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Congresses, Symposiums, Schools

ЗАХВОРЮВАННЯ КІСТКОВОМ’ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ 
ТА ВІК: ДЕЯКІ ОСНОВНІ АСПЕКТИ 
(огляд симпозіуму)
BONE AND JOINT DISEASES AND AGE: PRINCIPAL 
STUDY OUTLINES (The symposium review)

На початку травня 2015 року у культурному центрі України, м. Львові, відбувся Міжнародний симпозіум «Захворювання 
кістково-м’язової системи та вік», що був організований Українською асоціацією остеопорозу, Австрійським товариством дослі-
джень кісток і мінеральної щільності кісткової тканини та Словацьким товариством остеопорозу й метаболічних захворювань 
кісток. Підтримку в організації цього важливого наукового заходу надало Європейське товариство з клінічних та економічних 
аспектів остеопорозу, остеоартриту й м’язово-скелетних захворювань (ESCEO). Треба зазначити, що така масштабна наукова 
подія на тему захворювань кістково-м’язової системи з такою кількістю іноземних лекторів та міжнародним організаційним 
комітетом відбулася в Україні вперше.
На церемонії відкриття симпозіуму був прочитаний вітальний лист від президента Європейського товариства з клінічних та 
економічних аспектів остеопорозу, остеоартриту і м’язово-скелетних захворювань (ESCEO), професора Jean-Yves Reginster: «Ця 
зустріч є визначною подією, тому що вона демонструє бачення того, що буде в найближчі роки основним тягарем для всіх роз-
винених країн: це старіння та його вплив на кістки, суглоби і м’язи... Я переконаний, що якість презентацій разом із взаємодією 
між аудиторією і спікерами прокладе шлях для забезпечення вирішення існуючих і майбутніх проблем. Від імені ESCEO я бажаю 
вам чудового симпозіуму, і я також хотів би скористатися цією нагодою, щоб ще раз подякувати професору Владиславу Пово-
рознюку за його постійну відданість боротьбі із захворюваннями кістково-м’язової системи і покращанню якості життя людей».
У своїй вітальній промові президент Української асоціації остеопорозу, д.м.н., професор Владислав Володимирович Повороз-
нюк зазначив, що проведення даного симпозіуму є надзвичайно важливим як для української медичної спільноти, так і для 
України в цілому. Від імені членів Української асоціації остеопорозу проф. В.В. Поворознюк висловив подяку за допомогу в орга-
нізації та за участь у цьому заході всім провідним вченим із країн Європи, які приїхали до Львова як гості та лектори симпозіуму.
Професор Heinrich Resch, офіційний представник Австрійського товариства досліджень кісток і мінеральної щільності кісткової 
тканини, зазначив, що ідея організувати австрійсько-український медичний симпозіум із захворювань кістково-м’язової систе-
ми тут, в українському місті Львові, обговорювалася між ним та професором В.В. Поворознюком кілька років. І тепер з гордістю 
можна сказати, що ця ідея стала реальністю. Професор H. Resch висловив сподівання, що такі наукові зустрічі у Львові стануть 
традицією, а також прочитав вітального листа від президента Словацького товариства остеопорозу й метаболічних захворю-
вань кісток, професора Juraj Payer, який не зміг особисто взяти участь у симпозіумі, але з великим задоволенням передав вітан-
ня всім учасникам і висловив надію, що проведення цього наукового заходу стане традицією і наступного разу словацькі колеги 
також будуть мати змогу відвідати його.

At the beginning of May 2015, the International Symposium «Bone and Joint Diseases and Age» was held in the beautiful Ukrainian city 
of Lviv. The event was co-organized by the Ukrainian Association of Osteoporosis, the Austrian Society of Bone and Mineral Research, 
and the Slovak Society for Osteoporosis and Metabolic Bone Diseases under the aegis of the European Society for Clinical and Economic 
Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases. It must be said that Ukraine had witnessed the scientifi c event of 
such a scope centered on the problems of bone and joint diseases, featuring a staggering number of lecturers from abroad and hosted 
by the international committee for the fi rst time. 
On the opening ceremony, the welcoming letter from Professor Jean-Yves Reginster, President of the European Society for Clinical and 
Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (ESCEO), was read. Prof. Reginster was quoted as say-
ing: «This meeting is a prime event in the sense that it has a vision of what will become, in the coming years, the major burden for all 
developed countries: aging and its consequences on bones, joints and muscles… I am convinced that the quality of the presentations, 
together with the interaction between the audience and the speakers, will pave the way to provide solutions for our actual and future 
suff erers. On behalf of ESCEO, I wish you a wonderful Congress and I would like also to take this opportunity to thank, once again, Pro-
fessor Vladyslav Povoroznyuk for his permanent commitment to fi ght musculoskeletal diseases and to improve the well-being of our 
population». 
In his welcoming speech, Professor Vladyslav Povoroznyuk, President of the Ukrainian Association of Osteoporosis noted that the event 
was very important for the Ukrainian physicians and scientists, and for country as a whole. On behalf of the members of the Ukrainian 
Association of Osteoporosis, Prof. Povoroznyuk expressed his gratitude to the eight leading scholars from six European countries for 
their assistance and attendance as well as for their presentations. 
Professor Heinrich Resch, the offi  cial representative of the Austrian Society of Bone and Mineral Research, reminded everyone that the 
idea of organizing the Austrian — Ukrainian medical symposium of bone and joint diseases there, in the Ukrainian city of Lviv, had been 
discussed for several years by him and Prof. Povoroznyuk. At last they were honored to admit that the idea had become a reality. Profes-
sor Resch expressed his hope that similar scientifi c meetings in Lviv would become a tradition. Prof. Resch proceeded to read the letter 
from Professor Juraj Payer, President of the Slovak Society for Osteoporosis and Metabolic Bone Diseases, absent from the meeting, 
who nevertheless with a great pleasure wrote the greetings to all the participants and mentioned his hopes that the Slovak colleagues 
would have a chance to follow the tradition and to host their own symposium in future. 
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Наукова програма симпозіуму розпочалася лекці-

єю «Захворювання кістково-м’язової системи та вік» 

д.м.н., професора Владислава Володимировича Пово-
рознюка (Київ, Україна). Професор В.В. Поворознюк 

зазначив, що в Україні, як і в усьому світі, існує про-

блема старіння населення. Середній вік настання мено-

паузи в українських жінок — 47 років. Саме починаю-

чи з цього віку в них реєструється прогресуюча втрата 

кісткової маси. У чоловіків в Україні прогресуюча втра-

та кісткової маси реєструється у віці 70 років і більше. 

Старіння є гетерохронним процесом, але в жінок у по-

стменопаузі воно однаково прогресує у всіх частинах 

скелета, що призводить до втрати кісткової тканини. У 

віці до 65 років частота остеопоротичних переломів у жі-

нок нижча порівняно з чоловіками, але після 65 років їх 

частота зростає. При цьому тільки 25 % остеопоротич-

них переломів проявляються клінічно. З віком у жінок 

збільшується частота переломів проксимального відді-

лу стегнової кістки, хребців і дистального відділу перед-

пліччя; у чоловіків — частота переломів проксимально-

го відділу стегнової кістки і переломів дистального від-

ділу передпліччя. У всьому світі 20 % пацієнтів з перело-

мом шийки стегна помирають протягом першого року, і 

тільки 30 % повертаються до нормального життя, всі ін-

ші потребують сторонньої допомоги. В Україні ситуація 

майже не відрізняється: 19,5 % пацієнтів, які мають пе-

реломи шийки стегнової кістки, помирають протягом 2 

років з моменту перелому; 47 % з них помирають протя-

гом перших 6 місяців, а 12 % — у період з 6 до 12 місяців 

з моменту перелому. 

Останніми роками запроваджуються нові методи діа-

гностики остеопорозу, наприклад визначення показника 

якості кісткової тканини (Trabecular Bone Score, TBS). Ви-

користання TBS дозволяє не тільки діагностувати остео-

пороз, але й прогнозувати переломи. TBS є більш чутли-

вим методом, ніж визначення мінеральної щільності кіст-

кової тканини (МЩКТ), але більш інформативним є ви-

користання обох цих методів. 

Також все більше уваги приділяється вивченню сарко-

пенії. На даний час в Україні створено базу даних пацієн-

тів із саркопенією. Встановлено, що частота пресаркопенії 

серед українських жінок віком понад 65 років становить 

10 % (у разі виключення жінок з ожирінням), поширеність 

саркопенії серед жінок 65–89 років становить 6,8 % (По-

ворознюк В.В., Дзерович Н.І., 2013). Отже, саркопенія є 

геріатричним синдромом, що знижує фізичну активність і 

якість життя людей літнього і старечого віку.

Ще однією проблемою, що потребує подальших дослі-

джень, є гіперурикемія. Рівень сечової кислоти збільшу-

ється з віком.  Найбільша частота гіперурикемії була вияв-

лена у жінок 75–79 років (30,8 %) та у чоловіків 60–74 ро-

ків (34,7 %) (Поворознюк В.В., Дубецька Г.І., 2014). Осно-

вними причинами зростання числа випадків гіперурике-

мії (подагри) є: збільшення тривалості життя, підвищен-

ня рівня захворювань нирок, часте використання діурети-

ків, епідемія ожиріння, збільшення споживання продуктів 

харчування з високим рівнем пуринів.

Питання дефіциту та недостатності вітаміну D акту-

альні для багатьох країн світу. Україна не є винятком. 

Під час вивчення статусу вітаміну D в українській попу-

The scientific program of the symposium start-

ed with the lecture «Bone and joint diseases and 

age» by Professor Vladyslav Povoroznyuk (Kyiv, 
Ukraine). Prof. Povoroznyuk paid attention to the 

problem of aging population, shared by Ukraine and 

all the other countries of the world. The average age 

of menopause onset typical of the Ukrainian wo-

men was 47 years. At that point onwards, the pro-

gressive loss of bone mass was registered. The same 

tendency was observed in the Ukrainian men aged 

70 years and older.  Aging was heterochronic, but in 

postmenopausal women it began progressing in all 

the skeleton sites and led to the bone loss. Before the 

age of 65 years, the frequency of fractures in wom-

en was lower in comparison with men; however, in 

those of 65 years and older the frequency of frac-

tures increased. It was estimated that only 25 % of 

fractures were clinically manifested. Over the years, 

in women the frequency of proximal hip fractures, 

vertebral fractures and distal forearm fractures in-

creased with the same characteristic of the frequen-

cy of proximal hip fractures and distal forearm frac-

tures in men. In the recent years we had witnessed 

the advent of new methods of osteoporosis diagnos-

tics, among those the trabecular bone score (TBS). 

TBS was used not only to diagnose osteoporosis but 

also to predict fractures. TBS had a greater sensi-

tivity in comparison with the bone mineral density 

(BMD); however, the clinicians advised to use them 

both in conjunction. All over the world, 20 % of pa-

tients died during the first year after the hip fracture, 

and only 30 % of patients returned to their normal 

life, the rest requiring permanent care. Similar fig-

ures in Ukraine: 19.5% patients died during 2 years 

after the hip fracture; 47 % of them died during first 

6 months after the fracture and 12 % died during 

first 6–12 months.

One of the problems recently in the limelight of 

medical attention was sarcopenia. The current refe-

rence database of patients with sarcopenia was es-

tablished in Ukraine. It was estimated that the fre-

quency of pre-sarcopenia among women of 65 y.o. 

and older was 10 % (women with obesity excluded). 

The prevalence of sarcopenia in Ukraine among 

women of 65–89 y.o. was 6.8 % (Povoroznyuk V., 

Dzerovych N., 2013). Sarcopenia was a geriatric 

syndrome reducing physical capacity and quality of 

life in the elderly and senile age.

Another problem that needed further investiga-

tion was hyperuricemia. It was estimated that the le-

vel of uric acid increased depending on the age in 

men and women. The highest frequency of hyperuri-

cemia was demonstrated in women aged 75–79 years 

(30.8 %) and in men aged 60–74 years (34.7 %) (Po-

voroznyuk V., Dubetska G., 2014). Principal factors 

contributing to the increase of hyperuricemia (gout) 

are: the increased life expectancy, increased occur-

rence of kidney diseases, frequent use of diuretics, 

epidemics of obesity, increased consumption of food 

containing high levels of purines. 
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ляції  (Поворознюк В.В., Балацька Н.І., 2012–2014) бу-

ло встановлено, що 81,8 % дорослого населення має де-

фіцит вітаміну D, частота недостатності вітаміну D стано-

вить 13,6 %, і тільки в 4,6 % дорослого населення України 

визначено нормальний рівень вітаміну D. Аналіз 25(OH)D 

в різних вікових групах показав, що в осіб молодого ві-

ку рівень 25(OH)D значно вищий (41,16 ± 2,53 нмоль/л) 

порівняно з особами 35–44 років (Р < 0,01), 60–74 років 

(Р < 0,05) і 75 років і старше (р < 0,05). Більшість випадків 

дефіциту вітаміну D має місце в осіб віком понад 75 років 

(84,3 %). Факторами ризику дефіциту вітаміну D у насе-

лення України є жіноча стать, вік, ожиріння, дефіцит маси 

тіла, зимовий період, проживання в екологічно несприят-

ливих регіонах та ін.

Статистичні дані щодо поширеності захворювань 

кістково-м’язової системи та ключові положення лікуван-

ня навів у своїй лекції професор Heinrich Resch (Відень, 
Австрія). До захворювань кістково-м’язової системи від-

носять патологію суглобів, остеопороз, біль у спині та ске-

летні травми. Їх частка в структурі неінфекційних захво-

рювань у Європі становить понад 3/4. В останнє десяти-

ліття кількість людей з вищевказаними захворюваннями 

збільшилася на 25 %; 1 з 4 дорослих у всьому світі страж-

дає від патології опорно-рухового апарату. Захворювання 

суглобів, такі як остеоартрит (ОА) і ревматоїдний артрит 

(РА), є головними причинами інвалідності й становлять 

половину всіх хронічних захворювань в осіб віком понад 

65 років. Немає чітких даних щодо етіології дегенератив-

них захворювань суглобів, але до чинників, що сприяють 

їх розвитку, належать генетичні фактори, ожиріння, за-

пальні процеси, цукровий діабет, імунна відповідь, вік. 

Основними фармакологічними засобами лікування ОА 

є топічні та системні нестероїдні протизапальні препарати 

(НПЗП), парацетамол, симптоматичні препарати сповіль-

неної дії (діацерин), опіоїди, внутрішньосуглобові ін’єкції 

гіалуронової кислоти. Основними цілями лікування є від-

новлення пошкодженої хрящової тканини на ранній ста-

дії, стимуляція кісткового мозку, кістково-хрящова транс-

плантація.

Основними фармакологічними засобами лікування РА 

є препарати, що полегшують симптоми (НПЗП), і препа-

рати, що уповільнюють активність захворювання (корти-

костероїди, хворобомодифікуючі протиревматичні препа-

рати (метотрексат, сульфасалазин, азатіоприн тощо)), біо-

логічні препарати (інфліксимаб, ритуксимаб, абатацепт 

тощо), інгібітори Janus-кіназ (шляхів, що залучені до реа-

лізації імунної відповіді організму).

На остеопороз хворіють близько 75 мільйонів людей в 

Європі. У всьому світі кожні 3 секунди стається новий ви-

падок остеопоротичного перелому. 1 з 2 жінок і 1 з 5 чо-

ловіків віком понад 50 років мають ризик виникнення ос-

теопоротичного перелому. Щорічна кількість переломів 

стегна серед населення Австрії віком понад 50 років зрос-

тає щороку. Погляди на лікування остеопорозу постійно 

змінювались від замісної гормональної терапії у 80-х ро-

ках XX сторіччя до використання кальцитоніну, перораль-

них бісфосфонатів і ралоксифену в 90-х роках XX сторіч-

чя, від терипаратіду до стронцію ранелату і бісфосфонатів 

IV покоління на початку першого десятиріччя XXI століт-

тя та до деносумабу у 2010 році. У даний час проводяться 

The Vitamin D status was investigated in the 

Ukrainian population (Povoroznyuk V., Balats-

ka N., 2012–2014). It was estimated that 81.8 % 

of adult population suffered from Vit. D defi-

ciency; the frequency of Vit. D insufficiency was 

13.6 %; only 4.6 % of the adult Ukrainian popula-

tion had a normal Vit. D status. Analysis of vari-

ous age groups showed that the significantly higher 

25 (OH) D levels (41.16 ± 2.53 nmol/L) were re-

corded in young people compared with people of 

35–44 y.o. (p < 0.01), 60–74 y.o. (p < 0.05) and 

75 y.o. and over (p < 0.05). Most cases of vitamin 

D deficiency were diagnosed in the group of peo-

ple aged over 75 years (84.3 %). Risk factors for 

Vit. D deficiency among the population of Ukraine 

were the female gender, age, obesity, insufficient 

weight, it also increased in the winter time. 

The statistical data on the prevalence of muscu-

loskeletal diseases and treatment of bone and joint 

diseases were presented in the lecture of Professor 

Heinrich Resch (Wien, Austria). Musculoskeletal 

disorders included join diseases, osteoporosis, back 

pain and skeletal trauma, and accounted for over 

three quarters of the burden of non-communicable 

diseases in Europe. During the recent decade, the 

number of people suffering from those disorders in-

creased by 25 % and affected 1 of 4 adults world-

wide. Joint diseases such as osteoarthritis (OA) and 

rheumatoid arthritis (RA) were the leading causes 

of disability and half of all the chronic conditions 

over the age of 65. 

The exact etiology of degenenerative joint diseas-

es was unclear, but genetics, obesity, inflammation, 

diabetes, immunoresponse, and ageing were consid-

ered the predisposing factors. The main pharmaco-

logical therapeutic options were topical and system-

ic Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), 

paracetamol, symptomatic slow acting drugs for OA 

(Diacerin), opioids, intraarticular injections of hyal-

uronic acids. The main aims of treatment were restora-

tion of damaged cartilage at an early stage, bone mar-

row stimulation, osteochondral transfer. 

The main therapeutic options in case of RA were 

drugs that eased the symptoms (NSAIDs) and drugs 

that slowed the disease activity (corticosteroids, dis-

ease-modifying antireumatic drugs (DMARDs — 

methotrexate, sulfasalazine, azathioprine etc.)), bi-

ologics (infliximab, rituximab, abatacept etc.), in-

hibitors of Janus kinase, the pathways responsible 

for the body’s immune response.

About 75 millions of people in Europe suffered 

from osteoporosis. Globally, every 3 seconds a new 

osteoporosis related fracture happened. World-

wide, 1 out of 2 females and 1 out of 5 males above 

50 y.o. had to expect an osteoporosis-related frac-

ture. Number of annual hip fractures in the Aus-

trian population aged above 50 y.o. increased from 

year to year. The milestones in osteoporosis thera-

py changed from hormone replacement therapy in 

1980-s to calcitonin, oral bisphosphonates and ra-
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дослідження з вивчення ефектів препаратів антисклерос-

тинових антитіл та інгібіторів катепсину К (оданакатиб) у 

лікуванні остеопорозу.

Закінчуючи лекцію, професор Heinrich Resch підкреслив, 

що ключовими в питанні лікування захворювань кістково-

м’язової системи є інформованість, комплайєнс, опора на 

дані медичних досліджень ефективності препаратів та еко-

номічне обґрунтування призначеного лікування.

Генетичні фактори ризику та епідеміологія 
остеопорозу

Лекція директора ДУ «Інститут геронтології імені 
Д.Ф. Чеботарьова» НАМН України, академіка НАМН 
України, д.м.н., професора Владислава Володимировича 
Безрукова (Київ, Україна) була присвячена деяким гене-

тичним факторам ризику розвитку остеопорозу. Встанов-

лено, що тривалість життя людини залежить на 20 % від 

генетичних факторів, і останніми роками проводиться все 

більше досліджень з вивчення впливу генетичних факто-

рів на остеопороз та інші захворювання.

Академік В.В. Безруков розповів, що на базі ДУ «Ін-

ститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН Украї-

ни» вивчаються генетичні фактори ризику хвороби Альц-

геймера, хвороби Паркінсона, захворювань імунної, ендо-

кринної, серцево-судинної систем. Також є результати до-

сліджень впливу генетичних факторів на розвиток остео-

порозу, остеоартриту, болю в нижній ділянці спини. Ака-

демік В.В. Безруков продемонстрував результати дослі-

дження з визначення частоти алелей генів — регуляторів 

кісткового метаболізму у хворих на остеопороз. Метою ро-

боти було вивчення впливу поліморфізму конкретних ге-

нів на ризик розвитку цього захворювання. Встановлено, 

що поліморфізм гена колагену I типу (збільшення частоти 

G-алелі) збільшує ризик остеопорозу у 2,8 раза, полімор-

фізм гена рецептору вітаміну D – VDR 60890 А/G збіль-

шує ризик остеопорозу в 3,2 раза, а поліморфізм 764 T/G 

гена ER не впливає на ризик остеопорозу. Дослідження 

тривають.

Деякі епідеміологічні аспекти старіння й остеопорозу 

були висвітлені в доповіді президента Румунської асоці-
ації профілактики остеопорозу, професора Andrea Ildiko 
Gasparik (Румунія). Професор А.І. Gasparik зазначила, що 

в наш час виживають 2/3 всіх людей, які досягли віку що-

найменше 65 років. З одного боку, це означає, що люд-

ство перемагає в боротьбі за тривалість життя, але, з іншо-

го боку, ми маємо все більший тягар проблеми старіння 

населення — «менше число людей буде дбати про більшу 

кількість людей» (під час доповіді це було продемонстро-

вано на прикладі українських демографічних даних). Вод-

ночас старіння не є хворобою, це фактор підвищення рів-

ня майже всіх хронічних захворювань у людей віком по-

над 65 років, серед яких артрит і остеопороз. На сьогодні 

на остео пороз хворіють понад 200 мільйонів осіб у всьому 

світі. Поширеність цього захворювання вища в жінок по-

рівняно з чоловіками та в представників білої раси порів-

няно з представниками чорної раси. Має місце тенденція 

до істотного збільшення числа переломів стегна через ви-

щевказані демографічні зміни. Прогнозується, що до 2050 

року число цих переломів зросте на 240 % у жінок та на 

320 % у чоловіків.

loxifene in 1990-s, from teriparatide in early  2000-s 

to strontium ranelate and IV bisphosphonates in the 

middle of 2000-s and to the denosumab in 2010. 

Now there were a lot of trials investigating the ef-

fects of anti-sclerostine and cathepsine K inhibitors 

(odanacatib) in treatment of osteoporosis. 

The main points in musculoskeletal disorders 

treatment were awareness, compliance, data of 

medical researchers on the efficacy and economic 

justification.

Genetic risk factors: 
epidemiology of osteoporosis

Professor Vladyslav Bezrukov, head of the In-
stitute of Gerontology named after D.F. Che-
botarev NAMS of Ukraine (Kyiv, Ukraine) high-

lighted the genetic factors of osteoporosis. He noted 

that the human life span depended from the genetic 

factors by 20 %. Recently there had been more and 

more trials of the influence of genetic factors on os-

teoporosis and another diseases.

Studies of genetic risk factors for Alzheimer’s 

disease, Parkinson's disease, diseases of the im-

mune, endocrine and cardiovascular systems as 

well as researches of the influence of genetic factors 

on the development of osteoporosis, osteoarthritis 

and low back pain are conducted in the Institute of 

Gerontology named after D.F. Chebotarev NAMS 

of Ukraine. Prof. V. Bezrukov presented the results 

of studying the frequency of alleles of bone metab-

olism genes-regulators in patients with osteoporo-

sis. The aim of the trial was to determine the in-

fluence of specific gene polymorphisms on the os-

teoporosis risk. Results showed that the Collagene 

type I (increase frequency of G-allele) gene poly-

morphism was proved to increase the osteoporosis 

risk by 2,8 times, while the Vit. D receptor — VDR 

60890 A/G polymorphism — by 3,2 times; howe-

ver, there were no changes in polymorphism of 764 

T/G gene ER. Researches continued.

Some epidemiological aspects of aging and osteo-

porosis were presented in the report of President of 
the Romanian Association for Osteoporosis Pre-
vention (ASPOR), Professor Andrea Ildiko Gas-
parik (Romania). Prof. Gasparik emphasized that 

2/3 of all people ever reaching the age of 65 were still 

living. On the one hand, it meant that the humanity 

won fight for the longevity, but on the other, it was 

a challenge to face the burden of an aging popula-

tion, as (illustrated by the Ukrainian demographic 

data) «a small group will care for a wide majority». 

At the same time, however, aging was not a disease, 

just a growing susceptibility to it — the prevalence 

of almost all chronic diseases increased after 65 y.o., 

and arthritis and osteoporosis among them. Nowa-

days over 200 million people worldwide had osteo-

porosis. The prevalence of it was higher in women 

vs men and in white vs black. The trend was that hip 

fractures would substantially increase due to the de-

mographic changes. It was predicted that by 2050 
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Переломи тіл хребців є найбільш поширеними остеопо-

ротичними переломами. Вони також є маркерами остео-

порозу та предикторами переломів у майбутньому, як і пе-

реломи дистального відділу передпліччя. В осіб віком по-

над 65 років число переломів тіл хребців і переломів стегна 

зростає майже однаково, як і рівень смертності через 5 ро-

ків після випадків вищевказаних переломів. 

Отже, профілактика захворювань, асоційованих з ві-

ком, у тому числі остеопорозу й остеопоротичних перело-

мів, має бути одною з головних цілей сучасної медицини. 

Потенційно ефективними засобами для її реалізації мо-

жуть бути спосіб життя, освіта та соціальна підтримка, але 

їх вплив на сьогодні є поки що недослідженим. 

Використання методу оцінки якості 
кіст кової тканини 
(Trabecular Bone Score, TBS)

Останніми роками метод оцінки якості кісткової тка-

нини (TBS) став новим стандартом у діагностиці остеопо-

розу. Його використанню присвятив свою доповідь про-
фесор Didier Hans (Лозанна, Швейцарія). Були наведені 

дані деяких клінічних досліджень та метааналізів, у яких 

підтверджений взаємозв’язок між рівнем значень TBS та 

ризиком переломів, а також однакова прогностична цін-

ність цього методу в чоловіків і жінок. Проф. D. Hans 

навів дані досліджень використання TBS як додатку до 

FRAX, що свідчать про покращання ідентифікації пере-

лому в поперековій ділянці хребта при поєднаному вико-

ристанні TBS та FRAX. Також до уваги слухачів були за-

пропоновані формули для розрахунку ймовірностей ви-

никнення переломів відповідно до TBS.

Інший аспект використання TBS полягає в його ролі 

при проведенні оцінки ефективності терапії: доведено, що 

препарати для лікування остеопорозу по-різному вплива-

ють на TBS (Krieg, 2013; Popp, 2013; Senn, 2014; Del Rio, 

2015). Наприклад, використання терипаратиду призво-

дить до підвищення показника TBS найбільшою мірою 

після 24 місяців лікування. Друге місце в градації ефектив-

ності згідно зі змінами величини TBS посідає деносумаб. 

Але майже не було змін показника ТBS при лікуванні біс-

фосфонатами.

На завершення лекції проф. D. Hans зазначив, що зараз 

іде процес включення TBS у деякі рекомендації з діагнос-

тики та лікування остеопорозу (настанови DVO, ESCEO, 

ISCD).

Деякі дослідження використання TBS в населення 

Португалії були висвітлені в лекції професора Mario Rui 
Mascarenhas (Лісабон, Португалія). Метою одного з них 

(Mascarenhas та співавт., 2012) було вивчення кореляції між 

якістю кісткової тканини за TBS та рівнями вітаміну D та 

інтактного ПТГ (іПТГ) у дорослих. У цьому дослідженні за 

участю 72 здорових дорослих осіб віком старше 60 років (39 

жінок у періоді постменопаузи і 33 чоловіки) не було вияв-

лено статистично значущої кореляції між МЩКТ та іПТГ, 

а також між МЩКТ та 25(OH)D, але був встановлений не-

гативний вплив старіння на якість кісткової тканини (за 

TBS). Також зроблено висновок, що рівень вітаміну D
3
 

впливає на якість кісткової тканини: виявилося, що жін-

ки в постменопаузі та чоловіки з низьким рівнем 25(ОН)D 

мають низький показник TBS і низьку якість кісткової тка-

its level would increase by 240 % in women and by 

320 % in men.

Vertebral fractures were among the most com-

mon osteoporosis fractures and they were also a 

good marker of osteoporosis and predictors of future 

fractures, the same as distal forearm fractures. After 

the age of 65, the growing rates of vertebral and hip 

fractures were similar, as well as excessive mortality 

5 years after the vertebral and hip fractures. The pre-

vention of aging-associated diseases, including os-

teoporosis and osteoporotic fractures must be one of 

the main goals in the modern healthcare. Lifestyle, 

education and social support factors were as yet un-

explored in terms of their efficiency.

Using Trabecular Bone Score 
During the recent years, the Trabecular Bone 

Score method (TBS) became a new standard in di-

agnosis of osteoporosis. It was the topic of Profes-
sor Didier Hans’s (Lausanne, Switzerland) lecture. 

Prof. Hans presented the results of some clinical tri-

als and meta-analyses that showed consistent associ-

ation between the TBS and fracture risk, as well as the 

similar predictive power of TBS in men and women. 

He also noted the value of TBS as an additive com-

ponent to FRAX and emphasized that an incremental 

improvement in fracture identification was seen by 

using lumbar spine TBS in combination with FRAX. 

Formulas for calculating of fracture probabilities ac-

cording to TBS were also presented in the lecture. 

Another aspect of TBS was in its indicating of treat-

ment effects — efficacious therapies for osteoporosis 

differed in the extent to which they influence the TBS 

(Krieg, 2013; Popp, 2013; Senn, 2014; Del Rio, 2015). 

