. В умовах другої мо-

делі перелому латерального виростка ВГК (60% остео-

томія) стабільно-функціональний остеосинтез забез-

Варіанти фіксації Сила 
навантаження, Н

Відсоток 
від маси тіла

 Перша модель

1-й 245,90 32,80

2-й 106,60 14,20

3-й 203,25 27,10

4-й 750,00 100,00

 Друга модель

1-й 373,20 49,76

2-й 54,82 7,31

3-й 127,39 16,99

4-й 572,34 76,31

Таблиця 2. Допустимі навантаження в умовах першої та 
другої моделей перелому після остеосинтезу кісткових 

відламків латерального виростка ВГК
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печується тільки при навантаженні зусиллям, що до-

рівнює 375 Н. 

У результаті проведених ІКМ-досліджень із вико-

ристанням МСЕ встановлено максимальні показники 

механічних напружень та деформації фіксаторів кіст-

кових відламків, що забезпечують оптимальні стабіль-

но-функціональний остеосинтез та механічні напру-

ження на поверхнях перелому латерального виростка 

ВГК. Значення вирішення цього питання пов’язано 

також і з необхідністю покращення ефективності ре-

абілітації, у першу чергу, строків її початку та контро-

льованого застосування активних функціональних ру-

хів і вправ із навантаженням. Тому встановлення до-

пустимих значень напружено-деформованого стану 

з урахуванням міцності та надійності системи «кіст-

кові відламки — фіксатор» спрямоване на оптиміза-

цію строків загоєння перелому та раннє відновлення 

функції ураженого органу.

Визначення та контролювання допустимих значень 

деформування структур кісткової тканини й фіксую-

чих металоконструкцій і впливу різних за ступенем на-

вантажень, що зіставлені відносно маси тіла, дозволяє 

при переломах латерального виростка ВГК запобігти 

ускладненням (руйнування кісткової тканини, пере-

ломи елементів фіксуючих засобів), оптимізувати пе-

ребіг репаративного процесу та покращити результати 

оперативного лікування. 

 Вищезазначені напруження на всіх фіксуючих еле-

ментах не перевищують допустимих для даних матері-

алів, тобто міцність гвинтів та пластин забезпечується 

навіть при навантажені місця перелому повною масою 

тіла. Поліамідні болти можна використовувати при пе-

реломах латерального виростка для остеосинтезу тіль-

ки у випадках, коли є необхідність у тривалій іммобі-

лізації оперованої кінцівки, при тяжкому соматично-

му стані хворого та декомпенсованих розладах крово-

постачання. 

Висновки
 1. Застосування імітаційного комп’ютерного моде-

лювання та методу скінчених елементів вирішує про-

блему диференційованого підходу до остеосинтезу 

кісткових відламків при переломах латерального ви-

ростка ВГК та кісток інших локалізацій.

 2. Сутність диференційованого підходу до вибо-

ру оптимальної технології остеосинтезу кісткових від-

ламків при переломах латерального виростка велико-

гомілкової кістки полягає у використанні фіксуючих 

конструкцій, що відповідають допустимим показни-

кам напружень і деформацій фіксаторів та напружен-

ням кісткової тканини на поверхнях перелому.

3. При переломах латерального виростка великого-

мілкової кістки найбільш високим механічним напру-

женням у системі «кісткові відламки — фіксатор» під-

даються гвинти та накладна пластина й кісткова тка-

нина на ділянках її контакту з елементами фіксатора.

 4. При остеосинтезі врахування допустимих зна-

чень деформації елементів фіксуючих відламки мета-

локонструкцій та напружень кісткової тканини повер-

хонь перелому дозволяє запобігти ускладненням (руй-

нування кісткової тканини, переломи засобів фікса-

ції), оптимізувати перебіг репаративного процесу та 

покращити результати оперативного лікування. 

 5. Засноване на загальних положеннях механі-

ки твердого тіла імітаційне комп’ютерне моделюван-

ня дає можливість із високою точністю дослідити біо-

механічний стан системи «кісткові відламки — фікса-

тор» та її окремих елементів в умовах функціонально-

го навантаження, що неможливо в біологічному екс-

перименті. Найбільш надійними варіантами фіксації 

при переломах латерального виростка великогомілко-

вої кістки є гвинти та LCP-пластина (перший та чет-

вертий варіанти фіксації).

6. Конструкції для остеосинтезу до впровадження 

в клінічну практику доцільно тестувати на визначен-

ня особливостей розподілу механічних напружень і де-

формацій елементів засобу фіксації, допустимих на-

пружень на поверхнях перелому кісткових відламків, 

критеріїв надійної фіксації з урахуванням характеру та 

локалізації перелому в умовах різного ступеня функці-

онального навантаження, що дозволяє диференційо-

вано підійти до вибору оптимальних фіксуючих кіст-

кові відламки конструкцій та встановити переваги або 

недоліки запланованого способу фіксації відламків. 
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Введение
Современный мир продолжает поиск лекарст-

венных средств, которые могли бы эффективно бо-

роться с воспалением и болью в суставах и позво-

ночнике, предотвращать дегенерацию суставного 

хряща и восстанавливать функцию поврежденных 

суставов, уменьшать выраженность фибромиалгии. 

В связи с этим в течение последних десятилетий в 

ряде исследований были изучены фармакологиче-

ские свойства и клиническая эффективность расте-

ния Harpagophytum procumbens (гарпагофитум, мар-

тиния душистая, африканский полевой лютик), на-

тивное применение корня которого или экстрактов 

из него эффективно при данной патологии. В на-

стоящем обзоре специалистам представлены нако-

пленные к сегодняшнему дню данные о лечебном 

Резюме. В обзоре представлены результаты исследований клинической эффективности 
Harpagophytum procumbens (гарпагофитум, мартиния душистая, африканский полевой лю-
тик) при мышечно-скелетной боли. Фармакологические эффекты мартинии душистой 
связаны с тем, что она подавляет образование и высвобождение из макрофагов прово-
спалительных цитокинов IL-1β, IL-6 и TNF-α, ингибирует экспрессию циклооксигеназы 2-го 
типа (COX-2) и индуцибельной NO-синтазы (iNOS) в фибробластах и тормозит развитие 
перекисного окисления липидов, что приводит к подавлению воспалительной реакции 
и вторично — к развитию обезболивающего эффекта и хондропротекции. Клиническое 
применение. Экстракт мартинии душистой (препарат Сустамар) при остеоартрите снижал 
выраженность боли в среднем на 25–50 % и увеличивал подвижность суставов примерно 
на 35–50 %; при поясничной боли уменьшал ее выраженность на 40–50 %, боль полностью 
исчезала у 2,5–20 % пациентов; был эффективен при генерализованной и локализованной 
формах фибромиалгии. Прием экстракта мартинии душистой при любых видах мышечно-
скелетной боли приводил к тому, что примерно 60 % пациентов уменьшали дозу или пол-
ностью прекращали прием нестероидных и стероидных противовоспалительных средств. 
Возможно, эффективность экстракта мартинии душистой соответствует эффективности 
стандартной дозы рофекоксиба 12,5 мг, однако эти данные требуют уточнения. Безопа-
сность. При приеме экстракта мартинии душистой легкие побочные эффекты (в основном 
диспептического характера) возникали примерно у 3 % пациентов, что не превышало соот-
ветствующую частоту при приеме плацебо. Длительное применение экстракта мартинии 
душистой (вплоть до 1 года) безопасно и не связано с развитием токсических эффектов. 
Приверженность к проводимому лечению среди пациентов составляет 96,4 %. Перено-
симость экстракта мартинии душистой, по-видимому, превышает таковую у селективных 
ингибиторов COX-2. Выводы. Экстракт мартинии душистой представляет собой эффек-
тивное и безопасное средство для лечения мышечно-скелетной боли. Для дальнейшего 
изучения данного препарата необходимо проводить более крупные исследования более 
высокого качества.
Ключевые слова: экстракт мартинии душистой (Сустамар), мышечно-скелетная боль, 
остеоартрит, поясничная боль, фибромиалгия, воспаление.
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потенциале мартинии душистой в борьбе с сустав-

ными болезнями. 

Мартиния душистая произрастает в южной ча-

сти Африканского континента и может быть обнару-

жена в песках пустыни Калахари на территории та-

ких государств, как Намибия, Ботсвана, Южно-Аф-

риканская Республика, Замбия и Зимбабве. С меди-

цинской целью применяют вторичные клубневидные 

корни (запасающие питательные вещества). Истори-

чески местное население использовало мартинию ду-

шистую как обезболивающее, средство от лихорадки 

и аллергии, а также для стимуляции аппетита и пище-

варения [1]. После того как растение стало экспорти-

роваться в другие страны (европейские, Канада), его 

продолжили использовать как обезболивающее при 

артритах, тендинитах и других видах болей (головная 

боль, боль в спине, менструальная боль), при лихо-

радке и аллергии, для стимуляции аппетита и пище-

варения, а также при заболеваниях печени, желчно-

го пузыря и мочевыводящих путей, для заживления 

кожных ран [2].

В клинических исследованиях, выполненных к се-

годняшнему дню, подтверждено применение мартинии 

душистой (препарат Сустамар) для лечения суставной 

боли, боли в спине и фибромиалгии [2, 24, 25]. 

Фармакологические особенности 
экстракта мартинии душистой

Механизм действия

Механизм действия экстракта мартинии душистой 

продолжает уточняться. Тем не менее исследования, 

выполненные к сегодняшнему дню [3–11] (табл. 1), 

позволяют проследить некоторые из ключевых зве-

ньев этих процессов (рис. 1).

Одним из объектов исследования стали макрофа-

ги и их клетки-предшественники моноциты. Чтобы 

воссоздать условия воспаления, оба типа клеток под-

вергали воздействию липополисахаридов. В результа-

те было выяснено, что экстракты мартинии душистой 

дозозависимо подавляли образование и высвобожде-

ние из моноцитов и макрофагов провоспалительных 

цитокинов IL-1, IL-6 и TNF- (рис. 2). Как известно, 

цитокины являются основными триггерами (пуско-

выми факторами) воспаления. Уменьшая содержание 

этих молекул, экстракт мартинии душистой подавляет 

воспалительную реакцию.

В большом количестве клеточных культур, из ко-

торых наибольшее значение при воспалении суставов 

имеют фибробласты, была продемонстрирована спо-

собность мартинии душистой подавлять экспрессию 

циклооксигеназы 2-го типа (COX-2) и индуцибель-

ной NO-синтазы (iNOS) посредством подавления ак-

тивации ядерного фактора каппа В (NF-kappaB). Из-

за снижения содержания COX-2 образуется меньше 

простагландинов, опосредующих экссудативную фазу 

воспаления. А следствием снижения содержания iNOS 

является меньшее образование оксида азота (NO), что 

ведет к уменьшению выраженности перекисного оки-

сления липидов.

В дополнение к этому в исследовании in vivo у 

крыс, которым экстракт мартинии душистой вводили 

Рисунок 1. Механизм действия мартинии душистой по данным исследований, выполненных к сегодняшнему дню [3–11]
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COX-2
iNOS

 IL-1β
 IL-6
 TNF-α

воспаления

Обезболивание Хондропротекция

Рисунок 2. Влияние экстракта мартинии душистой 
SteiHap 69 на образование TNF-α в культуре 

первичных моноцитов человека, стимулированных 
липополисахаридом [3]
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внутриперитонеально, была зафиксирована его пря-

мая антиоксидантная активность. Было обнаружено 

дозозависимое увеличение содержания супероксид-

дисмутазы, каталазы и глутатионпероксидазы — фер-

ментов с подтвержденной способностью нейтрали-

зовать активные формы кислорода и таким образом 

снижать интенсивность перекисного окисления ли-

пидов [10]. 

Все вышеперечисленные эффекты мартинии души-

стой ведут к подавлению воспалительной реакции, со-

провождающей патологию опорно-двигательного ап-

парата. Вторично это приводит к поддержанию це-

лостности хряща (хондропротекция) и развитию обез-

боливающего эффекта (рис. 1). 

Примером хондропротективного действия мар-

тинии душистой может служить подавление образо-

вания матриксных металлопротеиназ (MMPs), ко-

торые, как известно, способны разрушать белковые 

компоненты суставного хряща и вызывать его дегене-

рацию [9]. Предполагается, что хондропротективное 

действие мартинии душистой является более слож-

ным, и другие его компоненты продолжают интен-

сивно изучаться. 

Обезболивающее действие мартинии душистой бы-

ло особенно хорошо продемонстрировано на приме-

ре ноцицептивной боли, возникающей при выполне-

нии подошвенного разреза на лапе крысы [11]. После 

выполнения оперативного вмешательства записывали 

ультразвук на частоте 22–27 кГц, издаваемый нелечен-

ными животными и животными, которые получали 

перорально экстракт мартинии душистой (300 мг/кг). 

В итоге было обнаружено, что экстракт мартинии ду-

шистой снижает показатели ультрасонограммы на 

73,5 % (p < 0,01) по сравнению с контрольными живот-

ными, что свидетельствует об обезболивающем дейст-

вии экстракта (рис. 3).

 
Активные компоненты

Первоначально было сделано предположение, что 

основным действующим компонентом экстракта мар-

тинии душистой является иридоидный гликозид под 

названием «гарпагозид». Однако исследования, выпол-

ненные позднее, поставили под сомнение этот факт.

Например, отсутствие противовоспалительного эф-

фекта гарпагозида было продемонстрировано в од-

ной из наиболее популярных моделей воспаления у 

крыс, индуцируемого каррагинаном. Данное вещест-

во инъецируют в лапу крысы, которая через время оте-

кает вследствие развития местного воспаления. Объ-

ем отек шей лапы служит мерой интенсивности вос-

Источник Тестируемый экстракт 
и/или его компоненты Клеточная линия Результаты

Влияние на цитокины

Fiebich B.L. и соавт., 
2001 [3]

Экстракт SteiHap 69;
гарпагозид

Первичные человеческие моно-
циты, стимулированные LPS

Экстракт, но не гарпагозид дозозависимо подав-
лял образование TNF-

Inaba K. и соавт., 
2010 [4]

50% этаноловый экстракт 
(HP-ext); гарпагозид

Мышиные макрофаги (RAW 
264.7), стимулированные LPS

HP-ext и гарпагозид подавляли образование про-
воспалительных цитокинов IL-1, IL-6 и TNF-

Влияние на циклооксигеназу (COX) и индуцибельную NO-синтазу (iNOS)

Jang M.H и соавт., 
2003 [5] Водный экстракт Мышиные фибробласты (L929), 

стимулированные LPS Экстракт подавлял экспрессию COX-2 и iNOS

Kaszkin M. и соавт., 
2004 [6]

Экстракты, содержащие 2, 
8,9 и 27 % гарпагозида; 

экстракт без гарпагозида;
гарпагозид

Мезангиальные клетки крыс, 
стимулированные IL-1

8,9% и 27% экстракты дозозависимо подавляли 
экспрессию iNOS посредством подавления акти-
вации NF-kappaB. Подобным действием не обла-

дали 2% экстракты. 
Экстракт без гарпагозида подавлял экспрессию 

iNOS
Гарпагозид подавлял экспрессию iNOS лишь в кон-
центрациях, превышающих его эффективную кон-

центрацию в суммарных экстрактах.
8,9% экстракт, но не гарпагозид проявлял выра-

женный антиоксидантный эффект

Huang T.H. и соавт., 
2006 [7] Гарпагозид

Клетки человеческой гепатокар-
циномы (HepG2) и мышиные ма-
крофаги (RAW 264.7), стимулиро-

ванные LPS

Гарпагозид подавлял экспрессию COX-2 и iNOS в 
HepG2-клетках посредством подавления актива-

ции NF-kappaB. 
Гарпагозид дозозависимо подавлял промоутерную 

активность NF-kappaB в RAW 264.7 клетках

Anauate M.C. и со-
авт., 2010 [8] Гарпагозид

Цельная кровь (стимулирован-
ная LPS при определении актив-

ности COX-2)

Фракции, содержащие наивысшие концентрации 
гарпагозида, подавляли в одинаковой степени ак-
тивность COX-1 и COX-2 и ингибировали образо-

вание NO

Влияние на металлопротеиназы

Schulze-Tanzil G. и 
соавт., 2004 [9]

JM- и JF-экстракты, содержа-
щие соответственно 210 и 

480 мг сухого экстракта

Человеческие хондроциты, не 
стимулированные и стимулиро-

ванные IL-1

Оба экстракта как в нестимулированных, так и в 
стимулированных хондроцитах снижали образо-

вание матриксных металлопротеиназ (MMPs). Эф-
фект был более выражен у JF-экстракта

Таблица 1. Исследования in vitro, уточняющие механизм действия экстракта мартинии душистой и одного из входящих 
в его состав гликозидов — гарпагозида (информация, касающаяся других гликозидов, в таблицу не включалась)

Примечание: LPS — липополисахариды.
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паления. Применение в этих условиях цельного экс-

тракта мартинии душистой приводило к достоверно-

му уменьшению отека лапы, в то время как гарпаго-

зид подобным эффектом не обладал [12]. Кроме того, в 

вышеупомянутом исследовании [9] цельный экстракт 

мартинии душистой SteiHap 69 уменьшал образова-

ние TNF- в культуре первичных моноцитов челове-

ка, стимулированных липополисахаридом, в то время 

как выделенный из него гарпагозид подобным дейст-

вием не обладал.

Из исследований in vitro [1–9], приведенных в 

табл. 2, видно, что цельный экстракт мартинии души-

стой всегда проявлял свою противовоспалительную 

активность. Что касается гарпагозида, то в ряде работ 

эффект не был отмечен, в некоторых работах он при-

сутствовал, а в некоторых эффект был отмечен лишь 

для высоких доз данного вещества. Таким образом, на-

личие противовоспалительного эффекта у гарпагозида 

находится под вопросом.

Из вышеизложенного следует, что клинически це-

лесообразно применять лишь цельный экстракт мар-

тинии душистой, поскольку только в этом случае мож-

но ожидать развития полноценного лечебного эффек-

та. С целью же стандартизации и возможности сравне-

ния экстрактов целесообразно указывать содержание в 

Рисунок 3. Уменьшение выраженности боли по данным ультразвуковой вокализации (USV) у крыс с подошвенным 
разрезом, получавших перорально экстракт мартинии душистой 300 мг/кг (Б), по сравнению с контрольными 

животными (А) [11]

Рисунок 4. Уменьшение приема нестероидных (НПВС) и 
стероидных (СПВС) противовоспалительных средств 

у пациентов с мышечно-скелетной болью, получавших 
лечение экстрактом мартинии душистой SteiHap 69 [25]
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них гарпагозида (см., например, табл. 2), несмотря на 

то, что он, по-видимому, не является активным ком-

понентом. 

В ряде других работ показано, что противовоспали-

тельные эффекты экстракта мартинии душистой могут 

быть связаны с другими гликозидами, содержащими-

ся в препарате, например с -ситостеролом [13]. Уста-

новлено также, что за антиоксидантные свойства экс-

тракта ответственны содержащиеся в нем флавоноиды 

и фенолы [14, 15].

Источник
Тип и длитель-

ность 
исследования

Дизайн исследования Результаты

1 2 3 4

При остеоартритах

Belaiche P. 
и соавт., 1982 
[16]

Открытое;
6 месяцев

630 пациентов с остеоартритом;
экстракт мартинии душистой 
1000–3000 мг/день

Ослабление боли на 42–85 %.
Среди побочных эффектов наблюдалась только диспепсия, даже 
при высоких дозах экстракта

Lecomte A. 
и соавт., 1992 
[17]

Двойное слепое 
рандомизирован-
ное;
2 месяца

89 пациентов с остеоартритом;
экстракт мартинии душистой 
2000 мг/день (что соответство-
вало 60 мг/день гарпагозида)

Экстракт мартинии душистой достоверно снижал выраженность 
суставной боли и увеличивал подвижность суставов

Chantre P. 
и соавт., 2000 
[18]

Двойное слепое 
рандомизирован-
ное, многоцентро-
вое; 
4 месяца

122 пациента с остеоартритом 
коленного и тазобедренного су-
ставов;
порошкообразный экстракт 
мартинии душистой 6 капсул по 
435 мг ежедневно (что соответ-
ствовало 57 мг/день гарпагози-
да); диацереин 100 мг/день

Экстракт мартинии душистой и диацереин одинаково эффективно 
снижали выраженность суставной боли.
Пациенты, принимавшие экстракт мартинии душистой, принима-
ли достоверно меньше НПВС и других обезболивающих средств.
В группе с экстрактом мартинии душистой наблюдалось достовер-
но меньшее количество побочных эффектов по сравнению с диа-
цереином (например, диарея 8,1 и 26,7 % соответственно)

Wegener T. и 
соавт., 2003 
[19]

Открытое, много-
центровое; 
3 месяца

75 пациентов с остеоартритом 
коленного и тазобедренного су-
ставов;
водный экстракт мартинии ду-
шистой 2400 мг/день (что соот-
ветствовало 50 мг/день гарпа-
гозида)

По данным разных шкал, экстракт мартинии душистой снижал вы-
раженность боли в тазобедренном и коленном суставах пример-
но на 25 %. По данным врачебного осмотра, подвижность суста-
вов увеличивалась на 35 %.
Побочные эффекты (диспепсия) были отмечены лишь у двух паци-
ентов

При поясничной боли

Chrubasik S. и 
соавт., 1996 
[20]

Двойное слепое 
рандомизирован-
ное; 
1 месяц

118 пациентов с поясничной бо-
лью;
экстракт мартинии душистой 
6000 мг/день (что соответство-
вало 50 мг/день гарпагозида)

Экстракт мартинии душистой полностью устранял боль у 9/51 па-
циента, плацебо — у 1/54 пациентов.
Обе группы не различались по количеству используемого трама-
дола.
Побочных эффектов обнаружено не было

Chrubasik S. и 
соавт., 1999 
[21]

Двойное слепое 
рандомизирован-
ное; 
1 месяц

197 пациентов с поясничной бо-
лью; 
экстракт мартинии душистой 
WS 1531 в дозе 600 и 1200 мг/
день (что соответствовало 50 и 
100 мг/день гарпагозида)

Плацебо, экстракт мартинии душистой 600 и 1200 мг/день вызы-
вали полное исчезновение боли у 3, 6 и 10 пациентов соответст-
венно (р = 0,027).
Среди побочных эффектов изредка наблюдались легкие диспеп-
тические расстройства

Chrubasik S. и 
соавт., 2003 
[22]
Chrubasik S. и 
соавт., 2005 
[23]

Двойное слепое 
(с двумя плаце-
бо), рандомизиро-
ванное; 
лечение 1,5 ме-
сяца

88 пациентов с поясничной бо-
лью; 
экстракт мартинии душистой 
2400 мг/день (что соответство-
вало 60 мг/день гарпагозида); 
рофекоксиб 12,5 мг/день

В группах с экстрактом мартинии душистой и рофекоксибом бы-
ли получены сравнимые результаты по всем изученным показа-
телям. Однако, чтобы подтвердить эквивалентность препаратов, 
нужны более крупные исследования.
10/44 и 5/44 пациентов (соответственно) сообщили о полном 
отсутствии боли без приема дополнительных обезболивающих 
средств не менее чем в течение 5 дней 6-недельного курса лече-
ния; у 18/44 и 12/44 пациентов (соответственно) наблюдалось 
более чем 50% снижение средней выраженности боли с 1-й по 
6-ю неделю лечения.
Трамадол использовали 21 и 13 пациентов соответственно.
39 побочных эффектов наблюдались у 14 пациентов каждой из 
групп, из них 28 побочных эффектов (13 и 15 соответственно) 
могло быть связано с приемом тестируемых препаратов.
После окончания основного исследования пациенты обеих групп 
продолжили принимать экстракт мартинии душистой в той же до-
зировке в течение 54 недель. За этот период несколько улуч-
шились показатели по шкалам Arhus и HAQ, оценивающим боль 
(р = 0,016). Легкие побочные эффекты наблюдались лишь у трех 
пациентов

Фибромиалгия

Göbel H. и со-
авт., 2001 [24]

Двойное слепое 
рандомизирован-
ное; 
1 месяц

63 пациента с легким/умерен-
ным мышечным напряжением/
болью в области спины, плеч и 
шеи;
экстракт мартинии душистой LI 
174 в дозе 2 х 480 мг/день

Экстракт мартинии душистой проявлял высокодостоверную кли-
ническую эффективность в отношении легкого/умеренного мы-
шечного напряжения/боли. Препарат хорошо переносился

Таблица 2. Клинические исследования экстрактов мартинии душистой
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Клинические ожидания от применения 
экстракта мартинии душистой

Эффективность при мышечно-скелетной боли

Суставная боль
В основной массе цитируемых исследований [16–

19, 24–27] экстракт мартинии душистой назначали для 

лечения остеоартрита коленного или тазобедренного 

сустава. При этом было отмечено, что препарат сни-

жал выраженность боли в среднем на 25–50 % (в од-

ном исследовании максимальное снижение интенсив-

ности боли достигало 85 %) и увеличивал подвижность 

суставов примерно на 35–50 %. 

Применение экстракта мартинии душистой сопро-

вождалось уменьшением сочетанного приема несте-

роидных противовоспалительных средств (НПВС) и 

других обезболивающих препаратов. Показательны-

ми в этом плане оказались результаты постмаркетин-

гового мониторингового исследования, выполненно-

го J.M. Ribbat и соавт [25]. В наблюдение были вклю-

чены пациенты с остеоартритами, спондилоартрита-

ми и фибромиалгиями различной локализации, дли-

тельность исследования составила 2 месяца. В ре-

зультате было выяснено, что назначение сухого экс-

тракта мартинии душистой SteiHap 69 в виде табле-

ток по 480 мг (начальная доза — 1 табл. 2 раза в день, в 

дальнейшем по 1 табл. 1 раз в день) приводило к пол-

ному прекращению сопутствующего приема НПВС 

в 60,3 % случаев, а стероидных противовоспалитель-

ных средств (СПВС) — в 56 % случаев (рис. 4). Ана-

логичные данные приводятся еще в одном исследо-

вании M. Warnock и соавт. [27]: на фоне приема экс-

тракта мартинии душистой 60 % пациентов уменьши-

ло или полностью прекратило прием обезболиваю-

щих средств.

Поясничная боль
По данным обнаруженных нами исследова-

ний [20–23, 25–27], экстракт мартинии душистой 

уменьшал выраженность поясничной боли на 40–

50 %. Боль полностью исчезала у 2,5–20 % паци-

ентов. 

Назначение экстракта мартинии душистой при по-

ясничной боли, как и в случае остеоартрита, сопряже-

но со снижением приема НПВС (см. выше; [25, 27]).

В одном исследовании [22] была зафиксирована 

одинаковая эффективность экстракта мартинии ду-

шистой и рофекоксиба в дозе 12,5 мг (стандартная те-

рапевтическая доза рофекоксиба, селективного инги-

битора COX-2). Авторы отметили, что для подтвер-

ждения эквивалентности препаратов необходимо про-

водить более крупные исследования. 

В исследовании [23], являвшемся продолжением ис-

следования [22], было продемонстрировано, что прием 

экстракта мартинии душистой в течение 1 года удержи-

вал и даже несколько увеличивал достигнутый в тече-

ние первых 1,5 месяца лечебный эффект. При этом бы-

ла отмечена хорошая переносимость препарата. 

Фибромиалгия
В двух исследованиях [24, 25] сообщается об эффек-

тивности экстракта мартинии душистой при легком/

1 2 3 4

Смешанные исследования (боль разной локализации)

Ribbat J.M. и 
соавт., 2001 
[25]

Постмаркетинго-
вое мониторинго-
вое исследование; 
2 месяца

Пациенты с остеоартритом 
(n = 444), спондилоартритом 
(n = 366) и фибромиалгией 
(n = 131), один пациент мог учи-
тываться несколько раз;
сухой экстракт мартинии души-
стой SteiHap 69 в виде таблеток 
по 480 мг (начальная доза — 
1 табл. 2 раза в день, в дальней-
шем по 1 табл. 1 раз в день)

Экстракт мартинии душистой улучшал все изученные параметры 
(интенсивность боли, ограничение функции, выраженность сим-
птомов местного воспаления и др.) не менее чем на 50 %.
Полное прекращение сопутствующего приема НПВС наблюдалось 
в 60,3 % случаев, а СПВС — в 56 % случаев.
Общий уровень приверженности к лечению (определенный как 
80% прием назначенного препарата) составил 96,4 %.
Врачи оценили эффективность препарата как очень хорошую и 
хорошую у 82,9 % пациентов. Сами пациенты в 62,4 % случаев 
оценили терапию экстрактом мартинии душистой как лучшую по 
сравнению с предыдущим лечением, а в 30,8 % случаев — как 
одинаково эффективную.
Врачи оценили переносимость препарата как очень хорошую и 
хорошую у 98,1 % пациентов. Сами пациенты в 80 % случаев оце-
нили переносимость экстракта мартинии душистой как лучшую 
по сравнению с предыдущим лечением, а в 19,5 % случаев — как 
одинаковую.
Таким образом, был сделан вывод о высокой эффективности (ре-
комендация использовать в качестве основного лечения) и пере-
носимости (выше, чем у селективных ингибиторов COX-2) экстрак-
та мартинии душистой

Chrubasik S. и 
соавт., 2002 
[26]

Открытое; 2 ме-
сяца

Пациенты с остеоартритом ко-
ленного (n = 85) и тазобедренно-
го суставов (n = 61), поясничной 
болью (n = 104);
водный экстракт мартинии ду-
шистой 2400 мг/день (что соот-
ветствовало 50 мг/день гарпа-
гозида)

При обобщении результатов по всем шкалам, применявшимся 
для оценки выраженности боли, было обнаружено, что экстракт 
мартинии душистой снижает выраженность боли в тазобедрен-
ном суставе на 54 %, в коленном суставе — на 38 % по сравне-
нию с исходным уровнем. Сравнимые результаты были получены 
для поясничной боли.
Слабовыраженные побочные эффекты наблюдались у 10 % паци-
ентов

Warnock M. и 
соавт., 2007 
[27]

Открытое; 2 ме-
сяца

259 пациентов с остеоартритами 
и другой ревматической болью;
сухой экстракт мартинии души-
стой

Назначение экстракта мартинии душистой достоверно 
(p < 0,0001) уменьшало выраженность боли и улучшало выполня-
емую функцию.
В связи с улучшением качества жизни 60 % пациентов уменьшало 
или прекращало прием обезболивающих средств

Окончание табл. 2
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умеренном мышечном напряжении/боли как генера-

лизованного, так и локализованного характера. 

Назначение экстракта мартинии душистой при фи-

бромиалгии, как и в случае остеоартрита и пояснич-

ной боли, сопряжено со снижением приема НПВС 

(см. выше; [25, 27]).

Данные метаанализов и оценка качества
 доступных исследований

В трех метаанализах, выполненных в 2007 г. и вклю-

чавших в общей сложности 14 клинических исследо-

ваний, было отмечено, что экстракт мартинии души-

стой является эффективным противовоспалительным 

и обезболивающим средством, особенно в отношении 

суставных симптомов [28–30]. Это согласуется с выво-

дами, вытекающими из настоящего обзора.

В одном исследовании имеются рекомендации о 

том, чтобы использовать экстракт мартинии душистой 

в качестве основного лечения при мышечно-скелет-

ной боли [25].

В целом результаты выполненных к сегодняшне-

му дню исследований (открытых, двойных слепых 

рандомизированных), хотя и подтверждающие эф-

фективность препарата, следует оценивать как пред-

варительные, требующие дальнейшего уточнения в 

более крупных исследованиях более высокого каче-

ства [10]. 

Безопасность экстракта мартинии душистой

В процитированных нами исследованиях как при 

относительно коротких курсах терапии (1–3 меся-

ца), так и при длительном лечении (вплоть до 1 года) 

побочные эффекты встречались редко, носили лег-

кий характер и сводились в основном к диспептиче-

ским явлениям. Случаев токсичности отмечено не бы-

ло [16–27]. 

В одной работе приводятся данные о том, что вра-

чи оценили переносимость экстракта мартинии ду-

шистой как очень хорошую и хорошую у 98,1 % па-

циентов. Сами пациенты в 80 % случаев оценили пе-

реносимость препарата как лучшую по сравнению с 

предыдущим лечением, а в 19,5 % случаев — как оди-

наковую. Приверженность к проводимому лечению 

составила 96,4 %. Авторами был сделан вывод о вы-

сокой переносимости экстракта мартинии душистой, 

и что она превышает таковую у селективных ингиби-

торов COX-2 [25]. 

В систематическом обзоре 2008 г., посвященном 

безопасности экстракта мартинии душистой при осте-

оартрите и поясничной боли и включавшем 28 иссле-

дований, сообщается о том, что легкие побочные эф-

фекты (в основном диспептического характера) воз-

никают примерно у 3 % пациентов. Это не превыша-

ет соответствующую частоту, возникающую при прие-

ме плацебо. Длительное применение экстракта марти-

нии душистой безопасно и не связано с развитием ток-

сических эффектов [31]. 