For example, teriparatide induced the highest TBS 

changes after 24 months of treatment. Denosu mab 

took the second place in the gradation of efficacy in 

terms of the TBS changes. There were almost no TBS 

changes in cases of treatment with bisphosphonates.

In conclusion prof. Hans noted that TBS was in-

tegrated into the guidelines for the diagnostics and 

management of osteoporosis (the DVO guidelines, 

the ESCEO guidelines, the ISCD guidelines).

The TBS studies in the Portuguese population were 

presented in the lecture by Professor Mario Rui Mas-
carenhas (Lisboa, Portugal). The aim of one of those 

(Mascarenhaset al., 2012) was to correlate the bone 

quality, as assessed by the TBS, and the vitamin D and 

the intact PTH (iPTH) in adults. In that study with 

participation of 72 normal adults aged above 60 y.o. 

(39 post-menopau sal women and 33 men), no sig-

nificant correlation between BMD vs. iPTH and be-

tween BMD vs. 25(OH)D were detected. The nega-

tive aging influence on the bone quality was deter-

mined, according to the TBS. Vitamin D
3
 might play a 

role in determining the bone quality. Indeed, the men 

and post-menopausal women with a low 25(OH)D 

had a low TBS and worse bone quality. The next study 

(Mascarenhas, 2012) was devoted to the impact of an-

drogens on the bone quality in the normal adult men. 
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нини. В іншому дослідженні (Mascarenhas, 2012) вивчали 

вплив андрогенів на якість кісткової тканини у здорових 

дорослих чоловіків. Було встановлено, що здорові чолові-

ки з низьким рівнем загального тестостерону плазми мають 

тенденцію до зниження МЩКТ та якості кісткової ткани-

ни і, як результат, більш слабку міцність кісток. У ще одно-

му дослідженні (Mascarenhas, 2015) показаний вплив осте-

окальцину на якість кісткової тканини (за TBS): у здоро-

вих чоловіків з низьким рівнем остеокальцину в крові, як 

правило, є тенденція до зниження показника TBS на рів-

ні хребта. У дослідженні (Mascarenhas 2012) впливу чоло-

вічого гіпогонадизму на якість кісткової тканини (за TBS) 

було продемонстроване зниження як МЩКТ, так і якос-

ті кісткової тканини(за TBS). Отримані результати підтвер-

джують виражений негативний вплив на міцність кісток у 

чоловіків з гіпогонадизмом і підвищений ризик остеопоро-

тичних переломів у них. За даними минулорічного дослі-

дження (Mascarenhas, 2014) за участю постменопаузальних 

жінок з переломами та без них було встановлено значне 

зниження показника TBS у групі жінок з остеопоротични-

ми переломами. Проте було перекриття значень МЩКТ в 

обох групах, без чіткої диференціації жінок з і без перело-

мів. В іншому дослідженні (Mascarenhas, 2015) продемон-

строване значне зниження показника TBS у групах жінок з 

ожирінням і чоловіків з інсулінорезистентністю. Отже, ви-

значення показника TBS на рівні хребта може бути важли-

вим методом в оцінці якості кісткової тканини і визначен-

ня ризику вторинного остеопорозу в пацієнтів з ендокрин-

ними захворюваннями.

Вторинний остеопороз
У лекції професора Ana Paula Barbosa (Лісабон, Пор-

тугалія) висвітлювалася тема маси кісткової тканини та 

остео поротичних переломів у дорослих пацієнтів з гіпер-

тиреозом. Професор A.P. Barbosa зазначила, що потенцій-

ні ризики гіпертиреозу різноманітні й можуть змінюватись 

залежно від пацієнта, але ускладнення з боку серця та кіс-

ток є дуже схожими, особливо в людей літнього віку. Гі-

пертиреоз є важливою причиною вторинного остеопоро-

зу й фактором ризику переломів стегна в жінок. Крім того, 

остеопоротичні переломи асоціюються з ризиком перед-

часної смертності, особливо в людей літнього віку. У до-

рослому житті, після досягнення піку кісткової маси над-

лишок циркулюючих тиреоїдних гормонів може привес-

ти до збільшення кісткової резорбції або впливати безпо-

середньо на остеокласти й опосередковано на остеоблас-

ти. Процеси кісткового ремоделювання прискорюються, 

у той час як період формування кісткової тканини змен-

шується, що проявляється неповним заміщенням новими 

клітинами кісткової тканини та втратою мінералізації кіст-

кової тканини. Також в літературі описані гіперкальціємія, 

гіперкальціурія й негативний баланс кальцію в таких осіб. 

Недавні дослідження показали, що низький рівень тирео-

тропного гормону (ТТГ) може обумовити виникнення ос-

теопорозу й низькоенергетичних переломів. У старих і мо-

лодих португальських пацієнтів як чоловічої, так і жіночої 

статі з ендогенним гіпертиреозом спостерігалося значне 

зниження МЩКТ у декількох ділянках скелета, а також 

збільшення поширеності остеопорозу/низької МЩКТ. У 

молодих португальських чоловіків з гіпертиреозом вста-

It was determined that that the normal men with a 

low total testosterone plasma levels may tend to have 

both a diminished BMD and bone quality, and thus 

a weaker bone strength. Another study (Mascarenhas, 

2015) showed the role of osteocalcin (by TBS): nor-

mal men with a low osteocalcin blood level tended to 

have a reduced spine TBS. In the evaluation (Mascar-

enhas, 2012) of the impact of male hypogonadism on 

the bone quality (by TBS), the reduction in both BMD 

and bone quality were determined. The results suggest-

ed an important negative impact on the bone strength 

of hypogonadal men and increased osteoporotic frac-

ture risk. According to the data from a last-year study 

(Mascarenhas, 2014), the post-menopausal women 

with osteoporotic fractures had a significant reduction 

of TBS. Nevertheless, there was an overlap of BMD 

values in both groups, without a clear differentiation of 

women with and without osteoporotic fractures. In an-

other study (Mascarenhas, 2015) the significant reduc-

tion of TBS in the groups of women with obesity and in 

men with a resistance to insulin was determined. The 

spine TBS may be an important method of evaluating 

the bone quality and determining secondary osteopo-

rosis risk in the endocrine patients. 

Secondary osteoporosis
The lecture of Professor Ana Paula Barbosa (Lis-

boa, Portugal) focused on the bone mass and osteo-

porotic fractures in the hyperthyroid adults. Prof. Bar-

bosa noted that the potential risks of hyperthyroi dism 

were diverse and could vary from patient to patient, 

but heart and bone complications were re latively com-

mon, especially among the elderly. Hyperthyroi dism 

was an important cause of secondary osteoporosis and 

a risk factor for hip fracture in women. Moreover, 

those osteoporotic fractures were associated with a risk 

of precocious mortality, namely in the elderly. In the 

adult life, after the acquisition of the peak bone mass, 

the excess of circulating thyroid hormones could lead 

to an increase in bone resorption, either by acting di-

rectly on osteoclasts or indirectly on osteoblasts. Bone 

remodeling accelerated while the bone formation was 

decreased, originating an incomplete substitution with 

new bone cells and loss of mineralized bone. Hyper-

calcemia, hypercalciuria and a negative balance of cal-

cium were also described. Recent studies had shown 

that the low TSH levels, per se, could lead to osteopo-

rosis and fragility fractures. In the old and young Por-

tuguese patients with endo genous hyperthyroi dism, 

both men and women, significant decreases in the 

BMD in several skeletal regions and an increase in the 

prevalence of osteoporosis/low BMD were observed. 

In young Portuguese men with hyperthyroidism, the 

trend for an increased prevalence of osteoporotic ver-

tebral fractures was found.

Some aspects 
of osteoporosis therapy

The problem of monitoring osteoporosis treat-

ment was discussed in the lecture of Professor Vid-
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новлено тенденцію до збільшення поширеності остеопо-

ротичних вертебральних переломів.

Деякі питання лікування остеопорозу
Деякі питання моніторингу лікування остеопорозу об-

говорювалися в лекції професора Vidmantas Alekna (Віль-
нюс, Литва). Перш за все професор V. Alekna зазначив, які 

категорії населення потребують лікування. Це жінки в по-

стменопаузі й чоловіки віком 50 років і старше з перелома-

ми стегна або хребців (з клінічними проявами або діагнос-

тованими за допомогою методів візуалізації), з Т-критерієм 

 2,5 у ділянці шийки стегна, усього стегна або попереково-

го відділу хребта, низькою кістковою масою (Т-критерій від 

–1,0 до –2,5 у ділянці шийки стегна або в поперековому від-

ділі хребта) і 10-річною ймовірністю перелому стегна  3 % 

або великих остеопоротичних переломів  20 % за алгорит-

мом ВООЗ, адаптованим для США. Згідно з європейськими 

настановами з остеопорозу (2012), препаратами, що ефек-

тивно запобігають виникненню остеопоротичних перело-

мів у випадках  постменопаузального остеопорозу, є ален-

дронат, ризедронат, золедронова кислота, стронцію ране-

лат і деносумаб. Швидка оцінка відповіді на лікування про-

водиться за такими критеріями: відповідь на лікування роз-

цінюється як адекватна у разі відсутності перелому та від-

сутності зменшення МЩКТ більше ніж на 2 % LSC; мож-

лива неадекватна відповідь на лікування визначається у ра-

зі наявності перелому або зменшення МЩКТ більше ніж на 

2 % LSC; наявність перелому та зменшення МЩКТ більше 

ніж на 2 % LSC означає неадекватну відповідь на лікування. 

Загальні причини відсутності відповіді на терапію включа-

ють поганий комплайєнс, неадекватне надходження в ор-

ганізм кальцію та/або вітаміну D, мальабсорбцію, супут-

ні патологічні захворювання, вживання деяких лікарських 

засобів. Клінічними інструментами для моніторингу ліку-

вання є випадки переломів, зміни МЩКТ, зміни маркерів 

кісткового метаболізму. Під час моніторингу лікування ос-

теопорозу необхідно контролювати комплайєнс, наявність 

та перебіг супутніх захворювань, дефіциту кальцію і вітамі-

ну D, мальабсорбції та метаболічних факторів, відсутність 

ефективності, непередбачувані вторинні причини; лікуван-

ня має тривати деякий час, і тільки після цього воно почи-

нає діяти на тканинному рівні; було показано, що ризик пе-

релому зменшується через 6–12 місяців лікування; трива-

лість лікування один рік є консервативним твердженням.

Професор Jerzy Konstantynowicz (Білосток, Польща) 
зробив огляд старих і нових методів лікування остеопорозу в 

дітей та підлітків. Він подав критерії, за наявності яких слід 

запідозрити остеопороз у дітей: це множинні/рецидивуючі 

переломи, особливий фенотип/клінічні ознаки, асоційовані 

з рідкісними генетичними розладами скелета, хронічні за-

хворювання, що, можливо, впливають на кістковий метабо-

лізм, нутритивний дефіцит, довгострокове застосування лі-

карських засобів (що мають побічні ефекти на кістки), ра-

хіт/остеомаляція, нехарактерний м’язово-скелетний біль. 

Клінічно значущими переломами, що можуть бути ви-

значені як низькоенергетичні переломи, у дітей є: принай-

мні три переломи крупних кісток (рентгенологічно підтвер-

джені), щонайменше один перелом довгої кістки нижньої 

кінцівки (рентгенологічно підтверджений), нетравматичні 

переломи тіл хребців (рентгенологічно підтверджені) і пе-

mantas Alekna (Vilnius, Lithuania). Prof. Alekna 

mentioned the categories of population that should 

be considered for treatment. They are postmeno-

pausal women and men aged 50 years and older, pre-

senting with a hip or vertebral fracture (clinically ap-

parent or found on imaging),  T-score  2.5 at the 

femoral neck, total hip or lumbar spine, low bone 

mass (T-score between –1.0 and –2.5 at the femo-

ral neck or lumbar spine) and 10-year probability of 

a hip fracture  3 % or a major osteoporosis-rela ted 

fracture  20 %, based on the U.S.-adap ted WHO 

algorithm. According to European guidelines on os-

teoporosis (2012), drugs with anti-fracture efficacy 

in cases of postmenopausal osteoporosis were alen-

dronate, risendronate, zoledronic acid, strontium 

ranelate and denosumab. Proposals for an operative 

definition of response for treatment were: no inci-

dence fracture and no decrease in BMD superior to 

2 % of the least significant chance (LSC) meant the 

adequate response; incidence fracture or decrease 

in BMD superior to 2 % of the LSC meant possi-

ble inadequate response; incidence fracture and de-

crease in BMD superior to 2 % of the LSC meant 

ina dequate response. Common causes of failure to 

respond to therapy included poor compliance and 

persistence, inadequate calcium and/or vitamin D 

intake, malabsorption, co-morbid conditions, medi-

cations. Clinical tools for monitoring treatment were 

incident fractures, the changes of bone mineral den-

sity (BMD), the changes of bone turnover markers. 

During the monitoring of osteoporosis treatment the 

following points should be considered: che cking for 

the poor adherence, comorbidities, deficiency of cal-

cium and Vit. D, malabsorption and metabolic fac-

tors, lack of efficacy, unapparent secondary causes; 

treatment required a period of time to act at the tis-

sue level; fracture had been shown to decrease after 

6–12 months on treatment; one year on treatment 

constituted a conservative estimate. 

Professor Jerzy Konstantynowicz (Bialystok, 
Poland) made a report about the old and new the-

rapies of osteoporosis in children and adolescents. 

He presented a list of cases when the osteoporo-

sis should be suspected in children: multiple/re-

current fractures, special phenotype/clinical fea-

tures associated with rare genetic disorders affe-

cting skeleton, chronic diseases possibly affecting 

bone metabolism, nutritional deficiencies, long-

term use of medications that have bone-specific 

side effects, rickets/osteomalacia, non-character-

istic musculo-skeletal pain. Clinically significant 

fractures that should be determined as low-ener-

gy fractures in children were: at least 3 fractures 

of major bones (confirmed by X-ray), at least one 

fracture of long bone of lower limb (confirmed by 

X-ray), non-traumatic fractures of vertebral bo-

dies (confirmed by X-ray), and fractures resulting 

from a minimal injury. Among all groups of me-

dicines only the supplementation of Vit. D and 

Ca and calcitonine in Poland are actually permit-
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реломи в результаті мінімальної травми, яка не має призво-

дити до перелому. Для призначення дітям та підліткам фак-

тично дозволені препарати вітаміну D і кальцію, у Поль-

щі — кальцитонін. Використання інших груп препаратів не 

регламентоване офіційними документами. Таким чином, 

медикаментозне лікування остеопорозу у дітей та підлітків 

є вкрай обмеженим. Нові протоколи ще знаходяться на ета-

пі дослідження безпеки та ефективності, і можуть бути імп-

лементовані найближчим часом і стати корисними в клініч-

ній практиці.

Проблема дефіциту вітаміну D 
у населення

Професор Pawel Pludowski (Варшава, Польща) ви-

ступив з лекцією про феномен вітаміну D. Насампе-

ред він зазначив, що дефіцит вітаміну D слід розгля-

дати як ендокринний, а не харчовий розлад. Ефек-

ти вітаміну D залежать від циркулюючої концентра-

ції 25(OH)D. Оптимальний рівень 25(OH)D становить 

30–50 нг/мл або 75–125 нмоль/л. Доведено, що при 

рівні 25(OH)D > 24 нг/мл ризик падінь зменшується 

на 19 %, ризик перелому стегна зменшується на 37 %, 

ризик інших переломів — на 31 %. У разі, коли рівень 

25(OH)D = 30–40 нг/мл, ризик падінь зменшується по-

рівняно з випадками, коли рівень 25(OH)D < 30 нг/мл 

або < 50 нг/мл. За даними метааналізу 11 рандомізова-

них досліджень (Bergman, 2013), в осіб з рівнем 25(OH)D 

понад 38 нг/мл і регулярним використанням препа-

ратів вітаміну D на 36 % зменшується ризик інфек-

цій. У разі використання препаратів вітаміну D в дозі 

1000 МО/добу у дітей шкільного віку встановлено зни-

ження ризику захворювання на грип типу А на 67 % 

(але не типу B). За даними метааналізу 18 досліджень 

(Song, 2013), у разі, коли рівень 25(OH)D становить 

40 нг/мл, зареєстровано зменшення на 33 % ризику 

розвитку цукрового діабету 2-го типу. Підвищений ри-

зик серцево-судинних захворювань реєструється при 

25(OH)D < 24 нг/мл (Wang, 2012). Дефіцит вітаміну D 

(25(OH)D < 17 нг/мл) у дітей віком 10 ± 5 років асоці-

йований з високим ризиком потовщення комплексу ін-

тима-медіа у віці 37 ± 5 років (Luonala М., 2015). У ва-

гітних збільшення 25(OH)D на кожні 10 нг/мл знижує 

ризик прееклампсії, передчасних пологів, гестаційно-

го діабету, кесаревого розтину й бактеріального вагіно-

зу. Досягнення й підтримка 25(OH)D на рівні 30 нг/мл 

знижає ризик смертності від усіх причин на 9–28 %. 

Так, у даний час вітамін D є епіфеноменом або мар-

кером поганого стану здоров’я, але неправильно дума-

ти, що вітамін D є панацеєю. В одному з недавніх дослі-

джень (Bolland та соавт., 2014) наводяться дані, що ви-

користання вітаміну D для поліпшення різних клініч-

них результатів є витрачанням часу й грошей.

На сьогодні в настановах прописані критерії визна-

чення та корекції статусу вітаміну D.  

У Практичних рекомендаціях з вітаміну D і лікування 

дефіциту вітаміну D в Центральній Європі (2013) реко-

мендовані терапевтичні дози для груп з встановленим де-

фіцитом вітаміну D (25(OH)D < 20 нг/мл (< 50 нмоль/л)) 

становлять: для новонароджених — 1000 МО/до бу, 

для дітей віком 1–12 місяців — 1000–3000 МО/добу, 

ted. So, pharmacological treatment of osteoporo-

sis in children and adolescents was extremely lim-

ited. New protocols were under investigation re-

garding their safety and efficacy, and may be im-

plemented soon. 

Vitamin D levels in population
Professor Pawel Pludowski (Warsaw, Poland) 

gave a lecture about the phenomenon of vitamin D. 

He noted that the Vit. D deficiency should be con-

sidered an endocrine problem rather than a nutri-

tional one. The effect of Vit. D on the endocrine 

system depends on the circulating concentration 

of 25(OH)D. The optimal 25(OH)D level for both 

skeletal and extra-skeletal action is 30–50 ng/ml 

or 75–125 nmol/l. It was proved that in case of 

25(OH)D > 24 ng/ml, the risk of falls decreased 

by 19 %, fracture risk at femur decreased by 37 %, 

the risk of other fractures decreased by 31 %. In 

case of 25(OH)D = 30–40 ng/ml, the risk of falls 

was lower compared to both < 30 ng/ml and above 

50 ng/ml. According to the data of meta-ana lysis 

of 11 randomized trials (Bergman, 2013), people 

with the level of 25(OH)D of more than 38 ng/ml 

and regular using of vit. D supplementation had the 

36 % reduced risk of infections. With vit. D supple-

mentation in the dose of 1000 IU/d, school children 

had a reduced risk of influenza type A (but not type 

B) by 67 %. According to the data of 18-study meta-

analysis (Song, 2013), in case of 25(OH)D 40 ng/ml 

there was a 33 % reduced risk of type 2 diabetes. 

Increased risk of cardiovascular diseases was regis-

tered when 25(OH)D level was < 24 ng/ml (Wang, 

2012). Vitamin D deficiency (25(OH)D < 17 ng/ml) 

in children aged 10 ± 5 years was associated with 

a high risk of intima-media thickness, measured at 

the age of 37 ± 5 years (Luonala M., 2015). During 

pregnancy every 10 ng/ml of increased 25(OH)D 

decreased the risk of preeclampsia, preterm birth, 

gestational diabetes, cesarean section and bacteri-

al vaginosis. Obtaining and maintaining 25(OH)D 

30 ng/ml seemed to be related to the all-cause 

mortality risk reduction of 9–28 %. Once Vitamin 

D was an epiphenomenon or marker of bad health 

status, people must not believe that Vit. D was a 

panacea. One of the most recent trials (Bolland 

et al., 2014) presented data that  using vit. D for im-

proving various clinical outcomes was wasting of 

time and money. 

Today there were some Guidelines and Recom-

mendations that declared the new procedures for 

assessing and correction of Vit. D status. Accord-

ing to the Practical Guidelines for the supplementa-

tion of Vit. D and treatment of deficits in the Cen-

tral Europe (2013), the recommended therapeu-

tic doses for groups with verified Vit. D deficiency 

(25(OH)D < 20 ng/ml (< 50 nmol/l)) were: for neo-

nates — 1000 IU/d, for infants aged 1–12 month — 

1000–3000 IU/d, for children and adolescents aged 

1–18 years — 3000–5000 IU/d, for adults — 7000–
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для дітей і підлітків віком 1–18 років — 3000–

5000 МО/добу, для дорослих — 7000–10000 МО/добу 

(залежно від маси тіла) або 50000 МО/ тиждень. У дея-

ких інших настановах (2010) лікувальну тримісячну до-

зу вітаміну D (МО) для дорослих необхідно розрахову-

вати за формулою: 40  (75 – рівень 25(OH)D у пацієн-

та)  маса тіла пацієнта.

Рівень 25(OH)D у сироватці крові слід контролювати 

через 3–4 місяці після початку терапії, а потім два рази 

на рік. При можливості кожні 1–3 місяці рекомендуєть-

ся контролювати рівні лужної фосфатази, фосфору та 

кальцію в плазмі крові, а також кальційурію. 

Завершуючи лекцію, проф. Pawel Pludowski запросив 

учасників симпозіуму взяти участь у нараді Європей-

ської асоціації вітаміну D (EVIDAS), що відбудеться у 

Варшаві (Польща) 16–17 жовтня 2015 р.

Доповідь к.м.н. Людмили Валеріївни Янковської 
(Гродно, Білорусь) була присвячена деяким аспек-

там ролі рівня вітаміну D у пацієнтів із серцево-судин-

ними захворюваннями, у тому числі з артеріальною гі-

пертензією. Роль вітаміну D у розвитку серцево-судин-

них захворювань підтверджується знову й знову, а зни-

ження рівня вітаміну D розглядається як потенційний 

суттєвий фактор ризику розвитку артеріальної гіпер-

тензії. Рівень 25(OH)D в плазмі нижче ніж 17 нмоль/л 

пов’язаний з підвищенням систолічного артеріально-

го тиску. Встановлена обернена кореляція між рівнем 

25(OH)D у плазмі та рівнем діастолічного артеріально-

го тиску (Снежицький В.А., Янковська Л.В., Повороз-

нюк В.В. і співавт., 2012). Також відомо, що багато типів 

клітин, у тому числі клітини гладких м’язів судин, ен-

дотеліальні клітини й кардіоміоцити, синтезують фер-

мент 1--гідроксилазу. Завдяки цьому ферменту відбу-

вається внутрішньоклітинна трансформація 25(OH)D у 

1,25(OH)2D. Було встановлено, що вітамін D діє як ін-

гібітор синтезу реніну й активація рецепторів вітамі-

ну D знижує активність РААС і ступінь гіпертрофії міо-

карда. Метою рандомізованого проспективного дослі-

дження, що було проведене на базі Гродненського дер-

жавного медичного університету, була оцінка впливу те-

рапії холекальциферолом у осіб з артеріальною гіпертен-

зією (n = 204, вік 53,3 ± 8,2 року) на показники обміну 

кальцію та фосфору. Було встановлено, що призначення 

холекальциферолу в дозі 2000 МО/добу протягом 3 міся-

ців дозволяє компенсувати дефіцит вітаміну D у 89 % ви-

падків, недостатність — у 81 % випадків і не змінює опти-

мальний базовий рівень 25(OH) D в плазмі. Довгостро-

кове призначення вітаміну D в дозі 2000 МО/добу не ви-

кликало змін рівнів кальцію та фосфору в сироватці кро-

ві. Також встановлено, що регулярне споживання міцно-

го чаю й кави (3 чашки день або понад 500 мл) знижує 

екскрецію фосфору із сечею.

Закінчуючи огляд, треба зазначити, що головним висно-
вком усіх лекцій, які були представлені на симпозіумі закор-
донними та українськими доповідачами, є те, що захворю-
вання кістково-м’язової системи є широко розповсюдже-
ними в усіх представлених країнах. Завдяки високій інфор-
мативності та актуальності лекцій, що звучали протягом 
трьох днів роботи симпозіуму, учасники мали змогу отрима-

10000 IU/d (depending on body weight) or 50000 

IU/week. According to Guidelines (2010), the treat-

ment with a 3 month dose (IU) of Vit. D for adults 

should be calculated by the formula: 40  (75 — pa-

tient’s 25(OH)D)  patient’s body weight.

Serum 25(OH)D should be monitored 3–4 month 

after the therapy implementation, and then semi-

annually. When applicable, ALP, P and Ca as well 

as calciuria may be monitored every 1–3 months. 

Finishing the lecture, Prof. Pludowski urged ev-

erybody to attend the EVIDAS (European Vitamin 

D Association) 2015 meeting that would take place 

in Warsaw (Poland) in October, 16–17.

Liudmila Yankouskaya (Grodno, Belarus) pre-

sented her thoughts on the role the vitamin D le vel 

played in the development of cardiovascular dise-

ases (CVD), including arterial hypertension (AH). 

First of all, the reporter emphasized that the role of 

vit. D was confirmed more and more often, and the 

decreased level of vit. D considered a potential sig-

nificant risk factor for AH. The level of 25(OH)D 

in plasma lower than 17 nmol/l was associated with 

an increased systolic blood pressure. Inverse corre-

lation was established between the 25(OH)D plas-

ma level and diastolic blood pressure (Snezhits-

kiy V.A., Yan kouskaya L.V., Povoroznyuk V.V. 

et al., 2012). Nume rous cell types, including the 

vascular smooth muscle cells, endothelial cells 

and cardiomyocytes were known to be capable of 

producing 1--hydroxylase enzyme. Thanks to 

the latter, intracellular conversion of 25(OH)D 

to 1,25(OH)2D occurred. It had been established 

that vit. D acted as an inhibitor of the synthe-

sis of rennin, and the activated vit. D receptor re-

duced the RAAS activity and the severity of myo-

cardial hypertrophy. The aim of the randomized 

prospective study made at the Grodno State Me-

dical University was to assess the effect of chole-

calciferol therapy in the subjects with AH (n = 204, 

age = 53.3 ± 8.2 years) using the indices of calci-

um-phosphorus exchange. It had been established 

that the cholecalciferol supplementation (dose — 

2000 IU/day during 3 month) allowed compensa-

ting for the vit. D deficit in 89 % cases, insufficien-

cy in 81 % cases and did not change the 25(OH)D 

plasma level under its optimal baseline le vel. The 

blood level of calcium and phosphorus did not change 

irrespective of long-term administration of Vit. D at 

the dose of 2000 IU/day. Regular intake of strong tea 

and coffee (3 cups a day or more than 500 ml) re-

duced the urinal excretion of phosphorus. 

To conclude, it must be said that all the lec-
tures presented by the medical scientists from var-
ious parts of Europe emphasized the common-
ality of bone and joint diseases in all those coun-
tries. Presentations and scientific reports helped 
the participants to get new knowledge and skills 
required for the prevention, diagnosis and treat-
ment of musculoskeletal system diseases. Thanks 
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ти нові знання та навички, необхідні для профілактики, діа-
гностики та лікування захворювань кістково-м’язової сис-
теми. Таке широке представництво закордонних лекторів, 
англійська мова як робоча мова симпозіуму та міжнарод-
ний організаційний комітет сприяли тому, що симпозіум був 
проведений на високому європейському рівні. Крім напру-
женої роботи учасники конференції, особливо закордон-
ні гості, мали змогу познайомитися зі шляхетним стародав-
нім Львовом. Львів — це жваве місто, розташоване на пе-
рехресті між Сходом і Заходом Європи, місто, яке має дав-
ню історію, відголоски якої можна зустріти на кожному ро-
зі. Тож, залишається побажати, щоб щорічне проведення 
міжнародного симпозіуму з захворювань кістково-м’язової 
системи у Львові стало доброю традицією на довгі роки! 

Підготувала Наталія Купріненко 

to the international team of presenters, the choice 
of English language as lingua franca, and the orga-
nization committee comprising scholars from ma-
ny European countries, the symposium turned in-
to a truly cosmopolitan event of a high academ-
ic value. Besides hard work the participants, es-
pecially foreign guests had an opportunity to dis-
cover for themselves the noble ancient Lviv. Lviv 
is the vibrant city situated on the crossroads be-
tween the East and West of Europe, the city where 
history could be found at every corner. So, let’s 
meet in Lviv for the next International Symposium 
of Bone and Joint Diseases and Age to enjoy it to-
gether again!

Prepared by Nataliia Kuprinenko 
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Доказова медицина / 

Evidence-based medicine

Доказова охорона здоров’я — дисципліна, цен-

тром якої є прийняття рішень… на основі дока-

зів і таке, що проявляється доказовою політи-

кою, організацією чи наданням послуг. 

J.A.M. Gray, 2001 [34]

Настанови та аналізи рішень 
як інформаційні ресурси доказової 
медицини

Поряд із систематичними оглядами та метааналіза-

ми до вторинних джерел доказів належать клінічні на-

станови (КН), аналізи рішень і економічні аналізи [3]. 

Термін evidence уперше — і уперше в зв’язку з 

КН — використав 1986 р. канадський науковець David 

Lawrence Sackett у статті Rules of evidence and clinical 

recommendations on the use of antithrombotic agents [45]. 

Він відомий також як співавтор термінів і концепту-

альних моделей evidence based medicine та evidence 

based practice [46], засновник департаменту клінічної 

епідеміології у McMaster University і учасник створен-

ня Оксфордського центру доказової медицини (ДМ). 