Экстракт мартинии душистой не должен назначать-

ся [2, 10, 32, 33]:

— пациентам с язвенной болезнью желудка и две-

надцатиперстной кишки, поскольку он усиливает се-

крецию соляной кислоты;

— во время беременности, поскольку он обладает 

утеротоническим действием (повышает тонус матки);

— детям и подросткам до 18 лет, поскольку нет опы-

та применения этого препарата в данной возрастной 

категории пациентов. По этой же причине его не на-

значают во время лактации.

В связи со способностью усиливать образование 

желчи пациентам с желчнокаменной болезнью экс-

тракт мартинии душистой должен назначаться только 

после консультации с врачом [2]. 

Экстракт мартинии душистой, проявляя свои фар-

макологические эффекты, может усиливать или осла-

блять действие ряда других лекарственных средств, 

что необходимо учитывать при подборе схемы лече-

ния (табл. 3). Кроме того, экстракт мартинии души-

стой ингибирует ряд изоферментов цитохрома Р450, 

поэтому он может менять фармакокинетические пара-

метры других лекарственных средств, метаболизирую-

щихся этими же изоферментами: варфарина, ряда ан-

тигипертензивных средств, статинов, некоторых про-

тивоэпилептических и противодиабетических средств, 

антидепрессантов и ингибиторов протонной помпы 

[1, 2, 10, 32, 33].

Выводы
1. Экстракт мартинии душистой подавляет об-

разование и высвобождение из макрофагов про-

воспалительных цитокинов IL-1, IL-6 и TNF-, 

Экстракт мартинии душистой* Потенциальные взаимодействия

Понижает уровень глюкозы в крови
Должен с осторожностью назначаться пациентам с сахарным диабе-
том, поскольку может потенцировать действие других гипогликеми-
ческих средств

Понижает артериальное давление, частоту сердечных сокращений, 
увеличивает силу сердечных сокращений

Может потенцировать эффекты антигипертензивных, антиаритмиче-
ских средств и сердечных гликозидов, препятствовать эффектам ан-
тигипотензивных средств

Способствует разжижению крови Может потенцировать эффекты других средств, увеличивающих риск 
развития кровотечений (НПВС и антикоагулянты)

Таблица 3. Некоторые потенциальные взаимодействия экстракта мартинии душистой и других лекарственных 
средств [1, 2, 10, 32, 33]

Примечание: * — все эффекты выражены слабо и сами по себе не приводят к развитию побочных эффектов, которые 
бы могли ограничить клиническое применение экстракта мартинии душистой. Опасность возникает лишь при 

взаимодействии с другими препаратами.
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ингибирует экспрессию циклооксигеназы 2-го ти-

па (COX-2) и индуцибельной NO-синтазы (iNOS) 

в фибробластах посредством подавления актива-

ции ядерного фактора каппа В (NF-kappaB), тор-

мозит развитие перекисного окисления липидов, 

что приводит к подавлению воспалительной реак-

ции при патологии опорно-двигательного аппара-

та. Вторично это приводит к поддержанию целост-

ности хряща (хондропротекция) и развитию обез-

боливающего эффекта. 

Клинически целесообразно применение лишь 

цельного экстракта, поскольку изолированная эффек-

тивность одного из его основных гликозидов — гарпа-

гозида — была поставлена под сомнение.

2. Экстракт мартинии душистой при остеоартри-

те снижал выраженность боли в среднем на 25–50 % 

и увеличивал подвижность суставов примерно на 35–

50 %; при поясничной боли уменьшал ее выражен-

ность на 40–50 %, боль полностью исчезала у 2,5–20 % 

пациентов; был эффективен при легком/умеренном 

мышечном напряжении/боли как генерализованно-

го, так и локализованного характера (фибромиалгия). 

Прием экстракта мартинии душистой при любых ви-

дах мышечно-скелетной боли приводил к тому, что 

примерно 60 % пациентов уменьшали дозу или пол-

ностью прекращали прием нестероидных  и стероид-

ных противовоспалительных средств. Возможно, эф-

фективность экстракта мартинии душистой при мы-

шечно-скелетной боли соответствует эффективности 

стандартной дозы рофекоксиба 12,5 мг, однако эти 

данные требуют уточнения. 

3. При приеме экстракта мартинии душистой лег-

кие побочные эффекты (в основном диспептического 

характера) возникали примерно у 3 % пациентов, что 

не превышало соответствующую частоту при приеме 

плацебо. Длительное применение экстракта мартинии 

душистой (вплоть до 1 года) безопасно и не связано с 

развитием токсических эффектов. Приверженность 

к проводимому лечению среди пациентов составляет 

96,4 %. Переносимость экстракта мартинии душистой, 

по-видимому, превышает таковую у селективных ин-

гибиторов COX-2.
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Ефективність екстрактів мартінії 
запашної (Сустамар) при остеоартритах, 
поперековому болю та фіброміалгії: 
огляд досліджень

Резюме. В огляді представлені результати досліджень 

клінічної ефективності Harpagophytum procumbens (гар-

пагофітум, мартінія запашна, африканський польовий 

жовтець) при м’язово-скелетному болю. Фармакологіч-
ні ефекти екстракту мартінії запашної пов’язані з тим, що 

він пригнічує утворення й вивільнення з макрофагів про-

запальних цитокінів IL-1, IL-6 і TNF-, інгібує експре-

сію циклооксигенази 2-го типу (COX-2) і індуцибельної 

NO-синтази (iNOS) в фібробластах і гальмує розвиток пе-

рекисного окислення ліпідів, що призводить до пригні-

чення запальної реакції і вторинно — до розвитку знебо-

люючого ефекту і хондропротекції. Клінічне застосуван-
ня. Екстракт мартінії запашної при остеоартриті знижу-

вав вираженість болю в середньому на 25–50 % і збільшу-

вав рухливість суглобів приблизно на 35–50 %; при попе-

рековому болю зменшував його на 40–50 %, біль повніс-

тю зникав у 2,5–20 % пацієнтів; був ефективний при гене-

ралізованій і локалізованій формах фіброміалгії. Прийом 

екстракту мартінії запашної при будь-яких видах м’язово-

скелетного болю призводив до того, що приблизно 60 % 

пацієнтів зменшували дозу або повністю припиняли при-

йом нестероїдних та стероїдних протизапальних засо-

бів. Можливо, ефективність екстракту мартінії запаш-

ної відповідає ефективності стандартної дози рофекок-

сибу 12,5 мг, однак ці дані потребують уточнення. Безпе-
ка. При прийомі екстракту мартінії запашної легкі побіч-

ні ефекти (переважно диспептичного характеру) виника-

ли приблизно у 3 % пацієнтів, що не перевищувало відпо-

відну частоту при прийомі плацебо. Тривале застосуван-

ня екстракту мартінії запашної (аж до 1 року) є безпечним 

і не пов’язано з розвитком токсичних ефектів. Прихиль-

ність до проведеного лікування серед пацієнтів становить 

96,4 %. Переносимість екстракту мартінії запашної, зда-

ється, перевищує таку у селективних інгібіторів COX-2. 

Висновки. Екстракт мартінії запашної є ефективним і 

безпечним засобом для лікування м’язово-скелетного бо-

лю. Для подальшого вивчення даного препарату необхід-

но проводити більш великі дослідження більш високої 

якості.

Ключові слова: екстракт мартінії запашної (Сустамар), 

м’язово-скелетний біль, остеоартрит, поперековий біль, 

фіброміалгія, запалення.
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Effi  cacy of Harpagophytum procumbens 
Extract in Osteoarthritis, Low Back 
Pain and Fibromyalgia: a Review 
of Researches

Summary. The review presents the results of studies on cli-

nical efficacy of Harpagophytum procumbens in the treatment 

of musculoskeletal pain. Pharmacological effects of Harp-

agophytum procumbens are associated with the inhibition of 

formation and releasing of proinflammatory cytokines IL-1, 

 IL-6 and TNF- from macrophages, inhibition of expression 

of cyclooxygenase type 2 (COX-2) and inducible NO-synthase 

(iNOS) in fibroblasts and inhibition of development of lip-

id peroxidation, all of which lead to the suppression of the in-

flammatory response and, as result, development of analgesic 

effect and chondroprotection. Clinical Application. In case of 

osteoarthritis Harpagophytum procumbens extract (Sustamar) 

reduced the severity of pain by an average of 25–50 % and in-

creased joint mobility of about 35–50 %; in case of lumbar pain 

it reduced the severity of pain at 40–50 %, the pain complete-

ly disappeared in 2.5–20 % of patients; it was effective in gen-

eralized and localized forms of fibromyalgia. Usage of Harp-

agophytum procumbens extract in case of any musculoskele-

tal pain was associated with the fact that approximately 60 % 

of patients reduced the dose or completely stop taking non-

steroidal and steroidal anti-inflammatory drugs. It is possible 

that the efficacy of Harpagophytum procumbens extract cor-

responds to that of a standard dose of rofecoxib 12.5 mg, how-

ever, these data need to be confirmed. Safety. When receiving 

Harpagophytum procumbens extract, mild side effects (mainly 

dyspeptic) occurred in approximately 3 % of patients that did 

not exceed the appropriate frequency occurring in patients re-

ceiving placebo. Long-term use of Harpagophytum procum-

bens extract (up to 1 year) is safe and not associated with the 

development of toxic effects. Patients’ adherence to the treat-

ment was 96.4 %. The tolerability of Harpagophytum procum-

bens extract seems to exceed that of selective COX-2 inhibi-

tors. Conclusions. Harpagophytum procumbens extract is an 

effective and safe agent for the treatment of musculoskeletal 

pain. For further study of this drug it is necessary to conduct 

larger studies of higher quality.

Key words: Harpagophytum procumbens extract, muscu-

loskeletal pain, osteoarthritis, low back pain, fibromyalgia, in-

flammation.
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Остеоартрит (ОА) по праву считается наиболее 

распространенным хроническим ревматическим за-

болеванием. Его распространенность увеличивает-

ся в связи с постарением населения и высокой часто-

той ожирения в популяции. Предполагается, что ко-

личество больных ОА в ближайшие годы во много раз 

увеличится из-за общей тенденции к постарению на-

селения, поэтому проблема оказания помощи боль-

ным ОА с целью предупреждения прогрессирования 

заболевания остается актуальной [5]. В последние го-

ды ОА уделяется все более пристальное внимание из-

за обнаружения сложных и разнообразных механиз-

мов его развития, возрастания частоты встречаемо-

сти, высокой инвалидизации [3].

Сегодня специалисты все чаще уделяют внимание 

суставу не как совокупности костных суставных по-

верхностей, хрящевых структур, синовиальной жид-

кости, суставной капсулы и периартикулярного аппа-

рата, а как единому органу с присущими ему воспа-

лительными, нейротрофическими, иммунными, ме-

таболическими и функциональными составляющи-

ми. Именно поэтому на современном этапе ОА рас-

сматривается как органное заболевание, а с учетом 

поражения различных суставных групп — как поли-

органное [7]. 

Изменения при ОА отмечаются в интра- и параар-

тикулярных связках, сухожилиях в виде лигаменти-

тов, теносиновитов, энтезитов; в виде гипо- и атро-

фий параартикулярных мышц; бурситов околосу-

ставных сумок; в субхондральной костной ткани в 

виде остеосклероза, нарушения конгруэнтности су-

ставных поверхностей, формирования краевых осте-

офитов, хорошо видимых при рентгенологическом 

исследовании, магнитно-резонансной томографии 

(МРТ) и ультразвуковом исследовании (УЗИ) су-

ставов [4]. Параартикулярные мышечные структуры 

страдают как от реактивного воспаления, развиваю-

щегося в суставах, так и от нарушения кинематиче-

ских функций больного сустава. При этом мышеч-

ный аппарат берет на себя повышенную механиче-

скую нагрузку, которая в конечном итоге приводит 

к дистрофическим и гипотрофическим процессам 

в мышцах. При ОА страдают структуры неиннерви-

рованного хряща, высокоиннервированные компо-

ненты сустава в виде прилегающей к суставу над-

костницы и многие другие. Многообразный харак-

тер боли при ОА позволяет заподозрить значимую 

роль нервной системы как в поддержании воспале-

ния и дегенерации суставных тканей, так и в форми-

ровании болевого синдрома [3].

В то же время ОА не является уникальным забо-

леванием, но представляет собой гетерогенную груп-

пу с различными клинико-патогенетическими фено-

типами, которые постоянно изменяются, гетероген-

но и независимо прогрессируют, что в конечном ито-

ге приводит к общим клиническим проявлениям [8]. 

Традиционно акцентируется, что остеоартрит — это 

группа патогенетически близких заболеваний, но та-

ких, что имеют различную этиологию, однако при-

водят к однотипным биохимическим и клиническим 

последствиям, характеризуются прогрессирующей 

потерей гиалинового хряща и патологическим ремо-

делированием субхондральной кости. Сегодня выде-

лены факторы риска возникновения и прогрессиро-

вания ОА, которые отличаются в зависимости от ло-

кализации патологического процесса. Эти факторы 

риска обобщены в табл. 1.

В то же время действующие факторы риска фор-

мируют определенные фенотипы течения ОА, ко-

торые отличаются патогенетическими процессами 

и клиническими проявлениями. Наиболее распро-

страненными фенотипическими вариантами ОА яв-
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ляются возрастассоциированный вариант, эстро-

гензависимый, генетически детерминированный и 

пост травматический [7]. Выделяют также кристал-

линдуцированный ОА (вследствие отложения кри-

сталлов урата натрия, пирофосфата кальция диги-

драта и вторичного повреждения структур сустава), 

метаболический (связанный с метаболическим син-

дромом и низкоуровневым воспалением), другие. 

Возрастассоциированный вариант связан с повре-

ждением хондроцитов и экстрацеллюлярного мат-

рикса, уменьшением толщины и плотности субхон-

дральной кости, саркопенией и снижением репара-

тивной способности хряща, жесткостью сухожилий, 

повышением нестабильности суставов с возрастом. 

Наличие генов предрасположенности к ОА, низкой 

костной массы и формы скелета лежит в основе ге-

нетически детерминированного варианта ОА. Кро-

ме того, определенные гены детерминируют объем 

хряща и степень прогрессии ОА. Общеизвестно, что 

снижение уровня эстрогенов вследствие менопау-

зы обусловливает высокий костный обмен в субхон-

дральной кости, снижение костной массы, умень-

шение мышечной массы, силы и функциональных 

возможностей, повреждение хондроцитов и экстра-

целлюлярного матрикса. Дефицит эстрогенов спо-

собствует повышению нестабильности суставов, а 

также увеличению массы тела, а повышенная жиро-

вая масса ассоциируется с высоким уровнем адипо-

кинов.

Схематически фенотипические варианты ОА пред-

ставлены на рис. 1.

Клиническое выражение определенного феноти-

па зависит от основного базового патогенетического 

пути и преобладающего поражения определенной су-

ставной ткани в данный момент, а также от вариан-

та ОА (генерализованный или локализованный), сте-

пени прогрессирования, фенотипа болевого синдро-

ма [7]. Кроме того, ОА необходимо рассматривать как 

коморбидное заболевание, наиболее часто сочетаю-

щееся с сердечно-сосудистой патологией, ожирени-

ем, сахарным диабетом, остеопорозом и др. Эти со-

путствующие заболевания не являются исключитель-

ными и характерными только для ОА, однако они мо-

гут возникнуть у одного и того же пациента одновре-

менно, значительно модулируя течение и прогресси-

рование ОА. 

Коленный сустав Тазобедренный сустав Суставы кисти

Возникновение Возраст, пол, физическая активность, индекс массы те-
ла (включая ожирение), интенсивные спортивные нагруз-
ки, предыдущие травмы, минеральная плотность кости, сила 
четырехглавой мышцы, витамин D, гормональная замести-
тельная терапия (протективное действие), курение, смеще-
ние оси, генетика

Возраст, физическая нагруз-
ка, индекс массы тела (вклю-
чая ожирение), предыдущие 
повреждения и травмы, гене-
тика (включая врожденные 
аномалии)

Возраст, генетика, 
профессия, интенсив-
ные физические на-
грузки, мышечная си-
ла кисти

Прогрессирование Возраст, индекс массы тела, витамин D, гормональная заме-
стительная терапия (протективное действие), нарушение оси 
(включая варусную или вальгусную деформацию), синовит, 
выпот в сустав, интенсивные физические нагрузки, отек суб-
хондральной кости на МРТ

Возраст, пол, интенсивные фи-
зические нагрузки

Неизвестно

Таблица 1. Факторы риска возникновения и прогрессирования остеоартрита

Рисунок 1. Фенотипические варианты течения остеоартрита
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Определенные патологические процессы, пораже-

ние отдельных суставных тканей, обострение сопут-

ствующих заболеваний могут доминировать на опре-

деленном этапе течения ОА, могут пересекаться, со-

четаться, создавая индивидуальный фенотипический 

вариант течения ОА у конкретного пациента.

Гетерогенность ОА проявляется и в преимущест-

венной локализации патологического процесса. При 

этом заболевании поражаются дистальные межфа-

ланговые суставы кистей, первые запястно-пястные, 

коленные, тазобедренные и межпозвоночные (фасе-

точные) суставы.

Главной целью попыток выделить фенотипиче-

ские варианты течения ОА является прежде всего ин-

дивидуализация лечения ОА, так как различные па-

тогенетически-клинические фенотипы ОА требу-

ют различных терапевтических стратегий. Во мно-

гом они являются общими, однако на ранних стади-

ях возникновения и прогрессирования ОА они могут 

существенно отличаться друг от друга. Так, согласно 

другим исследованиям [11], было выделено еще не-

сколько фенотипов ОА коленного сустава на осно-

ве 4 клинически значимых характеристик: рентгено-

графический ОА, мышечная сила, индекс массы тела, 

наличие и выраженность депрессии. Таким образом, 

выделено 5 клинических фенотипов:

1. Фенотип с минимальным поражением суставов.

2. Фенотип с сильными мышцами.

3. Фенотип без ожирения и со слабыми мышцами.

4. Фенотип с ожирением и слабыми мышцами.

5. Депрессивный фенотип.

Эта классификация пяти фенотипов уменьша-

ет неоднородность ОА коленного сустава в популя-

ции и позволяет персонифицировать немедикамен-

тозное и медикаментозное воздействие. Общеизвест-

но, что именно состояние мышц, количество пора-

женных суставов, наличие структурных поврежде-

ний, повышенная масса тела и депрессия являются 

важными факторами, определяющими прогноз и эф-

фективность лечения ОА. В данных фенотипах могут 

быть представлены различные патофизиологические 

и этиологические подтипы ОА. В минимальном фе-

нотипе заболеваний суставов структурные изменения 

вряд ли присутствуют, симптомы обычно нерезко вы-

ражены и быстро регрессирует. Сильный мышечный 

фенотип может быть характерным для пациентов с 

посттравматическим ОА и тяжелыми рентгенологи-

ческими проявлениями, однако эти пациенты физи-

чески активны, так как сохраняется достаточная мы-

шечная сила. Авторы подчеркивают, что именно при 

этом фенотипе чаще всего применялись артроско-

пические методы лечения (56 % пациентов по срав-

нению с другими фенотипами — 22–36 %; P < 0,05). 

Выделяют также два слабомышечных фенотипа — с 

ожирением и без ожирения. Фенотип без ожирения и 

со слабыми мышцами чаще всего свойственен паци-

ентам старших возрастных групп и может представ-

лять вариант возрастзависимого фенотипа ОА. Он ас-

социируется с саркопенией, остеопорозом, высокой 

склонностью к падениям и требует совершенно дру-

гих подходов к лечению, чем предыдущие феноти-

пы. В основе формирования фенотипа с ожирением и 

слабыми мышцами может лежать нарушение биоме-

ханики сустава, вызванное постоянной перегрузкой 

сустава вследствие повышенной массы тела. Кроме 

того, метаболические нарушения, связанные с ожи-

рением, способны формировать подтип с низкоуров-

невым воспалением и высокой коморбидностью. Па-

циенты депрессивного фенотипа демонстрируют вы-

сокий уровень болевого синдрома, высокий процент 

нейропатического компонента болевого синдрома, 

нередко извращенную нервную сенситизацию, что 

приводит к резкому ограничению физической актив-

ности и нередко — к низкой приверженности к ле-

чению. Данный фенотип может представлять подтип 

ОА коленного сустава, при котором депрессия при-

вела к более активному привлечению бользависимых 

стимулов, повышению сенсибилизации центральной 

нервной системы к болевым раздражителям и отсут-

ствию физической активности.

Выделение дифференциальных отличий клиниче-

ских фенотипов подчеркивает и возможно различные 

клинические исходы. Наличие только одного фак-

тора риска обусловливает незначительную прогрес-

сию и функциональные нарушения. Множествен-

ные факторы риска (ожирение, мышечная слабость, 

Посттравматический 
(острый или повторяю-

щийся)
Метаболический Возрастзависимый Генетический Болевой

Возраст Молодые (< 45 лет) Средний возраст 
(45–64 года) Старший (> 65 лет) Варьируемый Варьируемый

Основная 
причина Механический стресс

Механический стресс, ади-
покины, гипергликемия, 

эстроген/прогестероновый 
дисбаланс

Возраст, старение 
хондроцитов Гензависимость

Воспаление, из-
менения субхон-
дральной кости, 

аберрантное вос-
приятие боли

Основная 
локализация

Колено, большой палец 
рук, локоть, плечо

Колено, кисти, генерализо-
ванный ОА Бедро, колено, кисти Кисти, бедро, 

позвоночник
Бедро, колено, 

кисти 

Вмешательства

Протекция и стабили-
зация сустава, ортезы, 
предупреждение паде-
ний, хирургические ме-

тоды лечения

Снижение массы тела, 
контроль гликемии, гипер-

липидемии, заместительная 
гормональная терапия

Специфическая тера-
пия не разработана

Специфическая 
терапия не раз-

работана, генная 
терапия

Аналгетики, про-
тивовоспалитель-

ные препараты

Таблица 2. Дифференциальная характеристика основных клинических фенотипов остеоартрита
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структурные нарушения) приводят к более выражен-

ной клинической картине и значительным функцио-

нальным ограничениям. Психосоциальные факторы 

также оказывают значительное воздействие на кли-

нический исход ОА коленного сустава (депрессив-

ный фенотип). Каждый из представленных феноти-

пов поможет в выборе правильной тактики лечения 

ОА, учитывая значительную гетерогенность данного 

заболевания. Например, у пациентов с депрессивным 

фенотипом могут иметь эффект сочетание образова-

тельной программы, когнитивно-поведенческой те-

рапии, индивидуальные занятия лечебной физкуль-

турой, а также применение антидепрессантов. У па-

циентов с ожирением и низкой мышечной силой, 

возможно, потребуется вмешательство, что фокуси-

руется на программах снижения массы тела и укре-

пления мышц. Одновременно для лиц без ожирения 

и со слабомышечным фенотипом достаточно будет 

только упражнений для укрепления мышц. Большин-

ство же лиц с сильным мышечным фенотипом вряд 

ли выиграют от лечебной физкультуры.

По мере развития научных знаний о сущности па-

тогенетических процессов, происходящих в сустав-

ных тканях при ОА, существенно меняются взгляды 

на механизмы развития и прогрессирования болез-

ни, рождаются новые гипотезы, а также происходит 

патоморфоз названий заболевания. Так, в последнее 

время все чаще звучат рекомендации относительно 

изменения названия болезни — остеоартроз или осте-

оартрит [2, 3, 4, 8, 13, 14]?

Согласно парадигме 80-х годов прошлого столе-

тия, остеоартроз рассматривали как болезнь изнаши-

вания тканей (wear and tear), то есть как дегенератив-

ное заболевание, при котором происходит замедле-

ние репаративных процессов в поврежденном хряще 

в результате биомеханических и биохимических из-

менений в суставе [7]. Эта парадигма базировалась на 

наблюдениях и экспериментальных данных того вре-

мени, что хондроциты имеют низкую метаболиче-

скую активность и не способны восстановить повре-

жденный хрящ. Вследствие отсутствия васкуляриза-

ции хрящ также не может ответить на раздражающие 

или повреждающие стимулы обычной воспалитель-

ной реакцией. Поэтому ранее заболевание расцени-

валось как стигма старения организма в целом и со-

путствующей этому процессу дегенерации суставных 

структур в частности. Эти воззрения легли в основу 

одного из определений остеоартроза: остеоартроз от-

носится к группе первично невоспалительных забо-

леваний суставов различной этиологии и может рас-

сматриваться как анатомо-клинический синдром, 

который характеризуется болью механического типа 

у лиц старше 45 лет с соответствующими рентгеноло-

гическими данными [1, 2]. Поэтому термин «остеоар-

троз» соответствовал старым представлениям об этом 

заболевании. 

По мере изучения патогенеза заболевания, внедре-

ния новых методов диагностики стало ясно, что оно 

характеризуется хроническим воспалением, при ко-

тором в патологический процесс вовлечены все ком-

поненты сустава, включая синовиальную оболочку, 

хрящ, суставную капсулу, связки, сухожилия, субхон-

дральную кость. Открытие того факта, что многочи-

сленные растворимые медиаторы (цитокины, хемо-

кины, простагландины) способны увеличивать про-

дукцию металлопротеиназ хондроцитами, обуслови-

ло первые шаги в создании воспалительной парадиг-

мы ОА [9, 10].

Таким образом, результаты последних исследо-

ваний свидетельствуют, что остеоартрит необходи-

мо рассматривать скорее не как дегенеративный про-

цесс, а как анормальное ремоделирование тканей су-

става (костной, хрящевой, синовиальной, соедини-

тельнотканной), что определяется провоспалитель-

ными медиаторами, источником которых могут быть 

суставной хрящ, синовиальная оболочка и субхон-

дральная кость [13]. Интересно, что источник и тип 

медиаторов воспаления могут отличаться при различ-

ных фенотипах ОА. 

Ключевым в патофизиологии ОА является сино-

вит, для диагностики которого используют инстру-

ментальные методы, в частности УЗИ сустава, маг-

нитно-резонансную томографию, а также гистоло-

гическое исследование биопсийного материала си-

новии. Синовит является предиктором поврежде-

ния хряща. Синовиальные макрофаги продуцируют 

катаболические и провоспалительные медиаторы, в 

результате чего нарушается баланс репарации и дег-

радации хряща с преобладанием последней. Два ос-

новных цитокина вовлечены в патологический про-

цесс при ОА: интерлейкин-1 (ИЛ-1) и фактор некро-

за опухоли , которые продуцируются активирован-

ными синовиоцитами, мононуклеарами. При ОА вы-

рабатывается недостаточно антагониста ИЛ-1, что-

бы купировать провоспалительный цитокин. Си-

новия также продуцирует повышенное количество 

 ИЛ-6, ИЛ-10, гранулоцит-макрофаг-костимулирую-

щего фактора, а также хемокины ИЛ-8, молекулы со-

судистой и межклеточной адгезии. Поэтому заболе-

вание имеет полное основание именоваться остеоар-

тритом.

Исследования последних лет в области ОА позво-

лили изменить отношение к этому заболеванию, ко-

торое долгое время считалось «Золушкой ревмато-

логии» [4], так как не уделялось должного внима-

ния этиопатогенетическим механизмам развития 

данного страдания, а следовательно, не разрабаты-

вались новые методы лечения и диагностики. Недо-

понимание многих существенных моментов ОА ска-

зывалось, в частности, на том, что в настоящее вре-

мя одна и та же болезнь называется то остеоартро-

зом, то остеоартритом. Полученные доказательства 

достоверно указывают на роль воспаления и прово-

спалительных медиаторов в патологическом ремоде-

лировании суставного хряща и субхондральной ко-

сти, что позволяет обоснованно употреблять тер-

мин «остеоартрит», а термин «остеоартроз» останет-

ся частным понятием, отражающим конечные мор-

фологические дегенеративно-деструктивные итоги в 

суставе при ОА [3].
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Введение
Актуальность проблемы остеохондроза обусловле-

на несколькими причинами, главная из которых — 

широкая распространенность патологии (подвер-

жены более 80 % населения земного шара). Причем 

наи более часто дегенеративно-дистрофические про-

явления остеохондроза (протрузии и грыжи меж-

позвоночных дисков) встречаются у населения раз-

витых стран, где широко распространена гиподина-

мия. Среди всех случаев заболевания нервной систе-

мы на долю обсуждаемой патологии приходится бо-

лее 60–70 % случаев поражения периферической не-

рвной системы. В структуре неврологической забо-

леваемости пояснично-крестцовые радикулиты про-

чно удерживают первое место по количеству дней и 

случаев нетрудоспособности: на 100 работающих 32–

101 день и 5–23 случая в год. Уровень инвалидиза-

ции при дегенеративно-дистрофических заболева-

ниях позвоночника составляет 4 случая на 100 тыс. 

населения [1, 3].

Наблюдающийся рост заболеваемости с времен-

ной утратой трудоспособности и тенденцией к про-

грессирующему течению, инвалидность как следст-

вие несвоевременного лечения, существенные ма-

териальные затраты, связанные с лечением и трудо-

устройством больных остеохондрозом с дегенератив-

но-дистрофическими проявлениями, определяют его 

высокую социальную значимость [2, 4].

Недостаточная эффективность многочисленных 

методов консервативного лечения неврологических 

проявлений грыж межпозвоночных дисков (МПД), 

как правило, связана с отсутствием сформированных 

четких представлений о патогенезе данного заболева-

ния, на основании которого могла бы быть создана 

программа реабилитации.

В настоящее время доминирует теория, согласно 

которой дегенеративные изменения, происходящие 

в межпозвоночных дисках, провоцируют образова-

ние протрузий, а затем и грыж межпозвоночных ди-

сков, которые, в свою очередь, приводят к компрес-

сии и асептическому воспалению корешков и форми-

рованию клинических проявлений.

Анализ научно-методической литературы позволя-

ет отразить позицию многих авторов о том, что в па-

тогенезе болевого синдрома наряду с дистрофически-

ми изменениями в межпозвоночных дисках и телах 

позвонков поясничного отдела позвоночника значи-

тельную роль в формировании клинических проявле-

ний остеохондроза играет поражение мышечной си-

стемы, вовлеченной в патологический процесс. Био-

механические нарушения в скелетно-мышечной си-

стеме позвоночно-двигательного сегмента сущест-

венно отягощают течение заболевания и обусловли-

вают наличие выраженных локомоторных дисфун-

кций [2].

С учетом последних данных в настоящее время пе-

ресматриваются вопросы комплексной консерватив-

ной терапии больных с грыжами межпозвоночных 

дисков поясничного отдела позвоночника. Все боль-

шее признание получает комбинированное исполь-

зование медикаментозного лечения и кинезотерапии. 

Отличительными особенностями применения соче-
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танной терапии являются физиологичность, возмож-

ность оказывать воздействие на многие звенья пато-

генеза заболевания и органичное сочетание с други-

ми лечебными факторами [3, 4].

Эпидуральный адгезиолиз или пункционная не-

вропластика — малоинвазивный метод лечения боле-

вого синдрома в поясничном отделе позвоночника и 

«отраженных» болей в нижних конечностях при раз-

личных заболеваниях поясничного отдела позвоноч-

ника, в том числе и при грыжах межпозвоночных ди-

сков.

Цель работы — оценить эффективность приме-

нения комбинированного медикаментозного лече-

ния (эпидурального адгезиолизиса) и кинезотерапии 

у пациентов с грыжами межпозвоночных дисков поя-

сничного отдела позвоночника.

Материалы и методы исследований
Нами было обследовано 54 пациента — 24 женщи-

ны и 30 мужчин в возрасте от 25 до 47 лет с клини-

ческими и морфологическими проявлениями грыж 

межпозвоночных дисков поясничного отдела позво-

ночника. Морфологические изменения оценивали по 

данным КТ и/или МРТ. 

Критерием исключения из исследования было на-

личие неврологической симптоматики в виде нару-

шения чувствительности или двигательной функции 

в зоне иннервации соответствующего нерва.

Все пациенты были клинически обследованы 

(исследование неврологического статуса), количе-

ственная оценка болевого синдрома проводилась 

на основании визуальной аналоговой шкалы боли 

(ВАШ). Для оценки степени нарушения жизнедея-

тельности, обусловленного патологией позвоночни-

ка, использовали анкетирование (Оswestry и Ролан-

да-Морриса).

Пациенты были распределены на 2 группы — 

основную (ОГ) и контрольную (КГ). Пациентам ОГ 

предусматривалось проведение процедуры эпиду-

рального адгезиолизиса (трехдневный курс) и курса 

кинезотерапии на профилакторе Евминова (ежеднев-

но); пациенты КГ проходили только курс эпидураль-

ного адгезиолизиса (трехдневный курс) в стационаре. 

Длительность пребывания пациентов ОГ в стациона-

ре составила 10 дней, КГ — 4 дня.

Для оценки эффективности проводимого курса ле-

чения пациенты обследовались ежемесячно в течение 

3 месяцев. Проведение клинического обследования и 

курса лечения осуществлялось на базе отделения ре-

абилитации ГУ «Институт травматологии и ортопе-

дии» г. Киева.