На сьогодні саме КН є найопрацьованішим знаряддям 

упровадження доказового підходу в охороні здоров’я 

[2, 7, 8, 32]. 

Клінічні (син. клініко-практичні) настанови 

(син. рекомендації, англ. clinical recommendations) — 

це твердження, розроблені на підставі певної методо-

логії, для допомоги лікарям і пацієнтам у прийнятті рі-

шень щодо певних клінічних ситуацій. Подібними до 

КН є clinical practice guidelines — різновид аналізів рі-
шень. Кожен guideline являє собою план, що скеровує 

вибір оптимальних рішень щодо ведення пацієнта, за-

снований на виявленні подій (син. результатів; англ. 

outcomes), імовірних у разі певного захворювання чи 

лікування [36]. С. Mulrow et al. (1997) вказали на роз-

робку при цьому «кількісних моделей, у яких клінічні 

рішення пов’язані з непрямими критеріями оцінки та 

істинними клінічними результатами за допомогою де-

рева рішень». Останнє описано як «послідовність різ-

них дій і подій, починаючи з перерахування всіх мож-

ливих альтернатив і завершуючи важливими результа-

тами, які оцінюють за їх клінічною значимістю… Для 

вибору оптимального рішення оцінюють імовірність 

усіх можливих подій. В ідеалі зазначені оцінки отри-

мують на основі окремих систематичних оглядів» [40] 

(курсив наш. — Прим. авт.).
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Розроблення

2009 р. R. Schwarzer та U. Siebert при вивченні «ме-

тодів, процедур і концептуальних характеристик оці-

нювання технологій і прийняття рішень в охороні 

здоров’я» та порівнянні діяльності відповідних аген-

цій у Німеччині, Великій Британії, Франції та Шве-

ції встановили суттєві відмінності між ними [47]. Най-

опрацьованішим знаряддям упровадження ДМ у світі є 

створення й адаптація якісних міжнародних настанов 

та розробка на їх основі регіональних і державних ме-

дичних стандартів, клінічних протоколів і формуляр-

них систем. 

У вересні 1976 р. за рішенням конференції заступни-

ків міністрів охорони здоров’я 10 провінцій Канади бу-

ло створено Робочу групу з періодичних оглядів (Canadian 

Task Force on the Periodic Health Examination, CTFPHE) 

[18]. Протягом трьох років її експерти опрацьовува-

ли методологію оцінювання результатів клінічних до-

сліджень («зважування доказів») з метою розробки на-

станов за чи проти здійснення певних профілактичних 

заходів під час періодичних оглядів асимптомних па-

цієнтів. Висновки щодо багатьох превентивних втру-

чань не були однозначними, але в усіх випадках екс-

перти дотримувалися принципу «докази переважа-

ють над консенсусом» (англ. evidence takes precedence 

over consensus). CTFPHE розробила настанови щодо 

78 захворювань та інших порушень здоров’я. Вже пер-

ша доповідь цієї групи (1979) підтвердила значимість 

використання принципів ДМ у первинній ланці охо-

рони здоров’я: загальновідомим є висновок про до-

цільність заміни щорічних медичних оглядів цільови-

ми скринінгами, ефективність яких доведено у дослі-

дженнях [31], і диференційованого надання пацієнтам 

різного віку так званих пакетів захисту здоров’я, тоб-

то комплексних послуг. І хоча на той час рандомізова-

ні контрольовані дослідження (РКД) становили осно-

ву не більше ніж 21 % КН із профілактики [18, 52], ли-

ше перші настанови зі скринінгів пізніше визнали «полі-

тично нейтральними» [30]. 

На початку 1980-х рр. опрацьована методологія роз-

робки настанов була з найменшими модифікаціями 

адаптована Американською робочою групою з профілак-

тики в охороні здоров’я (US Preventive Services Task Force, 

USPSTF; веб-сайт: www.uspreventiveservicestaskforce.

org), і в подальшому КН обох груп визнавали і у США, 

і в Канаді. Методологічні та організаційні особливос-

ті створення настанов USPSTF, їх структури та змісту, 

оцінювання й градації доказів охарактеризовано нами 

раніше [8, 13, 15, 16].

У 1979 р. назву CTFPHE змінили на Canadian Task 

Force on Preventive Health Care (CTFPHC) (Канадська 

робоча група з профілактики в охороні здоров’я, веб-

сайт: www.canadiantaskforce.ca). Протягом наступ-

них 15 років CTFPHC оприлюднила 9 нових наста-

нов із профілактики 19 захворювань і переглянула 28 

КН. 2005 р. CTFPHC тимчасово припинила свою ді-

яльність, яку відновила 2010 р. за підтримки Канад-

ської агенції громадського здоров’я (Public Health 

Agency of Canada, PHAC). З того часу CTFPHC є не-

залежною групою, до складу якої входять 14 експертів 

із первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) та 

профілактики, які «визнають і підтримують необхід-

ність доказово інформованої превентивної діяльності 

в первинній ланці охорони здоров’я Канади». Агенція 

громадського здоров’я PHAC (а саме офіс CTFPHC, 

розташований на базі її підрозділу — Центру профі-

лактики та контролю хронічних захворювань) укла-

дає з експертами добровільні угоди терміном на 3 ро-

ки. Роль PHAC полягає насамперед у просуванні ді-

яльності CTFPHC та розповсюдженні її інформацій-

них продуктів — настанов, що, як і скрізь у світі, роз-

робляють на погоджувальній основі, використовуючи 

метод консенсусу. 

Як наведено на рис. 1, структурно та функціонально 

CTFPHC пов’язана з Центром огляду та синтезу дока-

зів (Evidence Review and Synthesis Centre, ERSC), ство-

реним на базі McMaster University у м. Торонто (про-

вінція Онтаріо, Канада). Центр фінансують Агенція 

громадського здоров’я Канади PHAC і Канадський ін-

ститут досліджень здоров’я CIHR. 

Обов’язком CTFPHC є інформаційне забезпечення 

її акціонерів — установ і урядових департаментів фе-

дерального та провінційного рівнів, які сприяють імп-

лементації КН, розробляють і впроваджують стратегії 

оцінювання їх впливу в охороні здоров’я країни. По-

ряд із працівниками первинної ланки цільовою аудито-

рією CTFPHC є спеціалісти з суміжних медичних дис-

циплін, розробники галузевої політики, місцеві та за-

гальна канадська громада тощо. Метою CTFPHC ви-

значено «розробку guidelines для допомоги спеціа-

лістам первинної ланки у забезпеченні профілакти-

ки в охороні здоров’я… на основі систематичного ана-

лізу наукових доказів». Її завдання наведено у табл. 1 

(www.canadiantaskforce.ca).

Особливості створення настанов у Німеччині, ста-

новлення та діяльності центрів ДМ у Китаї наведено у 

наших попередніх роботах [6, 8, 12].

На батьківщині доказового підходу, у Великій Бри-

танії, вже 15 років тому 80 % клінічних рішень прийма-

ли на основі КН [27]. Національний інститут здоров’я 

і досконалої клінічної практики (NICE) видає такі на-

станови з 1999 р. [29]. Порівнянні показники відзначе-

но у США, Канаді, Німеччині [6, 8, 51, 53]. Протягом 

1997–1999 рр. у США частка випадків надання медич-

Рисунок 1. Структурно-функціональні зв’язки CTFPHC
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ної допомоги на основі КН у госпіталях була більшою, 

ніж у цивільних лікарнях [51, 53]. Подібні дослідження 

планували також у Німеччині, і відповідна національ-

на програма Nationale Versorgungsleitlinien передбача-

ла порівняння результатів упровадження регіональних 

КН зі створеними централізовано [6, 38, 42].

У II половині 1990-х рр. було виявлено шкідливість 

неякісних настанов, а також слабкість доказового об-

ґрунтування й непрозорість створення низки рекоменда-

цій ВООЗ і національних КН [2, с. 6; 59]. Після того ме-

дична спільнота узгодила основні методологічні вимоги 

щодо якості КН, які відобразили опитувальники AGREE 

(2001) та AGREE II (2009) [2, c. 6-9, 69-94; 21]. Зазначені 

вимоги забезпечують прозорість процесу створення КН, 

об’єктивність, надійність та відповідність їх змісту стану 

медичної науки, узгодженість з інтересами та можливос-

тями споживачів медичних послуг, найменш витратних 

медичних технологій тощо [2, c. 7]. 

2002 р. Рада Європи визнала КН важливим інстру-

ментом прийняття раціональних рішень в охоро-

ні здоров’я, а отже, і підвищення якості медичної до-

помоги. Того року ВООЗ оприлюднила перші наста-

нови для розробників КН, було створено Міжнарод-

ну мережу розробників аналізів рішень (Guidelines 

International Network, GIN), до якої увійшли 42 органі-

зації з 23 країн світу. Власні настанови для розробни-

ків КН було створено у центрах ДМ/доказової практи-

ки у Великій Британії, США, Канаді, Австралії та Но-

вій Зеландії, а також у Німеччині, Франції, Нідерлан-

дах і Словенії [Ibid., c. 7-8]. 

У створенні КН зазвичай беруть участь провідні екс-

перти, наукові товариства, фахові і громадські асоціа-

ції. Кожну з них розробляє спеціально створена між-

дисциплінарна робоча група, до складу якої входять 

спеціалісти, досвідчені у відповідній галузі клінічної 

медицини, економічних аспектах надання медичної 

допомоги, ДМ та організації охорони здоров’я. Біль-

шість членів групи є експертами з 1–2 наведених галу-

зей. Для забезпечення широкого спектра думок схва-

лено залучення ними колег за фахом або регіоном, а 

також пацієнтів і представників засобів масової ін-

формації. Розробка кожної настанови триває не мен-

ше року: протягом перших 2 міс. робоча група форму-

лює ключові питання, наступні півроку здійснює по-

шук доказів і написання попереднього варіанта КН, 

ще 3 міс. відводять на обговорення та рецензування, 

останній — на видання [2, 9].

Критичне оцінювання
У табл. 2 наведено перелік прийнятих із 1996 р. 

консенсусів щодо проведення, подання та оціню-

вання епідеміологічних досліджень. Першим зусил-

лям робочої групи експертів CONSORT (Consolidated 

Standards of Reporting Trials) була розробка консенсу-

су CONSORT щодо РКД, який став прототипом усіх 

створених у подальшому положень (Guidelines for 

reporting research designs and activities). 1996 р. видали 

також консенсус із подання економічних аналізів [3, 

36]. Формати STROBE (2005) та PRISMA (2009) ство-

рили на основі перегляду й удосконалення попередніх 

консенсусів TREND і QUOROM. Вони являють собою 

переліки положень, за якими повинні бути відображе-

ні відповідно обсерваційні дослідження або система-

тичні огляди й метааналізи. Зазначені й надалі фор-

мати створено для допомоги авторам-дослідникам як 

«корисні для критичної оцінки» розробок, але вони не 

є знаряддями оцінювання якості релевантних джерел до-

казів [2, 43–44, 49]. 

Протягом 1996–2006 рр. методологію створення КН 

і аналізів рішень удосконалювали шляхом пріоритет-

ного використання систематичних оглядів, проте пи-

тання оцінки їх якості остаточно не вирішили [20]. 

Критеріями якості настанов загалом визнають валід-

ність, надійність, відтворюваність, а також клінічну 

прийнятність і гнучкість тверджень [2].

Якість національних і регіональних КН підвищує 

створення їх на єдиній методологічній основі з вико-

ристанням опитувальників AGREE (2001), AGREE II 

(2009) тощо [2, c. 69-94; 21]. За основу при цьому бе-

руть найякісніші сучасні (нові чи оновлені) і прийнят-

ні міжнародні КН: експерти оцінюють і адаптують їх 

до умов надання медичної допомоги у певній країні 

або регіоні. Особливості та проблеми впровадження 

настанов у клінічну практику обговорюють від самого 

початку процесу їх розробки [2, 9].

Важливим досягненням останнього десятиліття є 

розробка у 2006 р. експертами ВООЗ, NICE та AHRQ 

(Американська агенція з досліджень і якості в охороні 

Завдання Особливості виконання 

Визначення тематики настанов 
Рішення обговорюють з Агенцією громадського здоров’я Канади (PHAC), 
медичними асоціаціями, академічними інститутами, благодійними та ін-
шими причетними установами, розробниками КН в інших країнах тощо 

Координація діяльності центру огляду та синтезу до-
казів ERSC

Центр ERSC створено на базі Університету Мак-Мастера. Його завданням 
є розробка систематичних оглядів відповідно до ключових питань, сфор-
мульованих CTFPHC

Адаптація стандартної методології оцінки сили доказів В основу покладено сучасні наукові методи

Визначення доцільності залучення інших експертів Здійснюють для забезпечення вичерпного аналізу даних

Визначення прогалин у доказах Кожна з них повинна бути заповнена, зокрема шляхом планування, здій-
снення та аналізу нових досліджень 

Оцінка систематичних оглядів і створення настанов
Настанови розробляють на погоджувальній основі. Передбачено створен-
ня КН із кожної проблеми, що може виникнути в первинній ланці охоро-
ни здоров’я

Таблиця 1. Завдання CTFPHC
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здоров’я) знаряддя критичного оцінювання настанов 

GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, 

Development and Evaluation), згідно з яким настано-

ва може бути «сильною чи слабкою», а якість дока-

зів — «високою, помірною, низькою чи дуже низь-

кою» [20, 33].

Впровадження
Нагальними проблемами розробки й упроваджен-

ня КН і аналізів рішень є: подолання конфліктів інте-

ресів [39, 48]; висвітлення процесу створення та змісту 

цих документів у періодичних журналах [37, 57]; ураху-

вання вибору пацієнтів [25] і створення для них певних 

версій КН. Варто відзначити розробку в Канаді спеці-

альних настанов для емігрантів і біженців [28].

Визнано, що для східноєвропейських країн більш 

прийнятним, ніж створення власних КН, є оновлен-

ня й адаптація вже існуючих. Це зумовлено високою 

вартістю (сотні тисяч доларів США) і тривалістю кож-

ної розробки, а також наявністю вільного доступу в Ін-

тернеті до КН високої якості з більшості захворювань і 

синдромів [2, 41].

Опрацювання світового досвіду впровадження сис-

теми надання медичної допомоги на основі КН свід-

чить про зв’язок низки труднощів із невизначеністю 

термінології та статусу останніх — директивного, нор-

мативного чи «необов’язкового» — як це відбувалося 

протягом 2000–2005 рр. у Японії. На сьогодні роль на-

станов у ній наближена до стандартів. Сподіваючись 

зробити концепцію ДМ більш прийнятною для кліні-

цистів і врахувати інтереси Японської медичної асоці-

ації, термін «клініко-практичні настанови» в урядових 

проектах навіть замінили на «збірки клінічних дока-

зів», але пізніше «через політичні компроміси» визна-

чення було відновлено [Ibid.].

У 2011 р. Європейський центр контролю й профі-

лактики захворювань ECDC у доповіді «Методологія 

ДМ для громадського здоров’я — як отримати найкра-

щі доступні докази, коли бракує і часу, і явних доказів» 

запропонував використовувати при прийнятті рішень 

методи консенсусу, тобто залучати досвідчених експер-

тів для «доповнення слабкої доказової бази чи замість 

відсутньої» [29, с. 41-45]. Як відомо, сучасна методо-

логія ДМ (тобто «доказовий підхід ХХІ століття») до-

пускає використання аргументованих думок експертів 

і даних клінічних випадків і зараховує їх до доказів [3, 

с. 83-84, 19, с. 24, 24, 33].

Управління медичною допомогою потребує 

об’єктивних критеріїв її якості, що відображають у 

державних і регіональних медичних стандартах, ство-

рених на основі настанов. На відміну від КН медичний 

стандарт (medical standard) є нормативним докумен-

том, у якому визначено перелік норм і вимог до медич-

ної допомоги та відображено рівень відповідності ін-

дикатору.

У східноєвропейських країнах труднощі стандар-

тизації медичної допомоги пов’язують із недостатніс-

тю фінансування, недосконалістю законодавчо-нор-

мативних баз, різноманіттям інформації, численни-

ми конфліктами інтересів та неготовністю спеціалістів 

прийняти нові підходи в охороні здоров’я [2]. Зусилля 

вітчизняних фахівців спрямовані насамперед на роз-

робку «технологічних стандартів як гарантії забезпе-

чення оптимального індивідуалізованого лікування». 

До медичних стандартів в Україні висувають низку ви-

мог: 1) відповідність умовам фінансування; 2) реаль-

ність виконання; 3) організаційне призначення; 4) за-

безпечення послідовності технології надання медичної 

допомоги. Методологія розробки стандартів передба-

чає дотримання певного порядку дій: визначення гру-

пи захворювань, для якої їх розробляють, вивчення на-

явної техніко-технологічної бази медичних закладів, 

вивчення проблемної наукової літератури та КН, роз-

робку алгоритмів діагностики та лікування на осно-

ві даних ДМ, оцінку ефективності різних втручань на 

основі порівняння результатів і витрат, створення ло-

кальних клінічних протоколів надання медичної допо-

моги, інструкцій і пояснень до них. На підставі міжна-

родних КН і медичних стандартів вітчизняні експерти 

створюють детальні інструкції з окремих нозологічних 

форм — локальні клінічні протоколи надання медичної до-

помоги, що також є нормативними документами. Роз-

роблені з 2006 р. протоколи затверджують відповідни-

ми наказами МОЗ України — на виконання доручен-

ня Президента України від 06.03.2003 р. за № 1-1/252 

щодо прискорення розробки й запровадження дер-

жавних стандартів у сфері охорони здоров’я, протоко-

лів лікування та доручення Прем’єр-міністра України 

від 12.03.2003 р. за № 14494 щодо прискорення розроб-

ки протоколів лікування. У кожному клінічному про-

токолі наведено визначення відповідного захворюван-

ня чи синдрому, умови надання медичної допомоги, 

орієнтовну тривалість стаціонарного лікування, кри-

терії діагностики, лікувальну програму (основні підхо-

Рік Назва консенсусу Яким дослідженням його присвячено 

1996 CONSORT Statement for reporting randomized controlled trials РКД

1999 Quality of Reporting of Meta-analyses (QUOROM) Метааналізи

2000 Meta-analysis of Observational Studies in Epidemiology (MOOSE) Метааналізи обсерваційних досліджень 

2002 Standardized reporting of clinical practice guidelines Клініко-практичні аналізи рішень

2003 Standards for Accurate Reporting of Diagnostic Tests (STARD) Дослідження з оцінки діагностичних тестів

2004 Transparent Reporting of Evaluations with Nonrandomized Design (TREND) Нерандомізовані дослідження

2005 Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) Обсерваційні епідеміологічні дослідження 

2009 Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) Систематичні огляди й метааналізи

Таблиця 2. Основні консенсуси з подання епідеміологічних доказів
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ди, групи лікарських засобів), критерії ефективності та 

очікувані результати лікування [11].

Систематизація
Якщо систематичні огляди розподіляють з урахуван-

ням організацій-розробників, якими є центри доказо-

вої практики, створені в США, Канаді, Великій Брита-

нії, Австралії, Новій Зеландії, Китаї тощо [6, 8, 12, 13, 

15–18, 23], — на кохрейнівські та некохрейнівські, то 

КН відомі через зазначення регіону, країни, медичних 

установ або товариств, що їх створили. Так, відповід-

но до країни-розробника КН подано у комп’ютерній 

метабазі TRIP [56]. Систематизацію настанов усклад-

нює часте їх поєднання (зокрема, у вітчизняних дже-

релах) із guidelines, що некоректно перекладають укра-

їнською як «керівництва» [6]. 

У навчальному посібнику для лікарів і менедже-

рів охорони здоров’я, виданому Російським міжрегіо-

нальним товариством спеціалістів ДМ (2004), «осно-

вні загальнодоступні англомовні бази даних КР» високої 

якості розподілено відповідно до країн-розробників 

[2, с. 21-27]. Як видно з табл. 3, автори запропонували 

Назва бази даних Характеристика змісту

Велика Британія

NICE 
1) Настанови з використання медичних технологій у 10 клінічних галузях; 
2) методичні посібники з підготовки та критичного оцінювання настанов;
3) інші документи з діагностики, лікування та профілактики захворювань

еGuidelines
1) Понад 1700 рефератів настанов і матеріалів щодо їх створення; 
2) проект CLIP, присвячений аудиту та покращенню якості в охороні здоров’я;
3) посилання на інші комп’ютерні бази, що містять настанови

SEEK (Sheffield Evidence 
for Effectiveness and 
Knowledge) Clinical 
Guidelines

Настанови, стандарти та протоколи, що створено урядовими агенціями, національними та міжнародни-
ми професійними медичними асоціаціями 

NeLH (National electronic 
Library for Health) Понад 720 національних настанов — розробок урядових і професійних медичних асоціацій

PRODIGY Clinical Guidance Настанови з діагностики, профілактики, фармакотерапії та нефармакологічного лікування численних 
захворювань

SIGN (Scottish 
Intercollegiate Guidelines 
Network)

1) Понад 60 настанов високої якості, у тому числі переглянутих і оновлених; 
2) методичні посібники з підготовки та критичного оцінювання настанов

США

NSG (US National 
Guideline Clearinghouse) Понад 1000 настанов (американських, іноземних, міжнародних), їх рефератів, узагальнень і порівнянь 

CDC Офіційні настанови з профілактики та контролю інфекційних, неінфекційних, професійних захворювань 
і травм

AHRQ 19 повнотекстових настанов, розроблених протягом 1992–1996 рр. і присвячених поширеним захво-
рюванням

HSTAT (Health Services 
Technology Assessment 
Text)

Повнотекстові настанови, створені агенціями з оцінки медичних технологій (HTA) та відібрані NLM — 
Національною медичною бібліотекою 

Канада

Canadian Medical 
Association Infobase of 
Clinical Practice Guidelines

Понад 300 настанов Канадської медичної асоціації та схвалені нею розробки урядових агенцій, націо-
нальних і регіональних медичних установ, фахових товариств і експертів

PPHB (Health Canada — 
Population and Public 
Health Branch Guidelines)

Настанови з профілактики, контролю та лікування онкологічних захворювань, інфекційних захворю-
вань, ВІЛ/СНІД, інфекцій зі статевим шляхом передачі 

Німеччина

GERGIS 
(German Guideline 
Information Service)

Настанови національні та іноземні (створені в Австрії, Бельгії, Нідерландах, Данії, Фінляндії, Франції, 
Ірландії, Швеції, Іспанії, Великій Британії тощо)

Австралія

NHMRC (Australian 
National Health and 
Medical Research Council)

Настанови та методичні посібники з їх підготовки та критичного оцінювання 

Нова Зеландія

NZGG (New Zealand 
Guidelines Group)

1) Настанови з різних проблем охорони здоров’я; 
2) посилання на комп’ютерні бази, що містять посібники з підготовки та критичного оцінювання наста-
нов

Таблиця 3. Основні англомовні комп’ютерні бази, що містять клінічні настанови високого методологічного рівня 
(за С.Є. Бащинським, 2004) [2]
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використання 15 ресурсів, 6 з яких створено у Великій 

Британії, 4 — у США, 2 — у Канаді, по 1 — у Німеччи-

ні, Австралії та Новій Зеландії. 

Саме ПМСД свого часу присвятили британську 

комп’ютерну базу SEEK (сьогодні її використовують 

професіонали всіх рівнів, науковці й менеджери охо-

рони здоров’я). У США протягом 1992–1996 рр. низ-

ку настанов для спеціалістів первинної ланки розро-

била AHRQ, а у подальшому — Робоча група з питань 

профілактики USPSTF. У переліку немає посилань на 

Канадську робочу групу з профілактики CTFPHC, але 

наведено базу настанов PPHB (Population and Public 

Health Branch) — організації, що відповідає за держав-

ну політику Канади з профілактики, контролю й ліку-

вання в онкології та інфектології.

Комп’ютерні ресурси PRODIGY (Велика Брита-

нія) та NHMRC (Австралія) розробляли як для ме-

дичних працівників, так і для пацієнтів. Як ми писа-

ли раніше, версії настанов для останніх активно ство-

рюють у Німеччині [6, 8, с. 152-155]. Методичні по-

сібники (або посилання на них) з підготовки та оці-

нювання настанов містять комп’ютерні бази SIGN, 

NHMRC, NZGG [2].

Економічні докази: вплив на прийняття 
рішень в охороні здоров’я

У літературі описано різновиди таких вторинних 

досліджень, як економічні аналізи, або економічні 

оцінки [3, с. 202-218; 36, c. 283-284, 402-403]. Як по-

дано в табл. 4, описовими серед них є аналіз іденти-

фікації витрат, аналіз мінімізації витрат і аналіз ви-

трат на захворювання, порівняльний характер ма-

ють аналіз вигідності витрат, аналіз ефективності 

витрат, аналіз корисності витрат і аналіз послідов-

ності витрат. 

Епідеміологічні дослідження нерідко називають 

джерелом саме «епідеміологічних» доказів, — за-

звичай у рамках дискусій, що стосуються приро-

ди доказів, питань термінології і моделей доказо-

вої практики. Результати економічних аналізів на-

зивають доказами «економічними», причому полі-

тика та менеджмент в охороні здоров’я потребують 

їх дедалі більше [22].

Природа доказів є одним із викликів, з яки-

ми стикається впровадження концепцій доказо-

вої практики та доказової профілактики в охоро-

ні здоров’я. 2012 р. Агенція з досліджень і якості в 

охороні здоров’я США (AHRQ) оприлюднила сис-

тематичний огляд L.W. Niessen et al. (центр дока-

зової практики John Hopkins University, Балтимор) 

[22], метою якого була оцінка «наявності й харак-

теру» впливу економічних доказів на політику при-

йняття рішень в охороні здоров’я США та інших 

країн. Результати аналізу першоджерел цього огля-

ду наведено у табл. 5. 

Пошук досліджень провели у MEDLINE, 

Embase, CINAHL, EconList та ISI Web of Science 

(термін — з 1991 до січня 2012 р.); даних про до-

повнення електронного пошуку ручним немає. Для 

оцінки якості досліджень і сили доказів викорис-

тали адаптовану шкалу GRADE. Після скринінго-

вого перегляду 19 127 статей до огляду відібрали 43 

дослідження, з яких 38 було видано після 2000 р. 

П’ятнадцять первинних досліджень було проведе-

Назва Характеристика

Аналіз ідентифікації витрат 
(cost-identification analysis)

Визначає вартість забезпечення лікування. 
Містить лише економічну оцінку.
Є першим кроком здійснення усіх подальших видів економічних оцінок

Аналіз мінімізації витрат 
(cost-minimization analysis)

Визначає найдешевше з альтернативних втручань. 
Використання цього аналізу передбачає відсутність або незначущість відмінностей між результата-
ми в групах альтернативних втручань, тому порівнюють лише монетарні вартості останніх. 
Приклади використання — вирішення питань типу «заміна чи ремонт медичного приладу», «заміна 
брендового фармакологічного препарату генериком (якщо в клінічних випробуваннях доведено їх-
ню біоеквівалентність)» 

Аналіз витрат на захворюван-
ня (cost-of-illness analysis)

Визначає тотальну вартість захворювання чи інвалідності для суспільства шляхом вивчення за-
гальної вартості медичного діагнозу, лікування та втрати продуктивності.
Результат аналізу наводять у доларах США, що забезпечує загальне розуміння впливу хвороби на 
економіку. Приклад: серцево-судинні захворювання щороку коштують США 128 млрд доларів

Аналіз вигідності витрат (cost-
benefit analysis)

Оцінює одне або декілька втручань — за монетарною вартістю та монетарною користю. 
Усі результати наводять у грошових одиницях, у тому числі життя та роки життя. 
Наприклад, за вигідністю витрат можна порівняти впровадження різних програм профілактики між 
собою чи порівняти їх із ремонтом лікарень та доріг, організацією тренінгів медичного персоналу 

Аналіз ефективності витрат 
(cost-effectiveness analysis)

Порівнює 2 або декілька втручань — за монетарною вартістю та клінічною ефективністю. 
Результати вираховують у «грошових витратах на клінічний результат» (тобто на кількість врятова-
них життів, додаткових років життя або нових випадків захворювання та ін.). Результати порівнянь 
втручань, оцінених за допомогою цього аналізу, наводять у таких самих одиницях

Аналіз корисності витрат 
(cost-utility analysis)

Форма аналізу ефективності витрат, у якій порівнюють вартості (вартість лікування, госпіталіза-
ції, фармакотерапії) та наслідки (важливі для здоров’я результати, побічні ефекти) альтернативних 
втручань або програм — безпосередньо, а не в межах співвідношення «вартість — результат»

Аналіз послідовності витрат 
(cost-consequence analysis)

Порівнює 2 або декілька втручань — за монетарною вартістю та вимірюванням «корисності», що є 
продуктом клінічного результату (років життя) та суб’єктивного оцінювання якості життя, що трива-
тиме протягом цих років. 
Для вимірювання «корисності» зазвичай використовують декілька показників стану здоров’я, її на-
водять або в одиницях якісних років життя QALYs (quality-adjusted years of life), або в кількості well-
years

Таблиця 4. Джерела економічних доказів [36]
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но у Великій Британії, по 5 — в Австралії, Канаді та 

США, решта — в інших країнах. У більшості пер-

шоджерел огляду (тобто у 27) розглядали прийнят-

тя рішень на державному рівні чи на рівні «клю-

чових представників системи охорони здоров’я». 

Основними темами, з яких приймали рішення, бу-

ли: 1) відшкодування; 2) комплексні послуги (тоб-

то пакети здоров’я); 3) пріоритетні програми в охо-

роні здоров’я.

L.W. Niessen et al. дійшли висновку про невели-

ку кількість чинників, що відіграють ключову роль у 

прийнятті (використанні) чи відхиленні економічних 

доказів. У табл. 6 показано, що такими є «якість і 

прозорість» досліджень — джерел економічних до-

казів, «прозорість і якість процесу прийняття рі-

шень», «ясність економічної інформації та шлях її 

передачі» тощо. 

Експерти визначили «добру якість» майже трети-

ни (11 з 37) обсерваційних досліджень, у яких оці-

нювали «вплив на політику». З 5 порівняльних до-

сліджень походили докази «помірної якості» ко-

рисності економічних доказів «у загальній політи-

ці щодо здоров’я». 

Важливим висновком є визнання обмеженої кіль-

кості та кластерності даних щодо використання 

економічних доказів у галузевій політиці та визнан-

ня ролі «технічних чинників» (а саме якості та прозо-

рості досліджень і процесу прийняття рішень, зро-

зумілості та шляху передачі інформації), що впли-

вають на врахування чи відхилення економічних 

доказів [22]. 

Комп’ютерна метабаза TRIP
Використання TRIP (Turning Research Into 

Practice) як ресурсу систематичних оглядів схвалено 

P. Glasciou, C. Del Mar (2003) [32], G. Healy (2007) 

[35], Кохрейнівським співробітництвом (2013) [50] 

тощо. Переваги цього зручного доступного мульти-

лінгвального ресурсу ДМ, ПМСД та профілактич-

ного напряму в охороні здоров’я висвітлено також 

у наших роботах [8, 14, 15].

Поряд із CDSR, Medline/Pubmed та EvidenceUp-

dates TRIP є метабазою ДМ, тобто ресурсом спе-

ціальної інформації, що пройшла експертну оцін-

ку. Вбудовані до неї фільтри обмежують пошук ста-

тей певними рецензованими журналами — рані-

ше топ-четвіркою (British Medical Journal, Lancet, 

JAMA, New England Journal of Medicine), тепер їх 

перелік розширено. Сайт www.tripdatabase.com є 

доступним 7 мовами — англійською, уельською, 

іспанською, німецькою, французькою, італій-

ською та португальською. Докази різних типів у 

TRIP позначають кольоровими маркерами. Близь-

ко 70 % користувачів цієї бази даних становлять 

клініцисти первинної та вторинної ланки охорони  

здоров’я [56].

Станом на 11.10.2012 р. TRIP містила 35 318 дже-

рел доказів. Розрахунки показали, що 77,4 % із 

них були вторинними: частка систематичних огля-

дів становила 62,0 %, настанов — 9,0 %, синоп-

сів — 6,4 %. У структурі настанов 61,8 % станови-

ли створені у США, 23,8 % — у Великій Британії, 

8,3 % — у Канаді, 5,2 % — в Австралії та Новій Зе-

ландії, 0,9 % — в інших країнах. Первинних дослі-

джень (n = 6313) було в 4,3 раза менше, ніж вторин-

них (n = 27 318), і з так званого основного списку 

джерел (тобто з топ-4 журналів, Annals of Internal 

Medicine і комп’ютерної бази EvidenceUpdates) — у 

5,6 раза менше, ніж із розширеного, — 945 та 5368 

відповідно.

Станом на 01.08.2014 р. до TRIP увійшли 315 034 

джерел доказів, тобто їх стало більше майже у 9 ра-

зів. Кількість електронних підручників зросла у 23,5 

раза, первинних досліджень із розширеного списку 

Чинник Коментар

Якість і прозорість досліджень, які є джерелом 
економічних доказів

Може бути як промотором (за високої якості таких досліджень), так і перешко-
дою (за їх поганого подання; доведено відповідно у 7 та 18 дослідженнях) 

Якість і прозорість процесу прийняття рішень Важливі як при прийнятті, так і при відхиленні рішень (доведено відповідно у 10 
та 13 дослідженнях)

Ясність економічної інформації та шлях її пере-
дачі

Може бути як промотором, так і перешкодою — за недостатньої ясності (дове-
дено відповідно у 7 та 17 дослідженнях)

Таблиця 5. Вплив економічних доказів на прийняття рішень в охороні здоров’я (за Niessen L.W. et al., 2012 [22])

Наявність і характер впливу Кількість досліджень Уточнення

Суттєвий вплив використання економічних до-
казів на прийняття рішень в охороні здоров’я 30

27 із них містили принаймні 1 інший критерій з на-
ступних: міркування рівності*; клінічна ефектив-
ність; вплив бюджету; етичні міркування; пропаган-
дистські аргументи

Використання економічних доказів впливає як на 
загальну політику, так і на специфічні рішення 30 Прикладом специфічних рішень є такі, що стосують-

ся відшкодувань

Вплив є обмеженим 11

Вплив відсутній 2

Примітка: * — у 14 дослідженнях, критерій переважно погано визначений.

Таблиця 6. Основні чинники, що впливають на використання економічних доказів при прийнятті рішень в охороні 
здоров’я (за Niessen L.W. et al., 2012 [22])
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джерел — у 21,7, з основного — у 6,1, синопсів — у 

5,3, настанов — у 3,6, систематичних оглядів — в 1,2 

раза. Кількість первинних досліджень (122 278) у 

2,5 раза перебільшила кількість вторинних (49 774), 

і частка останніх у структурі джерел доказів стано-

вила 15,8 % (синопси — 3,8 %, систематичні огля-

ди — 8,4 %, настанови — 3,6 %). У структурі наста-

нов переважали створені у США (57,5 %), суттєво 

зменшилася частка британських (2,4 %) та збільши-

лася частка розробок інших країн (2,5 %). 

Як і в інших комп’ютерних базах ДМ, для пошу-

ку доказів у TRIP можна скористатися пошуковими 

термінами, що відповідають компонентам запитан-

ня, структурованого за принципом PI(E)CO. Крім 

того, вбудований фільтр Clinical Area дозволяє здій-

снювати пошук за 27 клінічними категоріями [14]. 

Кожен документ віднесено до однієї чи декількох 

із них; систематизація базується на ідентичності 

ключових слів, зазначених у назвах статей і катего-

ріях. Наші розрахунки показали, що з 11.10.2012 р. 

до 01.08.2014 р. у всіх категоріях суттєво збільшив-

ся масив документів — від 4,1 раза у «Первинній до-

помозі» до 20,2 раза в «Алергології та імунології». 

У 10–12 разів побільшало доказів з питань офталь-

мології, дерматології, урології, неврології та орто-

педії.

Докази, включені у TRIP до категорії «Первин-

на допомога», починаючи з 2011 р. відбирають із 

36 інформаційних ресурсів ДМ [14, 56]. Через по-

вільність ручного пошуку ця категорія станом на 

11.10.2012 р. містила лише 627 статей, станом на 

01.08.2014 р. — 2599. У структурі останніх частка 

первинних доказів була 43,8 %, вторинних — 56,2 % 

(із них 55 % — систематичні огляди, яких нарахо-

вувалося 787). Із 171 настанови більшість створи-

ли у Канаді (37,4 %), Австралії та Новій Зеландії 

(36,3 %).

P. Glasziou, C. Del Mar (2003) пропонували звер-

татися до TRIP насамперед для пошуку кохрейнів-

ських оглядів [32]. Такі огляди з питань ПМСД у 

TRIP відбирають насамперед з комп’ютерної бази 

Cochrane Pearles [56].

Пошук систематичних оглядів у TRIP має пере-

ваги порівняно з PubMed, адже не всі статті, знайде-

ні в останній метабазі через секцію Clinical Queries, 

є систематичними оглядами, і вони підлягають оці-

нюванню [35]. Пошук систематичних оглядів у 

TRIP є повільнішим, ніж в EvidenceUpdates. Важли-

вою спільною перевагою обох цих метабаз ДМ як 

джерел вторинних доказів із питань ПМСД можна 

вважати подання недавно виданих систематичних 

оглядів високого методологічного рівня. Додатко-

вою перевагою TRIP є наведення в ній нових наста-

нов та інших вторинних джерел доказів.

Узагальнення
Необхідною передумовою ефективної діяль-

ності охорони здоров’я є сучасне, вчасне, якіс-

не та прийнятне інформаційне забезпечення роз-

робки й упровадження окремих заходів, техноло-

гій і програм. Важливість його удосконалення ви-

знана в численних наукових дослідженнях, міжна-

родних стратегіях і програмах. Розробка концепції 

ДМ наприкінці ХХ ст. починалася з її ототожнення 

з інформаційним компонентом доказового підхо-

ду в його сучасному розумінні. Як рушійна сила га-

лузевих реформ ДМ передбачає врахування резуль-

татів первинних (клінічних) і вторинних (аналітич-

них) досліджень, прийнятних для експертів охоро-

ни здоров’я, пацієнтів і суспільств. 

Подібний підхід до прийняття рішень відобра-

зила Алма-Атинська декларація (1978), що визна-

ла основою ПМСД «практичні науково обґрунтова-

ні та соціально прийнятні методи й технології», ре-

зультати «соціальних, медико-біологічних та орга-

нізаційних наукових досліджень», «просвіту з най-

важливіших проблем охорони здоров’я» та про-

голосила право й обов’язок людей брати участь у 

плануванні та наданні медичної допомоги. Важ-

ливість науково обґрунтованої інформаційної під-

тримки профілактики відзначено в Оттавській хар-

тії зі зміцнення здоров’я (1986), Бангкокській хар-

тії зміцнення здоров’я у глобальному світі (2005), 

Доповідях ВООЗ про стан охорони здоров’я у сві-

ті (2006, 2008). Необхідність доказового обґрунту-

вання первинної профілактики фактично визнана 

у проекті Загальнодержавної програми «Здоров’я – 

2020: український вимір» [4, 5, 10, 26, 54, 55, 58].

Основними підходами до використання інфор-

маційних ресурсів ДМ — електронних і друкова-

них — є постійне їх опрацювання (метод push) та 

звернення за необхідності (метод pull). Опануван-

ня обома методами отримання якісної науково-ме-

дичної інформації доступне лише спеціалістам охо-

рони здоров’я.

Ставлення експертів із ДМ до періодичних на-

уково-медичних журналів не є однозначним, осо-

бливо якщо йдеться про використання їх спеці-

алістами ПМСД. Із численних рецензованих ви-

дань найважливішими є топ-4 (BMJ, JAMA, Lancet, 

NEJM), ACP Journal Club, Evidence Based Medicine, 

Clinical Evidence та журнали, схвалені Кохрейнів-

ським співробітництвом. 

Перевагою комп’ютерних баз ДМ є насамперед 

заощадження часу. Ці ресурси наведені сотнями 

веб-сайтів, і доступ до багатьох із них є безкоштов-

ним, що сприяє поширенню доказової інформації 

та розвитку відповідальності за власне та громад-

ське здоров’я. 

Спеціальний пошук валідних і корисних дослі-

джень, опрацювання якісної спеціальної інформа-

ції здійснюють поширені у світі центри доказової 

практики, що співпрацюють із регіональними та 

національними агенціями та інститутами з контро-

лю якості надання медичної допомоги. Відбір, ана-

ліз і презентацію інформації для основних баз ДМ 

забезпечують науковці в галузі інформатики, фо-

кусом діяльності яких у ДМ є перші 2 кроки — фор-

мулювання структурованих запитань і пошук дока-

зів. У так званих метабазах ДМ (Кохрейнівській 
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бібліо теці, MEDLINE/PubMed, EvidenceUpdate, 

TRIP, EBOC, PIER, Clinical Evidence тощо) вико-

ристовують методологічні пошукові фільтри, що 

враховують і пошукові терміни, і специфіку дизай-

ну досліджень. Вони дозволяють прискорити по-

шук релевантних доказів у бібліографічних базах 

даних.

Невпинне збільшення кількості первинних дже-

рел доказів є і сильною, і вразливою ланкою до-

казового підходу. Серед епідеміологічних доказів 

стратегічно важливими визнано їх узагальнення — 

синтези, або систематичні огляди (Cochrane A.L., 

1972; Sackett D.L. et al., 1995; Bastian H. et al., 2007), 

з яких найкращими є кохрейнівські. ВООЗ схвале-

но звернення саме до систематичних оглядів і від-

значено «прогрес у їх використанні адміністратив-

ними органами» (2008). Саме систематичні огля-

ди є основою розробки настанов високої якості — 

най опрацьованіших знарядь упровадження ДМ. 

На відміну від оглядів зміст настанов зазнає впли-

ву економічних, політичних та інших чинників, то-

му настанови є найбільш корисними для практику-

ючих спеціалістів галузі, а основою планування на-

уково-медичних досліджень повинні бути система-

тичні огляди. Зазначене дозволяє вважати ідеаль-

ними такі інформаційні ресурси ДМ, що є доступ-

ними та містять насамперед вторинні докази, по-

шук яких не є складним. 

Достатньо опрацьованими на сьогодні є методи-

ки електронного пошуку доказів і доповнення його 

ручним пошуком у рецензованих науково-медич-

них журналах, методики стандартизованого оці-

нювання джерел доказів, розробка настанов, ме-

дичних стандартів, формулярних систем тощо. На 

практиці зберігають значення такі ресурси інфор-

мації, як друковані медичні журнали (Власов В.В., 

2001), поради колег (Sackett D., Rosenberg W., 1995; 

Greenhalgh T. et al., 2005) і пошук «посилань за по-

силаннями» (Greenhalgh T. et al., 2005). Останні 2 

підходи використовують навіть розробники систе-

матичних оглядів «високого методологічного рів-

ня» (Greenhalgh T. et al., 2005).

Спеціальна література містить як численні пе-

реліки інформаційних ресурсів ДМ (з яких нерідко 

відбирають «корисні ресурси доказів» — Glasziou P., 

Del Mar C., 2003; Кохрейнівське співробітництво, 

2013), так і їх класифікації, серед яких немає за-

гальновизнаних. Сучасні класифікації в ДМ буду-

ють на основі принципу пірамід: існують піраміди 

ресурсів (Clover J. et al., 2006; Haynes B., 2010), пі-

раміди пошуку, піраміди рівнів доказів тощо. Озна-

кою сьогодення є створення спеціальних ресурсів 

доказів (насамперед узагальнюючих) і їх переліків 

для споживачів медичних послуг — на кшталт роз-

робки Кохрейнівського співробітництва (2013), що 

містить 23 комп’ютерні бази.

Докази з питань ПМСД та первинної профілак-

тики не відокремлені в таких метабазах, як Кох-

рейнівська бібліотека, MEDLINE, веб-сайт Кох-

рейнівського співробітництва. Вивчення схвале-

ного останнім переліку електронних ресурсів ДМ 

показало корисність для первинної ланки охоро-

ни здоров’я метабаз Essential Evidence Plus та TRIP: 

перша призначена для спеціалістів ПМСД, але до-

ступ до неї є платним; друга, що містить окрему ка-

тегорію «Первинна допомога» та вторинні докази 

високої якості, є мультилінгвальною та безкоштов-

ною.

Найважливішими інформаційними ресурсами 

доказової профілактики в охороні здоров’я є якісні 

систематичні огляди (насамперед кохрейнівські) та 

настанови спеціальних груп експертів (насамперед 

американської USPSTF і канадської CTFPHC), а 

також комп’ютерні метабази та синопси ДМ (у т.ч. 

друковані компендіуми), що містять зазначені вто-

ринні джерела доказів.

У науково-медичній літературі переважають не-

прямі докази (Mulrow C., 1997) і розповідні огля-

ди (Greenhalgh T. et al., 2009). Експерти приділяють 

багато уваги удосконаленню методології створення 

систематичних оглядів, зокрема узагальненню не-

однорідних результатів першоджерел, проте опти-

мального методу не існує (Mulrow C., 1997; Dixon-

Woods M., 2005). Визнано недооцінку неангломов-

них і виданих у нерецензованих журналах статей і 

неоднозначність наслідків гетерогенності дослі-

джень — джерел систематичних оглядів (Mulrow C., 

1997; Greenhalgh T. et al., 2009).

Сучасна практика створення систематичних 

оглядів не завжди відповідає прийнятим протоко-

лам. Так, 97 % першоджерел кохрейнівських огля-

дів відбирають із 4 електронних ресурсів ДМ — 

CENTRAL, MEDLINE, Embase, Science and Social 

Sciences Citation Index (Royle P. et al., 2003). Осно-

вою пошуку першоджерел систематичних оглядів 

комплексних і гетерогенних доказів, що стосують-

ся інноваційних технологій та менеджменту в охо-

роні здоров’я, є не традиційна стратегія поєднан-

ня електронного та ручного пошуку в основних ба-

зах даних ДМ, а витягування посилань і цитувань 

та персональні знання (Greenhalgh T., 2005).

Оптимізація пошуку систематичних оглядів є ак-

туальним питанням ДМ (Bastian H. et al., 2010), для 

розв’язання якого систематизують комп’ютерні ба-

зи доказів (Glasziou P. et al., 2003; Кохрейнівське 

співробітництво, 2013) і розробляють алгоритми 

(Healy G., 2007). Чинниками, що ускладнюють по-

шук, визнано брак пошукових навичок, недостат-

ню обізнаність з електронними ресурсами ДМ та 

відносно високу вартість доступу до деяких із них. 

Як комп’ютерні джерела систематичних огля-

дів схвалено бази Кохрейнівської бібліотеки 

CDSR та DARE, TRIP (Glasziou P., Del Mar C., 

2003; Healy G., 2007; Кохрейнівське співробітни-

цтво, 2013), Best BETs (Glasziou P., Del Mar C., 

2003), EvidenceUpdates (Healy G., 2007; Кохрейнів-

ське співробітництво, 2013), ARIF, Healthevidence, 

OTseeker, PDQ-Evidence for Informed Health 

Policymaking, OBESITY+, Rehab+ та PEDro (Кох-

рейнівське співробітництво, 2013). 
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Доступ до систематичних оглядів високої якос-

ті є найзручнішим у CDSR та TRIP. Для швидко-

го й прискореного пошуку систематичних оглядів 

схвалено використання EvidenceUpdates, TRIP і 

PubMed. Розширений пошук, необхідний для ство-

рення якісних настанов, передбачає також звер-

нення до тематичних (EMBASE, AMED, HTA, 

Ovid HealthSTAR, BNI, CINAHL) і регіональних 

баз доказів (LILACS, IndMed тощо). Подальші до-

слідження у зазначеному напрямку можна вважа-

ти перспективними, адже постійне опрацювання 

електронних ресурсів ДМ, що містять систематич-

ні огляди високої якості, дозволить удосконалити 

науковий супровід реформування охорони здоров’я 

України на засадах доказового підходу та світово-

го досвіду.

Попри визнання пошуку систематичних оглядів 

(насамперед кохрейнівських) першим етапом пла-

нування науково-медичних досліджень, розробка 

таких джерел доказів клініцистами не є доцільною 

і потребує залучення спеціалістів із статистики та 

медичної інформатики. Зазвичай це відбувається у 

центрах доказової практики. 

Аналіз звернень до 300 найрейтинговіших систе-

матичних оглядів, оприлюднених на веб-сайті Кох-

рейнівського співробітництва, дозволив дійти ви-

сновку про увагу його користувачів до науково-

медичної інформації найвищого рівня доказовос-

ті, зокрема такої, що стосується первинної профі-

лактики. У зазначених кохрейнівських оглядах ві-

добразився весь спектр технологій медичної профі-

лактики, концепція факторів ризику й програмний 

підхід до профілактики в охороні здоров’я; значну 

їх частку завантажували іспанською та французь-

кою мовами. Можна припустити зростання уваги 

саме споживачів медичних послуг до еталонних ме-

дичних доказів. 

У ХХІ ст. зросла роль китайських експертів у ді-

яльності Кохрейнівського співробітництва. Визна-

не в Китаї стратегічно важливим просування ТКМ 

скрізь у світі на засадах доказового підходу фак-

тично підтримано західними дослідниками — аме-

риканськими, британськими, ізраїльськими тощо, 

про що свідчить розробка ними низки систематич-

них оглядів дієвості давньокитайської системи тай 

чі в разі поширених і соціально значущих хроніч-

них неінфекційних захворювань (зокрема, серце-

во-судинних, онкологічних, нервових, ревматоло-

гічних) та їх факторів ризику.

В Україні поширюється використання інфор-

маційних продуктів ДМ. Важливим є опанування 

(звернення за необхідності та постійне опрацюван-

ня) ресурсів доказів, присвячених ПМСД: наста-

нов — для практиків, систематичних оглядів — для 

науковців.

Настанови систематизують на основі зазначення 

країн, регіонів, товариств або установ-розробників, 

причому у вітчизняній літературі їх часто поєднують 

з аналізами рішень. Перелік електронних ресурсів 

англомовних настанов високої якості, складений 

С.Є. Бащинським (2004), містив 2 комп’ютерні ба-

зи, присвячені ПМСД (AHRQ — у США та SEEK — 

у Великій Британії), та 2 такі, що містили вер-

сії настанов для пацієнтів (австралійський ресурс 

NHMRC і британська база PRODIGY).

Досвід упровадження настанов USPSTF і 

CTFPHC у Північній Америці може бути корисним 

при розробці профілактичних програм у країнах, 

де охорону здоров’я реформують у напрямі пріори-

тетного розвитку ПМСД і надання громадянам до-

ступної та якісної медичної допомоги, зокрема й в 

Україні.

Потенційно корисною є доступна комп’ютерна 

метабаза ДМ TRIP, що містить понад 315 тис. дже-

рел доказів. Значну частку останніх становлять сис-

тематичні огляди й настанови, створені насамперед 

у США, а первинні дослідження зазвичай відбира-

ють з розширеного списку джерел. Використання 

TRIP можливе в режимі постійного опрацювання 

та за необхідності. Пошук доказів у ній є легким і 

може здійснюватися за 27 клінічними категоріями. 

Порівняно з іншими метабазами ДМ TRIP має пе-

реваги як зручний ресурс із ПМСД (з 2011 р.), і від-

повідну категорію у ній створено за допомогою руч-

ного пошуку. У серпні 2014 р. вона містила 787 сис-

тематичних оглядів і 171 настанову, розроблені пе-

реважно в Канаді, Австралії та Новій Зеландії. За 

допомогою TRIP можливий і швидкий, і розшире-

ний пошук систематичних оглядів високої якості, 

зокрема виданих недавно. 
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Рентгенологическое исследование костно-сустав-

ной системы кистей и стоп является обязательным 

при диагностике большинства ревматических заболе-

ваний (РЗ) [22]. Хронический полиартрит мелких су-

ставов кистей и дистальных отделов стоп — характер-

ное проявление многих РЗ. Деструктивные поражения 

суставов (эрозии, остеолиз) при РЗ относят к тяжелым 

патологическим состояниям скелета, имеющим пос-

тоянно прогрессирующее течение процесса, которое 

значительно снижает качество жизни больных, приво-

дит к выраженным функциональным нарушениям су-

ставов и инвалидизации больных. Особую социальную 

значимость данных изменений придает тот факт, что 

они чаще всего обнаруживаются у лиц молодого или 

среднего, наиболее трудоспособного, возраста. 

Ревматоидный артрит
Характерной особенностью ревматоидного ар-

трита (РА) являются множественные и симметрич-

ные поражения суставов кистей и дистальных отде-

лов стоп [23]. Первоначальные рентгенологические 

изменения чаще определяются во 2–3-х пястно-фа-

ланговых, 3-х проксимальных межфаланговых су-

ставах кистей. В одно время или несколько позже 

появляются изменения в запястьях, которые отно-

сят к комплексным синовиальным суставам, состо-

ящим из нескольких простых (лучезапястного, пе-

реднего лучелоктевого, межзапястного, общего за-

пястно-пястного (ЗП), 1-го запястно-пястного и 

гороховидно-трехгранного суставов), а также в 5-х 

плюснефаланговых (ПЛФ) суставах. При РА пора-

жаются все суставы запястий, что помогает в диф-

ференциальной диагностике с другими хронически-

ми артритами [1].

Изменения в стопах при РА выявляются в 1–5-х 

плюснефаланговых и в 1-х межфаланговых суставах, 

реже — в более поздние сроки заболевания, в прокси-

мальных межфаланговых суставах. Плюснефаланго-

вые суставы вместе с суставами кистей очень часто (в 

80–90 % случаев) вовлекаются в патологический про-

цесс при РА [2]. 

К ранним рентгенологическим симптомам РА от-

носят околосуставной остеопороз, единичные или 

множественные кистовидные просветления костной 

ткани и сужение суставных щелей. Эти симптомы об-

наруживают при 1-й и 2-й стадии РА на доэрозивном 

этапе развития заболевания (рис. 1). Появление еди-

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ В СУСТАВАХ КИСТЕЙ 
И ДИСТАЛЬНЫХ ОТДЕЛАХ СТОП 
ПРИ РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

©  Смирнов А.В., 2015

© «Боль. Суставы. Позвоночник», 2015

© Заславский А.Ю., 2015

Рисунок 1. Ревматоидный артрит 2-й стадии. 
Рентгенография кистей. Выраженный околосуставной 

остеопороз. Сужение суставных щелей. Эрозия 3-й 
головки левой пястной кости

СМИРНОВ А.В.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН, 
г. Москва
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ничных эрозий относится ко 2-й эрозивной стадии 

РА. Множественные эрозивные изменения в сочета-

нии с деформациями эпифизов костей, контрактура-

ми, вывихами и подвывихами суставов относят к 3-й 

стадии заболевания (рис. 2, 3). Появление костных ан-

килозов — отличительный признак РА, особенно если 

развиваются множественные и симметричные анки-

лозы межзапястного и 2–4-х запястно-пястных суста-

вов. Раньше всего анкилозируются суставы запястья 

(рис. 4), при этом все кости запястья могут сливаться в 

единый костный блок. В других суставах кистей кост-

ные анкилозы при РА практически не выявляются и 

не относятся к диагностически значимым проявлени-

ям заболевания. Наличие единичных или множествен-

ных костных анкилозов относится к 4-й рентгенологи-

ческой стадии РА.

Псориатический артрит

При псориатическом артрите (ПсА) в суставах ки-

стей и стоп патологические изменения могут быть об-

наружены во всех суставах (проксимальных и дисталь-

ных межфаланговых, пястно-фаланговых и плюсне-

фаланговых суставах, суставах запястий). Артриты со-

провождаются околосуставным утолщением мягких 

тканей. В некоторых случаях они могут манифести-

ровать диффузным утолщением мягких тканей паль-

цев кистей с характерной сосискообразной деформа-

цией пальцев. Отсутствие околосуставного остеопо-

роза встречается при ПсА и является важным симпто-

мом, отличающим его от артритов при других ревма-

тических заболеваниях. В то же время наличие этого 

симптома в пораженных суставах не противоречит ди-

агнозу ПсА. При ПсА могут встречаться как сужение, 

так и расширение суставной щели, при этом послед-

нее более часто выявляется в мелких суставах кистей и 

связано с внутрисуставным остеолизом. 

Эрозии вначале появляются в краевых отделах эпифи-

зов костей, переходя на центральные отделы суставной 

поверхности. Часто результатом эрозирования или ней-

ротрофических нарушений в концевых фалангах паль-

цев выявляются акроостеолиз ногтевых бугристостей ди-

стальных фаланг пальцев и/или внутрисуставной остео-

лиз эпифизов костей в проксимальных и дистальных ме-

жфаланговых суставах кистей. В случаях, когда преобла-

дают выраженные деструктивные изменения в суставах 

в сочетании с вышеописанными деформациями костей, 

используется термин «мутилирующий артрит» (рис. 5). 

Костные пролиферации — отличительная черта ПсА и 

других серонегативных спондилоартритов. Пролифера-

ции обнаруживаются вокруг эрозий костей, а также ча-

сто выявляются диафизарные и метафизарные перио-

ститы. Костные пролиферации дистальных фаланг мо-

гут значительно повышать плотность костной ткани (фа-
Рисунок 2. Ревматоидный артрит 3-й стадии. 

Рентгенография кистей. Выраженный околосуставной 
остеопороз. Сужение суставных щелей. Множественные 

кисты и эрозии костей и суставных поверхностей. 
Вывихи и подвывихи пястно-фаланговых суставов. 

Деформации костей

Рисунок 3. Ревматоидный артрит 3-й стадии. 
Рентгенография дистальных отделов стоп. Выраженный 
околосуставной остеопороз. Сужение суставных щелей. 

Множественные кисты и эрозии костей и суставных 
поверхностей. Множественные деформации головок 

плюсневых костей

Рисунок 4. Ревматоидный артрит 4-й стадии. 
Рентгенография кистей. Выраженный распространенный 
остеопороз. Сужение суставных щелей. Множественные 

кисты и эрозии костей и суставных поверхностей. 
Вывихи и подвывихи суставов. Множественные анкилозы 

суставов запястий. Деформации костей. Вальгусная 
девиация пальцев («ластообразная кисть»)
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ланга «слоновой кости»). Внутрисуставные костные ан-

килозы, особенно в проксимальных и дистальных меж-

фаланговых суставах кистей, являются частыми наход-

ками и относятся к характерным симптомам псориати-

ческого артрита (рис. 6). 

Воспалительные энтезопатии характерны для ПсА, 

которые проявляются в виде костных пролифераций с 

разной степенью выраженности в местах прикрепле-

ния связок к костям. В кистях изменения часто выяв-

ляются в проксимальных и дистальных межфаланговых 

суставах и могут быть как односторонними, так и дву-

сторонними, симметричными или несимметричными. 

Эрозии обнаруживаются на краях суставных поверхно-

стей костей и прогрессируют к центру, с формировани-

ем неправильных деструктивных изменений. Истонче-

ние (остеолиз) дистального отдела коротких трубчатых 

костей и протрузии их в основание сочленяющейся су-

ставной поверхности формируют деформацию по ти-

пу «карандаша в колпачке» (рис. 5). Для ПсА характер-

но симметричное или асимметричное продольное эро-

зивное поражение суставов кистей одного уровня или 

осевое поражение трех суставов одного пальца. Отличи-

тельным признаком псориатического артрита являются 

разнонаправленные деформации суставов.