Результаты исследований 
и их обсуждение

Клиническое обследование показало, что все па-

циенты предъявляли жалобы на выраженный болевой 

синдром в поясничном отделе позвоночника с ирра-

диацией в одну или обе нижние конечности, усилива-

ющуюся при ходьбе или физической нагрузке.

По данным КТ и МРТ поясничного отдела позво-

ночника в 97 % случаев определяли грыжу или экстру-

зию межпозвоночного диска. Средняя продолжитель-

ность заболевания составила 3,5 ± 0,5 года, количест-

во обострений в год — 1,9 ± 0,3 раза, продолжитель-

ность последнего обострения — 1,4 ± 0,3 месяца. 

С целью купирования болевого синдрома в поя-

сничном отделе позвоночника пациентам ОГ и КГ 

проводили эпидуральный адгезиолизис. Процедура 

эпидурального адгезиолизиса предусматривала эпи-

дуральное введение следующих препаратов: бетаме-

тазона, 10% раствора хлорида натрия, пиридоксина и 

лидазы на протяжении 3 дней.

Помимо этого, с пациентами ОГ в зале ЛФК про-

водили занятия на профилакторе Евминова. Методи-

ка проведения занятий на профилакторе предусма-

тривала выполнение упражнений, направленных на 

дозированное вытяжение позвоночника с одновре-

менной направленной нагрузкой глубоких коротких 

мышц позвоночника. По нашим наблюдениям, та-

кой тип нагрузки способствует активизации обмен-

ных процессов, трофики и укреплению структур по-

звоночника, развитию мощного мышечного корсета. 

С помощью выполнения малоамплитудных упражне-

ний в сочетании с дозированным вытяжением воз-

никает мышечная нагрузка на фоне снижения вну-

тридискового давления. Направленный тренинг глу-

боких мышц позвоночника приводит к увеличению 

объема межклеточной жидкости, которая улучша-

ет диффузное питание диска и пульпозного ядра, что 

особенно важно при дегенеративно-дистрофических 

проявлениях остеохондроза.

Занятия с пациентами ОГ проводились ежедневно. 

Продолжительность занятия составляла 15–20 мин.

С целью оценки влияния кинезотерапии в процес-

се лечения неврологических проявлений пояснично-

го остеохондроза после выписки из стационара па-

циентам ОГ было предложено посещение зала ЛФК 

3 раза в неделю на протяжении последующих 3 меся-

цев. Пациенты КГ через 3 месяца посещали отделе-

ние с целью этапного обследования.

Результаты лечения пациентов ОГ и КГ показали 

положительную динамику. Так, при первичном об-

следовании пациентов ОГ и КГ по данным ВАШ уро-

вень болевого синдрома в среднем составил 9,6 ± 0,4 

балла. После проведения курса лечения положитель-

ная динамика наблюдалась у пациентов обеих групп 

(4,0 ± 0,3 — в ОГ и 4,3 ± 0,5 балла в КГ; р  0,05). Од-

нако повторное обследование на протяжении 3 ме-

сяцев показало достоверное увеличение выражен-

ной положительной динамики только у пациентов 

ОГ (1,0 ± 0,3 — в ОГ и 2,4 ± 0,4 балла в КГ; р  0,05) 

(рис. 1).

Оценка результатов лечения с использованием 

стандартизированного анкетирования по Оswestry, 

отражающего степень нарушения жизнедеятельности 

в процентном соотношении, позволила выявить так-

же положительную динамику как у пациентов ОГ (с 

80 ± 2 до 41 ± 2 %), так и у пациентов КГ (с 80 ± 3 до 

43 ± 3 %; р  0,05). Однако при повторном обследова-
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нии через 3 месяца улучшение результатов наблюда-

лось лишь у пациентов ОГ (уменьшение до 21 ± 3 %; 

р  0,05), что мы связываем с применением кинезо-

терапии на профилакторе Евминова. Анкетирование 

пациентов КГ на 3-м месяце исследований достовер-

ных изменений не показало (р > 0,05).

При оценке функциональных возможностей по 

опроснику Роланда-Морриса через 1 месяц больные 

обеих групп продемонстрировали достоверное улуч-

шение своих физических возможностей. Так, в ОГ 

наблюдалось уменьшение показателя с 21,5 ± 0,5 до 

8,0 ± 0,4 балла; у пациентов КГ — уменьшение пока-

зателя с 21,8 ± 0 до 8,1 ± 0,5 балла.

Уменьшение степени выраженных нарушений по 

опроснику Роланда-Морриса при повторном обсле-

довании через 3 месяца подтвердилось только у паци-

ентов ОГ (2,3 ± 0,3 балла), в КГ достоверной положи-

тельной динамики не наблюдалось (7,9 ± 0,5 балла).

Выводы
Применение кинезотерапии на фоне медикамен-

тозного лечения пациентов с грыжами пояснично-

го отдела позвоночника позволяет сделать выводы о 

том, что систематическое выполнение малоампли-

тудных упражнений в сочетании с дозированным вы-

тяжением на профилакторе Евминова на фоне при-

менения медикаментозной терапии позволяет по-

высить эффективность лечения данного континген-

та пациентов, что подтверждают результаты исследо-

ваний.

Рисунок 1. Динамика интенсивности боли по ВАШ 
у пациентов с грыжами межпозвоночных дисков 

на этапах реабилитации
Примечание: ФР — физическая реабилитация.
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Нехірургічне лікування та профілактика 
рецидиву гриж міжхребцевих дисків 

Резюме. Однією з актуальних проблем сучасної орто-

педії є лікування больового синдрому, викликаного гри-

жею міжхребцевого диска. Актуальним методом лікуван-

ня є епідуральний адгезіолізис. Мета роботи — оцінити 

ефективність застосування комбінованого медикамен-

тозного лікування (епідурального адгезіолізису) і кінезо-

терапії в пацієнтів із грижами міжхребцевих дисків попе-

рекового відділу хребта. У дослідженні взяли участь 54 па-

цієнти — 24 жінки та 30 чоловіків віком від 25 до 47 ро-

ків із клінічними та морфологічними проявами гриж між-

хребцевих дисків поперекового відділу хребта. Застосу-

вання кінезотерапії після проведеного епідурального ад-

гезіолізису в пацієнтів із грижами міжхребцевих дисків 

поперекового відділу хребта дозволяє підвищити та подо-

вжити ефективність процедури.

Ключові слова: грижа міжхребцевого диска, адгезіолі-

зис, кінезотерапія.

Fischenko Ya.V., Kravchuk L.D.
State Institution «Institute of Traumatology and Orthopedics 
of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv, 
Ukraine

Non-Surgical Treatment and Prevention 
of Recurrent Disc Herniation

Summary. The treatment of pain syndrome caused by her-

niated disc is one of topical issues of modern orthopedics. Up-

to-date treatment modality is epidural adhesiolysis. Objective 

of this work — to evaluate the efficacy of using combined drug 

treatment (epidural adhesiolysis) and kinesotherapy in patients 

with lumbar herniated disc. 54 patients were enrolled in the 

study — 24 women and 30 men aged 25 to 47 years with clini-

cal and morphological signs of lumbar herniated disc. The ap-

plication of kinesotherapy after performed epidural adhesioly-

sis in patients with lumbar herniated disc can improve and pro-

long the efficacy of the procedure.

Key words: herniated disc, adhesiolysis, kinesotherapy.
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Остеоартроз (ОА) — хроническое прогрессиру-

ющее дегенеративное заболевание суставов, харак-

теризующееся деградацией суставного хряща с по-

следующими изменениями в субхондральной ко-

сти и развитием краевых остеофитов, приводящее 

к потере хряща и сопутствующему поражению дру-

гих компонентов сустава (синовиальная оболочка, 

связки).

Медико-социальное значение
Остеоартроз — наиболее распространенная форма 

суставной патологии. Рентгенологические признаки 

остеоартроза встречаются у большинства лиц старше 

65 лет и приблизительно у 80 % — старше 75 лет. 11 % 

населения старше 60 лет имеют симптоматический (с 

клиническими проявлениями) остеоартроз коленных 

суставов. В США среди лиц старше 30 лет симптома-

тический остеоартроз коленных суставов встречает-

ся приблизительно у 6 %, а тазобедренного сустава — 

приблизительно у 3 %.

Остеоартроз обусловливает множество проблем, 

связанных с ходьбой и подъемом по лестнице. Это 

наи более частая причина эндопротезирования тазобе-

дренного и коленного суставов.

Распространенность заболевания изучена при про-

ведении эпидемиологических исследований. Часто-

та остеоартроза увеличивается с возрастом, при этом 

очевидны половые различия. До 50-летнего возра-

ста распространенность остеоартроза в большинст-

ве случаев выше у мужчин по сравнению с женщина-

ми. После 50 лет остеоартроз коленных суставов, су-

ставов кисти и стопы чаще наблюдается у женщин. В 

популяционных исследованиях частота и распростра-

ненность заболевания повышаются в 2–10 раз за пе-

риод от 30 до 65 лет и продолжают увеличиваться с 

возрастом.

Остеоартроз встречается преимущественно в 

среднем и пожилом возрасте, у молодых лиц может 

развиваться после травм суставов, воспалительных 

процессов, на фоне врожденной патологии опорно-

двигательного аппарата. В большинстве исследова-

ний частота остеоартроза тазобедренного сустава 

(коксартроз) более чем в 2 раза выше у мужчин, при 

этом женщины чаще страдают остеоартрозом колен-

ного сустава (гонаpтроз). Остеоартроз не влияет на 

жизненный прогноз, однако является одной из ос-

новных причин преждевременной потери трудоспо-

собности и инвалидности, хронического болевого 

синдрома, значительно снижающего качество жиз-

ни пациентов.

Механизмы развития остеоартроза
Остеоартроз может быть диагностирован на основа-

нии клинических симптомов или патологических про-

явлений заболевания. Патологический процесс при 

остеоартрозе включает фокальную и прогрессивную 

потерю гиалинового суставного хряща с сопутствую-

щими изменениями в субхондральной кости, развитие 

краевых разрастаний (остеофитов) и утолщение замы-

кательной костной пластинки (субхондральный скле-

роз). Поражаются также структуры мягких тканей в су-

ставе и вокруг него. Они включают синовиальную обо-

лочку, где могут наблюдаться умеренные воспалитель-

ные инфильтраты, часто — мышцы и связки, которые 

становятся слабыми. Часто лица с рентгенологически-

ми признаками остеоартроза не имеют никаких кли-

нических признаков заболевания.

Различают две основные формы остеоартроза: пер-

вичный, или идиопатический остеоартроз, этиоло-

гия которого неизвестна, и вторичный, обусловлен-

ный нарушениями в суставе, вызванными воздействи-

ем известных этиологических факторов (воспалитель-
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ные заболевания, травмы, врожденные или приобре-

тенные анатомические деформации, метаболические 

сдвиги и др.).

В развитии остеоартроза принимают участие многие 

факторы, при этом одни играют ведущую роль (физи-

ческие нагрузки, микротравмы, гипоксия и ишемия), 

а другие — предрасполагающую (гормональные, ме-

таболические, инфекционно-аллергические факторы, 

возраст, гиподинамия).

Основу поражения при остеоартрозе составляют из-

менения в хрящевой ткани, важнейшая функция ко-

торой — адаптация сустава к механической нагрузке. 

При остеоартрозе происходит дегенерация и гибель 

хондроцитов, деполимеризация основного вещества, 

редуцируемого ими, снижается количество гликоза-

миногликанов. Потеря протеогликанов ведет к умень-

шению прочности хряща и его дегенерации. Ответная 

реакция костной ткани выражается в ее разрастании и 

образовании остеофитов.

Клинические проявления остеоартроза
Основные клинические симптомы остеоартроза — 

боли и деформация суставов, приводящие к наруше-

нию их функции. Боли возникают при нагрузке на 

больной сустав и при ходьбе, а уменьшаются в покое. 

Характерны вечерние и ночные боли после дневной 

нагрузки. Иногда боли в суставах усиливаются под 

влиянием метеорологических факторов (низкой тем-

пературы, высокой влажности и атмосферного давле-

ния и др.), вызывающих увеличение давления в по-

лости сустава. Скованность при остеоартрозе длится 

до 30 мин в отличие от ревматоидного артрита (бо-

лее 1 часа).

По течению остеоартроз подразделяют на медлен-

но- и быстропрогрессирующий. Остеоартроз может 

сопровождаться на определенных этапах реактив-

ным синовитом. Клиническое течение остеоартро-

за характеризуется волнообразностью, когда корот-

кие периоды обострения сменяются спонтанной ре-

миссией.

При осмотре пациента выясняют причины заболе-

вания и наличие факторов риска развития и прогрес-

сирования патологического процесса. Обследование 

позволяет выявить деформации сустава во фронталь-

ной и сагиттальной плоскостях, нарушения походки, 

ее особенности, способность передвигаться самостоя-

тельно или с использованием дополнительных средств 

(трость, костыли), а также сравнить передвижение па-

циента по ровной поверхности и по лестнице (вверх 

и вниз). При осмотре определяют локализацию боли, 

наличие синовита, свободных внутрисуставных тел, 

выявляют повреждения менисков, измеряют объем 

движения в суставе, величину сгибательной и разгиба-

тельной контрактур.

Характерно также образование узелков в области 

проксимальных (узелки Бушара) и дистальных (узел-

ки Гебердена) межфаланговых суставов. Выраженная 

припухлость и локальное повышение температуры над 

суставами не характерны, однако могут возникать при 

развитии вторичного синовита.

Лечение остеоартроза

Согласно современной классификации препараты, 

используемые в лечении остеоартроза, подразделяют 

на следующие группы:

1. Симптоматические средства быстрого дейст-

вия (нестероидные противовоспалительные средст-

ва (НПВП), ацетаминофен, опиоидные анальгетики, 

кортикостероиды и др.), которые оказывают влияние 

на клинические симптомы остеоартроза (боль, воспа-

ление и др.).

2. Модифицирующие средства замедленного дей-

ствия (глюкозамин, хондроитин, Пиаскледин, диаце-

реин, гиалуроновая кислота), эффект которых прояв-

ляется более медленно по сравнению с симптоматиче-

скими препаратами и длится после окончания их при-

менения. Данные фармакологические агенты облада-

ют хондромодифицирующим действием, предупре-

ждая деградацию суставного хряща.

Новым для Украины структурно-модифициру-
ющим препаратом, который входит как в европей-
ские, так и в международные рекомендации по ле-
чению ОА (EULAR, OARSI), является Пиаскледин 
300 (ASU). 

В состав этого препарата входит комплекс нео-

мыляемых фитостеролов и жирных кислот, полу-

ченный методом молекулярной дистилляции из экс-

трактов масел авокадо и сои. Препарат выпускает-

ся только Laboratories Expanscience (Франция) и не 

имеет аналогов в мире. Одним из основных механиз-

мов действия Пиаскледина 300 является его влия-

ние на экспрессию цитокинов [1]. Пиаскледин инги-

бирует ИЛ-1, предотвращая его повреждающее дей-

ствие на хондроциты и синовиоциты, стимулирует 

синтез коллагена и протеогликанов. Он угнетает ИЛ-

1-cтимулированный синтез металлопротеазы (МП) 

(коллагеназы и стромелизина) хондроцитами, эк-

спрессию ИЛ-6 и ИЛ-8, а также простагландина Е
2
, 

что обусловливает как антикатаболическое действие 

на матрикс хряща, так и ингибицию вторичного вос-

паления в тканях сустава, а именно: в синовиальной 

оболочке, энтезах, субхондральной кости и непосред-

ственно в гиалиновом хряще. 

Однако помимо влияния на синтез и высвобожде-

ние провоспалительных цитокинов, простагланди-

нов и активных форм кислорода, что свойственно так-

же некоторым другим структурно-модифицирующим 

препаратам, Пиаскледин 300 имеет характерные фар-
макологические особенности. В частности, он повы-
шает экспрессию трансформирующего фактора роста 
1 (TGF-1), трансформирующего фактора роста 2 
(TGF-2), а также ингибитора плазминогена-1 ( PAI-1) 
[2, 3]. Трансформирующие факторы роста являются 

цитокинами, которые синтезируются хондроцитами 

и остеобластами. Они активно влияют на синтез ма-

кромолекул межклеточного вещества суставного хря-

ща — протеогликанов и коллагена второго типа. С од-

ной стороны, TGF- обладает анаболическим эффек-

том и является одним из самых мощных стимуляторов 

синтеза матрикса суставного хряща, с другой — тор-
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мозит его деградацию, блокируя экспрессию ткане-

вых и плазменных МП и угнетая экспрессию рецепто-

ров, чувствительных к ИЛ-1. Что касается PAI-1, то он 

снижает продукцию плазминогена, который опосре-

дованно принимает участие в повреждении хряща пу-

тем стимуляции металлопротеаз, а также путем прямо-

го воздействия на хрящ посредством активации дегра-

дации протеогликанов.

Симптом- и структурно-модифицирующий эффект 
Пиаскледина 300 подтвержден результатами много-
численных европейских плацебо-контролируемых ис-
следований. Результаты некоторых из них представ-
лены в данном обзоре.

В рандомизированном двойном слепом плацебо-

контролированном мультицентровом исследовании, 

включавшем 164 больных с ОА коленных и тазобе-

дренных суставов, назначалась стандартная доза пре-

парата (300 мг/сут) [4]. Длительность терапии состав-

ляла 6 месяцев, затем больных наблюдали еще в тече-

ние двух месяцев. На фоне проводимой терапии отме-

чалось достоверное снижение интенсивности боли в 

суставах более чем на 50 % от исходного уровня и фун-

кционального индекса Лекена (в 1,58 и 1,42 раза со-

ответственно) даже после прекращения приема Пиа-

скледина, что свидетельствует о высоком уровне эф-

фективности лечения (рис. 1). Отмечалось также до-

стоверное улучшение общей оценки пациентами сво-

его состояния. 

57 % больных основной группы смогли отказать-

ся от приема нестероидных противовоспалительных 

препаратов (НПВП) в связи со значительным умень-

шением интенсивности болей в суставах или их пол-

ным прекращением. Достигнутая положительная ди-

намика основных клинических показателей заболе-

вания сохранялась в течение изучаемого 2-месячно-

го периода наблюдения, что подтверждает наличие 

у Пиаскледина 300 последействия и кумулятивных 

свойств.

Аналогичный симптом-модифицирующий эффект 

был получен и в двойном слепом плацебо-контроли-

руемом исследовании по оценке эффективности и 

безо пасности приема Пиаскледина [5], включавшем 

164 пациента с ОА коленных и тазобедренных суста-

вов. В течение 3 месяцев больные с умеренными или 

сильными болями получали Пиаскледин 300 мг/сут-

ки или плацебо. Основным критерием оценки эффек-

тивности препарата являлась потребность в НПВС: в 

интервале между 60-м и 90-м днями терапии она бы-

ла достоверно меньше в группе Пиаскледина (43,4 % vs 

69,7 % в группе плацебо; р < 0,001). Кроме этого, куму-

лятивная доза НПВС, используемая пациентами в ин-

тервале между 45-м и 90-м днями лечения, была так-

же достоверно ниже в группе Пиаскледина (р < 0,01) 

(табл. 1).

Структурно-модифицирующий эффект Пиаскле-

дина 300 отчетливо продемонстрировали результа-

ты мультицентрового рандомизированного двойно-

го слепого плацебо-контролированного исследова-

ния [6], которое полностью соответствовало стро-

гим требованиям, предъявляемым к таким работам. 

В исследование были включены 163 больных с од-

но- или двусторонним коксартрозом I–III cтадии по 

Kellgren-Lawrence. У всех больных была постоянная 

боль в тазобедренных суставах на протяжении мини-

мум 6 месяцев и альгофункциональный индекс Ле-

кена 1–4. Основным критерием включения явля-

лось сужение щели тазобедренных суставов по дан-

ным рентгенографии. Все больные были разделе-

ны на две группы. Больные первой группы, которая 

включала 85 пациентов, принимали 300 мг/сутки 

Пиаскледина на протяжении всего периода иссле-

дования, а остальные 78 пациентов составили конт-

рольную группу и принимали плацебо. Больные как 

основной, так и контрольной группы могли исполь-

зовать НПВП по собственному усмотрению при на-

Рисунок 1. Высокий уровень эффективности лечения 
Пиаскледином 300 пациентов с остеоартрозом коленных 

и тазобедренных суставов.
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Вид дозы Препарат Величина дозы Р

Среднесуточная доза 
от 0-го до 45-го дня (мг)

Пиаскледин 300 75 ± 59 
Р = 0,74

Плацебо 78 ± 45 

Среднесуточная доза 
от 45-го до 90-го дня (мг)

Пиаскледин 300 26 ± 38 
Р = 0,001

Плацебо 50 ± 48 

Общая доза 
от 45-го до 90-го дня (мг)

Пиаскледин 300 372 ± 742 
Р < 0,01

Плацебо 814 ± 1026

Таблица 1. Снижение среднесуточной и общей дозы НПВП при приеме Пиаскледина 300
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личии болей в суставах. Исследуемые группы были 

сопоставимы по возрасту, полу, весу, росту, стадии 

ОА, длительности заболевания, индексу Лекена, вы-

раженности спонтанной боли. В обеих группах в це-

лом не было выявлено существенного различия в ди-

намике сужения суставной щели — наиболее важно-

го показателя структурно-модифицирующей актив-

ности изучаемого препарата. Однако у больных с ис-

ходной шириной суставной щели менее 2,45 мм на 

фоне лечения Пиаскледином наблюдалось в 2 раза 

менее выраженное дальнейшее ее сужение по срав-

нению с группой контроля (0,24  и 0,47 мм соответ-

ственно) (рис. 2). 

В 2009 г. проф. Maheu и соавт. представили ре-

зультаты нового исследования по структурно-моди-

фицирующему действию Пиаскледина у 345 боль-

ных коксартрозом [7]. Пациенты были стратифици-

рованы по тяжести коксартроза (ширина суставной 

щели < 2,5 мм или > 2,5 мм) и рандомизированы в 2 

группы, одна из которых получала 300 мг Пиаскледи-

на (166 больных), а другая — плацебо (179 больных) в 

течение 3 лет. И хотя различие в сужении суставной 

щели за 3 года между группами Пиаскледина и пла-

цебо оказалось статистически недостоверным (–0,64 

и –0,67 мм соответственно; р = 0,72), больных с про-

грессированием ОА в группе Пиаскледина было на 

20 % меньше, чем в группе плацебо (р = 0,039), что 

свидетельствует о наличии у препарата структурно-

модифицирующих свойств.

В 2009 году был проведен метаанализ данных 4 ран-

домизированных исследований, в которых приняли 

участие 664 пациента, где был продемонстрирован вы-

сокий уровень эффективности и безопасности приме-

нения Пиаскледина в течение 2 лет [8]. Частота неже-

лательных явлений колебалась от 9 до 15 %. Только 13 

из 664 пациентов прекратили лечение в связи с нежела-

тельными явлениями, что составляет всего 3 %, кото-

рые, скорее всего, были связаны с приемом  НПВП.

Пиаскледин 300 представлен в 53 странах мира, 

более 20 лет не имеет аналогов и на данное время во 

Франции является наиболее назначаемым препаратом 

из группы SYSADOA.

Исходя из представленных данных, можно сделать 

следующие выводы.

Пиаскледин 300 — оригинальный европейский пре-
парат с уникальным составом — комплекс неомыляе-
мых фитостеролов и жирных кислот, который воздей-
ствует на механизмы, лежащие в основе нарушений 
метаболизма хряща при ОА: стимулирует синтез про-
теогликанов и коллагена, способствует восстановле-
нию хрящевой ткани, уменьшает выработку металло-
протеаз и коллагеназы. 

Клинически Пиаскледин способствует значитель-
ному уменьшению болей в пораженных суставах, 
уменьшению синовита, снижению индекса тяжести 
гонартроза и коксартроза, а также уменьшению по-
требности в НПВП и сохранению функциональной 
активности пораженных суставов. Пиаскледин 300 
замедляет прогрессирование остеоартроза, что зна-
чительно повышает качество жизни пациентов. Эти 
данные подтверждены многочисленными междуна-
родными плацебо-контролированными исследовани-
ями, полностью отвечающими современным требова-
ниям, предъявляемым к лекарственным препаратам 
для лечения остеоартроза.

Особый механизм действия Пиаскледина 300, его 
высокая эффективность, удобство применения — 1 
капсула в сутки — и хорошая переносимость позво-
ляют рекомендовать этот препарат для лечения ОА 
как эффективное средство, обладающее симптом-мо-
дифицирующими и структурно-модифицирующими 
свойствами. Для получения максимального эффек-
та применяется в течение 3–6 месяцев по 1 капсуле в 
сутки до или во время еды.

Рисунок 2. Пиаскледин 300 замедляет прогрессирование 
остеоартроза, в 2 раза превосходя плацебо
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Введение
Нарушения сна при ревматоидном артрите (РА) 

являются одними из наиболее распространенных и 

субъективно тяжело переживаемых расстройств [5, 

11, 12]. Изначально считали, что в основе инсомний 

при РА лежат суставные боли и дискомфорт, однако 

в последние годы накапливаются данные о важной 

роли в патогенезе расстройств сна специфических 

иммунологических и нейроэндокринных нарушений 

[1, 8]. Актуальными факторами расстройств сна при 

РА, помимо интенсивности болей и активности вос-

палительного процесса, являются депрессивные и 

астенические расстройства, являющиеся самостоя-

тельным фактором развития инсомний [9]. Наруше-

ния сна существенно ухудшают качество жизни па-

циентов и осложняют течение болезни, поэтому по-

иск безопасных и эффективных методов их коррек-

ции является одной из наиболее актуальных задач 

комплексного лечения РА [3]. В этом аспекте учены-

ми обсуждается использование антидепрессантов в 

качестве вспомогательных средств для уменьшения 

боли и нормализации психоэмоциональной сфе-

ры [10]. Селективные ингибиторы обратного захва-

та серотонина (СИОЗС) имеют, по сравнению с дру-

гими антидепрессантами, более безопасный и благо-

приятный профиль переносимости [7]. В частности, 

пароксетин характеризуется низкой частотой побоч-

ных эффектов, хорошо переносится больными, ока-

зывает незначительное седативное влияние, а также 

совместим с основными препаратами, используемы-

ми в лечении РА.

С учетом этого целью работы было исследование 

особенностей нарушений сна у больных РА и оценка 

эффективности применения пароксетина для их кор-

рекции.

Материалы и методы
Для анализа особенностей расстройств сна нами 

было обследовано 127 больных РА, находившихся 

на стационарном лечении в ревматологическом от-

делении Винницкой областной клинической боль-

ницы им. Н.И. Пирогова с 2007 по 2012 год. Диагноз 

устанавливали в соответствии с классификационны-

ми критериями ACR (1987) и критериями EULAR/

ACR (2010). Средний возраст обследованных соста-

вил 47,5 ± 11,7 года. Группа сравнения состояла из 71 

практически здорового человека. Группы были сопо-

ставимы по гендерным и возрастным характеристи-

кам. Показатели клинического статуса больных РА 

представлены в табл. 1.

Исследование расстройств сна проводилось ме-

тодом полуструктурированного клинического ин-

тервью с использованием визуально-аналоговой 

шкалы (ВАШ) нарушений сна [12], анкеты балльной 

оценки субъективных характеристик сна РАМН [2], 

индекса тяжести инсомнии (ИТИ) [6].

Все пациенты дали письменное согласие на учас-

тие в исследовании и были проконсультированы 

психиатром. Для оценки эффективности предло-

женной схемы лечения пациенты были рандоми-

зированы с использованием метода последователь-

ных номеров в две группы: основную, численно-
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стью 63 человека, и контрольную, численностью 64 

человека. Основу лечения пациентов обеих групп 

составляла схема, включающая прием нестероид-

ных противовоспалительных препаратов, глюко-

кортикоидов (эквивалент  10 мг преднизолона), 

базовую терапию (метотрексат, лефлуномид или 

сульфасалазин). Предложенная нами схема в ос-

новной группе была дополнена приемом пароксе-

тина в дозе 20 мг один раз в сутки (утром) на протя-

жении 12 недель.

Сравнение показателей активности ревматоидно-

го процесса, распространенности и характера рас-

стройств сна и психологических особенностей в обе-

их группах до начала лечения выявило отсутствие 

значимых различий и подтвердило корректность ран-

домизации. Обследование пациентов основной и 

контрольной групп проводили по описанной выше 

схеме дважды: до начала лечения и спустя 12 недель 

после начала терапии.

Статистико-математический анализ данных про-

водили с использованием методов непараметриче-

ской статистики (точный критерий Фишера, тест 

-квадрат Пирсона, тесты Манна — Уитни и Вил-

коксона). Анализ степени сопряженности признаков 

проводился с помощью непараметрического метода 

ранговой корреляции Спирмена.

Результаты
У больных РА выявлен широкий спектр рас-

стройств сна. В структуре нарушений сна у больных 

РА преобладают плохое самочувствие после пробу-

ждения (34,6 %) и ночные пробуждения (29,9 %), вы-

сока также распространенность нарушений засыпа-

ния (23,6 %) (рис. 1). 

По данным самооценки нарушений сна, 51,2 % 

больных считают свой ночной сон недостаточным, 

тогда как среди здоровых таких 9,9 %. 

Среднее значение по ВАШ сна у больных состави-

ло 47,5 ± 22,8 балла (медиана 50,0 балла, интерквар-

тильный размах 28–64 балла), у здоровых — соответ-

ственно 9,7 ± 21,4 балла (медиана 0,0 балла, интер-

квартильный размах 0–3 балла) (р < 0,05).

Анализируя выраженность инсомнии с помощью 

шкалы субъективной оценки сна, установили, что у 

83,5 % обследованных больных выявлены расстрой-

ства сна той или иной степени тяжести (у 57,5 % — 

незначительной степени, у 26 % — значительной). В 

противоположность этому у подавляющего большин-

ства здоровых (80,3 %) не выявлено расстройств сна, 

у 15,5 % обнаружены незначительные расстройства, 

у 4,2 % — значительные. Среднее значение по шкале 

субъективных характеристик сна у больных состави-

ло 19,7 ± 1,6 балла, что достоверно ниже показателя 

здоровых лиц (22,2 ± 1,5 балла) (р < 0,05).

При анализе особенностей нарушений сна по шка-

ле ИТИ обнаружено, что выраженные нарушения сна 

у больных РА встречаются в 6,8 раза чаще, чем у здо-

ровых (48 против 7,1 %), умеренные и легкие нару-

шения — в 3,4 и 2,1 раза чаще, чем у здоровых (23,6 

против 7 % и 11,8 против 5,6 % соответственно). 

Удельный вес пациентов с отсутствием нарушений 

сна составил 16,6 %, что в 4,8 раза меньше показате-

ля контрольной группы. Среднее значение по шкале 

ИТИ у больных составило 2,3 ± 1,4 балла, что также 

достоверно ниже показателя здоровых лиц (4,4 ± 7,7 

балла) (р < 0,05).

Установлены корреляционные связи между все-

ми показателями нарушений сна и клинически-

ми особенностями РА. Высокая значимая корреля-

ция (p < 0,01) установлена между показателями ВАШ 

нарушений сна и DAS
28

 (r
S
 = 0,31), CDAI (r

S
 = 0,30), 

ЧБС (r
S
 = 0,25), ЧПС (r

S
 = 0,31), СОЭ (r

S
 = 0,31); меж-

ду показателями шкалы субъективных характеристик 

сна РАМН и DAS
28

 (r
S
 = –0,40), CDAI (r

S
 = –0,39), 

Показатель Пациенты с РА (n = 127)

Средний возраст, лет 47,5 ± 11,7

Женщины, n (%) 105 (82,7)

Мужчины, n (%) 22 (17,3)

Длительность болезни, лет 8,5 ± 6,8

Серопозитивные по РФ, n (%) 83 (65,4)

DAS
28

, баллы 5,6 ± 0,8

CDAI, баллы 28,9 ± 8,4

HAQ, баллы 1,5 ± 0,6

ВАШ боли, мм 63,7 ± 17,6

ЧБС, n 10,1 ± 3,2

ЧПС, n 6,9 ± 2,8

СОЭ, мм 27,5 ± 9,4

Таблица 1. Клиническая характеристика больных РА, 
включенных в исследование (M ± SD)

Примечания: M — среднее значение; SD — стандартное 
отклонение; РФ — ревматоидный фактор; 

DAS
28

 — индекс активности болезни по 28 суставам; 
CDAI — клинический индекс активности; HAQ — индекс 

состояния здоровья; ВАШ — визуальная аналоговая 
шкала; ЧБС — число болезненных суставов; 

ЧПС — число припухших суставов; СОЭ — скорость 
оседания эритроцитов.