Реактивный урогенный артрит 
(болезнь Рейтера)

Для болезни Рейтера (БР) типичной является не-

симметричная распространенность изменений с пре-

обладающим вовлечением в патологический процесс 

костей и суставов нижних конечностей [3]. По неко-

торым данным [4, 5], одними из наиболее характерных 

локализаций изменений при БР являются мелкие су-

ставы дистальных отделов стоп. Значительно реже из-

менения обнаруживаются в мелких суставах кистей, 

где чаще определяются неэрозивные изменения. 

Асимметричные артриты плюснефаланговых и 

проксимальных межфаланговых суставов стоп — наи-

более частые проявления БР (рис. 7). Эти изменения 

встречаются у 40–65 % больных [6–8]. Наиболее часто 

артрит обнаруживается в плюснефаланговых суставах, 

редко поражаются проксимальные межфаланговые 

суставы, рентгенологических признаков артрита в ди-

стальных межфаланговых суставах не выявляется. По-

следнее отличает БР от ПсА, где поражение этих суста-

вов встречается почти у трети больных. Изолирован-

ные и выраженные изменения в межфаланговом су-

ставе 1-го пальца стопы (рис. 8) предполагает в первую 

очередь диагноз БР или ПсА. При любой локализа-

ции патологического процесса в стопах околосустав-

ной остеопороз, сужение суставных щелей, краевые 

эрозии с околосуставными костными разрастаниями 

могут сочетаться с периоститами диафизов плюсневых 

костей и основных фаланг пальцев стоп. В плюснефа-

ланговых суставах возможны подвывихи и деформа-

Рисунок 5. Псориатическая артропатия. Рентгенография 
дистальных отделов стоп. Множественный 

внутрисуставной остеолиз. Симптом «карандаш в 
колпачке» 1-х межфаланговых суставов стоп и 5-го 
левого проксимального межфалангового сустава. 

Подвывихи суставов. Множественные эрозии суставных 
поверхностей

Рисунок 6. Псориатическая артропатия. Рентгенография 
кистей. Асимметричный эрозивный артрит и костный 
анкилоз суставов правого запястья. Костный анкилоз 

3-го правого проксимального межфалангового сустава. 
Осевое поражение трех суставов 3-х пальцев. Остеолиз 

дистального эпифиза локтевой кости справа

Рисунок 7. Реактивный урогенный артрит. 
Рентгенография дистальных отделов стоп. 

Несимметричный эрозивный полиартрит 
с преобладанием изменений в 3, 4, 5-х левых 

плюснефаланговых суставах. Гиперостоз диафизов 3-х 
и 4-х правых плюсневых костей (деформации по типу 

«слоновой кости»)



32  № 2 (18), 2015 Біль. Суглоби. Хребет,   ISSN 2224-1507

Лекції, огляди  / Lectures, Reviews

ции, при этом степень суставных поражений может 

иметь сходство с мутилирующим артритом, встречаю-

щимся при псориатическом артрите [9].

Анкилозирующий спондилит 
(болезнь Бехтерева)

Изменения в периферических суставах при анки-

лозирующем спондилите (АС) встречаются с различ-

ной частотой. В целом эти изменения сходны с други-

ми заболеваниями из группы серонегативных спонди-

лоартритов (БР и ПсА), но они менее выражены. Сим-

птомы поражения суставов включают в себя утолще-

ние мягких тканей, умеренный остеопороз, сужение 

суставных щелей, костные эрозии и пролиферативные 

изменения костей [10]. Эрозии костей не такие глубо-

кие, как при РА. 

Наличие энтезопатий в местах прикрепления свя-

зок к костям при АС, а также при других спондилоар-

тритах (РеА, ПсА) оказывает дополнительную помощь 

для постановки правильного диагноза, проявляется в 

виде воспалительных костных пролифераций и пери-

оститов в местах прикрепления связок к костям в соче-

тании с локальными эрозивными изменениями. 

Системная склеродермия
При системной склеродермии (ССД) часто обнару-

живают рентгенологические изменения в мягких тка-

нях, костях и суставах кистей. Изменения в дисталь-

ных отделах стоп обнаруживаются в единичных слу-

чаях и носят неспецифический характер. Патологи-

ческие изменения в мягких тканях кистей характери-

зуются их истончением, особенно концевых фаланг, 

и отложением в подкожно-жировой клетчатке и в пе-

риартикулярных и артикулярных мягких тканях каль-

цификатов. Истончение мягких тканей связано с син-

дромом Рейно и встречается наиболее часто. Оно ха-

рактеризуется уменьшением расстояния между кон-

чиком фаланги и поверхностью кожи (в норме > 20 % 

от поперечного диаметра основания одноименной ди-

стальной фаланги пальца) [11]. Со временем кончик 

пальца конически истончается и часто сочетается с 

кальцификатами в мягких тканях этой области. 

Кальцификаты в мягких тканях при ССД (симптом 

Тибьержа — Вейссенбаха) наиболее часто встречают-

ся в мягких тканях кистей, но также могут быть обна-

ружены и в области других суставов [12, 13] (рис. 10). 

Кальцификаты могут обнаруживаться в подкожно-

жировой клетчатке, суставной капсуле, в сухожилиях 

и связках. В основном они состоят из кристаллов ги-

дроксиапатита и рентгенологически выявляются в ви-

де небольших единичных или множественных, округ-

лых или линейной формы включений слабой или уме-

ренной плотности. Также могут быть выявлены круп-

ные и множественные, высокой плотности, кальци-

фицированные конгломераты, располагающиеся в пе-

риартикулярных мягких тканях, а также описаны вну-

трисуставные и внутрикостные кальцификаты.

Остеолиз фаланг пальцев верхних конечностей — 

частый рентгенологический симптом ССД. Наибо-

Рисунок 10. Системная склеродермия. Рентгенография 
кистей. Множественный остеолиз дистальных и средних 

фаланг пальцев. Множественные кальцификаты 
в мягких тканях (симптом Тибьержа — Вейссенбаха). 
Сгибательные контрактуры суставов. Выраженный 

распространенный остеопороз 

Рисунок 9. Системная склеродермия. Рентгенография 
кистей. Акроостеолиз ногтевых бугристостей 1-х и 2-х 

дистальных фаланг пальцев

Рисунок 8. Болезнь Рейтера. Рентгенография 
дистальных отделов стоп. Эрозивный моноартрит 1-го 

межфалангового сустава стопы
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лее частой и ранней локализацией остеолиза явля-

ются ногтевые бугристости дистальных фаланг паль-

цев (акроостеолиз), обычно он сочетается с синдро-

мом Рейно и кальцификацией мягких тканей. Вначале 

остеолиз захватывает только часть ногтевых бугристо-

стей (рис. 9), но со временем патологический процесс 

распространяется на всю дистальную, затем прокси-

мальную фаланги и частично дистальный эпифиз ос-

новной фаланги пальца (рис. 10). Необходимо отме-

тить, что рассасывание фаланг пальцев при ССД име-

ет свою строгую направленность, описанную выше. 

Этим остеолиз отличается от внутрисуставного остео-

лиза в проксимальных и дистальных межфаланговых 

суставах кистей при псориатической артропатии, ко-

торый может быть выявлен в любом из этих суставов 

при неизмененной ногтевой бугристости. 

При ССД нечасто выявляются признаки полиар-

трита в виде сужения суставных щелей, краевые и цен-

тральные костные эрозии и деформации костей. Отме-

чена тенденция к более частому, чем при других хро-

нических артритах, поражению 1-х запястно-пястных 

суставов [14]. Двусторонние деструктивные измене-

ния в 1-х запястно-пястных суставах с подвывихами и 

кальцинатами в мягких тканях должны вызывать по-

дозрение на системную склеродермию. 

Системная красная волчанка
Рентгенологические изменения в кистях при си-

стемной красной волчанке (СКВ) включают в себя 

симметричный полиартрит, чаще неэрозивный или с 

единичными поверхностными эрозиями, деформиру-

ющую неэрозивную артропатию, остеонекрозы, каль-

цификаты мягких тканей и остеосклероз дистальных 

фаланг пальцев (акросклероз) [15]. 

Хронический полиартрит при СКВ не имеет спе-

цифических черт и состоит из утолщения мягких 

тканей, околосуставного остеопороза. Незначитель-

ное сужение суставных щелей, субхондральные ки-

стовидные просветления костной ткани и единич-

ные эрозии суставных поверхностей встречаются 

редко в эпифизе лучевой кости и головках пястных 

костей [16]. 

Деформирующая неэрозивная артропатия (син-

дром Жакку) встречается у 5–40 % больных СКВ [15, 

17]. Эти изменения обычно обнаруживаются в ки-

стях. Выявляются костно-суставные деформации по 

типу «лебединой шеи», «бутоньерки», а также в виде 

ульнарных девиаций в пястно-фаланговых суставах и 

подвывихов 1-го запястно-пястного сустава с перераз-

гибанием большого пальца кисти, который является 

особенно характерным для волчаночной артропатии 

(рис. 11). 

При СКВ могут быть обнаружены линейные и 

округ лые кальцификаты в подкожно-жировой клет-

чатке и периартикулярных мягких тканях в области за-

пястий и пястно-фаланговых суставов [18] (рис. 11). 

Внутрикостный остеосклероз дистальных фаланг 

(акросклероз) — достаточно частый рентгенологиче-

ский симптом, который выявляется при СКВ. На рен-

тгенограммах кистей обнаруживаются множествен-

ные склеротические уплотнения костной ткани, ло-

кализующиеся в центральных отделах дистальных фа-

ланг пальцев [15]. 

Остеонекрозы являются характерными изменени-

ями в суставах для определенной группы больных с 

СКВ, и связано это с длительным приемом глюко-

кортикоидных гормонов или системным васкулитом. 

Остеонекрозы при СКВ обнаруживаются в различ-

ных крупных суставах и в костях запястий, особен-

но часто они обнаруживаются в ладьевидных костях 

запястий и проявляются кистовидной перестройкой 

со склеротическими изменениями в центральной ча-

сти кости, разрушением и вторичной ее деформацией 

(рис. 12). 

Рисунок 11. Системная красная волчанка. 
Рентгенография кистей. Деформирующая артропатия 

Жакку. Разнонаправленные деформации (подвывихи) 
суставов. Вывихи 1-х запястно-пястных суставов. 

Околосуставной остеопороз. Единичный кальцификат в 
мягких тканях во 2-м левом дистальном межфаланговом 

суставе

Рисунок 12. Системная красная волчанка. 
Рентгенография кистей. Асептический некроз правой 

ладьевидной кости
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Хронический полиартрит, волчаночная артропатия 

и остеонекрозы костей приводят в своей финальной 

стадии к вторичному остеоартрозу суставов кистей. 

Первичный остеоартроз
Остеоартроз (ОА) — хроническое прогрессирующее 

заболевание суставов, характеризующееся дегенера-

цией суставного хряща, изменениями в субхондраль-

ном отделе эпифизов костей и в околосуставных мяг-

ких тканях.

Рентгенография остается наиболее простым и об-

щедоступным методом исследования суставов для 

оценки анатомических изменений структуры костей 

при ОА. Характерные рентгенологические проявления 

ОА обычно легко определяются на стандартных рен-

тгенограммах суставов. Основными рентгенологиче-

скими симптомами ОА являются сужение рентгенов-

ской суставной щели, субхондральный остеосклероз 

и остеофиты на краях суставных поверхностей. Дан-

ные рентгенологические симптомы рассматриваются 

как специфические для ОА, используются для поста-

новки диагноза и входят в рентгенологические крите-

рии, в сочетании с клиническими критериями, диаг-

ностики ОА [19].

Первая известная классификация рентгенологиче-

ских изменений по степени выраженности ОА, в ко-

торой были выделены 4 стадии основных рентгеноло-

гических признаков ОА, была предложена J. Kellgren и 

J. Lawrence в 1957 г. [20].

Начальные проявления (соответствуют 1–2-й 

стадиям артроза по Kellgren): заострения или не-

большие остеофиты на краях суставных поверхно-

стей с нерезким субхондральным остеосклерозом; 

мелкие, субхондрально расположенные кисты при 

нормальной или слегка суженной суставной ще-

ли. Мелкие кальцификаты в мягких тканях в обла-

сти боковых краев суставных поверхностей костей 

(рис. 13).

Выраженные изменения (соответствуют 3–4-й 

стадиям артроза по Kellgren): крупные остеофиты и 

деформация краев суставных поверхностей, значи-

тельное сужение суставных щелей, субхондральный 

остеосклероз, кисты со склеротическим обод ком, 

краевые дефекты суставных поверхностей (псевдо-

эрозии суставных поверхностей костей), при этом 

костные выступы на суставной поверхности одной 

кости могут вклиниваться в сочленяющуюся сустав-

ную поверхность другой кости и формировать ти-

пичный для ОА мелких суставов кистей симптом 

«летящей чайки». Крупные остеофиты на краях су-

ставных поверхностей, расположенные перпенди-

кулярно оси дистальной фаланги, образуют другой 

характерный симптом «перевернутого Т». Обычно 

краевые дефекты костной ткани окружены зоной 

остеосклероза (рис. 14).

Остеофиты, кальцификаты и перифокальное 

уплотнение мягких тканей в краевых отделах су-

ставных поверхностей формируют узелки Геберде-

на (рис. 14) в дистальных межфаланговых суставах и 

узелки Бушара (рис. 14) в проксимальных межфалан-

говых суставах. 

Изменения в 1-х ЗП суставах кистей и в 1-х ПЛФ 

стоп являются типичными для первичного остеоар-

троза. Начальными симптомами ОА в этих суставах 

являются небольшие заострения краев или остеофи-

ты с нерезким субхондральным остеосклерозом; мел-

кие, субхондрально расположенные кисты, чаще по 

медиальному краю плюсневой головки (в 1-м ПЛФ) и 

Рисунок 13. Первичный остеоартроз. Рентгенография 
кистей. ОА 2–3-й стадии дистальных и проксимальных 

межфаланговых суставов. Множественные узелки 
Гебердена и Бушара

Рисунок 14. Первичный остеоартроз. Рентгенография 
кистей. ОА 3–4-й стадии дистальных межфаланговых 

суставов (ДМФ) и 1-й стадии проксимальных 
межфаланговых суставов. Множественные эрозии 

суставных поверхностей костей в ДМФ



35 № 2 (18), 2015 www.mif-ua.com

Лекції, огляди  / Lectures, Reviews

на наружных краях проксимального эпифиза 1-й пяст-

ной кости и трапециевидной кости запястья (в 1-м ЗП) 

при нормальной или слегка суженной суставной щели. 

Для более выраженных стадий ОА характерны круп-

ные остеофиты и деформация краев суставных поверх-

ностей, значительное сужение суставных щелей, суб-

хондральный остеосклероз, кисты со склеротическим 

ободком. Обычно кистовидные просветления костной 

ткани окружены зоной остеосклероза. Типичным на-

до считать и сочетание ОА 1-х ПЛФ с вальгусной де-

виацией суставов и деформацию трапециевидной ко-

сти в 1-м ЗП.

Подагрический артрит 
Для подагрического артрита (ПА) характерно пре-

имущественное поражение суставов дистальных от-

делов стоп с преобладанием изменений в 1-х ПЛФ. 

Значительно реже изменения выявляются в мелких 

суставах кистей. Ранний рентгенологический сим-

птом при ПА — преходящее утолщение мягких тка-

ней в измененных суставах в течение острой подаг-

рической атаки. С переходом заболевания в хрони-

ческую стадию выявляются типичные для ПА узло-

вые образования (тофусы) в костях (в виде кистовид-

ных просветлений костной ткани) и в мягких тканях 

(в виде участков повышения ее плотности) в области 

фаланг пальцев кистей и стоп. В отдельных наблюде-

ниях можно обнаружить частичную кальцификацию 

внутри тофусов, что сочетается у больных с подагри-

ческим нефритом, но данный симптом обнаружива-

ется редко [10].

Костные эрозии часто обнаруживаются при хрони-

ческом течении ПА. Внутрисуставные эрозии чаще ло-

кализуются на краях эпифизов костей и в дальнейшем 

распространяются на центральные отделы суставов. 

Внесуставные эрозии определяются в области мета-

диафизов костей и часто взаимосвязаны с мягкоткан-

ными тофусами. Эрозии при ПА имеют округлую или 

овальную форму, часто со склеротическим ободком. 

Склеротический ободок в основании эрозии или во-

круг внутрикостного тофуса создает типичный для ПА 

рентгенологический симптом «пробойника». Крае-

вая эрозия кости в виде «свешивающейся губы» — еще 

один характерный для ПА рентгенологический сим-

птом. Выраженная пролиферативная реакция, отра-

жающая репаративные процессы в костях, может быть 

обнаружена в плюснефаланговых и межфаланговых 

суставах (рис. 15).

При ПА ширина рентгенологической суставной 

щели обычно сохраняется в норме даже в поздних ста-

диях заболевания. Наличие внутрисуставной, кальци-

фицированной костной эрозии с сохраненной шири-

ной суставной щели в первую очередь предполагает 

диагноз ПА. 

Иногда может обнаруживаться внутрисуставной 

костный анкилоз межфаланговых суставов стоп. Пре-

ходящий локальный остеопороз обнаруживается толь-

ко во время острой подагрической атаки. В хрониче-

ской стадии заболевания остеопороз не является ха-

рактерным проявлением ПА.

Основные рентгенологические симптомы ПА сход-

ны во всех местах поражений, однако поражение опре-

деленных, специфических для ПА, областей может 

быть диагностически важным [10]. Первый ПЛФ — 

наиболее характерное место поражения при ПА. Эро-

зии обычно обнаруживаются в верхней и медиаль-

ной части головки плюсневой кости и часто в сочета-

нии с вальгусной девиацией суставов. Достаточно ча-

сто определяются изменения в проксимальных и ди-

стальных межфаланговых суставах стоп. Типичными 

являются асимметричные артриты с чередование вну-

трикостных и мягкотканных тофусов. Крупные мягко-

тканные и внутрикостные тофусы могут вызывать 

остеолиз больших участков костей, в основном это ме-

тадиафизы костей, но в проксимальных и дистальных 

фалангах пальцев кистей и стоп возможен тотальный 

остеолиз костей [21] (рис. 16).

В заключение можно сказать, что для более точ-

ной и детальной оценки патологических изменений 

в костях, суставах и мягких тканях стопы, так же как 

и для оценки состояния мелких суставов кистей, не-

обходимо использовать весь спектр новейших ди-

агностических технологий. К ним можно отнести 

прицельную рентгенографию с прямым увеличени-

Рисунок 15. Подагрический артрит. Рентгенография 
дистальных отделов стоп. Утолщены и уплотнены 

мягкие ткани в 1-х плюснефаланговых суставах. 
Множественные кисты со склеротическим ободком 

(симптом «пробойника»). Выраженные пролиферативные 
костные изменения и множественные деструкции 

костей в 1-х ПЛФ. Кальцифицированы сосуды в мягких 
тканях

Рисунок 16. Подагрический артрит. Рентгенография 
дистальных отделов стоп. Крупный мягкотканный 

тофус и остеолиз средней фаланги 5-го правого пальца. 
Крупные внутрикостные тофусы 4-х средних фаланг. 

Множественные кисты (симптом «пробойника») 
и мягкотканные тофусы в 1-х ПЛФ и в 1-м правом 

межфаланговом суставе стопы 
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ем изображения; стандартную рентгенографию ко-

стей и суставов с использованием специализирован-

ной рентгеновской пленки и соответствующими ей 

усиливающими экранами в кассетах или на кассеты 

с запоминающими экранами высокого разрешения 

без использования рентгеновской пленки; магнит-

но-резонансную томографию для ранней (дорен-

тгенологической) диагностики поражения костей и 

суставов; спиральную компьютерную томографию 

для более точного выявления внутрикостных изме-

нений; ультразвуковое исследование суставов для 

оценки периартикулярных мягких тканей как наи-

более простой и лишенный лучевой нагрузки на па-

циента метод.  
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Подагра — хронічне захворювання, пов’язане з по-

рушенням сечокислого обміну — підвищенням вмісту 

в крові сечової кислоти (гіперурикемія) і відкладенням 

її у вигляді моноурату натрію в тканинах опорно-рухо-

вого апарату та внутрішніх органах. Подагра є найпо-

ширенішим запальним захворюванням суглобів у чо-

ловіків: від неї страждає до 2 % дорослого населення. 

Крім того, у наш час спостерігається стрімке зростан-

ня числа хворих на подагру [2, 25]. Незважаючи на ро-

зуміння патогенезу хвороби й можливості ефективної 

терапії, подагра часто не діагностується або діагносту-

ється пізно, а ефективне лікування супроводжується 

низкою побічних ефектів.

Водночас подагра є захворюванням із високим 

індексом коморбідності, що пов’язана з низкою су-

путніх захворювань, включаючи артеріальну гіпер-

тензію, серцево-судинні захворювання, ниркову 

недостатність, цукровий діабет, ожиріння та гіпер-

ліпідемію. Наявність цих супутніх захворювань і за-

стосування препаратів, що використовуються в лі-

куванні цих недуг, може сприяти розвитку подагри 

[5]. Вони також впливають на вибір терапії подагри 

в кожного конкретного пацієнта через можливість 

взаємодії з іншими препаратами та високий ризик 

розвитку побічних ефектів. У табл. 1 наведено важ-

ливі взаємодії між протиподагричними препарата-

ми та найбільш вживаними лікарськими препарата-

ми, що використовуються в лікуванні коморбідних 

станів.

Загальновизнано, що головним предиктором роз-

витку подагри є гіперурикемія. При перевищен-

ні певного рівня сечової кислоти в сироватці кро-

ві (> 400 мкмоль/л) відбувається насичення тка-

нин моноуратом натрію, створюються умови для йо-

го кристалізації й, отже, розвитку подагри [16]. Єв-

ропейська протиревматична ліга (EULAR) рекомен-

дує вважати гіперурикемією рівень сечової кислоти 

> 360 мкмоль/л, що ґрунтується на результатах дослі-

джень, які продемонстрували 4-кратне збільшення ри-

зику розвитку подагри в чоловіків і 17-кратне — в жі-

нок при перевищенні вказаного рівня [2].

На рис. 1 показаний еволюційний шлях від гіпер-

урикемії до структурного ушкодження суглобів при 

подагрі. Багаторічний перебіг гіперурикемії може при-

звести до утворення депозитів уратів без симптомів, а 

іноді й пов’язаних із субклінічним запаленням; надалі 

відзначаються інтермітуючі епізоди гострого запален-
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ня, викликані відкладанням кристалів моноурату на-

трію в порожнині суглоба. З часом відстані між цими 

атаками (спалахами запалення) зменшуються, артрит 

набуває хронічного перебігу, а запалення — персис-

туючого характеру; наступний етап — структурне по-

шкодження суглобів унаслідок хронічного запального 

процесу й руйнування суглобових структур тофусами 

(депозитами моноурату натрію) [20].

Менеджмент подагри охоплює й об’єднує два на-

прямки: по-перше, адекватне лікування гострих пода-

гричних епізодів і, по-друге, стійке зниження сироват-

кового рівня уратів менше за 360 мкмоль/л (6 мг/дл) 

або нижче у деяких випадках, щоб запобігти рециди-

вам і сприяти розсмоктуванню тофусів. Нестероїдні 

протизапальні препарати (НПЗП), колхіцин і глюко-

кортикостероїди (ГК) були основою лікування гострих 

подагричних епізодів упродовж багатьох років [2, 15]. 

Вибір препарату для купірування гострої подагри ба-

зується на супутній патології, функції нирок і відпо-

віді на попереднє лікування. Окрім того, алопуринол 

є препаратом, що найчастіше використовують у дов-

гостроковій уратознижуючій терапії з моменту його 

першого застосування в 1960-х роках. Останні 5–7 ро-

ків спостерігається відродження інтересу до подагри та 

Препарати для 
лікування 
подагри

Ліки, з якими можлива 
взаємодія Потенційний побічний ефект Коректування дози/контроль

НПЗП

Варфарин Підвищується ризик гастроінтестиналь-
них кровотеч

Інгібітори АПФ Гіпертензія та потенційне погіршення 
функції нирок

Колхіцин Інгібітори СYP3A4 
і P-глікопротеїну

Підвищення ризику колхіцин-індукованих 
токсичних ефектів Зниження дози колхіцину

Алопуринол

Фуросемід Підвищення плазмової концентрації ок-
сипуринолу

Можуть знадобитися більш високі дози 
алопуринолу

Азатіоприн Збільшення концентрації 6-меркаптопу-
рину, що призводить до мієлосупресії

Зниження дози азатіоприну на 50–75 % і 
використання більш низької дози алопу-
ринолу; контроль рівня лейкоцитів, тром-

боцитів, еритроцитів

Пробенецид Зниження концентрації оксипуринолу в 
плазмі

Варфарин Може збільшувати антикоагулянтний 
ефект Моніторинг кровотеч

Інгібітори АПФ Може підвищувати ризик алергічних ре-
акцій на алопуринол

Теофілін Збільшення часу напівжиття теофіліну в 
сироватці крові

Пеніциліни, -лактамні 
антибіотики Зростає ризик шкірних висипань

Фебуксостат Азатіоприн

Формально не підтверджено, але є до-
кази збільшення концентрації 6-мер-

каптопурину, пов’язані з гальмуванням 
ксантин оксидази внаслідок мієлосупресії

Уникати поєднання

Пеглотиказа Інші уратознижуючі пре-
парати

Може маскувати відсутність реакції на 
пеглотиказу і тим самим збільшити ризик 

побічної реакції 
Уникати поєднання

Таблиця 1. Взаємодії різних лікарських засобів із протиподагричними препаратами

Рисунок 1. Еволюція подагри

Гіперурикемія
Кристали уратів 

у тканинах Гостра клінічна маніфестація Хронічна клінічна маніфестація

Структурні ураження

Запалення
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керування нею, винайдені нові інноваційні терапев-

тичні можливості як для гострої подагри (інгібітори ін-

терлейкіну-1 (IL-1)), так і зниження рівня уратів (фе-

буксостат, пеглотиказа) [15]. 

Колхіцин
Колхіцин належить до найстаріших ліків, що ви-

користовують у лікуванні подагри. Протизапальний 

ефект колхіцину обумовлений дезінтеграцією мікро-

тубул нейтрофілів і пригніченням їх міграції, підпо-

рядкованої хемотаксису. Однак, незважаючи на види-

мість повної розшифровки протизапального механіз-

му дії колхіцину, з’являється велика кількість доказів 

мультифасеткового характеру його ефектів [1]. Кол-

хіцин порушує розподіл молекул адгезії на поверхні 

нейтрофілів і ендотеліальних клітин, значно пригні-

чуючи взаємодії між лейкоцитами та ендотеліальними 

клітинами, втручаючись у процес трансміграції. Біль-

ше того, біологічна дія колхіцину є дозозалежною. У 

мікромолярних концентраціях він пригнічує інфла-

масомзалежну активацію каспаз-1NALP3, вивільнен-

ня інтерлейкіну-1 (IL-1) та експресію L-селектину 

на нейтрофілах [19]. У наномолярних концентраціях 

колхіцин блокує вивільнення хемотаксичних факторів 

нейтрофільними лізосомами, адгезію нейтрофілів до 

ендотелію шляхом зменшення молекул адгезії на ен-

дотеліальних клітинах, пригнічує виділення суперок-

сидних аніонів нейтрофілами. У високій концентрації 

колхіцин впливає на експресію генів HUVEC (клітини 

ендотелію), що відіграють велику роль у запаленні та 

міграції нейтрофілів [8]. 

Максимальний рівень колхіцину в сироватці кро-

ві досягається протягом 1–3 год незалежно від спосо-

бу застосування (перорально або парентерально), то-

му він є дієвим засобом при гострому нападі подагри. 

Плазмова концентрація колхіцину знижується швид-

ко, але екскреція його триває кілька днів. Це пояс-

нюється тим, що колхіцин залишається тривалий час 

у зв’язаному стані. Близько 20 % усієї дози колхіцину 

екскретується нирками. Важливо пам’ятати, що колхі-

цин піддається інтенсивному метаболізму в печінці за 

участю системи цитохрому С450, внаслідок чого препа-

рати, які також зв’язуються з цим білком, можуть впли-

вати на його фармакокінетику та фармакодинаміку.

Колхіцин має вузький терапевтичний індекс і дозо-

залежну шлунково-кишкову токсичність, що зумов-

лює погану переносимість, особливо в пацієнтів літ-

нього віку з нирковою та серцевою недостатністю. 

У 2010 р. опубліковано дослідження AGREE (The 

Acute Gout Flare Receiving Colchicine Evaluation), в 

якому дані щодо вибору дози колхіцину отримали 

трактування з позицій доказової медицини. Це бага-

тоцентрове рандомізоване подвійне сліпе плацебо-до-

слідження при гострому подагричному артриті, в яко-

му порівнювали 1,8 мг колхіцину, прийнятих за 1 год, 

і 4,8 мг, прийнятих за 6 год [29]. Низькі дози проде-

монстрували профіль небажаних явищ, аналогічний 

плацебо. Висока доза асоціювалася зі значною діаре-

єю у 76,9 % хворих, нудотою та іншими побічними ре-

акціями. Однак при прийомі низьких доз у 23 % хворих 

також розвинулася діарея, але на відміну від тих, хто 

отримував високі дози, вона була нетяжкою. Це вка-

зує на те, що старі схеми лікування гострого нападу по-

дагри, коли колхіцин призначали по 0,6 мг щогодини 

до повного купірування нападу, є надто токсичними, а 

за дієвістю не відрізняються від використання низьких 

доз. Саме у дослідженні AGREE продемонстрована 

однакова дієвість низьких і високих доз колхіцину.