Рисунок 1. Структура нарушений сна у больных РА 
и здоровых 
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ВАШ боли (r
S
 = –0,31), ЧБС (r

S
 = –0,34), ЧПС 

(r
S
 = –0,35), СОЭ (r

S
 = –0,38); а также между пока-

зателями ИТИ и DAS
28

 (r
S
 = 0,39), CDAI (r

S
 = 0,38), 

HAQ (r
S
 = 0,25), ВАШ боли (r

S
 = 0,30), ЧБС (r

S
 = 0,31), 

ЧПС (r
S
 = 0,34), СОЭ (r

S
 = 0,35). Значимая корреля-

ция (р < 0,05) установлена между ВАШ нарушений 

сна и HAQ (r
S
 = 0,20), ВАШ боли (r

S
 = 0,19); между 

показателями шкалы субъективных характеристик 

сна РАМН и HAQ (r
S
 = –0,23).

Ранее нами было показано [4], что у больных РА в 

психоэмоциональной сфере происходят значитель-

ные изменения, характеризующиеся устойчивым 

состоянием психологического и соматического ди-

скомфорта, тревожно-депрессивными расстройст-

вами, ипохондрическими тенденциями, а также вы-

раженными явлениями астенизации и невротиза-

ции. 

Все вышесказанное указывает на необходи-

мость выбора пути коррекции выявленных нару-

шений. Анализ результатов 12-недельной терапии 

больных РА в рамках контролируемого исследова-

ния показал наличие существенных отличий меж-

ду группами с традиционным и предложенным ле-

чением.

Динамика устранения расстройств сна с помо-

щью схемы, включавшей пароксетин, была суще-

ственно лучше. При анализе эффективности лече-

ния в плане оценки субъективных характеристик 

сна и ИТИ отмечено, что в группе больных, прини-

мающих стандартное лечение, уменьшение удель-

ного веса выраженной инсомнии оказалось стати-

стически незначимым (р > 0,05). Однако предло-

женная нами схема с пароксетином показала высо-

кую эффективность: частота выраженных наруше-

ний сна сократилась в 6,5 раза, а количество паци-

ентов с отсутствием инсомнии возросло в 5 раз и со-

ставило 71,4 % (р < 0,01). При сравнении выражен-

ности нарушений сна после лечения в основной и 

контрольной группах была доказана эффективность 

включения в схемы лечения больных РА пароксети-

на (р < 0,01). 

Высокая эффективность предложенной схемы ле-

чения расстройств сна при РА была подтверждена и 

результатами исследования показателей ВАШ сна. 

Так, среднее значение оценки по ВАШ сна в процес-

се лечения по стандартной схеме уменьшилось не-

существенно: с 45,8 ± 22,3 балла до 44,2 ± 25,0 бал-

ла (р > 0,05). При этом среднее значение оценки по 

ВАШ сна в процессе лечения по схеме с пароксети-

ном уменьшилось с 49,2 ± 23,5 балла до 26,4 ± 22,4 

балла (р < 0,01). 

Анализ динамики квартильных показателей по 

ВАШ сна в группах стандартной и предложенной те-

рапии показал, что под влиянием пароксетина  25-й 

квартиль снизился с 29 до 13 мм, а 75-й — с 65 до 

34 мм (рис. 2).

Приведенные данные указывают на показатель 

ВАШ сна в 64 мм (75-й квартиль) как на показатель, 

при достижении которого следует проводить коррек-

цию сна у больных РА.

Обсуждение
РА представляет собой тяжелую инвалидизирую-

щую патологию, сопровождающуюся выраженны-

ми неприятными соматическими ощущениями бо-

ли и ограничениями подвижности в суставах. Пси-

хотравмирующий эффект болезненных соматических 

проявлений РА очевиден, и вполне закономерными в 

этой связи являются выявленные нами ранее глубо-

кие нарушения психоэмоциональной сферы у боль-

ных, в частности, депрессивного и тревожно-депрес-

сивного спектра [4].

Несмотря на появившиеся в последние годы еди-

ничные сообщения об эффективности применения 

психотропных средств в комплексном лечении РА, 

вопросы коррекции нарушений психоэмоциональ-

ного состояния больных РА, в том числе и нормали-

зации сна, остаются разработанными крайне недо-

статочно. Имеется положительный опыт использова-

ния мелатонина для коррекции сомнологических на-

рушений при РА [1]. Улучшение качества сна и облег-

чение тяжести инсомний под влиянием стандартной 

терапии, на наш взгляд, связано с уменьшением вы-

раженности воспалительного процесса и ослаблени-

ем связанных с ним неприятных субъективных ощу-

щений боли и соматического дис комфорта. Однако 

объем стандартных лечебных мероприятий при РА 

нельзя признать достаточным по отношению к устра-

нению сомнологических нарушений, поскольку эф-

фективность их невысока. 

Введение в схему лечения пароксетина, обладаю-

щего выраженным анксиолитическим и мягким седа-

тивным действием, способно существенно улучшить 

психоэмоциональное состояние пациентов, способ-

ствовать уменьшению тревожности (в том числе и со-

матической) и значительной редукции частоты и тя-

жести инсомний. С учетом высокой ассоциированно-

сти с РА как расстройств сна, так и нарушений в пси-

хоэмоциональной сфере, которая была выявлена на-

ми ранее, назначение пароксетина является патоге-

нетически обоснованным и обеспечивает максималь-

Рисунок 2. Квартильные характеристики показателей 
по ВАШ сна до начала и после 12 недель лечения в 

контрольной и основной группах (в баллах)
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ную эффективность устранения сомнологических на-

рушений при РА.

В то же время считаем необходимым подчеркнуть, что 

назначению пароксетина, как и любого психотропного 

препарата, должно предшествовать тщательное клинико-

психологическое и сомнологическое исследование с це-

лью качественной и количественной оценки возможных 

нарушений и назначения соответствующего лечения.

Выводы
1. У 83,5 % больных РА выявлены нарушения 

сна той или иной степени выраженности; 51,2 % 

больных отмечают недостаточность ночного сна с 

пре обладанием в структуре инсомнии плохого са-

мочувствия после пробуждения (34,6 %), ночных 

пробуждений (29,9 %) и проблем с засыпанием 

(23,6 %).

2. Под влиянием лечения с пароксетином отмеча-

ется увеличение удельного веса больных РА с отсутст-

вием нарушений сна в 5 раз (р < 0,01).

3. Больным с РА при выявлении у них нарушений 

сна по ВАШ на уровне 64 мм и выше в комплекс ле-

чения следует включать пароксетин в суточной дозе 

20 мг.
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Порушення сну при ревматоїдному 
артриті та сучасні підходи до їх корекції 

Резюме. При обстеженні 127 хворих із ревматоїдним 

артритом (РА) у порівнянні з 71 здоровою особою були 

виявлені суттєві порушення сну, асоційовані з ревматоїд-

ним процесом. Зокрема, у 83,5 % хворих на РА встанови-

ли порушення сну різного ступеня вираженості з перева-

жанням тяжких форм розладів сну за шкалою оцінки ін-

дексу тяжкості інсомнії в порівнянні з показниками здо-

рових пацієнтів. У 51,2 % хворих виявили недостатність 

нічного сну, а також значуще погіршення показника за 

ВАШ сну (47,5 ± 22,8 бала проти 9,7 ± 21,4 бала у здоро-

вих). Установлено, що розлад сну у хворих на РА вірогід-

но корелює з показниками активності та функціональної 

недостатності. Використання пароксетину в комплексній 

терапії РА дозволяє нормалізувати якість сну, а також іс-

тотно зменшити частоту і тяжкість сомнологічних пору-

шень. 

Ключові слова: ревматоїдний артрит, розлади сну, па-

роксетин.

Sikalo Yu.K., Stanislavchuk N.A.
Vinnitsa National Medical University named after N.I. Pirogov, 
Ukraine

Sleep Disturbances in Rheumatoid Arthritis 
and Current Approaches to Their Treatment

Summary. The observation of 127 patients with rheumatoid 

arthritis (RA) revealed significant sleep disturbances associat-

ed with rheumatoid process in comparison with 71 healthy per-

sons. Particularly 83.5 % of patients with RA had sleep distur-

bances of various intensity with severe forms prevailing accord-

ing to the scale for insomnia assessment in comparison with 

the parameters in health persons. 51.2 % patients noticed lack 

of night sleep and significant deterioration of the parameter 

on Visual Analoguе Scale for sleep estimation (47.5 ± 22.8 vs 

9.7 ± 21.4 in health persons). It was determined that sleep dis-

turbances in the patients with RA reliably correlates with activ-

ity and functional insufficiency parameters. A complex thera-

py with paroxetinum contributes to sleep quality normalization 

and significant decrease in incidence and severity of sleep dis-

turbances.

Key words: rheumatoid arthritis, sleep disturbances, parox-

etinum.
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Введение
Остеоартроз (ОА) является самым частым заболе-

ванием суставов и одной из основных причин нетру-

доспособности больных, наносит огромный социаль-

ный и экономический ущерб обществу [10, 18]. Только 

клинически манифестным ОА страдает более 40 млн 

европейцев [6]. Всемирной организацией здраво-

охранения ОА назван ведущей медицинской пробле-

мой среди всех заболеваний опорно-двигательного ап-

парата [1, 17].

Развитие ОА зависит от состояния экологии в реги-

онах проживания людей [2, 7], причем обращает на се-

бя особое внимание увеличение распространенности 

данного заболевания суставов в высокоурбанизиро-

ванных районах с интенсивным развитием промыш-

ленности [9, 12]. Гипотетически распространенность 

ОА определяется именно экологической ситуацией в 

том или ином районе [5, 11], а внешние факторы окру-

жающей среды являются триггерами для клинической 

манифестации ОА у предрасположенных к заболева-

нию людей [4]. 

Целью и задачами данной работы стали оценка 

клинико-патогенетических связей ОА с экологиче-

ским состоянием атмосферы зон проживания боль-

ных, уровнями в воздухе ксенобиотиков, со степенью 

влияния развития различных отраслей промышленно-

сти, транспорта и сельского хозяйства.

Материал и методы
Под наблюдением находились 133 больных пер-

вичным ОA в возрасте от 44 до 81 года (в среднем 

58,90 ± 0,83 года). Среди обследованных пациентов 

было 20 % мужчин и 80 % женщин. Реактивный сино-

вит, по клинико-сонографическим данным, обнару-
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Резюме. Цель работы — определить клинико-патогенетическую связь остеоартроза (ОА) 
с экологическим состоянием атмосферы регионов проживания больных. Материал и ме-
тоды. Под наблюдением находились 133 больных первичным ОA в возрасте 58,9 ± 0,8 года. 
Оценивали уровень выбросов различных ксенобиотиков в атмосферу 33 городских и сель-
ских регионов. Результаты. Выраженное загрязнение вдыхаемого воздуха вызывает частое 
развитие реактивного синовита, повышение темпов прогрессирования суставного синдро-
ма, формирование субхондрального склероза, лигаментоза, остеоузур, интраартикулярных 
тел Гоффа, поражения позвоночника, что в первую очередь связано с нагрузкой выбросов 
в атмосферу основных отраслей промышленности, сельского хозяйства и транспорта, с 
концентрациями в воздухе аммиака, 3,4-бензпирена, фенола, диоксидов азота и серы, а в 
отношении спондилопатии — диоксида углерода. Выводы: выявлены определенные клини-
ко-патогенетические связи ОА с экологическим состоянием окружающего воздуха. 
Ключевые слова: остеоартроз, клиника, патогенез, экология, атмосфера.
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жен у 49 % больных, моноолигоартроз констатирован 

в 16 % наблюдений, узелковая форма с узлами Гебер-

дена и/или Бушара диагностирована только у женщин 

(46 % случаев). І, ІІ и ІІІ стадии ОА соответственно об-

наружены у 27, 48 и 25 % больных. Остеофитоз отмечен 

в 87 % наблюдений, субхондральный склероз — в 79 %, 

остеокистоз — в 43 %, эпифизарный остеопороз — в 

33 %, системный остеопороз — в 31 %, лигаментоз — в 

39 %, суставные кальцинаты — в 17 %, остеоузуры — в 

20 %, изменения менисков — в 48 %, кисты Бейкера — 

в 29 %, хондромные тела — в 23 %, тела Пеллагри — 

Штайди — в 11 %, тела Гоффа — в 13 %, остеохондроз 

позвоночника — в 91 %, спондилоартроз — в 66 %.

Жители городов составили 65 % наблюдений, а 

сельских районов — 35 %. Данные по гигиенической 

оценке антропогенного загрязнения атмосферы бы-

ли получены в результате лабораторных исследова-

ний санитарно-гигиенических станций, региональ-

ных отделений государственных комитетов по гидро-

метеорологии, контролю природной среды и экологи-

ческой безопасности. Изучены распределение выбро-

сов в атмосферу 33 регионов Донецкой области метал-

лургической, угледобывающей, химической, машино-

строительной промышленности, производства стро-

ительных материалов, энергетики, сельского хозяй-

ства, автомобильного и железнодорожного транспор-

та, уровни выбросов в атмосферу и накопление в ней 

промышленных отходов за год из расчета на площадь 

территории и человека, содержание в воздухе аммиа-

ка, 3,4-бензпирена, диоксидов азота, серы и углерода, 

сероводорода и фенола. Оценивали интегральные по-

казатели неблагоприятной экологической нагрузки на 

атмосферу (Q).

Пациентам выполняли рентгенологическое (аппа-

рат Multix-Compact-Siеmens, Германия) и ультразву-

ковое (аппарат Envisor-Philips, Голландия) исследова-

ние периферических суставов, крестцово-подвздош-

ных сочленений и позвоночника, а также двухэнерге-

тическую рентгеновскую остеоденситометрию прок-

симального отдела бедренной кости (аппарат QDR-

4500-Delphi-Hologic, США). Определяли перифери-

ческий метакарпальный индекс Барнетта-Нордина и 

индекс минеральной плотности костной ткани, а так-

же индексы Ричи (J), прогрессирования (F) и тяжести 

(G) ОА.

Статистическая обработка полученных результа-

тов исследований проведена с помощью компью-

терного вариационного, непараметрического, кор-

реляционного, одно- (ANOVA) и многофакторного 

(ANOVA/MANOVA) дисперсионного анализа (про-

граммы Microsoft Excel и Statistica StatSoft, США). 

Изучали средние значения, стандартные ошибки и 

отклонения, коэффициенты корреляции, критерии 

дисперсии, Стьюдента, Уилкоксона-Рао, Макнема-

ра-Фишера и достоверность статистических показа-

телей.

Результаты
По данным однофакторного дисперсионного ана-

лиза показатели Q оказывают достоверное влияние 

на более ранний возраст клинической манифестации 

заболевания и степень развития реактивного сино-

вита, с параметрами которых существуют также раз-

нонаправленные корреляционные связи. Как свиде-

тельствует многофакторный анализ Уилкоксона-Рао 

(ANOVA/MANOVA), Q влияет на интегральную кли-

ническую выраженность течения суставного синдро-

ма и рентгеносоноденситометрические признаки бо-

лезни. ANOVA демонстрирует воздействие параме-

тров Q на степень субхондрального склероза, процес-

сы остеoузурации и появление в полости коленных су-

ставов тел Гоффа.

Таблица 1. Частота развития отдельных признаков остеоартроза в зависимости от показателя неблагоприятной 
экологической нагрузки на атмосферу (%)

Признаки
Показатели Q Отличия

< 1 усл.ед. (n = 91) > 1 усл.ед. (n = 42) 2 р

Остеофитоз 85,7 88,1 0,14 0,709

Субхондральный склероз 84,6 66,7 5,57 0,018

Остеокистоз 44,0 40,5 0,14 0,706

Эпифизарный остеопороз 28,6 42,9 2,65 0,104

Системный остеопороз 28,1 38,2 1,17 0,208

Лигаментоз 28,6 61,9 13,41 < 0,001

Суставные кальцинаты 17,6 16,7 0,02 0,897

Остеоузуры 14,3 33,3 6,44 0,011

Изменения рогов менисков 46,3 50,0 0,09 0,761

Кисты Бейкера 24,4 33,3 0,68 0,408

Хондромные тела 19,5 26,7 0,51 0,476

Тела Пеллагри — Штайди 9,8 13,3 0,22 0,638

Тела Гоффа 7,3 20,0 2,52 0,113

Остеохондроз позвоночника 86,8 100,0 6,09 0,014

Спондилоартроз 59,3 81,0 6,0 0,014



72  № 3 (15), 2014Біль. Суглоби. Хребет,   ISSN 2224-1507

Практична медицина / Practical Medicine

Всех обследованных больных мы распределили на 

две группы: проживающих в зонах с минимальной не-

благоприятной экологической нагрузкой на атмосфе-

ру (Q < 1 усл.ед.), в которую вошел 91 пациент, и с вы-

раженной (Q > 1 усл.ед.), которую составили 42 паци-

ента. Как видно из табл. 1, у жителей регионов с высо-

ким Q на 18 % достоверно реже обнаруживается суб-

хондральный склероз, нo чаще в 2,2 раза отмечается 

лигаментоз, в 2,3 раза — остеоузуры, на 13 % — остео-

хондроз позвоночника, на 22 % — спондилоартроз.

Обсуждение
Как показывают результаты ANOVA/MANOVA, 

уровни нагрузки выбросов в атмосферу промышлен-

ных отходов и накопления их в атмосфере значитель-

но влияют на интегральную тяжесть течения суставно-

го синдрома. С этими неблагоприятными экологиче-

скими параметрами в регионах связаны возраст мани-

фестации ОА, параметры J, наличие и тяжесть сино-

вита. Выраженность нагрузки промышленных отходов 

на одного больного ОА оказывает воздействие на F, но 

не на G. Уровни выбросов и накопления промотходов 

на территории регионов обратно коррелируют с возра-

стом начала манифестации патологического процесса 

и выраженностью синовита. Отмечается прямая кор-

реляция параметров F с уровнем накопления пром-

отходов в атмосфере.

Формирование синовита зависит от деятельности в 

регионе угледобывающей промышленности, энерге-

тики и производства строительных материалов, рас-

пространенность ОА — от развития железнодорожно-

го и автомобильного транспорта, степень деструктив-

ных изменений суставов — от уровней машинострои-

тельной и химической промышленности. По данным 

дисперсионного анализа, показатели J, F и G не связа-

ны с энергетической отраслью, производством в реги-

оне стройматериалов и развитостью сельского хозяй-

ства. В свою очередь, на параметры J достоверно вли-

яют наличие металлургической, угледобывающей, ма-

шиностроительной промышленности и уровень тран-

спорта, на F — наличие химической промышленно-

сти, на G — только угольной.

Корреляционный анализ демонстрирует прямую 

связь с наличием угледобывающей промышленности 

J, F и G, кроме того, J — с развитием в регионе тран-

спорта, F — с большой долей химической промышлен-

ности. В обобщенном виде можно сделать следующее 

заключение: 1) на темпы прогрессирования ОА оказы-

вает негативное влияние развитие в регионе химиче-

ской промышленности; 2) тяжесть костно-суставно-

го синдрома при ОА определяется развитием в регионе 

угледобывающей промышленности.

Уровень выработки электроэнергии на тепловых 

станциях является неблагоприятным фактором в от-

ношении формирования у больных ОА системного 

остеопороза, о чем свидетельствует обратная корреля-

ционная связь с показателем минеральной плотности 

костной ткани. Возникновение при ОА субхондраль-

ного склероза и лигаментоза тесно связано с суммар-

ными уровнями выбросов в атмосферу ксенобиоти-

ков различными отраслями промышленности. Кро-

ме того, на развитие остеофитоза негативно влияет на-

грузка выбросов промотходов, а остеохондроза позво-

ночника — степень накопления в воздухе этих отходов 

производства.

Наличие лигаментоза у больных ОА зависит от су-

ществования всех отраслей, а угольная промышлен-

ность мало влияет на отдельные признаки артикуляр-

ного синдрома. В свою очередь, наличие металлурги-

ческой промышленности негативно воздействует на 

появление субхондрального склероза и внутрисустав-

ных тел Гоффа, химической — суставных кальцина-

тов и тел Пеллагри-Штайди, стройматериалов — толь-

ко кальцинатов, машиностроительной промышленно-

сти — остеофитоза, энергетической — субхондрально-

го склероза и кист Бейкера, транспорта — остеоузур.

На показатели J оказывает достоверное влияние со-

держание в воздухе 3,4-бензпирена, диоксида азота, 

диоксида углерода, сероводорода и фенола, на F — ди-

оксида азота, сероводорода и фенола, на G — диоксида 

азота, диоксида углерода и фенола. Таким образом, на-

иболее негативными факторами в отношении течения 

ОА можно считать высокие уровни в атмосфере диок-

сида азота и фенола. Корреляционный анализ указы-

вает на наличие прямых связей параметра J с содержа-

нием во вдыхаемом воздухе 3,4-бензпирена и фенола, 

F — сероводорода и фенола, G — диоксида углерода. 

Статистическая обработка полученных данных позво-

лила сделать следующее заключение: параметры фено-

ла в атмосфере регионов проживания больных опреде-

ляют темпы прогрессирования ОА, а наличие диокси-

да углерода — тяжесть течения суставного синдрома.

По данным многофакторного дисперсионного ана-

лиза, на интегральные клинические, рентгенологиче-

ские, сонографические и денситометрические при-

знаки ОА оказывают достоверное влияние повышен-

ные предельно допустимые концентрации (ПДК) в ат-

мосфере аммиака, 3,4-бензпирена и диоксида углеро-

да. Как свидетельствует ANOVA, на такие костно-де-

структивные признаки ОА, как остеокистоз, эпифи-

зарный остеопороз, изменения рогов менисков, кисты 

Бейкера и хондромные интраартикулярные тела, кон-

центрации во вдыхаемом воздухе изученных ксено-

биотиков достоверного воздействия не оказывают. В 

свою очередь, высокое содержание в атмосфере амми-

ака негативно влияет на формирование остеофитоза, 

лигаментоза, внутрисуставных тел Пеллагри-Штай-

ди и Гоффа, 3,4-бензпирена — на развитие остеофито-

за, субхондрального склероза, системного остеопоро-

за, лигаментоза и остеоузур, диоксида азота — подхря-

щевого склероза, остеопороза, внутрисуставных каль-

цинатов и тел Гоффа, диоксида серы — остеопороза и 

тел Гоффа, фенола — субхондрального склероза, лига-

ментоза и тел Пеллагри-Штайди.

Учитывая отчетливое достоверное влияние уров-

ня диоксида углерода на развитие остеохондроза по-

звоночника и спондилоартроза, мы провели допол-

нительный анализ полученных результатов исследо-

вания. Оказалось (табл. 2), что параметры диоксида 

углерода в атмосфере регионов содержание больных 
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ОА с остеохондрозом позвоночника в 2,2 раза больше. 

Превышение ПДК диоксида углерода у представите-

лей этой группы было на 22 % больше, чем у осталь-

ных пациентов.

Сейчас роль загрязняющих экологических агентов 

(ксенобиотиков) в развитии ОА стала рассматривать-

ся в рамках отдельного научного направления — гео-

эпидемиологии [13, 15]. Во многих странах обсужда-

ется взаимодействие неблагоприятных экологических 

составляющих в патогенетических построениях ОА [3, 

16]. Полагают, что определение влияния негативных 

факторов окружающей среды на организм больных с 

суставной патологией будет способствовать понима-

нию новых звеньев патогенеза заболеваний [8], а оздо-

ровительные и реабилитационные мероприятия при 

болезнях опорно-двигательного аппарата должны бу-

дут осуществляться с учетом экологического окруже-

ния пациентов [14].

Выводы
1. Выраженное загрязнение вдыхаемого возду-

ха регионов проживания больных ОА ксенобиотика-

ми вызывает манифестацию болезни в более молодом 

возрасте, частое развитие реактивного синовита, по-

вышение темпов прогрессирования суставного син-

дрома, формирование субхондрального склероза, ли-

гаментоза, остеоузур, интраартикулярных тел Гоффа, 

поражения позвоночника (остеохондроз, спондило-

артроз).

2. Клиническое, рентгенологическое, сонографи-

ческое и денситометрическое течение ОА связано с 

нагрузкой выбросов в атмосферу металлургической, 

угледобывающей, химической и машиностроительной 

отраслей промышленности, сельского хозяйства, же-

лезнодорожного и автомобильного транспорта, с кон-

центрациями в воздухе аммиака, 3,4-бензпирена, фе-

нола, диоксида азота и серы, а в отношении спондило-

патии — диоксида углерода.

3. С учетом проведенного дисперсионного, непара-

метрического и корреляционного анализа сделаны за-

ключения, имеющие определенную практическую на-

правленность: а) показатели Q > 1 усл.ед. являются 

факторами риска развития у больных субхондрально-

го склероза, остеоузур и интраартикулярных тел Гоф-

фа; б) развитие в регионе проживания больных ОА хи-

мической промышленности является неблагоприят-

ным фактором в отношении темпов прогрессирования 

заболевания, а мощная угледобывающая промышлен-

ность способствует утяжелению течения костно-су-

ставного патологического процесса.

Таблица 2. Связь патологии позвоночника у больных ОА с уровнем в атмосфере диоксида углерода

Патология 
позвоночника

Показатели диоксида углерода (M± m, мкг/м3) Отличия

Спондилопатия отсутствует Спондилопатия имеется t p

Остеохондроз 1,30 ± 0,27 2,00 ± 0,28 2,24 0,027

Спондилоартроз 2,80 ± 0,21 3,00 ± 0,25 2,54 0,012

ПДК диоксида углерода

нормальная (n = 48) повышена (n = 85)

Абс. % Абс. % 2 р

Остеохондроз 43 89,6 78 91,8 0,18 0,673

Спондилоартроз 25 52,1 63 74,1 6,65 0,01
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Остеопороз у різних екологічних 
регіонах. Повідомлення 1. Зв’язок 
зі станом атмосфери

Резюме. Мета роботи — визначити клініко-патогене-

тичний зв’язок остеоартрозу (ОА) з екологічним станом 

атмосфери регіонів мешкання хворих. Матеріал і мето-
ди. Під наглядом перебували 133 хворі на первинний ОA 

віком 58,9 ± 0,8 року. Оцінювали рівень викидів різних 

ксенобіотиків в атмосферу 33 міських і сільських регіо-

нів. Результати. Виражене забруднення повітря, що вди-

хується, викликає частий розвиток реактивного синовіту, 

підвищення темпів прогресування суглобового синдро-

му, формування субхондрального склерозу, лігаментозу, 

остеоузур, інтраартикулярних тіл Гоффа, уражень хреб-

та, що в першу чергу пов’язано з навантаженням викидів 

в атмосферу основних галузей промисловості, сільсько-

го господарства й транспорту, з концентраціями в повітрі 

аміаку, 3,4-бензпірену, фенолу, діоксидів азоту та сірки, 

а відносно спондилопатії — діоксиду вуглецю. Висновки: 
 існують певні клініко-патогенетичні зв’язки ОА з еколо-

гічним станом навколишнього повітря. 

Ключові слова: остеоартроз, клініка, патогенез, еколо-

гія, атмосфера.

Sinyachenko O.V., Naumenko N.V., Mikuksts V.Ya.
Donetsk National Medical University named after M. Gorky, 
Donetsk, Ukraine

Osteoarthritis in Diff erent Ecological 
Regions. Message 1. Correlation 
with the State of the Atmosphere

Summary. Objective of this work — to determine the clini-

cal and pathogenetic correlation of osteoarthritis (OA) with 

the ecological state of the atmosphere in regions where patients 

live. Material and Methods. The study involved 133 patients 

with primary OA aged 58.9 ± 0.8 years. The authors have eva-

luated the level of emissions of various xenobiotics in the atmo-

sphere of 33 urban and rural regions. Results. Expressed inhaled 

air pollution causes the frequent development of reactive syno-

vitis, increased rate of joint syndrome progression, the forma-

tion of subchondral sclerosis, ligamentosis, bone erosions, in-

traarticular Hoffa’s bodies, lesions of the spine, which is pri-

marily due to the increase of emissions into the atmosphere of 

major industries, agriculture and transport, with air concen-

trations of ammonia, 3,4-benzopyrene, phenol, nitrogen and 

sulfur dioxides, and in terms of spondylopathies — carbon di-

oxide. Conclusions. The authors have identified certain clini-

cal and pathogenetic correlation of OA and ecological state of 

ambient air.

Key words: osteoarthritis, clinical picture, pathogenesis, 

ecology, atmosphere.

14. Stamm T.A. Life stories of people with rheumatoid arthritis 

who retired early: how gender and other contextual factors shaped 

their everyday activities, including paid work / T.A. Stamm, 

K.P. Machold, J. Smolen, B. Prodinger // Musculoskeletal. 

Care. — 2010. — Vol. 8, № 2. — P. 78-86.

15. Toboіn G.J. The environment, geo-epidemiology, and auto-

immune disease: Rheumatoid arthritis / G.J. Toboіn, P. Youinou, 

A. Saraux // J. Autoimmun. — 2010. — Vol. 35, № 1. — P. 10-14.

16. Trenkmann M. Epigenetics in rheumatoid arthritis / 

M. Trenkmann, M. Brock, C. Ospelt, S. Gay // Clin. Rev. Allergy 

Immunol. — 2010. — Vol. 39, № 1. — P. 10-19.

17. Van der Pas S. European project on osteoarthritis: design of 

a six-cohort study on the personal and societal burden of osteoar-

thritis in an older European population / S. Van der Pas, M.V. Cas-

tell, C. Cooper [et al.] // BMC Musculoskelet. Disord. — 2013. — 

Vol. 14, № 1. — P. 138-148.

18. Zhang Y. Epidemiology of osteoarthritis / Y. Zhang, 

J.M. Jordan // Rheum. Dis. Clin. North Am. — 2008. — Vol. 34, 

№ 3. — P. 515-529.

Получено 18.06.14  



www.mif-ua.com 75 № 3 (15), 2014 

Конгреси, симпозіуми, школи / 

Congresses, Symposiums, Schools

МАТЕРІАЛИ НАУКОВОПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ АКТУАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ ГЕРІАТРИЧНОЇ РЕВМООРТОПЕДІЇ 
(22–24 жовтня 2014 року, м. Київ)

АДАМЕНКО А.В.1, РУДЕНКО Э.В.2
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образования, г. Минск
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Интерпретация результатов 
денситометрии у женщин старше 70 лет

Введение. Низкоэнергетические переломы — ос-

новной признак остеопороза, диагностика основа-

на на определении минеральной плотности кост-

ной ткани (МПКТ). Низкая МПКТ является значи-

мым фактором риска остеопороза. Основным ме-

тодом диагностики МПКТ является рентгеновская 

денситометрия. Рекомендуемыми локализациями 

исследования МПКТ, согласно официальным по-

зициям Международного общества клинической 

денситометрии, являются L1-L4 поясничного отде-

ла позвоночника и проксимальные отделы бедрен-

ных костей. 

Метод двухэнергетической рентгеновской абсор-

бциометрии (ДРА) является золотым стандартом ди-

агностики остеопороза и обладает рядом преиму-

ществ перед другими методами. Ему доступно боль-

шинство участков скелета, исследование пояснично-

го отдела позвоночника может выполняться как в пе-

реднезаднем, так и в латеральном направлении. С по-

мощью ДРА можно также оценивать МПКТ прокси-

мальных отделов бедренных костей, костей предпле-

чья и всего скелета. Время сканирования на денсито-

метрах последнего поколения для оценки передне-

задней проекции поясничного отдела позвоночника 

и проксимальных отделов бедренных костей в сред-

нем составляет около 3 минут. Уровни лучевой на-

грузки на оборудовании для ДРА являются предель-

но низкими для всех типов сканирования. Среднее 

значение эффективной дозы для исследования поя-

сничного отдела позвоночника и проксимальных от-

делов бедренных костей составляет 0,11–0,16 мЗв [1, 

2]. Наи более важным преимуществом метода ДРА яв-

ляется значительное повышение точности. На коли-

чественное значение МПКТ и закономерности его 

правильного изменения от L1 к L4 при исследовании 

поясничного отдела позвоночника могут влиять арте-

факты — деформации позвонков, дистрофические и 

очаговые изменения позвонков, кальцификация аор-

ты, сколиоз поясничного отдела с ротацией тел по-

звонков и другие [3–11]. Наиболее важными в отно-

шении анализа сканов при рентгеновской денсито-

метрии представляются следующие формы пораже-

ний позвоночника: остеохондроз, деформирующий 

спондилез [12]. 

Остеохондроз — один из наиболее часто встречаю-

щихся видов поражения двигательных сегментов по-

звоночника, являющихся причиной спондилогенных 

заболеваний нервной системы. Дегенеративно-реак-

тивные изменения в телах позвонков проявляются 

в виде краевых костных разрастаний (остеофитов) и 

субхондрального склероза.

Наличие остеофитов приводит к значительному по-

вышению МПКТ позвонков [13, 14]. Деформации по-

звонков поясничного отдела позвоночника на основа-

нии данных рентгенограмм были выявлены у 41,6 % 

женщин старше 70 лет; дистрофические и очаговые 

изменения (процессы, сопровождающиеся дополни-

тельным патологическим костеобразованием, — фик-

сирующий гиперостоз Форестье, остеохондроз поя-

сничного отдела позвоночника, спондилоартроз) — у 

75,7 % женщин старше 70 лет. Эффект «завышения» 

МПКТ, который может проявляться в диспропорцио-

нальном изменении BMD (body mass density) от L1, ча-

сто становится причиной невозможности анализа ска-

на или неверной интерпретации результатов рентге-

новской денситометрии. 