У той час як НПЗП і ГК можуть сприяти підвищен-

ню серцево-судинного ризику, є дані недавніх дослі-

джень, де зазначено, що колхіцин відіграє певну роль 

у вторинній профілактиці серцево-судинних захво-

рювань. У ретроспективному дослідженні 1288 хворих 

на подагру використання колхіцину було пов’язано зі 

значно нижчою частотою інфаркту міокарда (1,2 про-

ти 2,6 %; р = 0,03) [10]. У проспективному рандомізо-

ваному контрольованому випробуванні за участю 532 

пацієнтів зі стабільною стенокардією використання 

колхіцину 0,5 мг/добу на додаток до статинів та інших 

стандартних стратегій вторинної профілактики асоці-

ювалося зі зменшенням частоти гострого коронарно-

го синдрому, позалікарняної зупинки серця та кардіо-

емболічного ішемічного інсульту (відношення ризи-

ків — 0,33; 95% довірчий інтервал 0,18–0,59; р < 0,001) 

[18]. Отже, саме колхіцин може бути препаратом ви-

бору при гострому епізоді подагри в пацієнтів із сер-

цево-судинними ризиками та в ситуаціях, коли НПЗП 

протипоказані. Взаємодії між колхіцином і інгібіто-

рами CYP3A4 та Р-глікопротеїну (наприклад, дилтіа-

зем, верапаміл, еритроміцин, кларитроміцин, кетона-

зол, ітраконазол, циклоспорин А) добре відомі й були 

пов’язані з летальним наслідком. CYP3A4 бере участь 

у метаболізмі колхіцину, при цьому поєднане введен-

ня інгібіторів CYP3A4 може призвести до накопичен-

ня колхіцину та зростання його токсичності. При од-

ночасному застосуванні з цими препаратами дозу кол-

хіцину необхідно зменшувати. Звичайною схемою ви-

користання колхіцину є старт із 1,2 мг з подальшим 

прийомом 0,6 мг через 1 год. При застосуванні з ін-

гібіторами CYP3A4 і Р-глікопротеїну дозу колхіцину 

зменшують: 0,6 мг із подальшим прийомом через 1 год 

0,3 мг. 

Інгібітори інтерлейкіну-1
Головним індуктором розвитку гострого запален-

ня у хворих на подагру є стимуляція кристалами сечо-

вої кислоти синтезу ІL-1, що опосередковується че-

рез систему Toll-подібних рецепторів, розташованих 

на поверхні моноцитів і мононуклеарних клітин сино-

віальної оболонки шляхом активації цитозольного біл-

ка NLRP3 (кріопірину), що, у свою чергу, активує кас-

пазу-1, під впливом якої й утворюється активна фор-

ма ІL-1. Залучаються різні типи клітин — ефекторів 

запалення, запускаючи цілий каскад клітинних імун-

них реакцій, зокрема міграцію нейтрофілів у вогни-

ще запалення й виділення зрілих форм прозапальних 

білків [4, 21]. Крім того, саме гіперпродукція  ІL-1 у 

хворих на подагру може спричинювати розвиток у міс-

цях відкладення кристалів моноурату натрію хроніч-

ного запалення й деструктивних процесів. Застосу-
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вання інгібіторів ІL-1 при гострому нападі подагри є 

більш ефективним, ніж використання НПЗП і колхі-

цину, особливо в разі непереносимості останніх чи ви-

сокого ризику ускладнень. Більшість даних стосують-

ся канакінумабу (сanakinumab) — повністю людсько-

го моноклонального антитіла IgG1 до ізотипу ІL-1, 

та рилонацепту (rilonacept), що зв’язується з IL-1, за-

побігаючи тим самим його взаємодії з рецептором. У 

дослідженнях продемонстровано переваги канакіну-

мабу порівняно з колхіцином і ГК у лікуванні гостро-

го нападу подагри [23], а рилонацепт виявився діє-

вим у профілактиці гострих атак при ініціації урато-

знижуючої терапії [17]. Інфекції та реакції в місці вве-

дення були найбільш поширеними побічними ефек-

тами, пов’язаними із приймом канакінумабу та рило-

нацепту. У зведених даних 12-тижневого досліджен-

ня -RELIEVED та -RELIEVED II було повідомле-

но про 20 % інфекцій, серйозні інфекції зустрічались у 

1,8 % випадків, а реакції в місці ін’єкції — в 4,9 % паці-

єнтів, які отримували канакінумаб [23].

Застосування канакінумабу може мати пріоритет-

не значення для хворих на подагру в разі наявності в 

них ниркової недостатності з огляду на те, що корек-

ції дози препарату в пацієнтів із порушеннями функ-

ції нирок не вимагається. У таких хворих вибір проти-

запальної терапії до останнього часу обмежувався ГК, 

і дуже важливим було встановлення більш виражено-

го ефекту канакінумабу порівняно з ГК. У досліджен-

ні P. Sunkureddi і співавт. [28] проаналізована порів-

няльна ефективність канакінумабу й тріамцинолону у 

хворих із нирковою недостатністю (ШКФ < 60 мл/хв). 

Виявилося, що редукція ризику розвитку загострень 

артриту при застосуванні канакінумабу порівняно з 

тріамцинолоном була на 54 % меншою при впливі на 

показники ниркової функції та артеріального  тиску.

Також перспективним видається використання ка-

накінумабу у хворих на подагру з ризиком розвитку 

кардіоваскулярних катастроф, що є основною причи-

ною смерті цих хворих [4]. Найважливішу роль у гене-

зі атеросклерозу, в тому числі у хворих на подагру, ві-

діграє хронічне запалення. Передбачається, що при-

гнічення запалення може зменшити цей ризик, то-

му оптимальні шляхи вибору протизапальної терапії є 

предметом пильної уваги та обговорення. 

З метою визначення можливостей канакінума-

бу впливати на кардіоваскулярний ризик нещодав-

но стартувало плацебо-контрольоване дослідження 

CANTOS (Canakinumab ANti-inflammatory Thrombosis 

OutcomesStudy), в яке планується включити 17 200 

хворих із сироватковим рівнем С-реактивного біл-

ка > 2 мг/дл, незважаючи на терапію статинами [22]. 

Введення канакінумабу буде проводиться кожні 3 міс. 

у різних дозуваннях (50/150/300 мг); упродовж дослі-

дження (планується 4 роки) будуть реєструватися ви-

падки нефатальних інфарктів міокарда, інсультів і 

смерті, асоційованої з кардіоваскулярними катастро-

фами, випадки цукрового діабету 2-го типу, венозно-

го тромбозу.

На відміну від лікування гострої подагри, препара-

ти для якої використовуються періодично, запобігання 

рецидиву подагри потребує довготривалого й скрупу-

льозного застосування уратознижуючої терапії. Зни-

ження концентрації уратів може досягатися шляхом 

зниження продукції сечової кислоти (інгібітори ксан-

тиноксидази: алопуринол, фебуксостат), збільшення 

екскреції уратів нирками (урикозуретики: бензброма-

рон, пробенецид) або перетворення уратів на водороз-

чинний алантоїн (рекомбінантна уриказа: пеглотика-

за). Механізм дії відомих уратознижуючих препаратів 

наведений на рис. 2.

Алопуринол
Алопуринол залишається препаратом, що найчасті-

ше використовується для зниження рівня уратів [24]. 

Терапія повинна розпочинатися з низьких доз (100 мг) 

і підвищуватися на 100 мг кожні 2–4 тижні за необхід-

ності. Дози повинні особливо ретельно підбиратись у 

пацієнтів із хронічною нирковою недостатністю. Ало-

пуринол зазвичай добре переноситься із незначни-

ми шкірними реакціями, що реєструються приблизно 

у 2 % хворих [25]. Препарат є безпечним, однак поя-

ва алергічних реакцій суттєво утруднює його викорис-

тання. З практики багатьох експертів відомо, що спро-

би провести десенсибілізацію в більшості випадків не-

ефективні, а іноді й небезпечні, тому що алергія на 

алопуринол генетично детермінована [24].

У недавньому дослідженні «випадок — конт роль» 

розглянуто клінічні фактори ризику для розвитку 

побічних ефектів алопуринолу. З 1934 пацієнтів, які 

приймали алопуринол, у 94 зареєстровано побіч-

ні реакції, включаючи висипання (3 %), шлунково-

кишкові розлади (2 %), алопуринол-асоційований 

синдром гіперчутливості (1 %), лихоманку 

(1 %). Статистичний регресивний аналіз 

встановив, що одночасний прийом колхі-

цину (P = 0,012) і статинів (Р = 0,041) під-

вищує ризик побічних ефектів алопурино-

лу. Одним із найбільш серйозних і навіть 

потенційно смертельних побічних ефек-

тів є алопуринол-асоційований синдром 

гіперчутливості, що характеризується ви-

сипанням (наприклад, токсичний епідер-

мальний некроліз, ексфоліативний дерма-

тит), еозинофілією, лейкоцитозом, про-

пасницею, гепатитом і нирковою недо-

статністю. Захворюваність оцінюється 
Рисунок 2. Механізм дії урикодепресивних і урикозуретичних 

препаратів
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приблизно в 0,1 %. Факторами ризику цього усклад-

нення є супутня діуретична терапія, ниркова недо-

статність, висока доза алопуринолу, ранній початок 

терапії алопуринолом та носійство HLA-B*5801 ге-

на [26]. Носійство HLA-B*5801 стійко асоціюється 

з серйозними побічними шкірними реакціями в ра-

зі застосування алопуринолу в різних етнічних гру-

пах. Недавнє ретроспективне дослідження «випа-

док — контроль» повідомило про 100% чутливість і 

86,7% специфічність для HLA-B*5801 при прогнозу-

ванні серйозних шкірних побічних реакцій [9]. Клі-

нічний фармакогенетичний консорціум (Clinical 

Pharmacogenetics Implementation Consortium) опублі-

кував рекомендації, заявивши, що алопуринол про-

типоказаний при носійстві HLA-B*5801 [13].

Зв’язок між дозою алопуринолу та побічними ре-

акціями залишається спірним. Рекомендації К. Hande 

та співавт. [12] на основі визначення кліренсу креа-

тиніну були розроблені через очевидний зв’язок між 

нирковою функцією, дозою алопуринолу та шкірними 

реакціями. Однак здебільшого пацієнти не могли до-

сягти рекомендованих сироваткових концентрацій се-

чової кислоти, використовуючи рекомендовані дози. 

Підвищення доз викликало численні шкірні реакції, а 

також значне погіршення функції печінки та нирок. У 

наш час проводиться значна кількіть досліджень що-

до встановлення ефективної та безпечної дози алопу-

ринолу, особливо при зниженій швидкості клубочко-

вої фільтрації (ШКФ).

В одному з досліджень «випадок — контроль» про-

демонстровано, що висока стартова доза алопури-

нолу асоціюється з тяжкими шкірними реакціями. 

На підставі цього запропоновано стартувати з до-

зи алопуринолу 1,5 мг на 1 мл ШКФ. Наприклад, при 

ШКФ = 38 мл/хв стартова доза алопуриноу становити-

ме: 38 • 1,5 мг = 57 мг [26]. У практичному плані це від-

повідає недавнім керівним принципам Американсько-

го коледжу ревматології (ACR), що передбачають по-

чаткову дозу алопуринолу 50 мг на день у пацієнтів із 

4-ю або 5-ю стадією хронічного захворювання нирок 

і 100 мг щодня для всіх інших когорт пацієнтів [15].

Окрім того, алопуринол структурно схожий на гі-

поксантин і бере участь у широкому спектрі пурино-

вих і піримідинових реакцій, що позбавляє його селек-

тивності та адресного впливу на патологічний процес, 

який викликає хворобу. 

Фебуксостат
Фебуксостат — 2-(3-ціано-4-ізобутоксифеніл)-4-

метилтіазол-5-карбоксильна кислота — нещодавно 

розроблений непуриновий інгібітор ксантиноксидази. 

Його молекулярна структура абсолютно відрізняється 

від структури алопуринолу. Фебуксостат, як і алопури-

нол, інгібує фермент ксантиноксидазу шляхом приєд-

нання до молібден-птеринового центру, єдиного в усіх 

пуринів. Однак є ціла низка відмінностей цієї взаємо-

дії [3, 11]:

1. Пригнічення різних форм ензиму: алопуринол 

зв’язується тільки з редукованою формою ензиму, фе-

буксостат формує комплекс з обома формами ксантин-

оксидази — редукованою та оксидованою. Переваги 

фебуксостату є особливими в світлі того, що дві різні 

форми ензиму можуть обмінюватися іонами молібде-

ну («пінг-понг»-механізм) і, перетворюючись з однієї 

форми на іншу, «тікати» від дії алопуринолу.

2. Особливості формування кристалічного зв’язку з 

ензимом: фебуксостат практично повністю заповнює 

вузькі канали, що ведуть до молібденового центру, 

стійко пригнічуючи активність ферменту. Алопуринол 

є інгібітором механізму дії ензиму, тимчасово усуваю-

чи його активність.

3. Щільність зв’язків: фебуксостат інгібує ксантин-

оксидазу шляхом утворення високоафінних міцних 

зв’язків з обома формами ензиму, алопуринол демон-

струє більш слабкий зв’язок лише з однією формою 

ферменту.

4. Реактивація ензиму: фермент, інгібований ало-

пуринолом, реактивується швидко (Т1/2 = 300 хв при 

25 °C) під впливом спонтанної реоксидації молібдено-

вого центру. Фебуксостат, навпаки, пригнічує ензим 

тривало через утворення вкрай стабільних зв’язків. 

5. Селективність: фебуксостат практично не впли-

ває на інші ферменти пуринового та піримідиново-

го метаболізму на відміну від алопуринолу, що до-

зволяє називати його селективним інгібітором ксан-

тиноксидази.

У 2005 р. опубліковані результати рандомізовано-

го подвійного сліпого 52-тижневого багатоцентрового 

дослідження III фази, в якому порівнювали безпеку й 

ефективність різних доз фебуксостату та алопуринолу 

(Febuxostat versus Allopurinol Controlled Trial — FACT) 

[7]. У дослідження включено 760 хворих. У цьому до-

слідженні частота небажаних явищ була однаковою в 

усіх групах. Найбільш часто відзначалося підвищен-

ня рівнів печінкових ферментів, діарея, головний біль. 

Серйозні небажані явища спостерігали в 51 хворого з 

однаковою частотою в усіх групах; 34 із цих пацієнтів 

продовжили терапію.

Висловлювалися побоювання щодо серцево-судин-

ної безпеки фебуксостату. Під час ІІІ фази клінічних 

досліджень, що порівнювали фебуксостат і алопури-

нол, повідомили про невелике число серцево-судин-

них побічних ефектів в обох групах лікування. У той 

час як більшість пацієнтів у цих дослідженнях мали й 

інші серцево-судинні фактори ризику, залишається 

неясним, чи пов’язаний підвищений ризик несприят-

ливих серцево-судинних результатів із застосуванням 

інгібіторів ксантиноксидази. У наш час продовжується 

ІІІВ фаза рандомізованого дослідження 7500 хворих на 

подагру з чітко визначеними серцево-судинними за-

хворюваннями. Дослідження покликано оцінити ри-

зик серйозних несприятливих серцево-судинних подій 

(серцево-судинної смерті, нефатального інфаркту міо-

карда, нефатального інсульту й нестабільної стенокар-

дії, що потребує реваскуляризації) у хворих, які при-

ймають алопуринол та фебуксостат [30]. З огляду на 

широке визнання зв’язку між подагрою та серцево-су-

динними захворюваннями, а також часто тяжким пе-

ребігом подагри в цій групі пацієнтів необхідність про-

ведення уратознижуючої терапії не викликає сумнівів. 
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Водночас немає даних про необхідність обмеження до-

зи інгібіторів ксантиноксидази в таких пацієнтів.

Клінічні дослідження показали, що фебуксостат є 

ефективним засобом для зниження рівня сечової кис-

лоти. Фебуксостат у дозі 80 мг/д продемонстрував біль-

шу ефективність, аніж алопуринол у дозі 300 мг/д. Пе-

реносимість препарату була доброю в усіх досліджен-

нях. Важливим у практичному плані є факт доброї пе-

реносимості фебуксостату хворими з синдромом гі-

перчутливості до алопуринолу.

Є обмежені дані про терапію фебуксостатом у паці-

єнтів із нирковою недостатністю (ШКФ < 50 мл/хв). 

Єдине спостереження про використання фебуксостату 

в дозі 10–20 мг/добу було проведено у 5 пацієнтах, які 

перебували на гемодіалізі. В жодного пацієнта не від-

значено побічних ефектів, хоча про тривалість терапії 

не повідомляється [14].

Пеглотиказа
Пеглотиказа зменшує сироваткову концентрацію 

уратів унаслідок ферментативної деградації сечової 

кислоти в більш розчинні форми, зокрема в алан-

тоїн.

У початкових 6-місячних дослідженнях за участю 

225 пацієнтів найбільш поширеними побічними ефек-

тами, крім гострих нападів подагри, були інфузійні ре-

акції, зареєстровані у 26 % пацієнтів, які отримували 

інфузію двічі на тиждень, і в 42 %, які отримували ін-

фузію щомісяця. Інші побічні ефекти включали голо-

вний біль (11 % при щомісячному дозуванні) і нудо-

ту (7 %) [27]. Серйозні несприятливі події реєстрували 

значно частіше в пацієнтів, які отримували пеглотика-

зу раз на два тижні (24 %, 95% ДІ 15–34 %) та один раз 

на місяць (23 %, 95% ДІ 14–33 %) порівняно з плаце-

бо (12 %, 95% ДІ 4–25 %). Незначна кількість серйоз-

них серцево-судинних побічних реакцій під час пері-

оду дослідження зафіксована в пацієнтів із наявністю 

факторів ризику серцево-судинних подій та тривалим 

анамнезом кардіоваскулярних захворювань. 

Нещодавно опубліковані результати продовження 

відкритого етапу дослідження [6] у 149 пацієнтів, які 

отримали в середньому 29 ± 18 інфузій пеглотикази й 

спостерігалися протягом подальших 25 ± 11 місяців. 

Інфузійні реакції були другим найпоширенішим по-

бічним ефектом (після спалахів подагри), що зустрі-

чалися в 44 % хворих і вважалися тяжкими у 18 % ви-

падків. Більшість пацієнтів з інфузійними реакціями 

мали сироватковий рівень уратів вище 360 мкмоль/л 

(6 мг/дл). Через це рекомендується припинити при-

йом інших уратознижуючих препаратів на період інфу-

зій пеглотикази, оскільки вони можуть маскувати під-

вищений сироватковий рівень сечової кислоти й пору-

шувати ідентифікацію пацієнтів із ризиком інфузійних 

реакцій.

Препарати, що застосовуються в менеджменті по-

дагри, як правило, добре переносяться, але їх при-

йом може бути пов’язаний зі значними негативними 

наслідками. Ризик цих побічних ефектів залежить від 

коморбідності та прийому супутніх препаратів. Так, 

на сьогодні залишаються без відповіді питання про 

взаємозв’язок між серцево-судинними подіями, при-

йомом колхіцину та інгібіторів ксантиноксидази. Ця 

галузь активно досліджується, утім остаточних резуль-

татів і відповідних рекомендацій поки що немає. Од-

ночасно лікарі повинні пам’ятати про взаємодію між 

колхіцином і серцево-судинними препаратами. Про-

блеми залишаються і в лікуванні пацієнтів із поруше-

ною функцією нирок. Є обмежені дані про викорис-

тання фебуксостату при нирковій недостатності. Ре-

троспективні дослідження демонструють, що розраху-

нок дози алопуринолу залежно від кліренсу креатиніну 

є ефективним, утім значна частка пацієнтів не досягає 

цільових значень сечової кислоти, що нівелює ефек-

ти уратознижуючої терапії, а відтак і ефективність те-

рапії загалом. Роль визначення HLA-B*5801 у запобі-

ганні випадкам серйозних шкірних реакцій ще нале-

жить визначити. Економічну ефективність скринінгу 

на HLA-B*5801, зокрема в популяціях із низьким рів-

нем ризику, ще належить встановити, але цілком імо-

вірно, що більш дешеві й більш доступні тести для ши-

рокого скринінгу будуть рекомендовані у майбутньо-

му [25]. 
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Современная терапия подагры сквозь 
призму эффективности и безопасности

Резюме. В статье представлены современные данные 

по лечению такого распространенного заболевания, как 

подагра. Менеджмент подагры охватывает и объединяет 

два направления: во-первых, адекватное лечение острых 

подагрических эпизодов и, во-вторых, устойчивое сниже-

ние сывороточного уровня уратов меньше 360 мкмоль/л 

(6 мг/дл) или ниже в некоторых случаях, чтобы пред-

отвратить возможное рецидивирование и способство-

вать рассасыванию тофусов. Терапевтические возмож-

ности при остром приступе подагры охватывают несте-

роидные противовоспалительные препараты, колхицин 

и глюкокортикоиды; при лечении хронической подагры 

широко используют аллопуринол. Представлены данные 

по эффективности и безопасности инновационных пре-

паратов в лечении подагры — фебуксостата и ингибито-

ров интерлейкина-1. Подчеркнуто, что основные пробле-

мы лечения подагры связаны с долгосрочной безопасно-

стью и коморбидными заболеваниями.

Ключевые слова: подагра, гиперурикемия, противо-

подагрические препараты, лекарственные взаимодей-

ствия, аллопуринол, фебуксостат, пеглотиказа, безопа-

сность, эффективность лечения.
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Modern Therapy for Gout through 
the Prism of Effi  cacy and Safety

Summary. The modern data on the treatment of such com-

mon condition as gout were presented in this article. Gout 

management covers and unites two directions: firstly, adequate 

treatment of acute gout episodes and, secondly, a steady de-

cline in serum urate level below 360 mol/l (6 mg/dl) or lower 

in some cases to prevent recurrences and to promote resorption 

of tophi. The therapeutic possibilities in acute gout episode in-

clude nonsteroidal anti-inflammatory drugs, colchicine and 

glucocorticoids; in the treatment of chronic gout, allopurinol 

is widely used. The efficacy and safety of innovative drugs in 

the treatment of gout — febuxostat and interleukin-1 inhibitors 

were shown. It is underlined that the main problems of gout 

treatment are related to long-term safety and comorbidities.

Key words: gout, hyperuricemia, antigout agents, drug in-

teractions, allopurinol, febuxostat, pegloticase, safety, effica-

cy of treatment.
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Вступ
Ревматоїдний артрит (РА) займає головне місце се-

ред захворювань суглобів, що призводять до тяжкої ін-

валідності осіб працездатного віку. У більшості випад-

ків РА має прогресуючий перебіг та впродовж перших 

двох років призводить до утворення кісткових ерозій у 

70 % хворих [12]. Унаслідок цього близько 90 % хворих 

втрачають працездатність через 20 років від початку 

захворювання. Необхідно зазначити, що оптимізація 

застосування базисних препаратів при лікуванні РА 

потребує удосконалення методів дослідження з ме-

тою верифікації діагнозу на початкових стадіях хворо-

би та контролю прогресування кістково-деструктив-

них змін [5]. У більшості пацієнтів із раннім поліар-

тритом спочатку неерозивний характер процесу. Ран-

ня поява ерозій і деструктивних змін (у перші 3–6 міс. 

від дебюту захворювання) прогностично несприятли-

вим чинником та вимагає проведення агресивної лі-

кувальної стратегії. У літературі добре описаний «ді-

агностичний розрив» у виявленні ерозій різними ме-

тодами, насамперед при стандартному рентгенологіч-

ному дослідженні та магнітно-резонансній томографії  

(МРТ). Необоротні зміни в суглобовому хрящі й під-

леглій кістці відбуваються переважно протягом пер-

ших 12 місяців хвороби, а рентгенологічно ці зміни 

виявляються тільки через 2–3 роки [2, 6, 16]. На сучас-

ному етапі альтернативним методом для оцінки ура-

жень суглобів на початкових стадіях хвороби та контр-

олю ефективності терапії є МРТ [1, 3, 8], що дозво-

ляє оцінити структуру хряща, м’яких тканин і субхон-

дральної кістки, а також виявити ерозивні зміни в су-

глобах значно раніше порівняно із стандартною рент-

генографією.

Метою нашого дослідження було удосконалення 

діагностики ерозивного процесу при ранньому рев-

матоїдному артриті (РРА) та встановлення частоти 

виявлення ерозій при стандартному рентгенологіч-
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ному дослідженні та МРТ, оцінка залежності ерозив-

ного процесу від клінічних особливостей перебігу за-

хворювання.

Матеріал та методи дослідження
До дослідження було залучено 65 пацієнтів із вста-

новленим діагнозом ревматоїдного артриту згідно з 

класифікаційними критеріями ARC/EULAR, 2010 [4], 

у яких тривалість суглобового синдрому не перевищу-

вала 12 місяців. Тривалість суглобового синдрому в се-

редньому становила 8,2 ± 2,6 міс. Середній вік пацієн-

тів — 38,3 ± 6,3 року. Серед обстежених пацієнтів бу-

ло 48 жінок, чоловіків — 17. Усім пацієнтам було про-

ведено клінічне обстеження з визначенням індексу ак-

тивності DAS28. Загалом у всіх пацієнтів РА був в ак-

тивній фазі, у середньому DAS28 становив 5,2 ± 2,1 ба-

ла, що відповідає високій активності захворювання. 

Так, низька активність РА (DAS28 < 3,2) встановлена 

тільки у 7 пацієнтів; помірна (3,2  DAS28  5,1) — у 

30 пацієнтів; висока (DAS28 > 5,1) — у 28. Водночас 

визначали серологічний варіант захворювання за по-

зитивністю до ревматоїдного фактора (РФ) та цитру-

льованих білків — антитіла до циклічного цитрульо-

ваного пептиду (анти-ЦЦП) та циклічного модифі-

кованого віментину (анти-ЦМВ). Для оцінки РФ ви-

користовували імунотурбодиметричний метод, рівень 

анти-ЦЦП та анти-ЦМВ був оцінений імунофермент-

ним методом (ELISA). Серед обстежених хворих серо-

позитивними за РФ були 45 пацієнтів, серонегативни-

ми — відповідно 20 осіб. Серопозитивними за анти-

ЦЦП були 40 пацієнтів, серонегативними — 25; серо-

позитивними за анти-ЦМВ були 27 осіб, серонегатив-

ними — 38. Позитивність до двох типів антитіл до ци-

трульованих білків установлена в 27 пацієнтів, сероне-

гативність — у 25. Клініко-лабораторна характеристи-

ка пацієнтів наведена в табл. 1.

Усім хворим проведено стандартне рентгенологічне 

дослідження кистей у прямій (передньо-задній) про-

екції з використанням стандартних режимів. Техніч-

ні умови зйомки становили: експозиція — 9 мА/с, на-

пруга в трубці — 40–50 кВ. Рентгенографія проводи-

лася з використанням плівок «Кодак». Для виконан-

ня знімку кисті в прямій долонній проекції використо-

вували таку укладку. Пацієнт сідав боком до краю сто-

лу. Верхня кінцівка була відведеною та зігнутою в лік-

тьовому суглобі; кисть знаходилася в положенні прона-

ції, пальці — випрямлені. Касета розміром 18  24 см, 

наполовину перекрита листом просвинцьованої плас-

тини, розташовувалася в площині столу. Долоня щіль-

но прилягала до касети. Середній поперечній лінії ка-

сети відповідала проекція головок п’ясткових кісток. 

Пучок рентгенівського випромінювання спрямовував-

ся прямовисно на головку ІІІ п’ясткової кістки. Рентге-

нологічну стадію РА встановлювали за загальноприй-

нятою класифікацією О. Steinbrocker (1949) [15]. Кіль-

кісні зміни в суглобах описували згідно з методикою 

J.T. Sharp (1989) [12] у модифікації van der Heijde із спів-

авт. (1999) [16]. Для візуалізації ерозій використовува-

ли 16 суглобів і кісток кожної кисті: ІІ–V проксималь-

ні міжфалангові суглоби, І–V п’ястково-фалангові су-

глоби, І зап’ястково-п’ястковий суглоб, І міжфаланго-

вий суглоб, трапецієподібна, човноподібна, напівміся-

цева, променева і ліктьова кістки. Для оцінки звужен-

ня суглобових щілин використовували 15 суглобів кож-

ної кисті: ІІ–V проксимальні міжфалангові суглоби, 

І–V п’ястково-фалангові суглоби, ІІІ–V зап’ястково-

п’ясткові суглоби, човноподібно-трапецієподібний су-

глоб, головчато-човноподібно-напівмісячний суглоб, 

променево-зап’ястковий суглоб [13]. 

МРТ домінуючої кисті проводили на високополь-

ному МР-томографі Siemens Magnetom Espree з індук-

цією магнітного поля 1,5 Тл. Зап’ясток знаходився в 

нейтральному положенні, паралельно площині столу, 

кисть із випрямленими пальцями — у положенні про-

нації. У такому положенні кисть фіксували тильними 

подушками й боковими валиками з метою виключен-

ня рухових артефактів і спотворення зображення. При 

фіксації кисті намагалися досягти комфортного поло-

ження пацієнта. Центрація здійснювалася на ділян-

ку проксимального ряду кісток зап’ястка. Зображен-

ня з метою вивчення стану всіх структур променево-

зап’ясткового суглоба, зап’ястка і пальців отримува-

ли у фронтальній, сагітальній і аксіальній площинах, 

товщина зрізів 3 мм, поле огляду (FOV) — 9–12 см [3]. 