Структурных изменений и артефактов, с которыми 

можно столкнуться при денситометрии проксималь-

ных отделов бедренных костей, гораздо меньше, чем 

при исследовании поясничного отдела позвоночника 

[15, 16]. Деформирующий остеоартроз (ДОА) 3-й ст. 

характеризуется умеренным или слабо выраженным 

субхондральным склерозом. Артрозные изменения 

могут вызывать истончение медиального кортикаль-

ного вещества и гипертрофию трабекулярного в шей-

ке, что может повышать МПКТ в регионах шейки бе-

дренной кости, области Варда. Остеофиты в прокси-

мальном отделе бедренной кости встречаются редко 

по сравнению с поясничным отделом позвоночника. 

Они могут влиять на BMD, но это влияние крайне не-

значительное. Переломы проксимального отдела бе-

дренной кости, металлические имплантанты снижа-

ют точность метода. Влияние артефактов (остеоартрит 

(Rо-стадия 3–4), врожденные вывих/подвывих тазобе-

дренных суставов, асептический некроз головки бе-

дренной кости) на значение МПКТ при исследовании 

проксимальных отделов бедренных костей отмечалось 

значительно реже.

Цель работы. Изучить факторы, влияющие на до-

стоверность анализа результатов и/или приводящие к 
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невозможности проведения рентгеновской денсито-

метрии у женщин старше 70 лет. 

Материалы и методы исследований. Методом рен-

тгеновской денситометрии проведено исследование 

группы пожилых женщин (n = 214, средний возраст — 

78,5 ± 8,5 года, индекс массы тела — 43,14 ± 15,60 усл.ед.). 

Рентгеновская денситометрия проводилась на денсито-

метре Prodigy Advance, (GE, США, 2008 года выпуска). 

Исследовалась МПКТ поясничного отдела позвоночни-

ка (оценка МПКТ L
1
-L

4
, г/см2; Z-score L

1
-L

4
, SD; T-score 

L
1
-L

4
, Standard Deviation (SD)), проксимальных отделов 

бедренных костей (МПКТ Region Total, г/см2; Z-score 

Region Total, SD; T-score Region Total, SD). Рентгенов-

ская нагрузка составляла 0,11–0,16 м3 в суммарно в трех 

проекциях. Статистическая обработка проводилась про-

граммой Statistica 6.0.

Результаты исследований. Деформации позвон-

ков поясничного отдела позвоночника на основа-

нии данных рентгенограмм были выявлены у 89 

(41,6 %) женщин; дистрофические и очаговые изме-

нения (процессы, сопровождающиеся дополнитель-

ным патологическим костеобразованием, — фик-

сирующий гиперостоз Форестье, остеохондроз поя-

сничного отдела позвоночника, спондилоартроз) — 

у 162 (75,7 %) женщин. Наличие таких изменений 

приводило к значительному увеличению МПКТ и 

снижению достоверности анализа сканов. Влияние 

артефактов (остеоартрит (Rо-стадия 3–4), врожден-

ные вывих/подвывих тазобедренных суставов, асеп-

тический некроз головки бедренной кости) на зна-

чение МПКТ при исследовании проксимальных от-

делов бедренных костей отмечалось значительно ре-

же — у 10 (4,7 %) женщин.

Заключение. Проведение денситометрии прок-

симальных отделов бедренных костей является бо-

лее предпочтительным и достоверным для женщин 

старше 70 лет. Денситометрию поясничного отдела 

позвоночника рекомендуется дополнять рентгенов-

ской морфометрией или стандартной рентгеногра-

фией поясничного отдела позвоночника с целью ви-

зуализации артефактов и повышения достоверности 

анализа.

Список литературы
1. Чернова Т.О., Игнатюк В.Я. Визуализация и количест-

венный анализ при денситометрических исследованиях // 

Клиническая эндокринология. — 2002. — № 3.

2. Nord R.N. Osteoporosis Update / Ed. H.K. Genant. — San 

Francisco: Univ. of California Printing Services, 1987. — P. 203-212.

3. Peel N.E.A., Johnson A., Barrington N.A., Smith T.W.D., 

Eastell R. Impact of anomalous vertebral segmentation of mea-

surements of bone mineral density // J. Bone Miner. — 1993. — 

Res. 8. — Р. 719-723.

4. Cann C.E., Rutt B.K., Genant H.K. Effect of extraosseous 

calcification on vertebral mineral measurement // Calcif. Tissue 

Int. — 1983. — 35. — Р. 667.

5. Liu G., Peacock M., Eilam O. et al. Effect of osteoarthritis 

in the lumbar spine and hip on bone mineral density and diagnosis 

of osteoporosis in elderly men and women // Osteoporos. Int. — 

1997. — 7. — P. 564-569.

6. Frohn J., Wilken T., Falk S. et al. Effect of aortic sclerosis 

on bone mineral measurements by dual-photon absorptiometry // 

J. Nucl. Med. — 1990. — 32. — P. 259-262.

7. Orwoll E.S., Oviatt S.K., Mann T. The impact of osteophytic 

and vascular calcifications on vertebral mineral density measure-

ments in men // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 1990. — 70. — 

P. 1202-1207.

8. Banks L.M., Lees B., MacSweeney J.E., Stevenson J.C. Do 

degenerative changes and aortic calcification influence long-term 

bone density measurements // Abstract (8th International Work-

shop on Bone Densitometry, Bad Reichenhall, Germany, 1991).

9. Drinka E.J., DeSmet A.A., Bauwens S.E., Rogot A. The ef-

fect of overlying calcification on lumbar bone densitometry // Cal-

cif. Tissue Int. — 1992. — 50. — P. 507-510.

10. Frye M.A., Melton L.J., Bryant S.C. et al. Osteoporosis and cal-

cification of the aorta // Bone Miner. — 1992. — 19. — P. 185-194.

11. Reid I.R., Evans M.C., Ames R., Wattie D.J. The influ-

ence of osteophytes and aortic calcification on spinal mineral den-

sity in post-menopausal women // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 

1992. — 72. — P. 1372-1374.

12. Bonnick S.L., Lewis L.A. Bone Densitometry for Techno-

logists. — 2nd ed. — 2006.

13. Combined Official Positions of the International Society for 

Clinical Densitometry, 2013.

14. Nevitt M.C., Ross E.D., Palermo L. et al. Association of 

prevalent vertebral fractures, bone density, and alendronate treat-

ment with incident vertebral fractures: effect of number and spi-

nal location of fractures // Bone. — 1999. — 25. — P. 613-619.

15. Stutzman M.E., Yester M.V., Dubovsky E.V. Technical as-

pects of dualphoton absorptiometry of the spine // Technique. — 

1997. — 15. — P. 177-181.

16. Bruyere O., Reginster J.-Y. Bone mineral density as a tool 

to monitor postmenopausal osteoporosis treatment // Medico-

graphia. — 2008. — 30. — P. 4.
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Сучасний підхід до ендопротезування 
кульшового та колінного суглобів 
при їх одночасному ураженні у хворих 
на ревматоїдний артрит 

Вступ. За тяжкістю ураження суглобів ревматоїдний 

артрит (РА) не має собі рівних серед інших захворювань 

опорно-рухової системи. При цьому жінки хворіють у 

2–4 рази частіше, ніж чоловіки. Поширеність ревма-

тоїдного артриту серед жінок становить 0,2–0,4, а се-

ред чоловіків — 0,1–0,2 випадку на 1000 населення на 

рік. Захворювання найбільш поширене в працездатно-

му віці. Його пік припадає на 40–50 років. У чоловіків 

цей показник поступово збільшується, а після 70 ро-

ків — зменшується. У жінок збільшення захворюваності 

на ревматоїдний артрит спостерігається після 30 років, 

досягаючи найбільших показників у 45–75 років [1]. 

У структурі ревматоїдного ураження суглобів на 

частку кульшових суглобів припадає від 29 до 50 % 

випадків, при цьому патологія, як правило, двобічна 

[2, 3]. Ураження колінних суглобів при ревматоїдному 

артриті відмічаються в 70 % випадках [4]. Ревматоїд-

не ураження суглобів має швидкий та агресивний пе-

ребіг, що спричиняє об’ємну деструкцію не тільки су-

глобових кінців, але й параартикулярних тканин вна-

слідок автоімунної агресії та запалення. Через 5–8 ро-

ків понад 50 % хворих втрачають працездатність, а 10–

12 % прикуті до ліжка та мають потребу в сторонньо-

му догляді [3].
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Близько 25 % хворих на ревматоїдний артрит мають 

одночасне ураження як кульшових, так і колінних су-

глобів, що має найгірший прогноз щодо подальшого 

розвитку захворювання та інвалідності хворих. Тому 

поки що немає чітких рішень, що робити з цими хво-

рими, із яких суглобів починати ортопедичне лікуван-

ня та яке саме ортопедичне лікування обрати при од-

ночасному ураженні як кульшових, так і колінних су-

глобів на пізніх стадіях захворювання. Усе це обумов-

лює актуальність даного дослідження.

Мета дослідження — покращити результати орто-

педичного лікування хворих на ревматоїдний артрит 

при одночасному ураженні кульшових та колінних су-

глобів на пізніх стадіях захворювання.

Матеріали та методи дослідження.  Під нашим спо-

стереженням перебував 31 хворий на РА з ураженням 

кульшових та колінних суглобів, яким було виконано 

тотальне ендопротезування цих суглобів (у кожного 

хворого прооперовано щонайменше один кульшовий 

та один колінний суглоб). Вік хворих коливався від 18 

до 72 років і в середньому становив 44 роки. Серед них 

було 5 чоловіків та 26 жінок. Цим хворим було викона-

но 85 оперативних втручань, 46 ендопротезувань куль-

шового суглоба та 39 — колінного суглоба. Було вста-

новлено ендопротези кульшового суглоба із цемен-

тним типом фіксації — 18, безцементні — 25 та гібрид-

ний (комбінований) — 1. Колінні ендопротези у всіх 

випадках були із цементним типом фіксації.

В 11 випадках ендопротезувань хворі були з III 

стадією захворювання, тобто фіброзним або кістко-

вим анкілозом суглоба. У всіх інших випадках — із II 

стадією, 3-ю фазою. 

Результати та їх обговорення. Близько 20 років то-

му проф. С.І. Герасименко у своїх наукових дослі-

дженнях біомеханічно визначив кульшовий суглоб як 

«ключ до нижньої кінцівки» у хворих на РА при одно-

часному ураженні великих суглобів нижньої кінцівки 

[5]. На сьогодні ми дотримуємося цього правила, тоб-

то при одночасному ураженні кульшового та колінно-

го суглоба у хворих на РА та при потребі їх хірургічного 

лікування на першому етапі лікування виконуємо ен-

допротезування кульшового суглоба. Другий етап ліку-

вання, тобто ендопротезування колінного суглоба, на-

магаємося виконати щонайшвидше, одразу після нор-

малізації лабораторних показників. У літературі зустрі-

чається поняття «ефект ендопротезування». Тобто під 

час операції досягаються рекомендовані рухи в сугло-

бі, й дуже важливо їх зберегти під час реабілітації в 

ранньому та пізньому післяопераційному періоді. Але 

контрактура в суміжному суглобі обмежує рухи в опе-

рованому суглобі та з часом призводить до рецидиву 

контрактури у ньому, що в цілому погіршує результати 

ортопедичного лікування.

Під час першого етапу лікування (ендопротезування 

кульшового суглоба) за наявністю згинальної контрак-

тури в колінному суглобі понад 20° проводилась редре-

сація та укладка кінцівки в етапних гіпсових пов’язках, 

за неможливості редресації накладали апарат Волко-

ва — Оганесяна та розгинали колінний суглоб за йо-

го допомогою. 

На думку зарубіжних практикуючих ортопедів, що 

займаються ендопротезуванням великих суглобів, ан-

кілоз у суглобі є протипоказанням до ендопротезуван-

ня. Це пов’язано з тим, що дуже рідко вдається досяг-

ти згинання понад 40–60° у суглобі та відновити силу 

м’язів. На нашу думку, з цим можна погодитись у ви-

падку ураження одного суглоба, коли пересування в 

просторі можна компенсувати за рахунок рухів у інших 

суглобах. Але ревматоїдний артрит належить до си-

стемних захворювань, і ураження декількох суглобів та 

наявність анкілозу можуть призвести до переходу хво-

рого в першу групу інвалідності, тобто він потребува-

тиме сторонньої допомоги в повсякденному житті. За 

нашими спостереженнями та на думку вже пролікова-

них нами хворих на РА, навіть при згинанні 40–60° в 

оперованому суглобі, що вважається в літературі не-

задовільним або умовно задовільним результатом ен-

допротезування якогось одного певного суглоба, за ра-

хунок того, що хворий починає пересуватись самостій-

но, може ходити, вставати, сідати та лягати без сторон-

ньої допомоги, що до цього він робити не міг, у ціло-

му результати ортопедичного лікування можна вважа-

ти добрими, тобто оцінка результатів лікування одно-

го суглоба та оцінка результатів лікування хворого в ці-

лому за рахунок сумації об’єму рухів у кульшовому та 

колінному суглобах можуть значно відрізнятися.

Таким чином, як показали наші спостереження, 

щодо хворих на ревматоїдний артрит має існувати 

особливий підхід до ендопротезування кульшового та 

колінного суглоба при їх одночасному ураженні.

Вивчення віддалених результатів лікування в термін 

від 1 до 3 років показало, що у 25 хворих були добрі ре-

зультати та в 6 — задовільні, незадовільних результатів 

не спостерігались. Задовільні результати були у хворих 

із III стадією захворювання.

Висновки
1. Наші спостереження показали, що при одноча-

сному ураженні кульшового й колінного суглобів у 

хворих на ревматоїдний артрит ендопротезування слід 

розпочинати з кульшового суглоба.

2. При наявності згинальної контрактури в колінно-

му суглобі необхідно одночасно розпочати заходи з її 

усунення шляхом редресації, накладання етапних гіп-

сових пов’язок чи апарата Волкова — Оганесяна, що є 

підготовкою до другого етапу лікування — тотального 

ендопротезування колінного суглоба. 

3. Час між операціями кульшового та колінного су-

глоба має бути найкоротшим, але з урахуванням лабо-

раторних показників, щоб не втратити «ефект ендо-

протезування».
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Комплексное лечение остеоартроза 
у больных старших возрастных групп 
с кардиоваскулярной патологией

Актуальность проблемы обусловлена широкой 

распространенностью остеоартроза (ОА) и ранней 

инвалидизацией больных. Наиболее часто ОА соче-

тается с артериальной гипертензией, атеросклерозом, 

ишемической болезнью сердца, что приводит к воз-

растанию вероятности развития нежелательных эф-

фектов терапии в результате нерационально назна-

ченного лечения. 

Цель исследования: изучить сравнительную эф-

фективность и безопасность схемы лечения комби-

нации высоких доз витаминов группы В (тиамина мо-

нонитрат (B
1
) 200 мг, пиридоксина гидрохлорид (B

6
) 

50 мг, цианкобаламина (B
12

) 1 мг и пластыря с дейст-

вующим веществом диклофенак в сравнении с моно-

терапией пластырем, содержащим диклофенак, у па-

циентов с ОА и сердечно-сосудистыми заболевания-

ми (ССЗ).

Материалы и методы исследования. В исследова-

ние включено 70 пациентов в возрасте 50–75 лет, раз-

деленных на группы:

— I группа (n = 34) — применяли пластырь с дейст-

вующим веществом диклофенак по схеме 1 пластырь 

1 раз в день в течение 20 дней;

— II группа (n = 36) — применяли пластырь, содер-

жащий диклофенак, по 1 пластырю 1 раз в день в ком-

бинации с препаратом, содержащим высокие дозы ви-

таминов группы В (тиамина мононитрат (B
1
) 200 мг, 

пиридоксина гидрохлорид (B
6
) 50 мг, цианкобала-

мина (B
12

) 1 мг) по 1 таблетке 2 раза в день в течение 

20 дней.

Использовалась стабильная медикаментозная те-

рапия ССЗ. Критерии эффективности лечения: общее 

клиническое обследование, общий анализ крови, кре-

атинин, общий билирубин, АлТ, АсТ, Rо-графия ко-

ленных суставов, объем движений в коленных суста-

вах (сгибание), индекс Лекена, шкала WOMAC, визу-

ально-аналоговая шкала, тест 6-минутной ходьбы.

Результаты исследования. Отмечена положительная 

динамика функционального состояния опорно-двига-

тельного аппарата в обеих группах пациентов: І груп-

па — 76,6 %, ІІ группа — 86,7 %. Более выраженный 

эффект отмечен во ІІ группе пациентов. За период ле-

чения снизилась потребность в приеме нестероидных 

противовоспалительных препаратов (НПВП). Ухудше-

ние кардиоваскулярного статуса не наблюдалось.

Выводы. Исследование выявило эффективное вли-

яние комбинации препаратов — трансдермальный 

пластырь, содержащий диклофенак, в сочетании с вы-

сокими дозами витаминов группы В — на течение ОА 

у пациентов с ССЗ. Местное применение НПВП пред-

полагает преимущество в виде местной доставки пре-

парата к тканям с более низким количеством систем-

ных побочных действий. Сочетание пластыря и вита-

минов группы В показало более высокую эффектив-

ность лечения, минимальный риск возникновения по-

бочных эффектов.

ЖУЛКЕВИЧ І.В., ЯВОРСЬКА Ю.В.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Особливості структурної перебудови 
кісткової тканини в чоловіків 
із лімфомою Ходжкіна на фоні 
хіміотерапевтичного лікування

Вступ. Враховуючи значний поступ у лікуванні лім-

фоми Ходжкіна (ЛХ) та, відповідно, зростання показ-

ників 5-річного виживання в даної категорії пацієнтів 

(світовий показник —  96 %, в Україні —  71 %) [1], усе 

частіше розглядається питання віддалених наслідків 

системної терапії, їх вчасного виявлення та належної 

корекції. Варто зазначити, що явище вторинної остео-

пенії та остеопорозу в пацієнтів із лімфомою Ходжкі-

на на фоні ускладнень із боку інших органів та систем 

(вторинні новоутворення, серцево-судинні захворю-

вання) часто залишається недіагностованим, незважа-

ючи на потенційний негативний вплив на якість жит-

тя таких пацієнтів. Втрата кісткової міцності і, як на-

слідок, виникнення малоенергетичних переломів, що 

донедавна вважались проблемою здебільшого жіночої 

статі, виявились не менш актуальним питанням у чо-

ловіків різних вікових груп, хоча патофізіологічне під-

ґрунтя їх виникнення різне [2].

Мета: методом віртуальної біопсії дослідити дина-

міку структурних змін кісткової тканини (КТ) у чо-

ловіків із ЛХ на тлі поліхіміотерапевтичного лікуван-

ня (ПХТ), виявити основні фактори, що визнача-

ють зміни трабекулярної частини кісткової тканини 

(ТЧКТ).

Матеріали і методи. Для денситогістоморфоме-

тричного аналізу ТЧКТ хребців грудного відділу на ді-

агностичному етапі та після завершення ПХТ вико-

ристано комп’ютерні томограми 12 чоловіків із ЛХ (се-

редній вік — 37,36  ± 4,09 року). Був здійснений роз-

поділ за стадією згідно з класифікацією Ann Arbor у 

модифікації Cotswold’s (II —  45,5  %, III —  36,4 %, 

IV —  18,1 %), за гістологічними формами ЛХ та наяв-
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ністю (В —  91,7 %) або відсутністю (А — 8,3 %) симп-

томів інтоксикації. Програмне забезпечення для оцін-

ки структури ТЧКТ — програма перегляду та аналізу 

комп’ютерних томограм  ClearCanvas Workstation та 

програма для аналізу медичних зображень ImageJ із 

додатком BoneJ, США.

Оцінювали такі параметри трабекулярної ткани-

ни хребців на мезоскопічному рівні: денситометрич-

ну щільність (ДЩ) в одиницях Хаусфілда (HU) [3], ін-

декс мінерального компонента (BV/TV) —  об’єм міне-

ралізованої кістки на одиницю досліджуваної ділянки; 

площу поверхні кістки (BS) —  базовий параметр оцін-

ки 2-вимірної структури трабекул; питому поверхню 

кістки та її щільність (BS/BV; BS/TV); індекс конфігу-

рації трабекул (SMI); фрактальну розмірність (за алго-

ритмом map-counting та box-counting); товщину трабе-

кул (Tb.Th.) та відстань між трабекулами (Tb.Sp.); то-

пологічні властивості трабекул: характеристику Ейле-

ра та показник зв’язаності трабекул (Connectivity) [4]; 

текстурні параметри [2]. Статистичний аналіз одержа-

них результатів здійснювали з використанням статис-

тичного пакета Statistica 6.1.

Результати та їх обговорення. Аналіз параметра 

ДЩ в HU виявив зниження даного показника після 

проведення 4–6 курсів ПХТ за протоколами ABVD та 

BEACOPP у всіх хребцях грудного відділу й вірогідну 

обернено пропорційну кореляцію з віком в обстеже-

них чоловіків у хребцях нижньогрудного відділу.

При аналізі структурних параметрів на етапі завер-

шення ПХТ встановлено вірогідне зниження показни-

ка BS у I, VII, VIII, X грудних хребцях. Наступна ди-

наміка простежувалась при оцінюванні мінерально-

го компонента кістки (BV): вірогідне його зростан-

ня в I грудному хребці, зростання об’єму досліджува-

ного кісткового компонента (TV) у IV та XII у хреб-

цях грудного відділу, індексу мінерального компонен-

ту (BV/TV) V та VIII хребців та вірогідне зниження пи-

томої поверхні кістки (BS/BV) у I, X, XI грудних хреб-

цях і щільності поверхні кістки (BS/TV) у I, X, XI, XII. 

У чоловіків значення фрактальних розмірностей, ви-

значені за методом map-count, після завершення етапу 

ПХТ вірогідно знизились у IV, VII, VIII грудних хреб-

цях. При аналізі характеристики Ейлера визначено 

збільшення показника Ейлера в IV, V Th та зменшен-

ня показника зв’язаності трабекул у X, XII Th. Віро-

гідно зменшились значення товщини трабекул Tb.Th. 

у IV, V, VII Th та збільшився показник Tb.Sp. у IX Th. 

Більшою мірою зазнали змін після проведення 

ПХТ текстурні особливості зображень хребців груд-

ного відділу: вірогідно зменшився показник Angular 

second moment у V, VIII, X та зріс показник Contrast у 

I, VI, VIII, IX, X, XI, XII зображеннях грудних хребців, 

збільшився показник Entropy в V грудному хребці. 

Отримані дані в групі чоловіків щодо показників 

ДЩ збігаються з такими в дослідженні S.J. Holmes та 

співавт. [6], у якому розглядають зміни МЩКТ у чоло-

віків із ЛХ після проведеної ПХТ та отримують резуль-

тати, що свідчать на користь зменшення МЩКТ у чо-

ловіків у стані повної ремісії після лікування. S.C. Kaste 

та співавт. [7] в своїй роботі також зазначили, що ри-

зик виникнення остеопенічних ускладнень у групі хво-

рих, які отримали специфічне лікування з приводу ЛХ, 

асоційований із чоловічою статтю. C.E. Kiserud et al. 

відзначають роль гонадотоксичності використаних у 

лікуванні ЛХ протоколів ABVD та BEACOPP (низький 

та високий ризик відповідно) на виникнення перед-

часних остеопоротичних змін у чоловіків [8].

Підсумовуючі отримані дані, зазначимо, що отри-

мане поліхіміотерапевтичне лікування в чоловіків 

більшою мірою вплинуло на макроструктурні власти-

вості, оскільки відбулося вірогідне зниження показни-

ка ДЩ, питомої поверхні кістки та змінилась текстура 

(збільшилась гетерогенність за показниками Entropy 

та Inverse Difference moment) зображень проаналізо-

ваних ділянок трабекулярної тканини хребців, зміни 

яких опосередковано відображають інтенсифікацію 

ремоделювання КТ. 

Висновки
1. Проведення стандартної системної поліхіміотера-

пії ЛХ в чоловіків більшою мірою впливає на макро-

структурні характеристики (ДЩ) КТ.

2. Зміна як кількісних, так і якісних параметрів 

ТЧКТ у чоловіків надалі впливатиме на формування 

кісткової міцності, що є інтегральною характеристи-

кою КТ. 

3. Наявність у хворих на ЛХ ознак інтоксикації 

(В-симптомів) може бути визначальним фактором 

втрати кісткової міцності вже на етапі діагностики 

основного захворювання.

4. Оцінка денситогістоморфометричних параметрів 

повинна стати складовою комплексної діагностики 

ураження КТ у даної категорії пацієнтів.
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КАЛАШНІКОВ А.В.1, КУЗІВ Є.Л.2, СТАВІНСЬКИЙ Ю.О.1, 
ЛІТУН Ю.М.1, ВДОВІЧЕНКО К.В.1

1ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН 
України», м. Київ
2Військовий госпіталь центрального регіону, м. Вінниця

Біохімічний і морфологічний аналіз 
змін структури кісткової та хрящової 
тканин під дією вітамінів D3 та Е на фоні 
прийому глюкокортикоїдів

Мета. Провести біохімічний і морфологічний 

аналіз змін структури кісткової та хрящової тканин під 

дією вітамінів D
3
 та Е на фоні прийому глюкокорти-

коїдів.

Матеріали та методи. Дослідження проводили на 

68 щурах лінії Вістар, у 4 серіях дослідів по 17 щурів у 

кожній. Перша серія була контрольною. У другій серії 

щурам вводили 0,5 мг преднізолону, у третій — 0,5 мг 

преднізолону та 100 МО вітаміну D
3
, у четвертій — 

0,5 мг преднізолону, 100 МО вітаміну D
3
 та 0,726 МО 

вітаміну Е. Препарати вводили 1 раз на добу вну-

трішньошлунково за допомогою зонда протягом одно-

го місяця. У тварин визначали в сироватці крові рівень 

кальцію, активність загальної лужної фосфатази та її 

ізоферментів, вміст 25(ОН)D. Після виведення тварин 

із досліду з дотриманням етичних норм досліджували 

зольність кісткової тканини з наступним визначенням 

рівня мінеральних компонентів у золі. Отримані дані 

оброблені за допомогою статистичного та математич-

ного аналізу.

Морфологічні дослідження кісткової тканини вико-

нували за загальноприйнятою методикою. Статистич-

ний аналіз результатів проводили в програмі Sigma Plot 

2000 із використанням критерію Стьюдента.

Результати. Введення преднізолону призводить до 

зміни мінерального обміну в організмі, про що свід-

чать біохімічні показники рівня кальцію в крові, зро-

стання активності лужної фосфатази та її ізоферментів, 

а також вірогідне (р < 0,05) зниження рівня 25(ОН)D
3
 

у сироватці крові. Це обумовлює вплив на синтез ак-

тивних метаболітів холекальциферолу в кістковій тка-

нині, внаслідок чого порушується функція її клітин. 

Поєднане введення вітамінів D
3
 та Е призводить до ін-

гібування негативної дії преднізолону й сприяє нор-

малізації мінерального обміну, але показники міне-

рального обміну не досягають їх рівня в контрольній 

групі на кінець експерименту (р < 0,05). Результати 

біохімічних досліджень підтверджуються морфологіч-

ними даними. У групі тварин, які отримували вітаміни 

D
3
 та вітамін Е на фоні прийому преднізолону, відміча-

лося збереження структури кісткової тканини та епіфі-

зарного хряща.

Висновки. На основі проведених досліджень вста-

новлено, що призначення вітамінів D
3
 та Е спри-

яє нормалізації мінерального обміну, запобігає демі-

нералізації кісткової тканини та гальмує негативний 

вплив преднізолону на структурно-функціональний 

стан кісткової тканини та морфологічні зміни й фун-

кцію епіфізарного хряща.

ЛИСЕНКО Н.С.1, ШАРМАЗАНОВА О.П.1, ХМИЗОВ С.А.2

1Харківська медична академія післядипломної освіти 
2ДУ «Інститут патології хребта і суглобів 
ім. проф. М.І. Ситенка», м. Харків

Роль рентгенівської комп’ютерної 
денситометрії у визначенні щільності 
кісток у дітей із вродженими 
та набутими вкороченнями кінцівок

Вступ. Вкорочення та деформації кінцівок у дітей 

виникають як при вроджених аномаліях та вадах роз-

витку, так й після перенесених запальних захворю-

вань, травматичних пошкоджень, при системних за-

хворюваннях скелета. Єдиним методом лікування та-

ких хворих є хірургічний, сутність якого полягає у ви-

конанні остеотомії та подовженні сегмента кінцівки за 

допомогою апарата зовнішньої фіксації (АЗФ). Рент-

генологічний метод дослідження залишається осно-

вним у діагностиці та контролі лікування даної пато-

логії. У процесі лікування важливим є вивчення щіль-

ності кісткових фрагментів оперованої кінцівки, а та-

кож дистракційного регенерату, що формується в про-

цесі її подовження.

Мета дослідження: вивчення динаміки щільності 

дистракційного регенерату, кісткових фрагментів опе-

рованої кінцівки в процесі лікування вкорочень кінці-

вок різного генезу в дітей.

Матеріал і методи. Проведений аналіз рентге-

нограм, що були виконані до хірургічного лікуван-

ня, через 2–3 тижні, 2–6 міс. після його проведен-

ня, через півроку після демонтажу АЗФ, 30 хворих ві-

ком 5–18 років (середній вік 12,1 ± 3,5 року) з уро-

дженими (І група, 18 (60 %) осіб) та набутими вкоро-

ченнями кінцівок (ІІ група, 12 (40 %) осіб). Рентге-

нограми виконували із застосуванням 9-сходинково-

го алюмінієвого тест-об’єкта, після чого за допомо-

гою розробленого програмного забезпечення прово-

дилась комп’ютерна обробка рентгенограм. Визна-

чали оптичну щільність кісткового регенерату, пара-

осальних м’яких тканин, кортикального шару кістко-

вих фрагментів у діапазоні від 0 до 255 умовних оди-

ниць (мінімальні одиниці відображують фон рент-

генограм, максимальні — щільність металевих кон-

струкцій АЗФ). Мінеральна щільність кісткової тка-

нини (МЩКТ) оперованої кінцівки в динаміці про-

тягом лікування оцінювалась у г/см2.
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Результати дослідження. При проведенні комп’ю-

тер ної обробки рентгенограм визначалось підвищен-

ня оптичної щільності в зоні регенерату порівняно з 

оточуючими м’якими тканинами. Оптична щільність 

дистракційного регенерату протягом періоду дистрак-

ції (14–20-й день) перевищувала щільність м’яких 

тканин навколо ділянки регенерату в 1,3 раза та бу-

ла менша за щільність суміжних кісткових фрагментів 

у 2,2 раза (на рентгенограмах, проведених у цей пері-

од, ознак формування регенерату не спостерігалось). 

Упродовж періоду фіксації (2–3 міс.) щільність реге-

нерату перевищувала щільність м’яких тканин в 1,2 та 

1,5 раза відповідно; через 3,5–6 міс. фіксації — пере-

вищувала в 1,4 раза, а оптична щільність кортикаль-

ного шару дорівнювала щільності дистракційного ре-

генерату. Зміни оптичної щільності означених діля-

нок свідчать про те, що регенерат поступово набуває 

кісткової структури. 

На основі проведеного аналізу результатів комп’ю-

тер ної денситометрії встановлено, що значення 

МЩКТ до операції в дітей І групи виявились вірогід-

но нижчим від значень щільності в пацієнтів ІІ гру-

пи: 0,193 ± 0,011 г/см2 та 0,223 ± 0,013 г/см2 відпо-

відно (р < 0,05). Через 2–3 міс. після хірургічного лі-

кування спостерігалось вірогідне зниження щіль-

ності порівняно з доопераційним її рівнем у пацієн-

тів обох груп (І група — 0,161 ± 0,022 г/см2, ІІ група — 

0,166 ± 0,012 г/см2; р < 0,05), проте вірогідної різни-

ці між двома групами не виявлялось. Після демонта-

жу АЗФ значення МЩКТ наближались до початкових 

(доопераційних) та вірогідно відрізнялись у пацієнтів І 

і ІІ груп (0,185 ± 0,012 г/см2 і 0,222 ± 0,017 г/см2 відпо-

відно, р < 0,05).

Висновки. Показники МЩКТ суттєво відрізняють-

ся в пацієнтів із вродженими та набутими вкорочення-

ми кінцівок, вірогідне зниження щільності кісток від-

бувається через 2–3 міс. після хірургічного лікуван-

ня. Визначення щільності дистракційного регенерату 

й кісток оперованого сегмента кінцівки є об’єктивним 

додатковим методом для дослідження структурного 

стану кісток.
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Endocrine osteoporosis
Osteoporosis is a systemic skeletal disease character-

ized by low bone mass with microarchitectural deteriora-

tion of the bone tissue, leading to an increment in the frac-

ture risk.