Дослідження проводили з довенним уведенням конт-

растного агента, що містить гадопентетату димеглумін 

(Gd-DTPA), із розрахунку 0,1 ммоль на 1 кг маси па-

цієнта. Введення препарату здійснювали в контрала-

Клініко-лабораторні показники

Низька активність 
(DAS28 < 3,2), n = 7

Помірна активність 
(3,2  DAS28  5,1), n = 30

Висока активність 
(DAS28 > 5,1), n = 28

Кількість пацієнтів

Чоловіки (n = 17) 3 9 5

Жінки (n = 48) 4 21 23

РФ позитивний (n = 45)/РФ негативний (n = 20) 2/5 19/11 24/4

Анти-ЦЦП позитивний (n = 40)/анти-ЦЦП нега-
тивний (n = 25) 1/6 16/14 25/3

Анти-ЦМВ позитивний (n = 27)/анти-ЦМВ нега-
тивний (n = 38) 0/7 9/21 18/10

Примітки: РФ — ревматоїдний фактор; анти-ЦЦП — антитіла до циклічного цитрульованого пептиду; анти-ЦМВ — 
антитіла до циклічного модифікованого віментину.

Таблиця 1. Клініко-лабораторна характеристика пацієнтів із раннім ревматоїдним артритом, 
які включені в дослідження
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теральну кінцівку. Дослідження проводили до і після 

введення контрастного агента. 

Стандартний протокол включав імпульсні послі-

довності, що дозволяли отримати зважені зображен-

ня Т1, Т2, Т2 з пригніченням сигналу від жирової 

тканини (STIR). Пацієнтам виконувалися такі про-

грами:

1. Оглядова програма (Scout-tra-sag-cor) у трьох про-

екціях дослідження (аксіальній, сагітальній і фронталь-

ній): імпульсна послідовність швидкого спінового ехо; 

FOV — 299 мм; ТЕ — 6 мс; TR — 15 мс; кількість зрізів — 

3, товщина зрізу — 10 мм; розмір матриці — 256  256.

2. T1-FSE у фронтальній, сагітальній і аксіальний 

проекціях: FOV — 200 мм; ТЕ — 20 мс; TR — 570 мс; 

кількість зрізів — 21, товщина зрізу — 3 мм; розмір ма-

триці — 1024  314.

3. T2-fl2d у фронтальній і аксіальній проекціях: 

FOV — 200 мм; ТЕ — 15 мс; TR — 867 мс; кількість 

зрізів — 24, товщина зрізу — 3 мм; розмір матриці — 

1024  224.

4. T2-tirm у фронтальній проекції: FOV — 249 мм; 

ТЕ — 30 мс; TR — 3975 мс; кількість зрізів — 14, тов-

щина зрізу — 2–3 мм; розмір матриці — 512  512.

5. Tl-fs-fl3d в аксіальній і фронтальній проекці-

ях: FOV — 100 мм; ТЕ — 11 мс; TR — 24 мс; кількість 

зрізів — 30, товщина зрізу — 3 мм; розмір матриці — 

512  512.

Суглоби кисті та зап’ястка оцінювали якісно, а 

також за допомогою бальної системи OMERACT 

RAMRIS [6]. При аналізі кісткових ерозій проводи-

ли оцінку кожної кістки в зоні інтересу (зап’ясток — 

зап’ясткові кістки, дистальна ділянка промене-

вої та дистальна ділянка ліктьової кістки, основи 

п’ясткових кісток; п’ястково-фалангові суглоби — го-

ловки п’ясткових кісток та основи фаланг).  Кількіс-

на оцінка ерозій проводилася згідно з рекомендаціями 

OMERACT RAMRIS за шкалою від 0 до 10: 0 — немає 

ерозій, 1 — ерозія займає 1–10 % обсягу/суглобової по-

верхні кістки, 2 — 11–20 %, 3 — 21–30 %, 4 — 31–40 %, 

5 — 41–50 %, 6 — 51–60 %, 7 — 61–70 %, 8 — 71–80 %, 

9 — 81–90 %, 10 — 91–100 % [11]. Аналіз отриманих да-

них проводився на основній консолі томографа або  на 

робочій станції Magic View за допомогою програмного 

забезпечення Canvas.

Статистична обробка отриманих результатів про-

водилася з використанням програми Statistica 6.1 із 

застосуванням методів параметричної та непараме-

тричної статистики. Досліджувані величини наведені 

у такому вигляді: вибіркове середнє значення ± стан-

дартна помилка середнього значення. Оцінку ступеня 

взаємозв’язку між парами незалежних ознак здійсню-

вали за допомогою коефіцієнта рангової кореляції r.  

Порівняння груп за якісною бінарною ознакою про-

водили за допомогою критерію 2 з аналізом таблиць 

спряженості. Статистичні значущі відмінності резуль-

татів дослідження визначали при рівні p < 0,05. 

Усі пацієнти, залучені до дослідження, підписали 

інформовану згоду на участь у клінічному досліджен-

ні. Отримано згоду етичної комісії на проведення да-

ного дослідження.

Результати дослідження 
та їх обговорення

Стандартна рентгенографія кистей у прямій проек-

ції проведена всім обстеженим пацієнтам. Зважаючи на 

ранні терміни виникнення суглобового синдрому (до 

12 міс.), основна увага була приділена таким рентгено-

логічним симптомам, як навколосуглобовий остеопороз, 

звуження суглобової щілини та наявність ерозій. У пере-

важної більшості пацієнтів не було виявлено рентгеноло-

гічних змін при стандартному рентгенологічному обсте-

женні кистей рук. Навколосуглобовий остеопороз уста-

новлено в 15 (23,07 %) пацієнтів, ІІ стадія — у 8 (13,3 %). 

До того ж ІІ стадію поділяли на доерозивну, коли спосте-

рігали тільки звуження суглобової щілини без ерозивних 

змін, та ерозивну, коли виявляли поодинокі (1–2) ерозії 

в кістках, що формують кисть. Так, доерозивна ІІ стадія 

встановлена в 6 пацієнтів (10,0 %), а поодинокі ерозії ве-

рифіковані у 2 (3,33 %) пацієнтів. Водночас ІІІ і IV  стадії 

не було виявлено у жодного пацієнта з РРА.

Добре відомо, що антитіла до цитрульованих пептидів 

є специфічними маркерами РА, що виявляються в крові 

на ранніх стадіях розвитку захворювання. У табл. 2 наве-

дена частота виявлення ерозій і звужень суглобових щілин 

в суглобах кистей в обстежених пацієнтів залежно від на-

явності чи відсутності анти-ЦЦП і анти-ЦМВ. Необхідно 

зазначити, що ерозії рентгенологічно виявлено тільки у 2 

пацієнтів, які одночасно були серопозитивними за двома 

Цитрульовані пептиди в крові
Ерозії Звуження суглобової щілини

Є (n = 2) Немає (n = 48) Є (n = 7) Немає (n = 43)

Анти-ЦЦП позитивний (n = 34) 2 (5,9 %) 32 (94,1 %) 6 (17,6 %) 28 (82,4 %)

Анти-ЦЦП негативний (n = 16) 0 (0 %) 16 (100 %) 1 (6,25 %) 15 (93,75 %)

Р 0,046 0,017

Анти-ЦМВ позитивний (n = 31) 2 (6,5 %) 29 (93,5 %) 5 (16,1 %) 26 (83,9 %)

Анти-ЦМВ негативний (n = 19) 0 (0 %) 19 (100 %) 2 (10,5 %) 17 (89,5 %)

Р 0,012 0,048

Позитивний анти-ЦЦП і анти-ЦМВ (n = 25) 2 (8,0 %) 23 (92,0 %) 3 (12 %) 22 (88 %)

Негативний анти-ЦЦП і анти-ЦМВ (n = 14) 0 (0 %) 14 (100 %) 1 (7,1 %) 13 (92,9 %)

Р 0,027 0,013

Таблиця 2. Частота виявлення рентгенологічних симптомів у пацієнтів із раннім ревматоїдним артритом 
залежно від серологічного статусу
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цитрульованими білками — анти-ЦЦП і анти-ЦМВ. Зва-

жаючи на незначну кількість пацієнтів, встановити віро-

гідні залежності між виявленням ерозій і серологічним 

статусом пацієнтів не є можливим.

Водночас звуження суглобової щілини рентгено-

логічно встановлено в 7 пацієнтів (у 2 із них додатко-

во виявлялися поодинокі ерозії). Серед цих пацієнтів 

6 були серопозитивними за анти-ЦЦП, 5 — за анти-

ЦМВ, у трьох хворих виявлено позитивність за двома 

маркерами водночас. Це дозволило зробити висновок 

про більш виражені рентгенологічні зміни в пацієнтів 

із позитивним титром цитрульованих білків. 

Ревматоїдний фактор — один із класифікацій-

них критеріїв РА, однак його відсутність не виключає 

встановлення такого діагнозу. Нам видається цікавим 

установити наявність чи відсутність взаємозв’язку між 

змінами на рентгенограмах і серопозитивністю за РФ. 

Результати наведено в табл. 3.

Ерозії виявлено в одного пацієнта, позитивного за 

РФ, та в одного серонегативного пацієнта, тож вста-

новити вірогідні відмінності між групами не вдалося 

(Р = 0,951). Щодо звуження суглобової щілини, то ця 

рентгенологічна ознака частіше спостерігалася в паці-

єнтів із позитивним РФ (P < 0,05). У пацієнта з НДА 

звуження суглобової щілини встановлено при сероне-

гативному варіанті захворювання.

Деструктивні процеси в кістковій тканині є наслід-

ком генералізованої запальної реакції, інтегральним 

показником якої є індекс запальної активності DAS28. 

Ми проаналізували наявність взаємозв’язку між цим 

параметром і змінами, що виявлені на рентгенограмах 

у пацієнтів із РРА. Ерозії були виявлені в пацієнтів із 

високою та середньою активністю, утім внаслідок ма-

лої чисельності груп встановити вірогідну кореляцію 

між цими показниками не вдалося. Звуження суглобо-

вої щілини вірогідно частіше виявлялося при високій 

активності захворювання (DAS28 > 5,1).

Отже, ерозивна стадія РРА встановлена у 2 пацієн-

тів. При аналізі виявлених ерозивних уражень необхід-

но відзначити, що вони верифіковані в пацієнтів із ви-

сокою та середньою активністю процесу та наявністю 

серопозитивності за анти-ЦЦП і анти-ЦМВ. В одного 

пацієнта виявлено одну ерозію трапецієподібної кістки 

правої кисті, ще в одного пацієнта виявлено дві ерозії — 

дистального відділу променевої кістки лівої кисті й го-

ловки ІІІ п’ясткової кістки правої кисті. Звуження су-

глобових щілин виявлено в 7 пацієнтів, що дозволило 

встановити в них ІІ стадію ревматоїдного процесу, не-

зважаючи на малий термін захворювання (до 12 міс.).

Проведення МРТ дає можливість більш точного ви-

явлення кісткових ерозій при РРА та відтак прогнозу-

вання подальшого перебігу РА.

Ерозії візуалізувалися при МРТ у вигляді чітко 

окреслених порушень сигнальних характеристик кіст-

кового мозку у вигляді низькоінтенсивного сигналу 

на Т1-ЗЗ і високого сигналу на Т2-ЗЗ структур. Ерозії 

здебільшого були пласкими, їх ширина була більша за 

глибину, розміром від 1 мм, з чіткими нерівними кон-

турами. Найчастіше вони реєструвалися в ділянці при-

кріплення суглобової капсули та зв’язок. Згідно з ре-

комендаціями OMERACT RAMRIS [7], кісткову еро-

зію на МРТ розглядали як кісткове ушкодження з го-

стрими краями, з чіткою юкстаартикулярною локалі-

зацією та типовими характеристиками сигналу, що ві-

зуалізується в двох площинах з обривом кортикально-

го шару, що видно принаймні в одній площині. Швид-

ке постгадолінове посилення розцінювали як наяв-

ність активного гіперваскуляризованого панусу в еро-

зії. Загалом ерозії було виявлено в 36 пацієнтів із РРА, 

що суттєво перевищувало кількість ерозій, встановле-

них при стандартному рентгенологічному досліджен-

ні. Найчастіше вони локалізувалися в зоні напівміся-

цевої кістки зап’ястка (24 пацієнти), головчастої кіст-

ки (23 пацієнти), головок п’ясткових кісток (24 паці-

єнти), трапецієподібної кістки (17 пацієнтів).

Нами також проведена бальна оцінка інтенсивності 

ерозивного процесу за OMERACT RAMRIS у пацієн-

тів із РРА. Результати наведено в табл. 4.

Ревматоїдний фактор 
у крові

Ерозії Звуження суглобової щілини

Є (n = 2) Немає (n = 48) Є (n = 7) Немає (n = 43)

РФ позитивний (n = 39) 1 (2,5 %) 38 (97,5 %) 5 (12,8 %) 35 (87,2 %)

РФ негативний (n = 11) 1 (9,1 %) 10 (90,9 %) 2 (18,2 %) 9 (81,8 %)

Р 0,951 0,046

Таблиця 3. Частота виявлення рентгенологічних симптомів у пацієнтів із раннім ревматоїдним артритом 
залежно від позитивності за  ревматоїдним фактором
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Кількість пацієнтів, у яких виявлено 
ерозії 24 17 110 23 24 11 0 4 0 4 6

Сума балів 0 39 44 18 0 63 31 48 53 19 0 12 0 17 21

Таблиця 4. Сумарна кількість балів при підрахунку ступеня вираженості ерозій в кістках кистей (за OMERACT RAMRIS) 
у пацієнтів із раннім ревматоїдним артритом
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Таким чином, загальна кількість ерозій, що була ви-

явлена в 36 пацієнтів, становить 143, а загальна сума 

балів кісткових ерозій — 364. Отримані дані дозволя-

ють стверджувати, що в переважної кількості пацієн-

тів спостерігався множинний ерозивний процес з ура-

женням декількох зон кисті. Утім вираженість ерозій 

була мінімальною, коливаючись від 1 до 3 балів за кри-

теріями OMERACT RAMRIS. Середній бал ерозивно-

го ураження становив 2,54 за 10-бальною системою 

оцінки.

Нами проведений також аналіз залежності виявлен-

ня кісткових ерозій відповідно до сероприналежності 

пацієнтів. Цікаво, але між групами серопозитивних чи 

серонегативних пацієнтів за РФ не було встановлено 

вірогідних відмінностей. Ерозії були верифіковані в 30 

пацієнтів із позитивним РФ (76,9 %) та в 6 (54,5 %) — із 

негативним РФ (Р > 0,05). Водночас у пацієнтів із по-

зитивними антитілами до цитрульованих білків віро-

гідно частіше верифікувалися кісткові ерозії, що наве-

дено в табл. 5. 

Отриманий результат є особливо важливим щодо 

ранньої діагностики РА. Унаслідок того, що можли-

вість візуалізувати ерозії рентгенологічно з’являється 

приблизно на 1–2 роки пізніше, ніж при МРТ [6, 9], 

а РФ в деяких дослідженнях вважається недостатньо 

чутливим критерієм на ранніх стадіях захворювання 

[10, 14], саме проведення МРТ і аналіз отриманих ре-

зультатів можуть мати неабияку значущість на етапі 

ранньої диференціальної діагностики. Таким чином, 

установлення факту серопозитивності за цими марке-

рами може не тільки бути діагностичною ознакою РА, 

але й предиктором прогностично несприятливого еро-

зивного процесу, що чітко виявляється при МРТ. Вод-

ночас ступінь активності РА, визначений за допомо-

гою DAS28, не впливав на частоту виявлення ерозій: 

у всіх групах пацієнтів частота виявлення ерозій кіс-

ток кисті була приблизно однаковою, між групами не 

встановлено статистично вірогідних відмінностей. От-

же, одноразово виміряна активність РА здебільшого не 

корелює з якісними змінами на МРТ, винятком є тіль-

ки синовіт суглобів кистей, коли з наростанням актив-

ності за DAS28 зростала кількість пацієнтів із встанов-

леним синовітом [1]. Частота виявлення ерозії виявив-

ся також найвищим у пацієнтів із позитивними анти-

ЦЦП і анти-ЦМВ маркерами — 2,74 ± 0,12 бала, але не 

залежала від активності РА за DAS28. Між ступенями 

активності й частотою ерозій на МРТ не встановлено 

статистично вірогідних відмінностей.

Таким чином, проведення МРТ-дослідження в па-

цієнтів із РРА дозволило об’єктивізувати та візуалізу-

вати зміни суглобів кистей, підтвердити діагноз ревма-

тоїдного артриту та оцінити прогноз. Виявлення еро-

зивного процесу вказує на агресивний перебіг захво-

рювання й несприятливий прогноз. 

Висновки
1. Комплексний підхід у діагностиці уражень кис-

ті при ранньому ревматоїдному артриті є необхідною 

умовою отримання найбільш вірогідного діагностич-

ного висновку з урахуванням патологічних процесів, 

що розвиваються в синовіальній оболонці, субхон-

дральній кістці та періартикулярних тканинах.

2. Магнітно-резонансна томографія променево-

зап’ясткового суглоба й кисті повинна бути проведе-

на у фронтальній, аксіальній і сагітальній проекціях; 

стандартний протокол повинен включати імпульсні 

послідовності, що дозволяють отримати Т1-ЗЗ, Т2-ЗЗ і 

Т2-ЗЗ з пригніченням сигналу від жиру.

3. МРТ є більш інформативним методом топічної ді-

агностики ранніх артритів порівняно із стандартною 

рентгенографією. При ранньому ревматоїдному артри-

ті МРТ дозволила діагностувати ерозивні зміни в сугло-

бах у 36 пацієнтів із 65, що значуще більше, ніж при зви-

чайному рентгенологічному дослідженні (2 пацієнти із 

65). За допомогою МРТ ерозивні зміни в суглобах кис-

тей було діагностовано за 12 місяців до їх виявлення на 

рентгенограмах та найбільш значущі відмінності у ви-

значенні деструктивних змін спостерігаються в ділян-

ках кісток зап’ястка та головок п’ясткових кісток.

4. Частота виявлення ерозій при МРТ кисті корелю-

вала із серопозитивністю за антитілами до цитрульо-

ваних білків та не залежала від активності процесу за 

DAS28. 

Сероваріант Ерозії (кількість 
хворих/%)

Анти-ЦЦП позитивний (n = 34) 29/85,3

Анти-ЦЦП негативний (n = 16) 7/43,75

Р < 0,05

Анти-ЦМВ позитивний (n = 31) 29/93,5

Анти-ЦМВ негативний (n = 19) 7/36,8

Р < 0,01

Анти-ЦЦП i  анти-ЦМВ позитивні (n = 25) 25/100

Анти-ЦЦП i  анти-ЦМВ негативні (n = 14) 6/42,8

Р < 0,01

Таблиця 5. Частота виявлення ерозій залежно від 
серопозитивності за анти-ЦЦП та анти-ЦМВ у пацієнтів 

із раннім ревматоїдним артритом
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Ранний ревматоидный артрит 
без рентгенологических эрозий: 
возможности МРТ-диагностики

Резюме. В статье представлены результаты клинико-

лучевого обследования 65 пациентов с ранним ревмато-

идным артритом с длительностью суставного синдро-

ма до 12 месяцев. Проанализирована частота выявления 

эрозий при стандартной рентгенографии кистей и маг-

нитно-резонансной томографии (МРТ) в зависимости 

от клинических и лабораторных особенностей. Разрабо-

таны стандартный протокол обследования и последова-

тельность оценки изображений. МРТ является более ин-

формативным методом топической диагностики ранних 

артритов по сравнению со стандартной рентгенографией. 

При раннем ревматоидном артрите МРТ позволила диаг-

ностировать эрозивные изменения в суставах у 36 паци-

ентов из 65, что значимо больше, чем при обычном рент-

генологическом исследовании (2 пациента из 65). С по-

мощью МРТ эрозивные изменения в суставах кистей бы-

ли диагностированы за 12 месяцев до их обнаружения на 

рентгенограммах, наиболее значимые различия в опреде-

лении деструктивных изменений наблюдаются в области 

костей запястья и головок пястных костей. Частота выяв-

ления эрозий при МРТ кисти коррелировала с серопози-

тивностью по антителам к цитрулированным белкам и не 

зависела от активности процесса по DAS28.

Ключевые слова: ранний ревматоидный артрит, стан-

дартная рентгенография, МРТ, суставы кистей, эрозии, 

диагностика.

Vershynina D.V.
Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-
Frankivsk, Ukraine

Early Rheumatoid Arthritis without 
Radiographic Erosions: MRI Diagnostic 
Capabilities

Summary. The results of clinical and radiological exami-

nation of 65 patients with early rheumatoid arthritis with joint 

syndrome duration up to 12 months were presented in the ar-

ticle. The incidence of radiographic erosions in conventional 

X-ray and magnetic resonance imaging (MRI) depending on 

the clinical and laboratory features was analyzed. A standard 

protocol of examination and a sequence of images evaluation 

were developed. MRI is more informative method for topical 

diagnosis of early arthritis compared to conventional radiogra-

phy. MRI made it possible to diagnose erosive changes in the 

joints of 36 patients out of 65 in early rheumatoid arthritis that 

is significantly greater than with conventional X-ray examina-

tion (in 2 patients out of 65). Using MRI, erosive changes in 

the hand joints were diagnosed 12 months prior to their de-

tection on radiograms, the most significant differences in the 

definition of destructive changes occur in the carpal bones and 

heads of metacarpal bones. The rate of wrist erosions detection 

on MRI correlated with seropositivity for antibodies to cyclic 

citrullinated peptides and did not depend on the process activ-

ity by DAS28.

Key words: early rheumatoid arthritis, conventional X-ray, 

magnetic resonance imaging, hand joints, erosion, diagnosis.
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Вступ
Остеопороз — найбільш поширене системне захворю-

вання скелета, що характеризується зниженням міцності 

кісткової тканини та наступним збільшенням ризику пе-

реломів [1–5, 9, 10]. На сьогодні кількість осіб, які страж-

дають від цього захворювання, у світі перевищує 200 млн. 

Приблизно 30 % усіх постменопаузальних жінок у США 

та Європі страждають від остеопорозу. За даними на 2000 

рік, у світі виявлено 9 млн остеопоротичних переломів, 

серед яких 1,6 млн переломів стегнової кістки, 1,7 млн 

переломів кісток передпліччя та 1,4 млн клінічних пере-

ломів тіл хребців. Найбільша кількість остеопоротичних 

переломів спостерігається у Європі — 34,8 %. До 2050 ро-

ку частота остеопоротичних переломів у світі може до-

сягти 240 % у жінок і 310 % у чоловіків [10]. Враховую-

чи серйозне медико-соціальне значення остеопорозу та 

остеопоротичних переломів, особливо важливими є сво-

єчасна діагностика та лікування захворювання, а також 

вивчення особливостей впливу різних лікарських засобів 

на фізичну активність та якість життя пацієнтів.

Останніми роками в лікуванні остеопорозу най-

більш активно використовують бісфосфонати. Ефек-

тивність алендронової кислоти в лікуванні остеопоро-

зу та зменшенні ризику остеопоротичних переломів 

була доведена у дослідженні Fracture Intervention Trial 

(FIT), в якому брали участь 2027 жінок у постменопа-

узальному періоді (віком від 55 до 81 року) при наяв-

ності зниженої мінеральної щільності кісткової тка-

нини (МЩКТ) на рівні шийки стегнової кістки та пе-

реломів тіл хребців. У результаті терапії алендронатом 

протягом 3 років було встановлено, що кількість днів 

недієздатності та ліжкового режиму, викликаного бо-

лем у спині, вірогідно зменшувалась порівняно з гру-

пою, в якій отримували плацебо (3,2 та 11,4 дня від-

повідно; р = 0,001). У групі пацієнток, які приймали 

алендронат, вірогідно знижувався ризик перебування 

на ліжковому режимі протягом 1 дня та більше (віднос-

ний ризик (ВР) 0,68; 95% довірчий інтервал (ДІ) 0,53–

0,87), 7 днів і більше (ВР 0,44; 95% ДІ 0,30–0,64), а та-

кож 7 днів і більше обмеженої фізичної активності (ВР 

0,87; 95% ДІ 0,76–0,99) [8, 10].

При лікуванні постменопаузального остеопорозу у 

пацієнтів без переломів тіл хребців ризедроновою кис-

лотою, за даними нещодавно опублікованого дослі-

дження [12], встановлено вірогідне зменшення вира-

женості вертебрального больового синдрому та покра-

щання якості життя хворих.

В огляді J.D. Ringe та J.J. Body описано ефектив-

ність ібандронової кислоти та інших бісфосфонатів що-

до зниження вираженості больового синдрому при за-

хворюваннях із підвищеним обміном кісткової ткани-

ни. Автори доводять, що ібандронат є ефективним у 

зменшенні вираженості больового синдрому та препа-

ратом вибору в лікуванні метастатичних уражень ске-

лета, а також глюкокортикоїдіндукованого остеопоро-

зу, локального транзиторного остеопорозу та стерно-

клавікулярного гіперостозу [10, 13].

Роль памідронової кислоти в лікуванні гострого болю 

в спині внаслідок компресійних деформацій тіл хреб-
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ців вивчалась у 30-денному рандомізованому подвій-

ному сліпому плацебо-контрольованому досліджен-

ні [8]. Його результати показали вірогідне зменшен-

ня вираженості вертебрального больового синдрому в 

основній групі пацієнтів (90 мг памідронової кислоти) 

порівняно з групою, пацієнти якої отримували плаце-

бо (95% ДІ [–42,3; –4,2]; p = 0,018). Вірогідну перевагу 

памідронату над плацебо встановлено при оцінці болю 

в спині при перебуванні у вертикальному положенні 

через 30 днів і покращанні загального стану пацієнтів 

на 7-й і 30-й день спостереження. На 7-й день відзна-

чено 50% зменшення вираженості больового синдрому 

у вертикальному положенні (50% відповідь) у 4 пацієн-

тів у групі плацебо проти 12 пацієнтів основної групи 

(LR 8,37; p = 0,004); 20% зменшення болю у вертикаль-

ному положенні (20% відповідь) виявлено у 9 пацієн-

тів групи плацебо проти 14 пацієнтів основної групи 

(LR 4,03; p = 0,044). На 30-й день у 5 пацієнтів відзна-

чено 50% покращання в групі плацебо проти 10 хворих 

основної групи (LR 4,05; p = 0,044). У 7 пацієнтів спо-

стерігалося 20% зменшення болю у вертикальному по-

ложенні в групі плацебо проти 11 пацієнтів основної 

групи (LR 2,9; p = 0,084). Таким чином, у даному пла-

цебо-контрольованому дослідженні внутрішньовенне 

(в/в) застосування памідронової кислоти призводило 

до швидкого знеболюючого ефекту в лікуванні гостро-

го болю в спині внаслідок недавно виниклих деформа-

цій тіл хребців [6].

Ефективність золедронової кислоти в лікуванні остео-

порозу та зниженні ризику остеопоротичних переломів у 

жінок у постменопаузальному періоді доведена цілим ря-

дом досліджень. Одним із найбільш відомих є рандомізо-

ване подвійне сліпе плацебо-контрольоване досліджен-

ня HORIZON PFT (Pivotal Fracture Trial (PFT), Recurrent 

Fracture Trial (RFT)), у якому брали участь 3889 жінок у 

постменопаузальному періоді, які отримували препарат 

золедронової кислоти (5 мг), та 3876 жінок — плацебо. 

Результати дослідження показали, що кількість днів об-

меженої фізичної активності через біль у спині або пере-

ломи в основній групі були вірогідно нижчими порівня-

но з плацебо (61 проти 72 днів (р = 0,0076), 6 проти 10 

днів (р = 0,001) відповідно) [7, 11]. 

Таким чином, незважаючи на те, що у світі проведена 

велика кількість досліджень щодо ефективності антиос-

теопоротичних засобів у лікуванні системного остеопо-

розу, тільки у деяких із них наводяться дані щодо впли-

ву тих чи інших препаратів на якість життя пацієнтів.

Мета дослідження: оцінити вплив антирезорбтив-

них засобів на показники якості життя жінок старших 

вікових груп із системним остеопорозом. 

Об’єкт дослідження
На базі Українського науково-медичного центру 

проблем остеопорозу обстежені 182 жінки у постмено-

паузальному періоді віком 48–76 років із первинним 

(постменопаузальним чи інволютивним) остеопоро-

зом (Т-критерій на рівні поперекового відділу хребта 

 –2,5 SD). Пацієнтки не приймали будь-які антиос-

теопоротичні засоби (окрім препаратів кальцію та ві-

таміну D) за 1 місяць до включення у дослідження. У 

дослідження не включали хворих із наявністю хоч б 

одного з перерахованих критеріїв виключення: тяжкі 

хронічні захворювання у стадії суб- та декомпенсації 

(печінки, нирок, ендокринні та інфекційні захворю-

вання, патологія сполучної тканини), фактори ризику, 

що могли б вплинути на структурно-функціональний 

стан кісткової тканини, високоенергетичні переломи 

та/чи травми в анамнезі, вторинний остеопороз будь-

якого генезу, злоякісні новоутворення.

Усім учасникам дослідження пояснювали його умо-

ви, пропонували ознайомитися з Листом інформації 

для пацієнта, підписували з ними письмову згоду на 

участь у дослідженні.

Залежно від призначеної терапії пацієнти були роз-

поділені на групи.

Група АлК — 19 пацієнток, які приймали препарат 

алендронової кислоти (70 мг алендронату) по 1 таблет-

ці per os 1 раз на тиждень.

Група ІбК — 18 пацієнток, які приймали препарат 

ібандронової кислоти (моногідрат ібандронату натрію 

168,75 мг, що відповідає вмісту 150 мг ібандронової 

кислоти) по 1 таблетці per os 1 раз на місяць.

Група ЗолК — 67 пацієнток, які отримували препа-

рат золедронової кислоти в дозі 5 мг в/в краплино 1 раз 

на рік. 