The evaluation of a patient with suspicious of osteopo-

rosis includes the clinical history, physical examination and 

further laboratory tests to exclude potential causes of se-

condary osteoporosis.

Precocious diagnosis of osteoporosis is important to ini-

tiate the prevention of the fractures; at this moment, the os-

teoporosis diagnosis based on a low impact trauma fracture 

is unacceptable. The BMD T-score  –2.5 SD and Z-score 

< –1.5 SD or 2.0 raises the feeling of a secondary osteopo-

rosis etiology, including some endocrine diseases, hormo-

nal treatments or/and endocrine tumors that can cause 

bone loss or osteoporosis development.

The clinical history may be informative or the clinical 

signs may be sufficiently florid to allow an easy diagnosis, 

or conversely the diagnosis may be delayed by the absence 

of symptoms and / or clinical signs of a subclinical endo-

crine disease.

Pituitary tumors are associated to osteoporosis by seve-

ral mechanisms: hypogonadism, hypercortisolism or hyper-

thyroidism, but the surgical therapy of some these tumors 

may cause a marked bone mass loss, above all when sex ste-

roid replacement is contraindicated.

Hyperthyroidism increases the bone turnover with or 

without mild hypercalcemia and increased fracture risk. 

Primary hyperparathyroidism, may induce cortical bone 

loss and other bone tissue lesions.

Osteomalacia, is also a main cause of accelerated bone 

mass loss in elderly people.

Cushing’s disease (ACTH-dependent) and syndrome 

(due to adrenal cortex adenomas) originate hypercorti-

solism, consequent bone loss and doubling the vertebral and 

hip osteoporotic fracture risks.

Hypogonadism acquired after puberty is associated with 

an increased bone resorption and consequent decrease in 

the bone mass.

Diabetes mellitus type 1 and type 2 are also recognized 

etiologies of bone mass loss and osteoporotic fractures. 

Some therapies are associated with osteoporotic fractures.

Treatment. Precocious therapy of an endocrine disease 

inducing osteoporosis is important. The preventive non-

pharmacological and therapeutic measures of osteoporosis, 

should be implemented and associated with the etiological 

therapy, such as increasing calcium ingestion or calcium 
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and/or vitamin D supplements. There are no studies with 

the empirical therapy medications used for osteoporosis, 

and such drugs should be used carefully in such patients.

Ендокринний остеопороз
Остеопороз — це системне захворювання скелета, 

яке характеризується низькою кістковою масою, по-

гіршенням мікроархітектури кісткової тканини, що 

призводить до підвищеного ризику переломів. 

Обстеження пацієнта з підозрою на остеопороз 

включає анамнез захворювання, об’єктивне обстежен-

ня та подальші лабораторні дослідження, щоб виклю-

чити потенційні причини вторинного остеопорозу. 

Рання діагностика остеопорозу важлива для ініці-

ювання профілактики переломів; на цей момент діа-

гноз остеопорозу на основі низькоенергетичного пере-

лому є неприпустимим. T-критерій МЩКТ  –2,5 SD 

і Z-критерій < –1,5 SD або 2,0 підвищує ризик остео-

порозу вторинної етіології, у тому числі внаслідок де-

яких ендокринних захворювань, прийому гормональ-

них препаратів та/або ендокринних пухлин, що мо-

жуть викликати втрату кісткової маси або розвиток ос-

теопорозу. 

Анамнез захворювання або клінічні симптоми мо-

жуть достатньою мірою допомогти встановити діагноз, 

або, навпаки, діагноз може бути відтермінованим че-

рез відсутність симптомів та/або клінічних ознак суб-

клінічного ендокринного захворювання.

Пухлини гіпофіза викликають остеопороз за допо-

могою декількох механізмів: гіпогонадизму, гіперкор-

тицизму або гіпертиреозу, але хірургічне лікування де-

яких із цих пухлин може викликати значну втрату кіст-

кової маси, особливо у випадках, коли протипоказана 

гормонозамісна терапія.

Гіпертиреоз підвищує темпи ремоделювання кіст-

кової тканини як за наявності, так і за відсутності лег-

кої гіперкальціємії та ризик переломів. 

Первинний гіперпаратиреоз може викликати втра-

ту кортикальної кісткової маси та інші ураження кіст-

кової тканини.

Остеомаляція також є основною причиною приско-

реної втрати кісткової маси в літніх людей.

Хвороба (АКТГ-залежна) та синдром Кушинга 

(внаслідок аденоми кори надниркових залоз) є пер-

винною формою гіперкортицизму, викликає втрату 

кісткової маси та подвоює ризик розвитку остеопоро-

тичних переломів тіл хребців і стегнової кістки.

Гіпогонадизм, що виникає після статевого дозрі-

вання, пов’язаний із підвищеною кістковою резорбці-

єю і, як наслідок, зниженням кісткової маси. 

Цукровий діабет 1-го та 2-го типу також відносять 

до причин втрати кісткової маси й остеопоротичних 

переломів. Деякі антидіабетичні препарати виклика-

ють остеопоротичні переломи.

Лікування. Важлива рання терапія ендокринно-

го захворювання, що викликає остеопороз. Немеди-

каментозна профілактика й терапевтичні заходи для 

усунення остеопорозу повинні супроводжувати етіо-

логічну терапію, зокрема дієта, збагачена продуктами, 

що містять кальцій, призначення препаратів кальцію 

та/або вітаміну D. Немає жодних емпіричних дослі-

джень із застосування препаратів для лікування осте-

опорозу, і тому їх слід використовувати обережно в та-

ких хворих.

ПАВЛОВ С.Б., ГОНЧАРОВА А.В., КУМЕЧКО М.В., 
БАБЕНКО Н.М.
Харківська медична академія післядипломної освіти

Роль остеопротегерину в механізмах 
розвитку вторинного остеопорозу 
при моделюванні хронічної хвороби 
нирок

Проблема дефіциту кісткової маси та розвитку 

остео порозу в структурі захворюваності займає дуже 

важливе місце. При цьому в основі патогенезу остео-

порозу як системної метаболічної патології може ле-

жати кілька видів первинних захворювань.

Відомо, що хронічна хвороба нирок (ХХН) є фак-

тором порушення ремоделювання кісткової тканини 

й розвитку остеопорозу [1]. ХХН запускає складний 

комплекс патологічних реакцій, що призводять до по-

рушень кісткового метаболізму [2]. 

Порушення мінерального та кісткового метаболіз-

му характеризуються дисбалансом процесів ремоде-

лювання кісткової тканини вже на ранніх етапах роз-

витку ХХН. Ці процеси регулюються багатьма медіато-

рами імунних клітин, у тому числі цитокінами й фак-

торами росту. Як основний сигнальний механізм, що 

контролює резорбцію кістки у фізіологічних і пато-

логічних умовах, розглядається система «ОПГ (остео-

протегерин) — RANKL (ліганд активатора рецепто-

ра ядерного фактора транскрипції каппа В) — RANK 

(активатор рецептора ядерного фактора транскрип-

ції каппа В)». Остеопротегерин є членом надсімейства 

TNF-рецептора і функціонує як інгібітор кісткової ре-

зорбції, зв’язуючись із RANKL, тим самим блокуючи 

взаємодію між RANKL і RANK на поверхні преостео-

кластів.

Недавні дослідження показали, що сироваткові рів-

ні ОПГ збільшуються з прогресуванням ХХН [3] і не-

гативно корелюють із мінеральною щільністю кіст-

кової тканини [4]. Це свідчить про потенційну роль 

OПГ у порушеннях мінеральної щільності кістки при 

ХХН.

Важливу роль у метаболізмі кісткової тканини ві-

діграє рецепторний антагоніст інтерлейкіну-1 (ІЛ-1 

РA), який є одним із найважливіших протизапаль-

них факторів. ІЛ-1 РA блокує клітинний рецептор, 

специфічний для ІЛ-1 та ІЛ-1, тим самим регу-

люючи активність потужного цитокіну запалення — 

ІЛ-1. Таким чином, оптимальний баланс співвідно-

шення ІЛ-1 РA та ІЛ-1 забезпечує адекватну реакцію 

організму у відповідь на пошкодження, а його змі-

на неминуче призводить до порушення функціону-

вання цитокінової мережі, а отже, й імунної систе-

ми в цілому.



www.mif-ua.com 83 № 3 (15), 2014 

Конгреси, симпозіуми, школи  / Congresses, Symposiums, Schools

Мета дослідження: вивчити взаємозв’язок між рів-

нем остеопротегерину й антагоністу рецептора інтер-

лейкіну-1 у механізмах розвитку вторинного остеопо-

розу при моделюванні порушень стану нирок. 

Матеріали та методи. Експериментальне дослі-

дження проводилось у 2 групах (по 50 тварин) самок бі-

лих щурів віком 9 міс., масою 210 ± 30 г. Тварини бу-

ли розділені на дві групи: 1-ша — група контролю (ін-

тактні тварини); 2-га — група тварин із моделлю хро-

нічної хвороби нирок. Модель експериментального по-

рушення ремоделювання кісткової тканини при ХХН, 

що розвинулася з часом після однократного впливу 

високої інтенсивності, який викликав гостру нирко-

ву недостатність, здійснювали шляхом одноразового 

внутрішньом’язового введення 50% розчину гліцерину 

в дозі 10 мл/кг маси тіла тварини. Розвиток ХХН контр-

олювали відповідно до методики авторів моделі [5].

Порушення ремоделювання кісткової тканини 

контролювали за допомогою прямого вимірювання 

щільності кістки, яку розраховували як відношен-

ня маси кістки (г) до об’єму даної кістки (см3) [6]. 

Об’єм кістки визначали за об’ємом витісненої рі-

дини. 

Кров для дослідження тварин брали із серця. 

Дослідження цитокінового профілю проводилося 

через 12 тижнів після ін’єкції гліцерином методом іму-

ноферментного аналізу в сироватці крові.

Рівень антагоніста рецептора інтерлейкіну-1 ви-

значали за допомогою набору «Вектор-Бест» (Росія, 

Новосибірськ). Визначення рівня остеопротегери-

ну здійснювали із застосуванням набору eBioscience 

(Австрія).

Математична обробка результатів була проведена 

із застосуванням пакета статистичного аналізу Statis-

tica 6.0. Відмінності між порівнюваними показниками 

вважали вірогідними, якщо значення вірогідності було 

більшим чи дорівнювало 95 % (p < 0,05).

Результати дослідження та їх обговорення. При до-

слідженні щільності кістки було відзначено її вірогідне 

зниження в групі тварин із моделлю порушення ремоде-

лювання кісткової тканини при ХХН (експерименталь-

на група) — 1,431 ± 0,038 г/см3 порівняно з контроль-

ною групою — 1,618 ± 0,039 г/см3, що підтверджує по-

рушення процесів ремоделювання кістки в цій групі.

Як видно з рис. 1, у тварин експериментальної гру-

пи показник вмісту в крові цитокіну ІЛ-1 РA був віро-

гідно вищим (4,207 ± 0,546 пг/мл), ніж у відповідних 

інтактних тварин (2,529 ± 0,132 пг/мл) (р < 0,05). Рі-

вень OПГ (28,338 ± 1,223 пг/мл) був вірогідно вищим 

порівняно з показником тварин із контрольної гру-

пи (21,588 ± 0,763 пг/мл). Вміст ІЛ-1 РА підвищував-

ся на 66 %, OПГ — на 31 %. Найбільш значним було 

збільшення вмісту протизапального цитокіну ІЛ-1 РА, 

який синтезується для запобігання запальним реакці-

ям, опосередкованим ІЛ-1.

При проведенні кореляційного аналізу було виявле-

но, що рівень ІЛ-1 РА негативно корелював із рівнем 

OПГ у контрольній групі і в групі з ХХН, однак коре-

ляція в контрольній групі не була значущою (табл. 1).

Наші дослідження показали збільшення сироват-

кового рівня ОПГ у групі з ХХН, у якій підтверджено 

зниження мінеральної щільності кістки. Часто фено-

мен підвищення ОПГ при ХХН пояснюють редукці-

єю величини швидкості клубочкової фільтрації, тоб-

то вміст OПГ у сироватці крові негативно корелює зі 

швидкістю клубочкової фільтрації [7]. Можна також 

припустити, що підвищення рівня ОПГ являє собою 

гомеостатичну відповідь на запалення при ХХН і та-

ким чином регулює рівень кісткової маси. Крім того, 

підвищення рівня ОПГ у групі з ХХН може свідчити 

про активацію Т-клітин. Ці припущення підтверджу-

ються дослідженнями ряду авторів, які надали докази 

зв’язку між ОПГ і кістковими порушеннями в умовах 

хронічного запалення [8, 9]. Таким чином, збільшен-

Рисунок 1. Рівні цитокінів у контрольній та експериментальній групах
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ня вмісту ОПГ у сироватці крові тварин у групі з ХХН 

можна розглядати як компенсаторну реакцію на підви-

щення активності остеокластів, а також як Т-клітинну 

імунну відповідь на запалення, що також підтверджу-

ється негативною кореляцією рівня ОПГ з рівнем про-

тизапального цитокіну ІЛ-1 РА.

Висновки. Кореляції рівнів цитокінів у тварин обох 

груп демонструють взаємозв’язок у системі регуляції ре-

моделювання кісткової тканини. Характер зміни рівнів 

ІЛ-1 РА і остеопротегерину демонструє зворотну спрямо-

ваність процесів, що дозволяє припустити існування ме-

ханізму оберненого негативного зв’язку між порушення-

ми кісткового метаболізму й нирковою патологією, що ре-

алізується у вигляді даних міжклітинних медіаторів. 

Також можна припустити, що остеопротегерин віді-

грає значну роль не тільки в процесах ремоделювання 

кістки, але і в розвитку ХХН.
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Показ-
ники

Контрольна 
група

Група з моделлю порушення ремоде-
лювання кісткової тканини при ХХН

Цитокіни ІЛ-1 РА ІЛ-1 РА

ОПГ –0,25 –0,31*

Таблиця 1. Кореляції показників у контрольній 
та експериментальній групах

Примітка: * — р < 0,05.

ПАШЕНКО А.В., ХМЫЗОВ С.А.
ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов 
им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», клиника 
детской ортопедии, кафедра травматологии 
и ортопедии ХМАПО, г. Харьков

Применение интрамедуллярного 
телескопического фиксатора у детей 
с несовершенным остеогенезом как 
метод выбора в коррекции деформаций 
длинных костей нижних конечностей

Введение. Несовершенный остеогенез (НО) (болезнь 

Лобштейна — Вролика) — гетерогенная патология, свя-

занная с мутациями генов COL1A1 и COL1A2, которая 

встречается с частотой 1–7,2 : 10 000–1 : 20 000, харак-

теризуется качественным либо количественным нару-

шением синтеза коллагена I типа, что сопровождается 

множественными переломами костей скелета и разви-

тием прогрессирующих деформаций длинных костей 

конечностей. Основной клинический признак НО — 

ломкость костей — обусловлен нарушением качества 

костной ткани (bonequality) и остеопенией. Наруше-

ние плотности костной ткани приводит к снижению 

устойчивости костей скелета к нагрузкам, в результа-

те чего у пациентов отмечаются болевой синдром, па-

тологические переломы, ведущие к формированию и 

прогрессированию деформаций костей конечностей, 

вплоть до полной невозможности вертикального сто-

яния и ходьбы. В соответствии с современными пред-

ставлениями лечение пациентов с НО является ком-

плексным, направленным на улучшение плотности 

костной ткани (применение бисфосфонатов), профи-

лактику переломов длинных костей (ортезирование) и 

хирургическое лечение деформаций длинных костей 

конечностей.

Цель: изучить эффективность применения интра-

медуллярного телескопического фиксатора (ИТФ) 

оригинальной конструкции в лечении деформаций 

длинных костей у детей с НО.

Материалы и методы. В работе представлен анализ 

результатов комплексного лечения 10 пациентов с де-

формациями длинных костей на фоне НО, проходив-

ших лечение в клинике детской ортопедии ГУ «ИППС 

им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины» в период с 

2005 по сентябрь 2014 года, в возрасте от 3 лет 2 меся-

цев до 12 лет 9 месяцев. Лечение проводилось с при-

менением интрамедуллярных (ИМ) фиксаторов раз-

личной конструкции. Пациенты были разделены на 2 

группы в зависимости от конструкции ИМ фиксатора. 

В I группу вошли 5 пациентов — 50 % (2 мальчика и 3 

девочки), оперированные с применением нерастущих 

ИМ фиксаторов (Rush, ChM, стержни Битчука), во II 

группу — тоже 5 пациентов — 50 % (2 мальчика и 3 де-

вочки), оперированные с применением ИТФ ориги-

нальной конструкции.

Средний возраст в I группе составил 6 лет 4 месяца 

(3 года 5 месяцев — 12 лет 8 месяцев), во II группе — 5 
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лет 4 месяца (3 года 2 месяца — 10 лет 9 месяцев). Пе-

риод наблюдения пациентов I группы — 3 года 4 меся-

ца (1 год 4 месяца — 6 лет 9 месяцев), II группы — 2 го-

да 6 месяцев (9 месяцев — 5 лет 4 месяца). Хирургиче-

ская коррекция деформаций проведена на 22 сегмен-

тах нижних конечностей, из них у пациентов I груп-

пы — 8 (36,4 %), II группы — 14 (63,7 %). 

Результаты и их обсуждение. Первичная коррекция 

деформаций костей нижних конечностей достигнута на 

20 сегментах (90,9 %) у 8 пациентов обеих групп (80 %), 

из них у пациентов I группы — 6 сегментов (27,3 %), II 

группы — 14 сегментов (72,7 %). У 9 пациентов обеих 

групп (90 %) отмечено улучшение опорно-кинематиче-

ской функции. Также у всех пациентов II группы отме-

чен рост оперированных сегментов, при этом удлине-

ние ИТФ составило 16 мм (2–33 мм). Реоперация по-

требовалась в 11 случаях — у всех пациентов I группы, 

из которых в 7 случаях (63,6 %) — нестабильность ИМ 

фиксаторов, 1 (9,09 %) — перелом конструкции, в 2 слу-

чаях (18,2 %) — рецидив деформации сегментов. Из 

II группы в повторном хирургическом вмешательстве 

нуждались 2 пациента в связи с миграцией блокирую-

щих спиц — 14,2 %.

Выводы. Применение ИТФ оригинальной кон-

струкции как способа коррекции деформаций длин-

ных костей нижних конечностей у детей с НО явля-

ется эффективным и обоснованным. Ближайшие ре-

зультаты использования ИТФ являются положитель-

ными, однако требуется дальнейшее изучение эффек-

тивности его применения.

ПОВОРОЗНЮК В.В., ПАНЬКІВ І.В.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова 
НАМН України», м. Київ

Порівняльна характеристика рівня 
вітаміну D у населення, що проживає 
в різних кліматогеографічних зонах 
Карпатського регіону

Вступ. Отримані на сьогодні результати численних 

наукових досліджень свідчать про багатогранний вплив 

вітаміну D на різні органи й системи організму людини. 

Внаслідок цього дефіцит або недостатність вищезгадано-

го вітаміну набуває значущості предиктора розвитку ши-

рокого спектра патологічних станів. Клінічні досліджен-

ня підтверджують, що вітамін D має важливе значен-

ня в модуляції імунних відповідей при різних запальних 

та автоімунних захворюваннях. Нещодавно на території 

України вивчення дефіциту вітаміну D у дорослих уже 

проводилося, але в цих дослідженнях детально не аналі-

зувалися показники залежно від проживання над рівнем 

моря. З огляду на вищезазначене ми вважали за необхід-

не проведення даного дослідження.

Мета роботи. Встановити вміст вітаміну D в сиро-

ватці крові серед населення, що проживає в різних клі-

матогеографічних зонах Карпатського регіону.

Матеріал і методи. В одномоментному досліджен-

ні обстежено 169 осіб віком 20–75 років, які постійно 

проживають у різних кліматогеографічних зонах Кар-

патського регіону: високогірній (n = 38), середньогір-

ній (n = 44) і низькогірній (n = 87). Дослідження ма-

ли епідеміологічний характер, відбір пацієнтів здій-

снювався шляхом сліпої вибірки. Особи з ендокрин-

ними, системними захворюваннями та тяжкими сома-

тичними порушеннями виключались із дослідження. 

Крім того, у дослідження не включали пацієнтів, які 

отримували препарати кальцію та вітаміну D упродовж 

останніх шести місяців.

Обстеження проводилися в літню пору року у трьох 

населених пунктах Карпатського регіону: 

— Коломия, місто обласного підпорядкування Іва-

но-Франківської області, розташоване біля підніжжя 

Карпатських гір на березі річки Прут, 291 м над рівнем 

моря, населення — 61 429 осіб;

— Косів, місто, районний центр, розташований на 

висоті 450 м над рівнем моря, населення — 8456 осіб;

— Верховина, селище міського типу, районний 

центр, розташований на берегах річки Чорний Чере-

мош, 688 м над рівнем моря, населення — 5177 осіб.

Переважну більшість обстежених становили жінки 

(75,7 %), середній вік яких був 48,7 ± 1,9 року, чолові-

ків — 46,9 ± 1,8 року (р > 0,05). Демографічна та антро-

пометрична характеристика обстежених залежно від 

регіону проживання подана в табл. 1.

Середній показник індексу маси тіла (ІМТ) об-

стежуваних становив 28,7 ± 1,1 кг/м2 (чоловіки — 

28,2 ± 0,9 кг/м2 і жінки — 28,9 ± 1,1 кг/м2; p > 0,05). 

Усім обстежуваним особам було проведене одно-

моментне вивчення рівня 25(OH)D у сироватці крові. 

Дефіцит вітаміну D діагностували при рівні 25(ОН)D, 

нижчому за 50 нмоль/л. При цьому тяжкий дефіцит 

вітаміну D реєстрували при рівні 25(ОН)D, нижчому 

за 25 нмоль/л. Недостатність вітаміну D діагностува-

ли при рівні 50–75 нмоль/л. Особи із рівнем 25(ОН)D, 

вищим за 75 нмоль/л, вважалися такими, що мають 

оптимальний рівень вітаміну D. 

Для визначення рівня 25(ОН)D у сироватці кро-

ві використовували електрохемілюмінесцентний ме-

тод. Дослідження проводилось за допомогою прила-

ду Elecsys 2010 (Roche Diagnostics, Німеччина) із ви-

користанням тест-систем cobas. З метою статистичної 

оцінки результатів використовували критерій Стью-

дента (межове значення 0,05), кореляційний аналіз 

згідно із критерієм Пірсона, дисперсійний аналіз. Ре-

зультати подані у вигляді Me ± SD. Використане про-

грамне забезпечення — пакет програм Statistiса 8.0© 

StatSoft, Inc. 1984–2007.

Результати. Результати проведеного дослідження 

показали, що лише у 33 випадках (19,5 %) вміст 25(ОН)D 

у сироватці крові перебував у межах норми, а в решті 

випадків (80,5 %) спостерігався дефіцит вітаміну D. 

При цьому тяжка форма дефіциту вітаміну D спостері-

галася у 48 (28,4 %) обстежених.

При порівнянні показників 25(ОН)D у регіонах об-

стеження було встановлено, що рівень 25(ОН)D був 

вірогідно вищим у мешканців низькогірної зони Кар-

патського регіону (27,14 ± 1,26 нмоль/л) порівняно з 
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даними середньогірної (21,37 ± 1,34 нмоль/л) і висо-

когірної зон (15,56 ± 1,04 нмоль/л). Серед обстежених 

високогірної зони рівень 25(ОН)D був вірогідно ниж-

чим порівняно як із мешканцями низькогір’я, так і 

середньогір’я. 

Результати дослідження рівня 25(ОН)D залежно від 

місця проживання над рівнем моря подані в табл. 2.

Висновки. Адекватне забезпечення вітаміном D 

встановлено лише у 19,5 % обстежених мешканців 

Карпатського регіону. Дефіцит вітаміну D відзнача-

ється у 135 (80,5 %), при цьому його тяжка форма вста-

новлена у 48 (28,4 %) обстежених. Частота дефіциту ві-

таміну D залежить від місця проживання і зростає зі 

збільшенням висоти над рівнем моря.

Рівень 25(ОН)D вірогідно вищий у мешканців 

низькогірної зони Карпатського регіону (27,14 ± 

± 1,26 нмоль/л) порівняно з даними середньо-

гірної (21,37 ± 1,34 нмоль/л) й високогірної зон 

(15,56 ± ± 1,04 нмоль/л). Серед обстежених висо-

когірної зони рівень 25(ОН)D був вірогідно ниж-

чим порівняно як із мешканцями низькогір’я, так 

і середньогір’я. 

Таблиця 1. Демографічна та антропометрична 
характеристика обстежених

Регіон 
Карпат

Середній 
вік, років

Маса 
тіла, кг Ріст, см ІМТ, кг/м2

Низькогір-
ний 48,2 ± 2,1 79,2 ± 2,7 1,66 ± 0,01 29,3 ± 1,1

Середньогір-
ний 45,9 ± 1,9 78,5 ± 2,6 1,67 ± 0,01 27,2 ± 0,9

Високогір-
ний 52,7 ± 2,1 74,9 ± 2,4 1,64 ± 0,01 26,6 ± 1,1

Примітка: вірогідних відмінностей між показниками не 
виявлено (p > 0,05).

Кліматогео-
графічна зона

25(ОН)D, 
нмоль/л

Частота дефі-
циту вітаміну 

D, %

Частота тяж-
кого дефіциту 
вітаміну D, %

Високогірна, 
n = 38 15,56 ± 1,04* 84,3 36,8*

Середньогір-
на, n = 44 21,37 ± 1,34* 81,9 31,8*

Низькогірна, 
n = 87 27,14 ± 1,26 78,2 22,9

Таблиця 2. Вміст 25(ОН)D в сироватці крові обстежених 
осіб залежно від регіону обстеження

Примітка: * — вірогідність відмінностей при р < 0,05 
порівняно з низькогірною зоною.

ПОВОРОЗНЮК В.В.1, ЯНКОВСКАЯ Л.В.2, СЛОБОДСКАЯ Н.С.2, 
БАЛАЦКАЯ Н.И.1, КЕЖУН Е.Н.2, МОРГОЛЬ А.С.2

1ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева 
НАМН Украины», г. Киев, Украина
2УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», Республика Беларусь

Сравнительная оценка структурно-
функционального состояния костной 
ткани и уровня витамина D у женщин 
г. Гродно

Актуальность проблемы остеопороза не вызыва-

ет сомнений в связи с его высокой распространенно-

стью в мире и серьезными осложнениями — перело-

мами различных зон скелета, особенно шейки бедрен-

ной кости и позвоночника, что приводит к большим 

социально-экономическим потерям. Одним из факто-

ров, играющих роль в развитии остеопороза, является 

недостаточное содержание в организме витамина D, 

который обеспечивает регуляцию костного ремодели-

рования как непосредственно, так и опосредованно. С 

одной стороны, он стимулирует активность остеобла-

стов, способствуя формированию костной структуры 

и заживлению микропереломов, что повышает про-

чность и плотность костной ткани. С другой — увели-

чивает активность и число остеокластов. Витамин D 

совместно с паратиреоидным гормоном и кальцито-

нином традиционно объединяют в группу кальцийре-

гулирующих гормонов, основной функцией которых 

является поддержание в плазме крови физиологиче-

ского уровня кальция за счет как прямого, так и опос-

редованного влияния на органы-мишени. Результаты 

исследований, оценивающих потребление алиментар-

ного кальция взрослым населением различных стран, 

показали, что в среднем его потребление не превыша-

ет 700–800 мг/сутки [1, 5]. В частности, у жителей как 

Беларуси, так и Украины наблюдается дефицит еже-

дневного потребления не только кальция, но и вита-

мина D [2, 4]. 

Целью исследования явилась динамическая оцен-

ка показателей структурно-функционального состоя-

ния костной ткани и уровня витамина D в сыворотке 

крови женщин.

Материалы и методы. Сотрудниками кафедры по-

ликлинической терапии Гродненского государствен-

ного медицинского университета (ГрГМУ) совмест-

но с научными сотрудниками отдела клинической фи-

зиологии и патологии опорно-двигательного аппара-

та Института геронтологии имени Д.Ф. Чеботарева 

 НАМН Украины проведено динамическое наблюде-

ние и обследование в 2011 и 2014 г. 48 женщин, про-

живающих в г. Гродно (Беларусь). В 2011 г. выборка 

женщин г. Гродно и района составила 152, из которых 

в 2014 г. были приглашены по телефонному звонку на 

повторное обследование жительницы только г. Грод-

но. Проводилось измерение веса, роста, рассчитывал-

ся индекс массы тела (ИМТ). Структурно-функцио-

нальное состояние костной ткани определялось ме-

тодом ультразвуковой денситометрии пяточной кости 

аппаратом Sahara (Hologic, США). Оценивался экс-

траполированный показатель минеральной плотно-

сти костной ткани пяточной кости (эМПКТ пяточ-

ной кости) и Т-критерий, значения которого от 2 до 

–1 SD соответствовали норме, от –1 до –2,5 SD — сни-

жение эМПКТ, соответствующее остеопении, и ниже 

–2,5 SD — остеопорозу.

В 2011 г. проводилось определение 25(OH)D
3
 в сы-

воротке крови на базе отдела клинической физиологии 

и патологии опорно-двигательного аппарата ГУ «Ин-

ститут геронтологии имени Д.Ф. Чеботарева  НАМН 

Украины» иммуноферментным методом на анализато-
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ре Eleksys 2010 (Roche Diagnostics, Германия) тест-си-

стемами Cobas. В 2014 г. проводилось определение со-

держания общего витамина D (25(OH)D total) в сыво-

ротке крови также методом иммуноферментного ана-

лиза с использованием оригинальных реагентов DRG 

(Germany, Marburg) на базе научно-исследовательской 

части ГрГМУ.

Оценено время выполнения теста подъема со сту-

ла (chairrising-test) как критерий мышечной силы в ни-

жних конечностях. Время выполнения теста более 10 

секунд, определяемое по скорости подъема пациента 

со стула без помощи верхних конечностей в положе-

ние стоя 5 раз так быстро, как только возможно, сви-

детельствует о снижении мышечной силы и является 

фактором риска падений. Оценено время выполне-

ния теста на равновесие (semitandem-tandemposition) 

как критерий способности пациента к балансировке 

телом, устойчивости в латеральном направлении при 

постановке стоп последовательно друг за другом. Вре-

мя выполнения теста на равновесие менее 10 секунд 

свидетельствует о снижении способности к баланси-

ровке и устойчивости в латеральном направлении и 

является фактором риска падений. В 2014 г. всем об-

следуемым проводилась динамометрия правой и левой 

верхних конечностей при помощи динамометра. 

Статистическая обработка результатов исследова-

ния проводилась с помощью программы Statistica 7.0. 

Результаты исследования представлены в виде средне-

го значения ± среднего квадратического отклонения и 

процентов. За уровень значимости статистических по-

казателей принимали р < 0,05. 

Результаты. Результаты исследования показа-

ли, что средний возраст женщин в 2011 г. составлял 

56,10 ± 1,53 года, в 2014 г. — 58,00 ± 1,29 года. Средний 

показатель ИМТ в 2014 г. составил 29,50 ± 0,80 кг/м2 

и стал достоверно выше (р = 0,04) по сравнению с по-

казателем 2011 г. (28,00 ± 0,90 кг/м2), прежде всего за 

счет увеличения числа лиц, уже имеющих ожирение. 

Так, в 2011 г. нормальный ИМТ имели 34 % обследо-

ванных, избыточный (ИМТ = 25–29,9 кг/м2) — 43 % и 

ожирение (ИМТ  30 кг/м2) — 23 %, в 2014 г. — 18, 32 и 

50 % соответственно.

В нашей публикации результатов исследования 

2011 г. [5] детально описано среднесуточное потребле-

ние кальция обследованными женщинами, которые 

в 96,5 % случаев имели ежедневный дефицит его по-

требления. Тогда всем обследованным рекомендова-

лось повысить потребление молочных продуктов (на-

пример, выпивать ежедневно стакан молока или кефи-

ра на ночь) как основного недорогого, алиментарно-

го, доступного источника кальция либо начать профи-

лактический прием фармакологических препаратов, 

содержащих кальций и витамин D. По результатам 

2011 г. среднесуточное потребление кальция и витами-

на D 48 женщинами составило 575,30 ± 30,92 мг/сутки 

алиментарного кальция и 1,40 ± 0,34 мкг/сутки ви-

тамина D, что было значительно ниже физиологи-

ческих норм потребления (кальций — 1000 мг/сутки 

и выше, витамин D — 10 мкг/сутки) [3]. При этом с 

2011 по 2014 г. 27 % обследованных принимали в те-

чение 3–6 месяцев в году препараты витамина D, 33 % 

обследованных принимали дополнительно препара-

ты кальция, комбинированные с витамином D. Кро-

ме того, в нашей публикации результатов исследова-

ния 2011 г. [5] отражена установленная положительная 

корреляционная взаимосвязь между ИМТ и показате-

лем эМПКТ пяточной кости (r = 0,26; p = 0,001), ИМТ 

и Т-критерием (r = 0,25; p = 0,002).Увеличение ИМТ 

в 2014 г. позволяет предположить увеличение эМПКТ 

пяточной кости и Т-критерия. Так, среднее значение 

эМПКТ пяточной кости у обследованных женщин со-

ставило в 2011 году 0,46 ± 0,02 г/см2, в 2014 — 0,510 ± 

± 0,016 г/см2 (р = 0,0001). Среднее значение Т-крите-

рия представлено в табл. 1. 

В 2011 г. уровень 25(OH)D
3
 в сыворотке крови об-

следованных составил в среднем 16,10 ± 1,28 нг/мл. В 

2014 г. уровень 25(OH)D составил в среднем 43,70 ± 

± 1,10 нг/мл, что было достоверно (р = 0,000 002) вы-

ше по сравнению с 2011 г. 

Сравнение результатов времени выполнения теста 

подъема со стула показало, что сила мышц в нижних 

конечностях у обследованных женщин не измени-

лась. Так, в 2011 г. время выполнения теста составило 

в среднем 10,10 ± 0,76 с, в 2014 — 10,50 ± 0,73 с. Вре-

мя выполнения теста более 10 секунд как фактора ри-

ска падений в 2011 г. было у 28 % обследованных жен-

щин, в 2014 — у 39 %. Проведенный корреляционный 

анализ между данными 2014 г. показал, что имеется 

отрицательная взаимосвязь (R = –0,37; р < 0,05) меж-

ду уровнем витамина D в сыворотке крови и тестом 

подъема со стула. Поскольку снижения уровня вита-

мина D в сыворотке крови в группе обследованных 

женщин не произошло, именно это, вероятно, объя-

сняет отсутствие уменьшение силы мышц в нижних 

конечностях. 

Сравнение результатов теста на равновесие пока-

зало достоверное (р < 0,001) снижение времени его 

выполнения. Так, в 2011 г. этот показатель составил 

14,80 ± 0,88 с, а в 2014 — 9,50 ± 0,63 с. Риск падений, 

оцениваемый как время выполнения теста на равнове-

сие менее 10 секунд, увеличился (p < 0,05) с 3 % обсле-

дованных женщин в 2011 году до 39 % — в 2014.

Показатели динамометрии правой верхней конеч-

ности составили 23,30 ± 0,94 ДеН, левой верхней ко-

нечности — 21,30 ± 0,89 ДеН. Проведенный корре-

ляционный анализ показал, что имеется достовер-

ная прямая корреляционная взаимосвязь (R = 0,53; 

р < 0,05) между уровнем общего витамина D в сыво-

ротке крови и динамометрией правой верхней конеч-

ности, что подчеркивает взаимосвязь статуса витами-

на D в организме с силой мышц не только нижних, но 

и верхних конечностей.

Т-критерий 2011 г. 2014 г. Достоверность 
отличий (р)

Норма 36,2 60,4 0,02

Остеопения 57,4 37,5 0,06

Остеопороз 6,4 2,1 0,3

Таблица 1. Распределение обследованных 
по Т-критерию (%)
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Известно, что витамин D обеспечивает нормаль-

ное функционирование нервно-мышечного аппарата, 

так как проведение импульсов с двигательных нервов 

на поперечно-полосатую мускулатуру и сократимость 

последней является кальцийзависимым процессом [6]. 

Сила проксимальных мышц увеличивается параллель-

но с увеличением уровня 25(ОН)D в плазме крови с 4 

до 16 нг/мл и больше [7].

Интересен факт установления прямой корреляци-

онной взаимосвязи (R = 0,35; р < 0,05) между показа-

телем динамометрии левой верхней конечности и Т-

критерием, интерпретация которого требует дальней-

ших исследований.

Таким образом, за три года динамического наблюде-

ния в группе обследованных женщин наблюдалось по-

вышение ИМТ и числа лиц, страдающих ожирением. Ре-

зультатом выполнения женщинами предшествующих ре-

комендаций стало повышение уровня витамина D общего 

в крови и отсутствие отрицательной динамики структур-

но-функционального состояния костной ткани.
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Місце кісткової пластики покрівлі 
кульшової западини під час 
ендопротезування кульшового 
суглоба у хворих при тяжких типах 
диспластичного коксартрозу

Вроджена дисплазія кульшового суглоба — це гене-

тично детермінований комплекс патологічних анато-

мо-функціональних відхилень, що включає недороз-

винення кульшової западини, проксимального відді-

лу стегнової кістки, недостатність зв’язкового апара-

ту, що можуть супроводжуватися порушенням сугло-

бових співвідношень [8]. Первинна дисплазія (вро-

джене порушення розвитку та формування кульшо-

вого суглоба у внутрішньоутробному періоді та піс-

ля народження) з реалізацією в підвивих і вивих стег-

на є найбільш поширеною вадою розвитку — зустрі-

чається в Україні в 5,3 випадку на 1000 новонародже-

них [3–5]. За узагальненими даними, диспластичне 

ураження кульшового суглоба становить 16,5 % усі-

єї патології органів опорно-рухового апарату [10, 11]. 

Кульшовий суглоб при дисплазії має значні анато-

мічні відхилення. Що стосується кульшової запади-

ни при дисплазії, спостерігається недорозвиток сті-

нок кульшової западини, покрівлі, дна, зміни спо-

стерігаються в проксимальному відділі стегна [1, 6, 

8, 9]. Симптоматика захворювання не має зворотного 

розвитку, а після її проявів прогресування стає швид-

ким. Прогресуючий характер деструкції кульшового 

суглоба у 60 % випадків веде до зниження працездат-

ності й у 11,5 % — до інвалідності [2]. 

Мета роботи — удосконалити методику ендопро-

тезування кульшового суглоба при диспластичному 

кокс артрозі.

Матеріали і методи. В основу роботи покладено ана-

ліз результатів тотального ендопротезування кульшового 

суглоба у хворих із диспластичним коксартрозом Crowe 

III, IV типу. Прооперовано 30 хворих, яким виконано 37 

ендопротезувань кульшового суглоба, з них 7 хворим ен-

допротезування було виконано з обох сторін. З дисплазі-

єю кульшового суглоба Crowe III типу було 25 випадків і 

Crowe IV типу — 12 випадків. Кісткова пластика покрів-

лі кульшової западини застосовувалась у 19 випадках, що 

становило 51,3 % від усіх випадків ендопротезування.

Результати й обговорення. Ендопротезування куль-

шового суглоба при тяжких типах диспластично-

го коксартрозу (Crowe III, IV) належить до складно-

го ендопротезування, що зумовлено недорозвиненням 

кульшової западини, проксимального відділу стегно-

вої кістки, зміщенням її голівки відносно анатомічно-

го положення кульшової западини.

У даній роботі ми розглянемо проблеми, які пов’я-

зані з недорозвиненням кульшової западини, що в ба-

гатьох випадках не дозволяє встановити ацетабуляр-

ний компонент в анатомічну позицію та зберегти по-

трібний кут нахилу компонента.

За даними літератури, деякі автори не прагнуть вста-

новлювати ацетабулярний компонент під кутом 45° в іс-

тинну кульшову западину, тим самим уникають необхід-

ності в кістковій пластиці кульшової западини при дефі-

циті кісткової тканини. Згідно з даними літератури, при 

нахилі ацетабулярного компонента понад 50° відбуваєть-

ся підвищене зношення поліетилену. При фіксації ацета-

булярного компонента краніальніше спостерігається при-

скорене розхитування як ацетабулярного, так і стегново-
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го компонентів ендопротеза, оскільки чим краніальніша 

фіксація, тим менший об’єм кісткової тканини. 

Одним із важливих етапів підготовки хворого до ен-

допротезування кульшового суглоба вважається вико-

нання комп’ютерної томографії суглоба й визначення 

стану кісткової тканини, можливості фіксації ацетабу-

лярного компонента із застосуванням пластики покрів-

лі кульшової западини чи без застосування останньої.

Ми намагалися встановити ацетабулярний компо-

нент під кутом, меншим ніж 45°. У випадках недорозви-

тку стінок кульшової западини, покрівлі, дна для вста-

новлення ацетабулярного компонента під кутом 45° ми 

застосовували пластику кульшової западини автотран-

сплантатом із головки вилученої стегнової кістки. Нами 

розроблена методика кісткової пластики покрівлі куль-

шової западини [7], що полягала в наступному. З вилу-

ченої головки та шийки стегнової кістки виготовляли 

трансплантат, що формою відповідав дефекту кульшо-

вої западини, таким чином, щоб з однієї сторони зна-

ходилась спонгіозна тканина, а з іншої — кортикальний 

шар шийки стегнової кістки. Трансплантат розташовува-

ли в ділянку дефекту колони чи покрівлі кульшової запа-

дини таким чином, що спонгіозна тканина контактува-

ла з кістками таза, а кортикальний шар знаходився ззов-

ні. Через трансплантат проводили гвинти, що стабіль-

но фіксували останній до кісток таза. Наступним етапом 

за допомогою фрез формували ложе для ацетабулярно-

го компонента ендопротеза. Таким чином, за допомогою 

пластики кульшової западини нам вдалося встановлюва-

ти ацетабулярні компоненти ендопротеза в анатомічне 

положення з повним перекриттям компонента кістко-

вою тканиною. А також ацетабулярні компоненти фіксу-

валися під кутом 45°.

Результати лікування хворих прослідковано у тер-

мін від 6 місяців до 9 років.

У всіх випадках автотрансплантат був перебудовува-

ний, фіксація компонентів була стабільна. 

Клінічний приклад

Пацієнтка Б., 1976 р.н. Діагноз: лівобічний дисплас-

тичний коксартроз, Crowe III типу. Операція: тоталь-

не ендопротезування лівого кульшового суглоба ендо-

протезом із безцементним типом фіксації. Автоплас-

тика покрівлі кульшової западини вилученою голів-

кою стегнової кістки (рис. 1).

Висновки
1. При плануванні ендопротезування кульшово-

го суглоба у хворих із диспластичним коксартро-

зом Crowe III, IV типу необхідним є визначення ста-

ну кісткової тканини покрівлі кульшової западини, 

для чого обов’язковим є дослідження з застосуванням 

комп’ютерної томографії кульшового суглоба.

2. Ацетабулярний компонент протеза необхідно 

встановлювати в істинну кульшову западину під кутом 

до 45° для відновлення біомеханіки нижньої кінцівки 

та запобігання розвитку нестабільності й підвищеного 

зношування компонентів ендопротеза.

3. За наявності вираженого дефіциту кісткової тка-

нини покрівлі кульшової западини показана її пласти-

ка кістковим автотрансплантатом із вилученої головки 

стегнової кістки. 
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Рисунок 1: а) на рентгенограмі диспластичний 
коксартроз (Crowe III типу) до оперативного лікування; 

б) результат тотального ендопротезування лівого 
кульшового суглоба через 12 місяців після операції
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Bone structure assessed  by TBS refl ects 
trabecular microarchitecture of transiliac 
bone biopsies in idiopathic osteoporotic 
females with fragility fractures

Osteoporosis is a skeletal disorder characterized by low 

bone strength and increased fracture risk. Bone mineral den-

sity (BMD) is considered the standard measurement for the 

diagnosis of osteoporosis. In daily clinical routine, it is eva-

luated by dual-energy X-ray absorptiometry (DXA). Patients 

who sustain osteoporosis-related fragility fractures have re-

duced bone mass and alterations in their bone structure. 

However, most of the fragility fractures occur in patients with 

osteopenia or even normal BMD, suggesting that BMD is of 

limited benefit in fracture risk prediction. In addition, there 

is a considerable overlap in BMD values of patients with and 

without fractures.This suggests that BMD alone is not a re-

liable indicator of the factors that contribute to fracture risk. 

Several factors are known to influence bone strength and 

fracture risk, including the anatomic dimensions of cortical 

bone, the microstructure of trabecular bone, microdamage, 

as well as bone mineralisation and turnover. To address these 

issues, advanced analytical methods have been invented to 

assess cortical and trabecular microarchitecture separately, 

most precisely by invasive methods, such as transiliac bio-

psies. In clinical routine, transiliac biopsies are restricted to 

untypical, unclear and complicated cases in the diagnosis of 

osteoporosis, since it is an invasive procedure. Furthermore, 

there have been doubts whether the iliac crest is a represen-

tative site. Among noninvasive techniques, high resolution 

peripheral quantitative computed tomography (HR-pQCT) 

and magnetic resonance imaging (MRI) allow direct mea-

surement of the bone microarchitecture. However these two 

methods remain unsuitable for routine screening due to high 

costs, the availability of devices or the lack of validation stu-

dies. Therefore, Trabecular Bone Score (TBS), a new grey-

scale textural analysis to estimate trabecular microarchitec-

ture from the anterior/posterior (AP) Spine DXA, has been 

introduced. It is a texture measurement that can be applied 

to any X-ray image, including DXA images, by quantifying 

variations in grey levels using the experimental variogram ap-

proach. TBS is able to differentiate between 3D microarchi-

tectures that exhibit the same BMD but different trabecu-

lar characteristics. The benefit of TBS in addition to BMD 

for fracture risk assessment has been documented in seve ral 

cross-sectional and prospective studies. On the structural lev-

el of bone tissue significant correlations have been identified 

between TBS and 3D parameters of bone microarchitecture 

independent of any correlation between TBS and BMD. The 

analysis was performed however in human cadaver vertebrae. 

The aim of this cross-sectional study was to evaluate correla-

tions between TBS of the spine and microarchitectu ral param-

eters of transiliac bone biopsies in females with idiopa thic os-

teoporosis and fragility fractures. As a result, the clinical impact 

and precision of TBS in bone quality assessment was evaluated. 

The following structural parameters of transiliac bone biopsies 

from 12 treatment-naіve and otherwise healthy females (mean 

47; range 34 to 69.5 years) with fragility fractures were analyzed 

by a microtomographic  imaging system: Bone volume/total 

volume (BV/TV), trabecular thickness (TbTh), trabecular sep-

aration (TbSp), number of trabeculi (TbN), connectivity den-

sity (ConnD) and structure mo del index (SMI). Spine BMD 

was assessed by DXA and site-matched spine TBS parameters 

were extracted from the DXA image using the TBS iNsight cal-

culator. Laboratory tests did not reveal any evidence of meta-

bolic disorder in any of our subjects. There was a correlation be-

tween TBS and the following 3D parameters: TBS and BV/TV: 

r = 0.70 (p < 0.01), TBS and TbSp: r = –0.70 (p < 0.01), TBS 

and TbN: r = 0.58 (p < 0.05), and TBS and SMI: r = –0.75 

(p < 0.01). Even after adjustment for spine BMD, the correla-

tion between TBS and BV/TV, TbN, TbSp and SMI remained 

significant.  Using the stepwise regression approach the best 

models combining density and microarchitecture predicted 

97% of the TBS parameters. The association between TBS and 

microarchitectural parameters indicated that low TBS showed 

a marked deteriorated microarchitecture related to low TbN, 

high TbSp, altered SMI as well as low BV/TV. Hence, TBS is a 

reliable tool for assessment of the trabecular tissue structure in 

transiliac bone biopsies.

Структура кістки за TBS відображає 
мікроархітектуру трабекулярної кісткової 
тканини, отриману шляхом біопсії 
клубової кістки в жінок з ідіопатичним 
остеопорозом та низькоенергетичними 
переломами

Мінеральну щільність кісткової тканини (МЩКТ) 

вважають еталоном для діагностики остеопорозу. У 

повсякденній клінічній практиці вона досліджуєть-

ся шляхом двохенергетичної рентгенівської абсорбціо-

метрії (ДРA). Пацієнти з остеопоротичними перелома-

ми мають знижену кісткову масу та порушення струк-

тури кісткової тканини. Однак більшість низькоенер-

гетичних переломів виникають у хворих з остеопенією 

або навіть за нормальної МЩКТ, що наводить на дум-

ку, що МЩКТ не є єдиним фактором у прогнозуванні 

ризику переломів. Крім того, існує значний збіг у зна-

ченнях МЩКТ у пацієнтів із переломами та без них. Це 

дозволяє припустити, що лише МЩКТ не є надійним 

індикатором факторів, які сприяють ризику переломів. 

На сьогодні відомо декілька факторів, що впливають на 

міцність кісток і ризик переломів, до них зараховують 

анатомічні розміри кортикальної кістки, мікрострук-

туру трабекулярної кісткової тканини (TBS), мікро-

ушкодження, а також мінералізацію та ремоделюван-

ня кісткової тканини. Для їх дослідження були винай-
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дені досконалі аналітичні методи, що дозволяють оці-

нити окремо структуру кортикальної та трабекулярної 

кісткової тканини. До них, зокрема, зараховують біо-

псію клубової кістки, яка є найбільш точним інвазив-

ним методом. У клінічній практиці призначення біо-

псії клубової кістки для діагностики остеопорозу є об-

меженим та застосовується лише в нетипових, незрозу-

мілих і складних випадках. Крім того, виникають сум-

ніви щодо того, чи є гребінь клубової кістки репрезен-

тативним місцем для дослідження. Серед неінвазивних 

методів, які дозволяють проводити пряме дослідження 

мікроархітектури кістки, виділяють периферичну кіль-

кісну комп’ютерну томографію з високою роздільною 

здатністю (HR-pQCT) та магнітно-резонансну томогра-

фію. Однак ці два методи залишаються непридатними 

для рутинного скринінгу у зв’язку з високими витрата-

ми, низькою поширеністю спеціальних приладів та від-

сутністю досліджень, які б підтверджували їх валідність. 

Тому була запроваджена нова методика оцінки трабеку-

лярної кісткової тканини, аналіз її текстури та варіацій 

відтінків сірого денситометричного зображення, який 

дозволяє оцінити мікроархітектуру трабекулярної кіст-

кової тканини в передньозадній проекції попереково-

го відділу хребта. Цю методику можна застосовувати до 

будь-якого рентгенівського зображення, у тому числі й 

ДРА, шляхом кількісного аналізу варіацій відтінків сі-

рого, використовуючи експериментальний підхід варіо-

грам. TBS здатний розрізняти 3D-мікроархітектуру кіс-

ток, які мають однакові дані МЩКТ, проте відмінні ха-

рактеристики трабекулярної тканини. Переваги TBS як 

доповнення до МЩКТ в оцінці ризику переломів були 

зафіксовані в декількох одномоментних і проспектив-

них дослідженнях. На структурному рівні кісткової тка-

нини були виявлені вірогідні кореляційні зв’язки між 

TBS та 3D-параметрами кісткової мікроархітектури не-

залежно від наявності кореляції між показниками TBS 

і МЩКТ. Проте аналіз проводився на хребці трупного 

матеріалу людини. Метою даного одномоментного до-

слідження було дослідити кореляційні зв’язки між по-

казником TBS хребта й параметрами мікроархітектури 

взятої при біопсії клубової кістки в жінок з ідіопатич-

ним остеопорозом та низькоенергетичними перелома-

ми. У результаті було досліджено клінічну значущість та 

точність TBS в оцінці якості кістки. Було оцінено струк-

турні параметри біопсій клубової кістки 12 нелікова-

них та соматично здорових жінок (середній вік — 47 ро-

ків, діапазон від 34 до 69,5 року) із низькоенергетични-

ми переломами, які аналізували за допомогою мікрото-

мографії. Вивчали такі показники: об’єм кістки/загаль-

ний об’єм (BV/TV), товщина трабекул, відстань між ни-

ми (TbSp), кількість трабекул (TbN), єднальна щіль-

ність і показник структури моделі (SMI). МЩКТ хреб-

та оцінювали методом ДРА, параметри TBS хребта були 

оцінені із зображення ДРА за допомогою калькулятора 

TBS Insight. Лабораторні тести не виявили жодних до-

казів порушення обміну речовин у наших пацієнтів. Бу-

ло встановлено кореляційні зв’язки між TBS та такими 

3D-параметрами: TBS і BV/TV r = 0,70 (p < 0,01), TBS і 

TbSp: r = –0,70 (p < 0,01), TBS і TbN: r = 0,58 (p < 0,05) 

та TBS і SMI: r = –0,75 (p < 0,01). Навіть після врахуван-

ня МЩКТ хребта кореляції між BV/TV, TbN, TbSp та 

SMI залишалися значущими. Використання покроко-

вого регресійного аналізу дозволило найдосконалішим 

моделям, що поєднували показники МЩКТ та мікро-

архитектури кістки, передбачати TBS на 97 %. Зв’язок 

між TBS та параметрами мікроархітектури кістки по-

казав, що низький показник TBS указує на виражене 

пошкодження мікроархітектури та низький показник 

TbN, високу TbSp, порушення SMI, а також низький 

BV/TV. Отже, TBS є надійним інструментом для оцін-

ки структури трабекулярної кісткової тканини в біопсії 

клубової кістки.

РОМАНЕНКО В.І.
Національний медичний університет 
ім. О.О. Богомольця, м. Київ

Концепція змішаного болю у нижній 
частині спини

Біль у нижній частині спини (БНЧС) є однією з най-

більш частих скарг, з якою пацієнти звертаються до лі-

каря. Через поєднання різних механізмів патогенезу 

БНЧС часто складно підібрати ефективне лікування. 

Вважається, що ноцицептивний і невропатичний ме-

ханізми відіграють важливу роль при БНЧС з іррадіа-

цією в нижню кінцівку або без неї. 

Метою даної роботи було визначення представ-

леності різних компонентів болю в нижній частині 

 спини.

Методи. Було обстежено 67 пацієнтів (27 чолові-

ків, 40 жінок) із БНЧС тривалістю понад 3 місяці та ін-

тенсивністю болю за візуальною аналоговою шкалою 

(ВАШ) від 4 до 10 балів. Обстеження включало комп-

лексне неврологічне та ортопедичне дослідження з 

елементами кількісного сенсорного тестування, а та-

кож застосування опитувальника DN-4. Пацієнти бу-

ли розділені на 3 групи: 1-ша група — пацієнти з БНЧС 

без іррадіації в нижню кінцівку, 2-га група — пацієнти 

з БНЧС з іррадіацією болю в нижню кінцівку й відсут-

ністю неврологічного дефіциту, 3-тя група — пацієн-

ти з БНЧС, радикулярним поширенням болю в ниж-

ню кінцівку і неврологічним дефіцитом. 

Результати. За даними неврологічного дослідження 

й сенсорного тестування невропатичний компонент 

болю на поперековому рівні був виявлений у 35 % па-

цієнтів 3-ї групи, 22,2 % пацієнтів 2-ї групи і 10 % паці-

єнтів 1-ї групи; на рівні нижньої кінцівки — у 80 % па-

цієнтів 3-ї групи і 26 % пацієнтів 2-ї групи. Ці дані були 

підтверджені при застосуванні опитувальника  DN-4 

на рівні 4 балів із показниками чутливості 80 %, специ-

фічності 92 % та індексом Йодена 0,72.

Висновки. Невропатичний компонент тією чи ін-

шою мірою був виявлений у всіх підгрупах пацієнтів із 

БНЧС, навіть у тих, які не мали іррадіації болю в ниж-

ню кінцівку. Важливо розрізняти процентне співвід-

ношення ноцицептивного та невропатичного компо-

нентів у картині БНЧС і враховувати це при призна-

ченні патогенетичної терапії. 
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Приверженность к лечению — 
залог успеха длительной 
антиостеопоротической терапии

Введение. Низкая приверженность пациентов к ле-

чению при хронических заболеваниях — одна из важ-

нейших проблем современной медицины, так как ве-

дет к росту длительности заболеваний, увеличению 

частоты госпитализаций, инвалидности и смертности 

[1]. Согласно данным Всемирной организации здра-

воохранения, нечеткое выполнение рекомендаций по 

лечению является проблемой огромной значимости во 

всем мире. Так, даже при таких заболеваниях, как ар-

териальная гипертензия и сахарный диабет, врачебные 

рекомендации соблюдаются пациентами не более чем 

в 50 % случаев.

Эффективность терапии при лечении остеопороза 

(ОП) зависит от множества причин [2]. Среди них пра-

вильность и обоснованность назначения схем приема 

препаратов с учетом индивидуальной особенности ор-

ганизма и переносимости лекарств; регулярный мони-

торинг проводимого лечения [3], приверженность па-

циента к терапии, стоимость и качество используемых 

лекарственных средств и др.

На этапе подготовки к исследованию авторами был 

разработан тест, задачей которого являлось определе-

ние продолжительности приема пациентами назна-

ченного препарата и установление причин, по кото-

рым пациент прекращал лечение.

Цель исследования: определить эффект длитель-

ной терапии препаратами-дженериками алендроната 

с учетом приверженности пациентов к лечению.

Материалы и методы. В ретроспективное попереч-

ное исследование было включено 75 женщин с диагно-

зом ОП, имеющих два и более заключения двухэнер-

гетической рентгеновской абсорбциометрии (ДРА), 

проведенной с интервалом в 1 год. 

Критерии включения в исследование: женский пол, 

возраст от 45 до 75 лет, наличие физиологической ме-

нопаузы длительностью не менее 3 лет, продолжитель-

ность приема алендроната более 12 месяцев без сме-

ны препарата. Критерии исключения: наличие заболе-

ваний и/или прием препаратов, вызывающих вторич-

ный ОП; назначение на протяжении периода наблю-

дения за пациентками других препаратов, используе-

мых для лечения ОП, кроме изучаемых.

Схема лечения: 70 мг (1 таблетка) алендроната (пре-

парат-дженерик) в неделю на фоне приема комбини-

рованного препарата кальция с витамином D (1000 мг 

кальция и 800 МЕ витамина D в сутки). При необхо-

димости коррекция дозы кальция проводилась с уче-

том уровня кальция в крови и суточной моче пациен-

ток. Диагноз ОП пациенткам устанавливали на осно-

вании данных ДРА, проводившейся на денситометре 

Lunar ProdigyAdvance (США). Диагноз устанавливался 

при снижении минеральной плотности кости (МПК) 

на 2,5 SD или более от среднего значения для моло-

дых здоровых женщин (Т-критерий  –2,5 SD) [4]. По-

следующий контроль ДРА проводился с интервалом в 

1 год.

Для изучения приверженности был разработан тест 

для оценки приверженности пациентов к лечению 

(рацпредложение № 6 от 02.04.2011, БелМАПО, РБ). 

В тесте отмечаются также данные двух ДРА, проведен-

ных с интервалом в 1 год, для последующей оценки го-

дового прироста МПК с учетом регулярности приема 

препарата. Степень приверженности к лечению рас-

считывалась с помощью индекса использования пре-

парата MPR (Medication Possession Ratio) [1]. Пациен-

ты с MPR < 80 % рассматривались как не привержен-

ные к лечению, пациенты с MPR  80 % — привержен-

ные к лечению [1].

Статистическая обработка результатов проводилась 

с использованием программы Statistica 6.0 (StatSoft, 

США). В связи с преимущественным большинством 

данных, соответствующих распределению, отличаю-

щемуся от нормального, количественные параметры 

представлены в виде медианы (Me) и интерквартиль-

ного размаха [LQ; UQ]. Критическим уровнем значи-

мости при проверке статистических гипотез принима-

лось значение p < 0,01.

Результаты. Через 12 месяцев приема алендро-

ната по данным ДРА у пациенток выявлен достовер-

ный прирост МПК поясничного отдела позвоночника 

на +0,047 г/см2, который составил +5,85 % от перво-

начального уровня МПК (табл. 1). Прирост МПК ше-

ек бедренных костей спустя 12 месяцев терапии был 

недостоверен, так как интерквартильный размах по-

лученного прироста не превышает уровень погреш-

ности используемого в исследовании денситометра 

(±0,012 г/см2 для бедренной кости).

В ходе оценки прироста МПК в течение 1-го года 

приема алендроната в зависимости от приверженно-

сти пациентов к терапии установлено (табл. 2):

— в группе с высокой приверженностью (n = 52) 

прирост МПК в поясничном отделе позвоночника со-

ставил +6,65 [+3,88; +10,57] % (p < 0,001), в шейке бе-

дренной кости — +3,23 [+0,27; +5,99] % (p < 0,001);

— в группе с низкой приверженностью (n = 23) при-

рост МПК не был достоверен как в поясничном отделе 

Параметры
Минеральная плот-
ность кости (n = 75) 

Me [LQ; UQ]
р*

Прирост МПК поясничного 
отдела позвоночника

+0,047 [+0,025; +0,093] 
+5,85 [+3,15; +10,68] < 0,001

Прирост МПК шейки пра-
вой бедренной кости

+0,009 [–0,001; +0,032] 
+1,21 [–0,12; +3,53] < 0,001

Прирост МПК шейки ле-
вой бедренной кости

+0,023 [–0,001; +0,044] 
+2,66 [–0,13; +5,75] < 0,001

Таблица 1. Динамика изменения МПК в течение 12 месяцев 
на фоне приема алендроната (в граммах на квадратный 

сантиметр и процентах)

Примечание: * — результат статистически достоверен 
(p < 0,01) (критерий Вилкоксона).
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позвоночника — +3,68 [+1,40; +9,36] % (p = 0,128), так 

и в шейке бедренной кости — +0,70 [–0,24; +1,68] % 

(p = 0,600);

— при этом значимых отличий между показателя-

ми МПК в группах пациенток с низкой (MPR < 80%) 

и высокой (MPR > 80%) приверженностью не выявле-

но (p > 0,01).

В течение 2-го года приема алендроната в группе па-

циенток с MPR  80 % (n = 36) прирост МПК составил 

+10,04 [+6,65; +14,55] % (p < 0,001) в поясничном отде-

ле позвоночника и +5,08 [+1,63;+8,33] % (p < 0,001) — 

в шейке бедренной кости (табл. 3). В группе с низкой 

приверженностью (n = 16) прирост МПК не был до-

стоверен как в поясничном отделе позвоночника, так 

и в шейке бедренной кости. При сравнении прироста 

МПК в группах с различной приверженностью досто-

верных отличий получено не было (р > 0,01).

При высокой приверженности к лечению в тече-

ние 3 лет (n = 18) прирост МПК в поясничном отде-

ле позвоночника составил +10,08 [+7,68; +15,47] % 

(p < 0,001), в шейке бедренной кости — +5,87 [+2,35; 

+7,67] % (p < 0,001) (табл. 4). В группе с низкой при-

верженностью (n = 9) прирост МПК не был достове-

рен как в поясничном отделе позвоночника, так и в 

шейке бедренной кости.

Прирост МПК поясничного отдела позвоночника 

спустя 4 года приема алендроната при высокой при-

верженности пациенток к лечению (n = 14) составил 

+16,05 [+10,50; +21,65] % (p < 0,001), в шейке бедрен-

ной кости — +6,86 [+4,85; +9,40] % (p < 0,001). Оцен-

ка МПК спустя 4 года лечения алендронатом в груп-

пе с низкой приверженностью (n = 5), как и сравнение 

групп между собой, было недопустимо в связи с мало-

численностью группы на момент исследования.

Среди ответов на вопрос, по какой причине прихо-

дилось прерывать лечение алендронатом, в течение 1-го 

года приема наиболее частыми были ответы (n = 75):

— «Делаю перерывы специально, чтобы отдох-

нуть» — 12,0 % (n = 9) пациенток;

— «Побочные эффекты» — 12,0 % (n = 9) пациенток;

— «Много других лекарств» — 4,0 % (n = 3) пациенток.

В течение 2-го года приема алендроната самым рас-

пространенным ответом на тот же вопрос стал: «Делаю 

перерывы специально, чтобы отдохнуть», — так отве-

тило 13 человек из 52 (25 %).

В течение 3-го года приема алендроната на тот же 

вопрос 8 человек из 27 (29,6 %) ответили: «Делаю пе-

рерывы специально, чтобы отдохнуть», — и 4 человека 

из 27 (14,8 %) причиной прерывания лечения назвали 

побочные эффекты.

Показатель (n = 75) MPR менее 80 % (n = 23) 
Me [LQ; UQ]

MPR более 80 % (n = 52) 
Me [LQ; UQ] р2

Динамика изменения МПК поясничного 
отдела позвоночника

+0,032 [+0,013; +0,078] 
p

1
 = 0,128 

+3,68 [+1,40; +9,36]

+0,048 [+0,031; +0,089]
  p

1
 < 0,001* 

+6,65 [+3,88; +10,57]
0,143

Динамика изменения МПК шейки 
бедренной кости

+0,007 [–0,002; +0,013] 
p

1
 = 0,600 

+0,70 [–0,24; +1,68]

+0,023 [+0,002; +0,046] 
p

1
 < 0,001* 

+3,23 [+0,27; +5,99]
0,180

Показатель (n = 52) MPR менее 80 % (n = 16) 
Me [LQ; UQ]

MPR более 80 % (n = 36) 
Me [LQ; UQ] р2

Динамика изменения МПК поясничного 
отдела позвоночника

+0,062 [+0,020; +0,070] 
p

1
 = 0,023 

+7,64 [+2,31; +8,13]

+0,080 [+0,051; +0,116] 
p

1
 < 0,001* 

+10,04 [+6,65; +14,55]
0,177

Динамика изменения МПК шейки 
бедренной кости

–0,008 [–0,010; +0,030] 
p

1
 = 0,735 

–1,05 [–1,29; +3,85]

+0,041 [+0,012; +0,057]
p

1
 < 0,001* 

+5,08 [+1,63; +8,33]
0,050

Показатель (n = 27) MPR менее 80 % (n = 9) 
Me [LQ; UQ]

MPR более 80 % (n = 18) 
Me [LQ; UQ] р2

Динамика изменения МПК поясничного 
отдела позвоночника

+0,047 [0,029; +0,064] 
p

1
 = 0,068 

+5,54 [+3,76; +7,32]

+0,085 [+0,058; +0,128] 
p

1
 < 0,001* 

+10,08 [+7,68; +15,47]
0,014

Динамика изменения МПК шейки 
бедренной кости

+0,021 [0,009; +0,033] 
p

1
 = 0,144 

+2,96 [+1,16; +4,76]

+0,045 [+0,020; +0,058] 
p

1
 < 0,001*  

+5,87 [+2,35; +7,67]
0,462

Таблица 2. Динамика изменения МПК в течение 1-го года лечения алендронатом в зависимости от приверженности 
пациенток к терапии (в граммах на квадратный сантиметр и процентах)

Примечания: здесь и в табл. 3, 4: p
1
 — достоверность изменений МПК на фоне терапии (критерий Вилкоксона); 

p2 — достоверность различий в группе с MPR < 80 % в сравнении с группой, где MPR ≥ 80 % (критерий Манна — Уитни); 
* — результат статистически достоверен (p < 0,01) (критерий Вилкоксона).

Таблица 3. Динамика изменения МПК в течение 2 лет лечения алендронатом в зависимости от приверженности 
пациенток к лечению (в граммах на квадратный сантиметр и процентах)

Таблица 4. Динамика изменения МПК в течение 3 лет лечения алендронатом в зависимости от приверженности 
пациенток к терапии (в граммах на квадратный сантиметр и процентах)
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Выводы
1. Даже при высокой приверженности пациенток к 

антиостеопоротической терапии алендронатом досто-

верное повышение МПК шейки бедренной кости при 

приеме 70 мг препарата-дженерика алендроната 1 раз в 

неделю достигается через 2 года после начала терапии.

2. Высокая приверженность к лечению позволяет 

сохранять стойкий прирост МПК поясничного отдела 

позвоночника и шейки бедренной кости на фоне при-

ема алендроната на протяжении 3–4 лет.

3. Основной причиной прерывания приема ален-

дроната в данном исследовании было: «Делаю переры-

вы специально, чтобы отдохнуть».
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Профілактика рахіту: сучасний стан 
та проблеми 

На сьогодні захворюваність на рахіт навряд чи роз-

глядається як велика медико-соціальна проблема. Епі-

деміологічні дані щодо поширеності рахіту серед дітей 

різних країн значно коливаються і становлять від 10 до 

60 % (враховуючи легкі форми). Проте відомо, що де-

фіцит вітаміну D і перенесений у ранньому дитинстві 

рахіт призводять до зниження піку кісткової маси і в 

подальшому можуть викликати розвиток остеопеніч-

них порушень та остеопорозу. Тому найбільшу потре-

бу в профілактиці дефіциту вітаміну D мають діти до 

трьох років, вагітні жінки й матері-годувальниці. Це 

пояснюється інтенсивним зростанням скелета дити-

ни у внутрішньоутробному та постнатальному періо-

дах його розвитку. На сьогодні існує протокол, згідно з 

яким проводяться профілактичні заходи, що мають на 

меті забезпечення необхідного рівня вітаміну D в орга-

нізмі дитини, запобігання розвитку рахіту та своєчасне 

формування кісткової системи. 

Метою дослідження був аналіз проведення профі-

лактики рахіту на сучасному етапі. Методом анкету-

вання опитано 125 матерів, які мають дітей віком від 

1 місяця до 3 років. Анкета включала питання що-

до параметрів фізичного розвитку дитини під час на-

родження, фізичного та психомоторного розвитку в 

 постнатальному періоді, характеру вигодовування, 

освіти батьків, пренатальної та постнатальної профі-

лактики рахіту тощо. Під час огляду дитини визнача-

лися показники фізичного та психомоторного розви-

тку, а також наявність проявів рахіту. 

Результати дослідження показали, що 4,2 % обсте-

жених дітей народжені передчасно (32–34-й тижні ва-

гітності). На ранньому грудному вигодовуванні (пер-

ші 4 міс.) знаходилося 64 % дітей; до 1 року — 16,8 % 

дітей. 

З’ясовано, що специфічна профілактика рахіту під 

час вагітності проводилася у 43,2 % опитаних матерів 

і полягала у вживанні полівітамінних комплексів, що 

містять рекомендовану денну норму вітаміну D. Вияв-

лена залежність проведення специфічної профілакти-

ки від рівня освіти: 81,5 % матерів, які вживали поліві-

таміни під час вагітності, мали вищу та середню освіту. 

Специфічна профілактика рахіту в дітей, які отримува-

ли грудне вигодовування, мала місце у 58,4 % випадків. 

При цьому про призначення вітаміну D дільничними 

лікарями вказували 85,3 % матерів. Профілактичні до-

зи вітаміну D отримали діти, народжені в осінньо-зи-

мову пору року і лише на першому році життя. Дітям, 

які народжені влітку, в осінньо-зимовий період віта-

мін D призначався у 23,4 % випадків. Протягом дру-

гого та третього років життя специфічна профілакти-

ка рахіту не призначалася та не проводилася. Слід за-

значити, що тривалість прийому дитиною профілак-

тичних доз вітаміну D коливалася від 1 до 5 міс. У той 

же час на наявність у дитини початкових проявів ра-

хіту, що зникали на тлі вживання вітаміну D, вказува-

ли 19,7 % матерів. Під час огляду резидуальні прояви 

рахіту були виявлені у 27,2 % дітей. При цьому більше 

ніж половина з них не отримували вітамін D у грудно-

му віці.

Таким чином, результати проведеного дослі-

дження свідчать про необхідність активізації про-

світницької роботи щодо профілактики рахіту в ді-

тей раннього віку та подальшого вивчення цієї про-

блеми. 
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РЕЙТИНГИ 
НАУЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДАНИЙ УКРАИНЫ 

В МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ БАЗАХ 
(осень 2014 г.)

Уважаемые читатели!

Напоминаем, что все периодические издания, выпускаемые Издательским домом «Заславский», включены в 

международные наукометрические базы: Google Scholar, Ulrichsweb Global Serials Directory, Index Copernicus, а 

также в наукометрическую базу РИНЦ, имеющую аналитическую надстройку Science Index, позволяющую рас-

считывать более сложные наукометрические показатели. 

По состоянию на 1 октября 2014 года рейтинг научных изданий, выпускаемых Издательским домом «Заслав-

ский», среди медицинских изданий Украины в наукометрической базе данных РИНЦ (Science Index) по импакт-

фактору следующий:

№ Журнал (издатель) Кол-во 
выпусков

Кол-во
 статей

Число 
цитирований Импакт-фактор РИНЦ

1 Український нейрохірургічний журнал (Украинская ассо-
циация нейрохирургов) 59 1417 711 0,163

2 Международный неврологический журнал (Издатель-
ский дом «Заславский»)

56 1077 1015 0,141

3 Экспериментальная онкология 
(ООО «Морион») 68 273 1945 0,135

4 Ортопедия, травматология и протезирование (редакция 
журнала «Ортопедия, травматология и протезирование») 37 642 4798 0,112

5 Медицина неотложных состояний 
(Издательский дом «Заславский»)

20 398 569 0,107

6 Здоровье ребенка (Издательский дом «Заславский») 51 1201 783 0,101

7 Вестник клуба панкреатологов (Медиленд — Агентство 
эффективных коммуникаций) 12 140 54 0,078

8 Международный эндокринологический журнал (Изда-
тельский дом «Заславский»)

27 439 188 0,064

9 Травма (Издательский дом «Заславский») 16 425 588 0,044

10 Морфологія (Днепропетровская медицинская академия 
МЗ Украины) 30 453 139 0,037

11 Український морфологічний альманах 
(ЛугГМУ) 20 994 584 0,031

12 Запорожский медицинский журнал (ЗГМУ) 24 845 246 0,028

13 Дерматологія та венерологія (Институт дерматологии и ве-
нерологии НАМН Украины) 22 288 213 0,028

14 Боль. Суставы. Позвоночник (Издательский дом «За-
славский»)

9 97 52 0,024

15 Актуальные проблемы транспортной медицины (Украин-
ский НИИ медицины транспорта) 38 908 253 0,024
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ДО УВАГИ АВТОРІВ!
Усі матеріали повинні бути оформлені згідно з 

наступними вимогами:

1. Рукопис статті надсилається українською або 

російською мовою у двох екземплярах. Обсяг оригі-

нальних статей повинен становити 6–8 с. через 1,5 

інтервалу, рецензій — 4 с., повідомлень про спостере-

ження з практики — 2–4 с., робіт методичного харак-

теру — 6–8 с., включаючи список літератури, табли-

ці, ілюстрації, підписи до них. Шрифт 12 пт, Word.

2. Короткий зміст статті англійською мовою не 

менше 2 друкованих сторінок (шрифт Times New 

Roman, розмір шрифту — 12, через 2 інтервали з 

полями зліва 3,5 см, справа 1 см, зверху і знизу по 

3 см), що має включати такі розділи: вступ, матері-

али й методи, результати, висновки. Матеріали роз-

міщуються на web-сайті журналу. 

Стаття повинна мати візу керівника кафедри або 

інституту (на 2-му екземплярі), супровідний лист від 

керівництва установи, у якій проводилися дослідження.

3. На першій сторінці в лівому верхньому куті 

наводяться шифр УДК, далі — ініціали й прізвища 

авторів, нижче — назва статті й найменування уста-

нови, у якій виконана робота, країна. 

4. При викладі результатів оригінальних дослі-

джень рекомендується дотримуватися такої схеми: 

вступ, матеріали й методи, результати, обговорення 

результатів, висновки, список літератури.

До статті повинно додаватися резюме, написане 

російською, українською й англійською мовами, 

що містить не більше 175 слів, стисло характеризує 

мету, методи й результати дослідження, описані в 

рукописі. Резюме не повинне містити абревіатур, 

виносок і посилань. Під резюме пишуться ключові 

слова (не більше 4).

5. Наприкінці статті ставляться підписи всіх ав-

торів, повідомляються їхні вчені ступені й наукові 

звання, прізвище, повне ім’я та по батькові, контак-

тні адреси й номери телефонів.

6. До текстового варіанта статті додається елек-

тронна версія у форматі Word на компакт-диску.

7. Хімічні й математичні формули, таблиці, до-

зування, цитати візуються автором на полях. Авто-

ри рукописів повинні дотримуватися міжнародної 

номенклатури.

Одиниці виміру наводяться в метричній системі СІ. 

Усі літерні позначення й абревіатури повинні 

бути пояснені в тексті при першому викорис-

танні.

8. Фотографії повинні бути контрастними, ри-

сунки — чорно-білими. У тексті (на полях) необхід-

но вказати місце рисунку та його порядковий номер. 

Графіки та схеми не повинні бути перевантажені 

текстовими написами. До ілюстрацій даються під-

писи із вказівкою номера рисунку. У підписах наво-

дяться пояснення значень усіх кривих, букв, цифр і 

інших умовних позначень.

9. Таблиці повинні бути побудовані наочно, мати 

назву. Всі цифри, що наводяться в таблиці, ретельно 

вивіряються автором і повинні відповідати цифрам, 

що наводяться в тексті. Необхідно вказати місце 

таблиці в статті і її порядковий номер. Вірогідність 

розбіжностей слід підтверджувати статистичним 

аналізом.

10. Посилання в тексті даються з номерами у ква-

дратних дужках відповідно до списку літератури.

11. Бібліографія повинна містити роботи за 

останні 7 років. Лише за потреби допускаються по-

силання на окремі більш ранні публікації. В оригі-

нальних статтях цитується не більше 20, а в пере-

дових статтях і оглядах літератури — не більше 40 

джерел. До списку літератури не включаються нео-

публіковані роботи.

12. Список літератури до статті повинен оформ-

лятися відповідно до Держстандарту 7.1-84. Літера-

турні джерела необхідно перераховувати за алфа-

вітом або в порядку згадування в статті. Ці вимоги 

стосуються оригінальних досліджень. В інших ви-

падках можливий та навіть бажаний вільний виклад 

матеріалу.

13. Рукопис повинен бути ретельно відредагова-

ний та вивірений автором.

Редакція залишає за собою право скорочення й 

виправлення надісланих статей. Відхиливши руко-

пис, редакція залишає один її екземпляр у своєму 

архіві.

Рукописи, не оформлені відповідно до зазначе-

них правил, вертаються авторам без розгляду. Стат-

ті, відіслані авторам для виправлення, повинні бути 

повернені до редакції не пізніше ніж через 10 днів 

після одержання. Повернення статті в більш пізній 

термін відповідно змінює й дату її надходження в 

редакцію.

Статті направляти за адресою: 
Редакція журналу 

«Біль. Суглоби. Хребет», 
Україна, 04107, 
м. Київ, а/с 74

або електронною поштою:   

medredactor@i.ua
(Тема: До редакції журналу «Біль. Суглоби. Хребет»).

До уваги авторів / Information for Authors



www.mif-ua.com 99 № 3 (15), 2014 

«Медицинская книга»

Код книги Название книги К-во шт.

Б Л А Н К   К Н И Ж Н О Г О   М А Г А З И Н А

Если вы хотите приобрести одну из книг, вам нужно перечислить ее стоимость, 
указанную рядом, а также 12 грн за доставку «Укрпочтой», 
сделать копию квитанции, заполнить бланк книжного заказа 

и отправить нам по адресу: 04107, г. Киев, а/я 74.
Книги можно приобрести в фирменных магазинах 

медицинской литературы «БУКВАМЕД»:
• ХАРЬКОВ, 61058, ул. Галана, 5.

  Телефоны: +380 (57) 705-34-04, +380 (50) 559-64-30, +380 (96) 951-65-01

• ДОНЕЦК, 83003, пр. Ильича, 16, ДонНМУ им. М. Горького, корпус № 1 (морфологический).

  Телефоны: +380 (62) 213-03-72, +380 (95) 385-61-45

• КИЕВ, 04112, ул. Дорогожицкая, 9, НМАПО им. П.Л. Шупика.

  Телефоны: +380 (44) 353-72-45, +380 (99) 095-24-94,+380 (98) 761-70-10

Для приобретения книг наложенным платежом звоните по тел. +380 (44) 223-27-42.

Подробнее о книгах на сайте WWW.BOOKVAMED.COM.UA

РЕВМАТОЛОГИЯ

Р01034 Библиотека ревматолога (КОМПЛЕКТ из 3 книг). 349,00

Р01011 Биологическая терапия в ревматологии (2-е изд., доп.) / Я.А. Сигидин, Г.В. Лукина. 166,00

Р01008 Болезни суставов / В.И. Мазуров. 216,00

Р01044 Болезни суставов / Заболотных И.И. 273,00

Р01014 Болезни суставов. Пропедевтика, дифференциальный диагноз, лечение / В.Т. Ивашкин. — 544 с. 175,00

Р01005 Боли в суставах / Зудбинов Ю.И., Зудбинова В.Ю. — 80 с. 25,00

Р01017 Боли в суставах. Дифференциальная диагностика: руководство / Филоненко С.П., Якушин С.С. — 

176 с.

105,00

Р01036 Диагностика и лечение болезней суставов / О.В.Синяченко. — 560 с. 280,00

Подробнее о книгах на сайте WWW.BOOKVAMED.COM.UA
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Подробнее о книгах на сайте WWW.BOOKVAMED.COM.UA

Р01018 Диагностика и лечение в ревматологии. Проблемный подход: руководство / Пайл К., Кеннеди Л. — 

368 с.

297,00

Р01031 Диагностика ревматических заболеваний: Руководство для врачей / Реуцкий И.А., Маринин В.Ф., 

Глотов А.В. 

235,00

Р01009 Диффузные болезни соединительной ткани / В.И. Мазуров. 197,00

Р01007 Заболевания суставов / И.И. Заболотных. 99,00

Р01023 Инволюционный остеоартроз и остеопороз / В.К. Казимирко, В.Н. Коваленко, В.В. Флегонтова. — 

724 с.

300,00

Р01043 Консервативное лечение остеоартроза: руководство / С.М. Носков. — 232 с. 314,00

Р01042 Остеопороз. Профилактика, диагностика, лечение / Под ред. О.М. Лесняк. — 288 с. 483,00

Р01020 Остеопороз: руководство / Котельников Г.П., Булгакова С.В. — 512 с. 394,00

Р01013 Подагра / А.Н. Максудова. 77,00

Р01022 Подагра: «капкан» метаболічних проблем: Наукове видання / Г.В.Дзяк, Т.А. Хомазюк. — 112 с. 100,00

Р01040 Практическая ревматология: современные акценты / Под редакцией О.Б.Яременко. — 482 с. 108,00

Р01015 Рациональная фармакотерапия ревматических заболеваний. Compendium / Под общ. ред. В.А. Насо-

новой, Е.Л. Насонова. — 448 с.

354,00

Р01041 Ревматические болезни: болезни суставов и диффузные заболевания соединительной ткани. Кни-

га 2 / Стрюк Р. — 480 с.

224,00

Р01035 Ревматические заболевания в практике врача / Зборовская И.А. 260,00

Р01026 Ревматические заболевания пожилых / Бунчук Н.В. — 272 с. 267,00

Р01032 Ревматические заболевания: руководство. В 3 томах. Том 1. Основы ревматологии / Под ред. 

Дж.Х. Клиппела, Дж.Х. Стоуна, Л.Дж. Кроффорд, П.Х. Уайт. — 368 с.

409,00

Р01039 Ревматические заболевания: руководство. В 3 томах. Том 2. Заболевания костей и суставов / Под ред. 

Дж.Х. Клиппела, Дж.Х. Стоуна, Л.Дж. Кроффорд, П.Х. Уайт. — 520 с.

495,00

Р01033 Ревматические заболевания: руководство. В 3 томах. Том 3. Заболевания мягких тканей / Под ред. 

Дж.Х. Клиппела, Дж.Х. Стоуна, Л.Дж. Кроффорд, П.Х. Уайт. — 336 с.

330,00

Р01016 Ревматоидный артрит: учеб.пособие для вузов / О.О. Басиева. — 192 с. 32,00

Р01037 Ревматология. Клинические лекции: руководство. / Под ред. Бадокина В.В. — 592 с. 352,00

Р01004 Ревматология. Учебное пособие для врачей в вопросах и ответах /Казимирко В.К., Коваленко В.Н. — 

626 с.

160,00

Р01006 Ревматология: актуальная терапия: учебно-практич. пособие / С.М.Носков. — 576 с. 82,00

Р01019 Ревматология: клинические рекомендации (2-е изд., испр. и доп.) / Под ред. С.Л. Насонова. — 752 с. 435,00

Р01024 Ревматология: клинические рекомендации (2-е изд., испр. и доп.) / Под ред. С.Л. Насонова. — 752 с. 587,00

Р01025 Ревматология: национальное руководство / Под ред. Е.Л. Насонова, В.А. Насоновой. — 720 с. 1114,00

Р01038 Ревматология: учебное пособие / Под ред. Н.А. Шостак. — 448 с. 351,00

Р01027 Ревмоортопедия / Павлов В.П. — 464 с. 208,00

Р01001 Системная красная волчанка /А.И.Дядык, А.Э.Багрий. — 464 с. 60,00

Р01021 Справочник по ревматологии / Хаким А., Клуни Г., Хак И. — 560 с. 416,00

Р01030 Сустав: морфология, клиника, диагностика, лечение / Павлова В.Н., Павлов Г.Г., Шостак Н.А. 204,00
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Р01012 Суставной синдром. Дифференциальный диагноз и противоревматическая терапия. Гриф УМО / 

М.З. Каневская, И.Н. Бокарев, Е.Н. Немчинов. 

80,00

Р01028 Школа здоровья. Остеоартрит: руководство / Под ред. О.М. Лесняк, П.С. Пухтинской. — 176 с. 141,00

Р01029 Школа здоровья. Остеопороз: руководство / Под ред. О.М. Лесняк. — 88 с. 198,00

ТРАВМАТОЛОГИЯ

Т03063 Адгезивный капсулит плечевого сустава / С.С. Страфун, Р.А.Сергиенко. — 120 с. 50,00

Т03048 Анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева) / М.В. Полулях, С.И. Герасименко, Е.Т. Скляренко 

и др. — 144 с.

44,00

Т03074 Асептические некрозы скелета у детей и взрослых / Зулкарнеев Р.А. — 106 с. 121,00

Т03067 Асимметрия тела. Сколиоз. Спинальный болевой синдром / В.В. Сердюк. — 392 с. 420,00

Т03038 Блокады в травматологии и ортопедии / С.Н. Куценко, Т.В. Войно-Ясенецкая, Л.Л. Полищук, Д.А. Митю-

нин. — 104 с.

68,00

Т03014 Болезнь Педжета / С.С. Родионова. — 56 с. 58,00

Т03076 Болезнь Эрлахера-Блаунта / Е. П. Кузнечихин, Е. А. Бабин. — 216 с. 149,00

Т03082 Внутрисуставное и периартикулярное введение кортикостероидных препаратов. Методические реко-

мендации / Аникин С.Г. 

28,00

Т03070 Врожденные пороки развития костей голени у детей / А.Г. Баиндурашвили, Л.Ф. Каримова. — 207 с. 155,00

Т03071 Врожденный вывих бедра у детей грудного возраста / А.Г. Баиндурашвили, Л.Ф. Каримова. — 95 с. 93,00

Т03047 Дегенеративно-дистрофічні ураження крижово-куприкового сполучення / В.Я. Фіщенко, А.Т. Сташевич, 

А.В. Шевчук. — 72 с.

30,00

Т03051 Деформирующий артроз коленного сустава: руководство / Зоря В.И., Лазишвили Г.Д., Шпаков-

ский Д.Е. — 320 с.

297,00

Т03008 Диагностика и криохирургия костных кист / Н.П. Демичев. 48,00

Т03032 Диагностика и лечение брахиоплексопатий: учебное пособие / К.К. Морозов, И.И.Лосев, 

Н.В.Пирогова. — 64 с.

55,00

Т03037 Довідник нейроортопедичних проявів патології хребта / А.Т. Сташкевич. — 140 с. 30,00

Т03053 Дорожно-транспортные травмы: руководство для врачей / Соколов В.А. — 176 с. 75,00

Т03033 Жировая эмболия: клиническая физиология, диагностика и интенсивная терапия (2-е изд., испр. 

и доп.) / Е.М. Шифман. — 32 с.

25,00

Т03083 Заболевания межпозвонковых дисков / Кремер Ю. 1512,00

Т03015 Закрытые травмы конечностей / Г.П. Котельников. — 496 с. 304,00

Т03042 Захворювання опорно-рухового апарату та прилеглих структур у профпатології / В.С. Ткачишин. — 

120 с.

80,00

Т03062 Избранные лекции по ортопедии и травматологии / В.Ф. Прозоровский. — 336 с. 240,00

Т03065 Клиническое исследование костей, суставов и мышц / Букуп К. — 352 с. 329,00

Т03058 Колінний суглоб (променева анатомія, методи дослідження, променева діагностика захворювань 

і травматичних ушкоджень) / М.І. Спузяк, О.П. Шармазанова, Р.Я. Абдуллаєв та ін. — 208 с.

120,00

Т03007 Лечение открытых переломов и вывихов фаланг пальцев кисти, осложненных гнойно-воспалительным 

процессом / М.С. Чадаев. — 88 с.

61,00

Т03009 Лимфатическая терапия в травматологии / Г.М. Кавалерский. 42,00
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Т03079 Маски остеохондроза / Баженов В.Н. — 208 с. 166,00

Т03081 Методы оценки воспалительной активности и эффективности терапии при спондилоартритах: учебное 

пособие / Годзенко А.А., Корсакова Ю.Л., Бадокин В.В. — 48 с.

126,00

Т03010 Микрохирургические реплантации фрагментов кисти / М.С. Богомолов. 64,00

Т03001 Мінеральний гомеостаз у генезі хвороби Легг-Кальве-Пертеса /Т.Я.Усікова, О.І. Кравченко, Ф.В. Кли-

мовицький. — 176 с.

30,00

Т03080 Множественные и сочетанные ранения шеи, груди, живота / Абакумов М. 882,00

Т03024 Нарушения опорно-двигательного аппарата у детей: диагностика, профилактика и коррекция: Учебное 

пособие / Н.Л. Черная и др. — 160 с.

25,00

Т03066 Невідкладна допомога при травмах: Навчальний посібник для лікарів-інтернів хірургічного профілю / 

За заг. ред. В.О.Бабоші, В.Г.Климовицького, Г.В.Лобанова. — 288 с.

100,00

Т03025 Неоперативная хирургическая техника: учеб.пособие / Н.В. Барыкина. — 192 с. 25,00

Т03016 Неотложная нейротравматология: руководство / А.Н. Кондратьев. — 192 с. 111,00

Т03077 Неотложная травматология и ортопедия / Саймон. — 680 с. 583,00

Т03057 Огнестрельные переломы плоских костей / Пиголкин Ю.И. 62,00

Т03005 Оперативная ортопедия. Руководство для врачей. Изд. 3-е, перераб. и доп. / И.А. Мовшович. — 448 с. 277,00

Т03050 Ортопедия: национальное руководство / Под ред. С.П. Миронова, Г.П. Котельникова. — 832 с. 825,00

Т03004 Основы чрезкостного остеосинтеза аппаратом Г.А. Илизарова: Монография / Л.Н.Соломин. — 544 с. 370,00

Т03017 Остеоартроз: руководство / Г.П. Котельников. — 208 с. 164,00

Т03003 Остеология. Учебное пособие.— 3-е изд. / И.В. Гайворонский. — 60 с. 25,00

Т03018 Остеопороз. Диагностика, профилактика и лечение: клинические рекомендации (2-е изд., пер. и доп.) / 

Под ред. Л.И. Беневоленской, О.М. Лесняк. — 272 с.

175,00

Т03044 Остеопороз. Диагностика, профилактика и лечение: клинические рекомендации (2-е изд., пер. и доп.) / 

Под ред. Л.И. Беневоленской, О.М. Лесняк. — 272 с.

275,00

Т03049 Патологія опорно-рухового апарату при хворобі Реклінгаузена / Ю.М. Гук, А.П. Крись-Пугач, В.Я. Фіщен-

ко. — 184 с.

44,00

Т03054 Первая помощь при травмах и заболеваниях: учебное пособие / Демичев С.В. — 160 с. 97,00

Т03006 Переломы и вывихи. Атлас рентгенограмм / Э.Я. Дубров. — 216 с. 103,00

Т03046 Післятравматичні гематоми м’яких тканин нижніх кінцівок (діагностика, лікування і профілактика 

ускладнень) / За ред. О.А Бур’янова, Ю.О. Ярмолюка. — 104 с.

122,00

Т03034 Повреждения брюшной стенки: Монография / А.И. Цибик, С.В.Кириллов. — 104 с. 45,00

Т03060 Повреждения локтевого сустава: руководство / Зоря В.И., Бабовников А.В. — 464 с. 303,00

Т03039 Повреждения таза и переломы вертлужной впадины / Л.Н. Анкин, Н.Л. Анкин. — 216 с. 90,00

Т03052 Политравма. Руководство для врачей. В 2 томах (2-е изд., перераб. и доп.) / Под общей редакцией 

В.В. Бойко, П.Н. Замятина. — 1328 с.

672,00

Т03087 Практическое руководство по амбулаторной ортопедии детского возраста / Под ред. 

В.М.Крестьяшина. — 232 с.

363,00

Т03002 Практическое руководство по травматологии для фельдшеров / Н.В.Барыкина, А.Б.Карабухин; под 

общ. ред. Б.В.Карабухина. — 480 с.

81,00

Т03055 Реабилитация в травматологии: руководство / Епифанов В.А., Епифанов А.В. — 336 с. 225,00
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Т03027 Реабилитация посттравматических больных / О.П. Семенова. — 240 с. 33,00

Т03072 Руководство по артроскопической хирургии. Т.1 / Штробель Михаэль. — 672 с. 1972,00

Т03073 Руководство по артроскопической хирургии. Т.2 / Штробель Михаэль. — 344 с. 992,00

Т03023 Секреты голеностопного сустава и стопы / Л.Б. Харклесс, К. Фелдер-Джонсон. — 320 с. 190,00

Т03035 Семейная реабилитация взрослых больных и инвалидов: пособие / А.П. Ефимов. — 180 с. 55,00

Т03036 Синовиальные ганглии конечностей / В.М. Демьянчук, Е.И.Игнатьев. — 184 с. 91,00

Т03019 Сколиоз / М.Т. Сампиев. — 144 с. 105,00

Т03075 Современный остеосинтез / А.Ю.Набоков. — 400 с. 80,00

Т03012 Спинальная травма в свете диагностических изображений / В.Н. Кассар-Пулличино. — 364 с. 616,00

Т03061 Справочник ортопеда / Под ред. Н.А. Коржа, В.А. Радченко. — 378 с. 99,00

Т03031 Справочник травматолога. Справочник врача / Под ред. Корж Н.А. — 494 с. 108,00

Т03068 Техника и принципы хирургического лечения заболеваний поясничного и грудного отделов позвоноч-

ника +CD / Басков А.В., Борщенко И.А. — 112 с.

115,00

Т03084 Травма, том 1 / Феличано Д.В. 980,00

Т03085 Травма, том 2 / Феличано Д.В. 1120,00

Т03045 Травма спинного мозга: клеточные технологии в лечении и реабилитации / А.С. Брюховецкий. 142,00

Т03059 Травматическая болезнь / Котельников Г.П., Труханова И.Г. — 272 с. 204,00

Т03028 Травматология для медицинских колледжей (2-е изд., доп. и перераб. ) / Н.В. Барыкина. — 320 с. 50,00

Т03040 Травматология и ортопедия. Пособие для практических занятий / Под редакцией А.А. Бурьянова. — 

128 с.

55,00

Т03029 Травматология и ортопедия: конспект лекций / М.А. Колесникова. — 320 с. 41,00

Т03056 Травматология и ортопедия: учебник (3-е изд., перераб. и доп.) / Корнилов Н.В., Грязнухин Э.Г., Шапи-

ро К.И. и др. — 952 с.

545,00

Т03021 Травматология и ортопедия: учебник (книга + CD-диск). Гриф УМО / Г.П. Котельников, С.П. Миронов, 

В.Ф. Мирошниченко. — 400 с.

307,00

Т03013 Травматология. Европейские стандарты / Л.Н. Анкин, Н.Л.Анкин. — 496 с. 140,00

Т03064 Травматология: национальное руководство (2-е изд., перераб. и доп.) / Под ред. Г.П. Котельникова. — 

1104 с.

1114,00

Т03041 Травматологія і ортопедія. Посібник для практичних занять / За ред. О.А. Бур’янова. — 136 с. 55,00

Т03020 Травмы кисти / И.Ю. Клюквин. — 192 с. 242,00

Т03030 У вашего ребенка сколиоз: рекомендации врача по ЛФК / Е.Е. Вороная, М.С.Зазьян. — 160 с. 37,00

Т03078 Хирургическая патология верхней конечности у детей / Кузнечихин Е. — 840 с. 479,00

Т03086 Хирургия кисти / Уорик Д. 962,00

Т03069 Эндопротезирование тазобедренного сустава. Основы и практика: руководство / Загородний Н.В. — 

704 с.

1411,00

Т03022 Я заменил суставы. Жизнь до и после (Опыт эндопротезирования в Германии) / Ю.И.Юрченко. — 128 с. 100,00

Весь ассортимент магазина медицинской книги БУКВАМЕД 

на сайте: http://bookvamed.com.ua
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АНКЕТА ЧИТАТЕЛЯ

1. Ф.И.О. ______________________________________________________________________________________________

Адрес  ________________________________________________________________________________________________

Место работы  ________________________________________________________________________________________

Должность __________________________________________________ телефон_________________________________

Категория _____________________________________     Ученая степень _____________________________________

2. Ваша оценка этого номера по пятибалльной шкале 
(где 1 — совсем не понравился, а 5 — очень понравился).   

3. Укажите названия, авторов и номера страниц материалов, особенно заинтересовавших Вас в этом 
номере, и почему?

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

4. Какие статьи не понравились или не привлекли Ваше внимание? Если возможно, укажите название 
статьи. Будем признательны, если укажете причину. 

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

5. О чем бы Вам хотелось прочитать в следующих номерах журнала «Боль. Суставы. Позвоночник»?

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Примечание: анкеты читателей анализируются, но не публикуются! 

Дорогие коллеги!
Спасибо вам за отзывы о работе нашего журнала. 

Просим заполнить анкету и отправить в редакцию по адресу: 
Украина, 04107, г. Киев, а/я 74, 

редакция журнала «Боль. Суставы. Позвоночник». 
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