Група ПамК — 41 пацієнтка, яка отримувала препа-

рат памідронової кислоти у вигляді в/в краплинних ін-

фузій по 30 мг памідронату, розведеного у 500 мл фіз-

розчину. Курс лікування включав 2 в/в інфузії (сумар-

на курсова доза становила 60 мг) та повторювався кож-

ні 3 місяці (4 курси на рік). 

Група РизК — 19 пацієнток, які приймали препарат 

ризедронової кислоти по 1 таблетці (35 мг ризедрона-

ту) per os 1 раз на тиждень.

Для всіх груп курс лікування та/чи спостереження ста-

новив 12 місяців. Режим застосування та дози досліджу-

ваних препаратів відповідали інструкціям компаній-ви-

робників. Характеристика груп наведена у табл. 1.

Таким чином, обстежені жінки були стандартизова-

ні за віком, тривалістю постменопаузального періоду, 

вираженістю болю на момент опитування та показни-

ком МЩКТ на рівні поперекового відділу хребта.

Методи дослідження
З метою оцінки ефективності досліджуваних препа-

ратів проводилося обстеження всіх пацієнтів із засто-

суванням клінічних, інструментальних і лабораторних 

методів. Збиралися анамнестичні дані щодо особли-

востей перебігу захворювання з визначенням момен-

ту встановлення діагнозу, попереднього лікування, 

наявності низькоенергетичних переломів, визначали-

ся фактори ризику порушення стану кісткової ткани-

ни. Використовували загально-клінічне та нейроорто-

педичне обстеження, рентгенографію поперекового та 

грудного відділів хребта.

Оцінку впливу остеопорозу на якість життя пацієн-

тів визначали за допомогою уніфікованих опитуваль-

ників. Показник якості життя пацієнтів оцінювали за 

допомогою Європейського опитувальника якості жит-

тя (EuroQuality of life або EuroQol-5D). Опитуваль-
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ник включає дві підшкали: EuroQol-5D-1 — загальний 

стан, пов’язаний із хворобою, його вплив на повсяк-

денну активність пацієнта (пересування, активність у 

повсякденному житті, самообслуговування, вираже-

ність больового синдрому, настрій); EuroQol-5D-2 — 

зміна загального стану на тлі лікування. Результат ви-

значається як сума балів за кожною підшкалою окре-

мо. Показники порушення життєдіяльності та загаль-

ної активності оцінювали за допомогою опитувальни-

ків Роланда — Морріса («Біль у нижній частині спини 

й порушення життєдіяльності», включає 18 питань, що 

вимагають відповіді «так» чи «ні») й ECOS-16 («Ваш 

стан протягом минулого тижня, пов’язаний із болем у 

спині», включає 16 питань із п’ятьма варіантами відпо-

відей у кожному). Результат визначається як сума ба-

лів. Опитувальники заповнювалися пацієнтами само-

стійно під контролем лікаря.

Мінеральну щільність кісткової тканини визнача-

ли на рівні поперекового відділу хребта (L1–L4) з ви-

користанням двохенергетичного рентгенівського ден-

ситометра Prodigy (GE Medical systems, Lunar, model 

8743, 2005). У встановленні діагнозу остеопорозу ке-

рувалися критеріями Всесвітньої організації охоро-

ни здоров’я (1994): норма (Т-критерій > –1,0 SD), ос-

теопенія (–1,0  Т-критерій > –2,5 SD), остеопороз 

(Т-критерій  –2,5 SD).

Контрольними точками при проведенні досліджен-

ня були показники у терміни — до лікування, через 3, 

6, 9 і 12 місяців. Вивчення впливу окремих лікарських 

засобів у групах на вираженість больового синдрому 

аналізували, виходячи з абсолютних даних і критерію 

ефективності (%). Порівняльну оцінку ефективнос-

ті між групами проводили, використовуючи критерій 

ефективності (%), який обчислювали за формулою:

 показник (%) = [(показник
після

 – показник
до

) / по-

казник
до

] • 100.

Отримані результати дослідження аналізували з вико-

ристанням методів варіаційної статистики за допомогою 

програми Statistiсa 6.0 Copyright© StatSoft, Inc. Викорис-

товували параметричні та непараметричні методи. Від-

мінності показників вважали вірогідними при р < 0,05. 

Результати дослідження
Динаміка показників якості життя. Загальний стан 

протягом минулого тижня, пов’язаний із болем у спині, 

у пацієнтів з остеопорозом оцінювали за показником 

опитувальника ECOS-16; біль у нижній частині спи-

ни й порушення життєдіяльності, пов’язані з ним, — за 

показником опитувальника Роланда — Морріса; якість 

життя — за показником опитувальника EuroQol-5D.

За результатами аналізу показників питальника 

ECOS-16, що характеризує загальний стан протягом 

минулого тижня, пов’язаний із болем у спині, у паці-

єнтів з остеопорозом встановлено, що через 3 міс. ліку-

вання вірогідний ефект спостерігався у групі, пацієн-

ти якої приймали препарат памідронової кислоти. По-

кращання стану та зменшення показника опитуваль-

ника ECOS-16 у групі ПамК становило 13,1 %, що було 

вірогідно більше порівняно із групами ІбК (на 2,2 %, 

t = 2,84; р = 0,006), РизК (на 9,8 %, t = 3,03; р = 0,004) 

та АлК (на 0,3 %, t = 2,95; р = 0,005). Також значи-

мо покращився стан у пацієнтів, які приймали пре-

парат золедронової кислоти. Зменшення показника 

ECOS-16 у цій групі становило 11,1 %, що було вірогід-

но більше порівняно із групами ІбК (t = 2,28; р = 0,03), 

РизК (t = 3,05; р = 0,003) та АлК (t = 2,55; р = 0,01). 

Через 6 міс. терапії зниження показника питальника 

ECOS-16 зберігалося вірогідно більше у групах ПамК 

і ЗолК, де покращання загального стану за питальни-

ком становило відповідно 13,5 та 8,7 %. Отримані ре-

зультати були вірогідно більші порівняно із показника-

ми груп АлК (на 1,3 % проти ПамК (t = 2,99; р = 0,004) 

та проти ЗолК (t = 1,98; р = 0,05)), ІбК (на 1,3 % проти 

ПамК (t = 3,40; р = 0,001) та ЗолК (t = 2,33; р = 0,02), 

РизК (на 1,3 % проти ПамК (t = 2,41; р = 0,02) та ЗолК 

(t = 2,13; р = 0,04). Через 9 міс. найбільша ефективність 

зберігалась у групі ПамК, динаміка показника стано-

вила 18,9 %, що було вірогідно більше порівняно із гру-

пами АлК (на 10,2 %, t = 2,12; р = 0,04), РизК (на 7,3 %, 

t = 1,98; р = 0,05) та ІбК (на 1,0 %, t = 3,58; р = 0,001). 

Динаміка показника була вірогідно меншою в гру-

пі ІбК порівняно із групами ЗолК (на 10,6 %, t = 2,14; 

р = 0,04) та АлК (на 10,2 %, t = 2,12; р = 0,04). Через 

12 міс. вірогідна перевага зберігалася в групі ПамК та 

становила 18,9 %, що було вірогідно більше порівняно 

з показниками груп АлК (на 5,6 %, t = 2,05; р = 0,05) 

та ІбК (на 4,3 %, t = 2,33; р = 0,03). Не виявлено віро-

гідних відмінностей щодо ефективності впливу на за-

гальний стан через 12 міс. між групами ПамК та ЗолК 

і РизК, зменшення показника в яких становило відпо-

відно 9,9 й 9,3 % (рис. 1).

За результатами аналізу показників опитувальни-

ка Роланда — Морріса, що характеризує біль у нижній 

частині спини й порушення життєдіяльності, пов’язані 

Показники

Групи Вік, роки ІМТ, кг/м2 ТПМП, роки ВАШ, бали МЩКТ L1–L4, г/см2

АлК 66,6 ± 6,3 27,6 ± 5,5 15,8 ± 4,9 4,0 [2,0; 5,0] 0,823 ± 0,115

ІбК 63,5 ± 5,3 26,3 ± 5,2 15,8 ± 5,4 4,0 [3,0; 5,0] 0,859 ± 0,082

ЗолК 64,9 ± 5,8 27,5 ± 4,2 16,1 ± 6,6 4,0 [2,5; 5,0] 0,847 ± 0,155

ПамК 66,6 ± 5,7 27,8 ± 4,3 17,4 ± 7,1 4,0 [2,0; 6,0] 0,863 ± 0,159

РизК 63,6 ± 9,1 26,4 ± 5,6 15,1 ± 6,3 4,0 [3,0; 6,0] 0,843 ± 0,146

Таблиця 1. Клініко-інструментальна характеристика груп пацієнтів залежно від виду антиостеопоротичної терапії

Примітки: ІМТ — індекс маси тіла; ТПМП — тривалість постменопаузального періоду; ВАШ — візуально-аналогова 
шкала. Результати наведені у вигляді M ± SD та Me [LQ; UQ].
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з ним, встановлено, що через 3 міс. терапії покращан-

ня стану спостерігалося у групах ІбК, РизК, ПамК та 

ЗолК (зменшення показника відповідно становило 

23,1; 22,9; 18,8 та 13,7 %). Не виявлено позитивної ди-

наміки у групі АлК, де на відміну від інших груп вста-

новлено, навпаки, погіршення стану та вірогідне збіль-

шення показника порівняно з усіма іншими групами 

(р  0,05). Через 6 міс. найбільше зменшення показни-

ка встановлено в групі РизК (показник зменшився на 

48,2 %). Слід відзначити, що в період 6 міс. у всіх дослі-

джуваних групах була позитивна динаміка, зменшен-

ня показника опитувальника становило в групі ЗолК — 

26,3 %, ПамК — 20,3 %, ІбК — 17,9 % та АлК — 4,3 %. 

Через 9 міс. лікування зменшення больового синдрому 

та покращання життєдіяльності спостерігалося в усіх 

групах, окрім групи ІбК. Динаміка показника стано-

вила у групах РизК — 36,2 %, ПамК — 33,2 %, АлК — 

25,3 % і ЗолК — 21,5 %. Через 12 міс. найбільш ефек-

тивним виявився також препарат памідронової кисло-

ти, на тлі лікування яким зменшення больового син-

дрому та покращання життєдіяльності відбулося на 

34,6 %, що було вірогідно більше порівняно з група-

ми АлК (на 24,7 %, t = 3,00; р = 0,01), ІбК (на 10,4 %, 

t = 3,06; р = 0,005), ЗолК (на 10,1 %, t = 2,11; р = 0,04) та 

РизК (на 8,3 %, t = 3,00; р = 0,005). Слід відзначити, що 

через 12 міс. лікування позитивна динаміка спостеріга-

лася в усіх досліджуваних групах (рис. 2).

За результатами аналізу динаміки якості життя за 

даними опитувальника EuroQol-5D встановлено змен-

шення показника через 3 міс. терапії в усіх досліджу-

ваних групах, окрім групи РизК (збільшення показ-

ника на 14,0 %), що вірогідно відрізнялось від пози-

тивної динаміки в групах ПамК (на 19,1 %, t = 2,87; 

р = 0,006), ІбК (на 15,7 %, t = 1,96; р = 0,05) та ЗолК 

(на 13,5 %, t = 2,33; р = 0,02). Слід відзначити, що най-

більший ефект спостерігався в групі ПамК та був ві-

рогідно більшим порівняно із групою АлК (на 4,9 %, 

t = 2,38; р = 0,02). Через 6 міс. покращання якос-

ті життя за опитувальником EuroQol-5D було вірогід-

но більшим у групі ПамК (зменшення показника на 

24,5 %) порівняно із групами ЗолК (на 11,1 %, t = 2,14; 

р = 0,04), АлК (на 0,7 %, t = 2,77; р = 0,01) та ІбК (на 

0,3 %, t = 3,46; р = 0,001), хоча отриманий ефект у гру-

пі ПамК вірогідно не відрізнявся від групи РизК (на 

19,7 %). Незважаючи на те, що через 6 міс. у всіх групах 

спостерігалась позитивна динаміка, найменш ефек-

тивним у покращанні якості життя виявився препарат 

ібандронової кислоти. Динаміка його показника була 

вірогідно меншою порівняно із групами РизК (t = 1,93; 

р = 0,05) та ЗолК (t = 1,96; р = 0,05). Покращання якос-

ті життя за питальником EuroQol-5D через 9 та 12 міс. 

дослідження залишалося вірогідно більшим на тлі лі-

кування препаратом памідронової кислоти, динаміка 

показника якого становила відповідно 20,6 та 26,9 %, 

що наприкінці курсу лікування було вірогідно більше 

порівняно із відповідними показниками у групах АлК 

(t = 1,96; р = 0,05), ЗолК (t = 2,11; р = 0,04) та РизК 

(t = 2,28; р = 0,03). Динаміка показника якості життя 

через 9 та 12 міс. становила у групі АлК 15,3 та 12,4 %, 

ЗолК — 20,1 та 4,7 %, ІбК — 8,6 та 28,1 %, РизК — 11,7 

та –1,2 % (рис. 3).

Таким чином, за результатами даного досліджен-

ня у покращанні загального стану за опитувальником 

ECOS-16, зменшенні больового синдрому, покращан-

ні життєдіяльності за питальником Роланда — Морріса 

та якості життя за EuroQol-5D серед антирезорбентів 

ефективним є препарат памідронової кислоти (крите-

рії ефективності — 18,9; 34,6 та 26,9 % відповідно).

Рисунок 1. Ефективність антирезорбтивних препаратів 
у покращанні загального стану за питальником ECOS-16 

(Δ, %)
Примітка: * — вірогідні відмінності між групами.
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Рисунок 2. Ефективність антирезорбтивних препаратів 
у покращанні загального стану та життєдіяльності 

за опитувальником Роланда — Морріса (Δ, %)
Примітка: * — вірогідні відмінності між групами.
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Рисунок 3. Ефективність антирезорбтивних препаратів 
у покращанні якості життя за опитувальником 

EuroQol-5D (Δ, %)
Примітка: * — вірогідні відмінності між групами.
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Введение
В настоящее время доказано, что на основе изуче-

ния физико-химических адсорбционно-реологиче-

ских свойств сыворотки крови (АРСК) в интегральном 

виде быстро и точно можно получить информацию в 

контексте дифференциальной диагностики различных 

суставных болезней, оценки степени активности пато-

логического процесса и тяжести костно-деструктив-

ных артикулярных изменений [3, 4]. Продемонстри-

рована уже клинико-прогностическая значимость на-

рушений АРСК при ревматоидном, псориатическом, 

реактивном хламидийном артрите и анкилозирующем 

спондилоартрите у взрослых больных [1, 4, 5].

К грозным экстраартикулярным проявлениям юве-

нильного идиопатического артрита (ЮИА) относит-

ся воспаление сосудистой оболочки глаза [7], которое 

даже входит в критерии диагностики заболевания [11]. 

Увеит развивается у 10–20 % от числа больных ЮИА, 

и такая форма офтальмии считается одной из наиболее 

частых причин детской слепоты [8, 9, 12–14]. Установ-

лено [6], что до 9 из 10 больных ЮИА в течение трех лет 

после дебюта заболевания переносят увеит. Необходи-

мо подчеркнуть, что поражение органа зрения у боль-

ных ЮИА может быть первым признаком начинающе-

гося заболевания, еще до суставного его дебюта [10].

В развитии заболеваний глаз немаловажное зна-

чение отводится нарушениям реологических свойств 

крови [2]. Целью и задачами данной работы стала 

оценка отдельных параметров АРСК у больных с раз-

ными вариантами течения ЮИА, в том числе с нали-

чием и отсутствием офтальмий (увеит, склерит, кера-

тит, глаукома, катаракта, конъюнктивит).

Материал и методы
Под наблюдением находился 61 ребенок, страдаю-

щий ЮИА (22 мальчика и 39 девочек), в возрасте от 3 до 

16 лет (в среднем 9,6 [6,113,1] года). Длительность за-

болевания составила 4,6 [2,17,1] года. Полиартрит кон-

статирован в 80 % наблюдений, высокая степень актив-

ности патологического процесса — в 28 %, III–IV рен-

тгенологические стадии — в 33 %. Поражение верхне-

челюстных суставов установлено в 25 % случаев, меж-

фаланговых суставов кистей — в 72 %, пястно-фалан-
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говых — в 66 %, лучезапястных — в 36 %, локтевых — в 

23 %, коленных — в 80 %, голеностопных — в 57 %, тазо-

бедренных — в 16 %, крестцово-подвздошных — в 10 %, 

позвонковых — в 26 %. Вовлечение в процесс кожи на-

блюдалось у 48 % от общего числа пациентов, лимфа-

тических узлов — в 33 % случаев, селезенки — в 31 %, 

почек — в 21 %, серозных оболочек — в 12 %. Остео-

пороз обнаружен в 8 % наблюдений, субхондральный 

склероз — в 12 %, остеокистоз — в 21 %, остеоузуры — в 

31 %, асептические остеонекрозы — в 33 %.

Пациентам выполняли рентгенологическое (Multix-

Compact-Siеmens) и ультразвуковое (Envisor-Philips) ис-

следование периферических суставов, крестцово-под-

вздошных сочленений и позвоночника, исследовали 

остроту зрения (фороптер MaXxiline-Schwind), офталь-

морефракцию (авторефрактометр TR-3000-Tomey), вну-

триглазное давление (пневмотонометр AT-555-Reichert), 

поля зрения (анализатор Humphrey-Field-Analyzer-

C, Zeiss), проводили кератопахиметрию (пахиметр 

 AL-1000-Tomey), кератотопографию (компьютерный 

кератотопограф TMS-3-Tomey), биомикроскопию и оф-

тальмоскопию (щелевая лампа Haag-Streit-Bern-900).

Офтальмопатии диагностированы в 39 % наблю-

дений ЮИА, в том числе увеит — в 31 %, катарак-

та — в 15 %, глаукома и конъюнктивит — в 12 %, скле-

рит — в 7 %, кератит — в 3 %. Соотношение узелково-

го и диффузного вариантов склерита было 3 : 1, субкап-

сулярной, кортикальной и ядерной форм катаракты — 

6 : 2 : 1. Двухстороннее воспаление сосудистой оболоч-

ки глаза установлено в 84 % случаев, а степень его тяже-

сти составила 1,74 [0,932,55] балла. Минимальная ак-

тивность увеита зарегистрирована у 47 % от числа паци-

ентов, умеренная — у 32 %, высокая — у 21 %, острая и 

интермиттирующая формы этой офтальмопатии отме-

чены соответственно у 42 и 58 % обследованных.

Межфазную тензиореометрию сыворотки крови 

проводили с использованием компьютерных аппара-

тов ADSA-Toronto и PAT2-Sinterface. Изучали модуль 

вязкоэластичности (), статическое поверхностное на-

тяжение (), время релаксации (), угол наклона () 

и фазовый угол тензиореограмм (). С помощью ро-

тационного вискозиметра Low-Shear-30 исследовали 

объемную вязкость () сыворотки крови.

Статистическая обработка полученных результа-

тов исследований проведена с помощью компьютерно-

го вариационного, корреляционного, одно- (ANOVA) и 

многофакторного (ANOVA/MANOVA) дисперсионно-

го анализа (программы Microsoft Excel и Statistica-Stat-

Soft). Оценивали средние значения (M), стандартные от-

клонения (SD) и ошибки (m), коэффициенты корреля-

ции, критерии дисперсии, Стьюдента (t), Уилкоксона — 

Рао и достоверность статистических показателей (p).

Результаты
ЮИА характеризуется достоверно увеличенны-

ми параметрами  на 62 %,  — на 12 % и  — на 7 %. 

Эти сдвиги АРСК констатированы в 25, 21 и 16 % на-

блюдений соответственно. На интегральное состояние 

АРСК влияет степень активности заболевания и пора-

жение кожи, что демонстрирует анализ Уилкоксона — 

Рао. По данным однофакторного дисперсионного 

анализа, показатели  связаны с полом больных ЮИА, 

 — со степенью активности заболевания и  — с рас-

пространенностью суставного синдрома. У девочек на 

14 % достоверно большие показатели  (табл. 1).

Активность ЮИА прямо коррелирует с показа-

телями . Мы считаем, что значения  > 3 мПа  с 

(> M  SD больных) свидетельствуют о высокой сте-

пени активности заболевания. Выполненный ANOVA 

показывает связь  с наличием у больных детей лимф-

аденопатии,  — с поражением локтевых и тазобедрен-

ных суставов,  — только с артритом локтевых сочле-

нений,  — с вовлечением в процесс крестцово-под-

вздошных суставов, с формированием асептических 

некрозов костей, полиадении и серозитов.

Показатели  и  оказывают воздействие на тяжесть 

поражения межфаланговых суставов пальцев верхних 

конечностей,  — пястно-фаланговых и крестцово-

подвздошных сочленений. C реологическими свой-

ствами сыворотки крови связана выраженность суб-

хондрального склероза. Необходимо отметить, что ви-

скозные характеристики сыворотки определяют воз-

никновение кожного синдрома и поражение печени.

Обсуждение результатов
Повышение вязкоэластичных свойств сыворотки 

крови наблюдается при развитии увеита, кератита, гла-

укомы и катаракты, а снижение релаксационных — в 

случаях увеита, склерита и конъюнктивита. Если увели-

чение параметров  характерно только для пациентов, 

страдающих склеритом, то  — лишь для больных ке-

ратитом. Отметим, что возникновение офтальмопатий 

никак не связано с показателями . На наш взгляд, вы-

сокие значения или межфазной поверхностной актив-

ности (), или значений  можно использовать для ди-

агностики склерита и кератита. Установлено, что пока-

Показатели АРСК
Группы обследованных Отличия групп

Больные (n = 61) Здоровые (n = 18) t p

, мПа  с 2,10 ± 0,62 ± 0,08 1,30 ± 0,21 ± 0,03 9,36 < 0,001

, мН/м 26,50 ± 4,33 ± 0,63 23,70 ± 7,58 ± 1,05 2,39 0,019

, мН/м 45,50 ± 7,15 ± 0,92 42,70 ± 2,02 ± 0,28 2,73 0,007

, с 104,90 ± 25,95 ± 3,32 114,00 ± 23,14 ± 3,21 1,96 0,053

, мН/м–1  с1/2 17,30 ± 5,03 ± 0,65 17,80 ± 5,18 ± 0,72 0,52 0,601

, мН/м–1   с1/2 164,90 ± 79,29 ± 10,15 144,50 ± 59,19 ± 8,21 1,53 0,130

Таблица 1. Показатели АРСК у больных ЮИА и здоровых (M ± SD ± m)
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затели ,  и  тесно зависят от числа заболеваний глаз 

у одного больного, о чем свидетельствует однофактор-

ный дисперсионный и корреляционный анализ.

У больных ЮИА развитие офтальмопатий во многом 

обусловлено показателями  и  сыворотки крови. Среди 

всех изученных физико-химических параметров у детей 

с идиопатическим артритом только гипервязкость крови 

определяет возникновение офтальмопатий, да и то лишь 

увеита, глаукомы и катаракты. Распространенность вос-

паления сосудистой оболочки глаза тесно связана с , 

форма увеита — c , зрелость катаракты — с .

Выводы
1. ЮИА сопровождается повышением параметров 

,  и статического (равновесного)  сыворотки кро-

ви, что связано с активностью патологического про-

цесса, поражением определенных сочленений, ко-

жи, печени, лимфоузлов и серозных оболочек, ха-

рактером костно-деструктивных изменений, экс-

траартикулярными (системными) признаками бо-

лезни.

2. В развитии офтальмопатии (увеит, склерит, ке-

ратит, конъюнктивит, катаракта, глаукома) при ЮИА 

участвуют нарушения АРСК.

3. Полученные данные позволят в будущем раз-

работать надежные прогностические критерии в 

отношении офтальмопатии при ЮИА, усовершен-

ствовать медицинскую технологию лечения отдель-

ной патологии глаз путем коррекции изменений 

АРСК. 
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Фізико-хімічні властивості крові 
при ювенільному ідіопатичному артриті 
з офтальмопатіями

Резюме. Ювенільний ідіопатичний артрит супрово-

джується підвищенням параметрів об’ємної в’язкості, 

модуля в’язкоеластичності та статичного (рівноважно-

го) поверхневого натягу сироватки крові, що пов’язано 

з активністю патологічного процесу, ураженням певних 

зчленувань, шкіри, печінки, лімфовузлів і серозних обо-

лонок, характером кістково-деструктивних змін, екстра-

артикулярними (системними) ознаками хвороби, ступе-

нем імунних розладів (у тому числі з рівнями антинейтро-

фільних цитоплазматичних антитіл), а в розвитку офталь-

мопатії (увеїт, склерит, кератит, кон’юнктивіт, катаракта, 

глаукома) беруть участь порушення адсорбційно-реоло-

гічних властивостей крові.

Ключові слова: артрит ювенільний ідіопатичний, оф-

тальмопатії, кров, адсорбція, реологія.
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Physical and Chemical Properties 
of Blood in Juvenile Idiopathic Arthritis 
with Oculopathies

Summary. Juvenile idiopathic arthritis is accompanied by 

the increase of parameters of volume viscosity, modulus of vis-

coelasticity and static (equilibrium) surface tension of blood 

serum that is related to the activity of pathological process, de-

feat of certain articulations, skin, liver, lymph nodes and sero-

sas, nature of bone destructive changes, extraarticular (system-

ic) signs of the disease, degree of immune disorders (including 

with the levels of antineutrophil cytoplasmic antibodies), and 

in the development of oculopathy (uveitis, scleritis, keratitis, 

conjunctivitis, cataract, glaucoma), disorders of blood adsorp-

tion and rheology are involved.

Key words: juvenile idiopathic arthritis, oculopathies, 

blood, adsorption, rheology.
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Главным симптомом пояснично-крестцового 

остеохондроза является боль в нижней части спины. 

В странах постсоветского пространства принято ис-

пользовать диагноз «остеохондроз», хотя в Европе и 

США симптом «боль в нижней части спины» выде-

лен в отдельную нозологическую единицу, что сви-

детельствует о значительном влиянии боли на каче-

ство жизни пациентов. Распространенность остео-

хондроза в индустриально развитых странах состав-

ляет 60–80 %. Боль в спине является второй по ча-

стоте причиной обращения к врачу после респира-

торных заболеваний и третьей по частоте причиной 

госпитализации [1, 2]. Причины болей в пояснич-

ном отделе позвоночника многообразны, в генезе 

боли переплетаются анатомические, физиологиче-

ские, психологические и социальные компоненты 

[3, 4].

Одной из причин болей могут быть деформации 

тел позвонков, вызванные остеопорозом, распро-

страненность которых значительно увеличивается 

с возрастом. Неадекватное возрасту снижение ми-

неральной плотности костной ткани (МПКТ) при-

водит к развитию у каждой третьей женщины стар-

ше 65 лет по меньшей мере одного перелома костей 

и возникновению характерных деформаций тел по-

звонков (двояковогнутых, клиновидных и компрес-

сионных). Наряду с нарушениями костных структур 

позвоночного столба при остеопорозе значитель-

ным изменениям подвергаются межпозвоночные 

диски. Однако по вопросу влияния МПКТ тел по-

звонков на дегенеративные проявления в межпозво-

ночных дисках женщин пожилого возраста имеются 

различные точки зрения. По данным одних авторов, 

повышение МПКТ тел позвонков приводит к деге-

нерации межпозвонковых дисков [5, 6], однако, по 

результатам исследований других авторов, сниже-

ние МПКТ тел позвонков также нарушает их струк-

турную организацию [7, 8].

В последние годы получены убедительные дока-

зательства роли витамина D
3
 и его активных метабо-

литов в метаболизме костной и хрящевой тканей [9]. 

Известно, что клетки кости — остеоциты и остео-

бласты, а также клетки хрящевой ткани — хондро-

циты, имеют рецепторы к витамину D. Дефицит или 

недостаточный уровень витамина D отражается на 

структурно-метаболических показателях этих тка-

ней. В кости в условиях дефицита витамина D нару-

шается процесс минерализации остеоида и развива-

ется остеомаляция [10, 11], что способствует появле-

нию или усугублению деформаций тел позвонков.

Целью исследования было изучение содержания 

витамина D, показателей минерального обмена в 

сыворотке крови и МПКТ у пациенток с сочетани-

ем двух патологий — остеохондроза и остеопороза.

Материал и методы исследования
Из базы данных ГУ «Институт патологии позвоноч-

ника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Ук-

раины», сформированной на основании исследова-

ний, проведенных на костном денситометре Explorer 

QDR W (Hologic), были выбраны 32 постменопау-

зальные пациентки (средний возраст 65,38 ± 1,47 го-

да) с диагнозом остеохондроза поясничного отдела 

позвоночника в сочетании с остеопорозом. Извест-

но, что костная денситометрия является одним из 

методов, который позволяет выявить ранние измене-

ния в костях скелета, в том числе и в телах позвон-

ков. Для оценки МПКТ использовали диагностиче-

ский  Т-критерий Всемирной организации здраво-

охранения, представляющий собой стандартное от-

клонение (SD) от среднего показателя пика костной 

массы [12]. Отклонение до –1 SD — это норма, от –1 

до –2,5 SD — остеопения, ниже –2,5 SD — остеопо-

роз. Дополнительно женщинам было проведено ис-

следование показателей минерального обмена (уров-

ни кальция, кальция ионизированного, магния, фос-

фора), креатинина и метаболита витамина D (25-ги-

дроксихолекальциферола, 25-ОН витамина D
3
), а 

также общего витамина D (D
2
 + D

3
), которое выпол-

няли в диагностическом центре «Сінево Україна» 

г. Харькова, аккредитованном 20 июля 2012 г. (аккре-

дитационный сертификат серии МЗ по № 009872, вы-

данный 2 августа 2012 г., действительный до 20 июля 

2015 г., лицензия серии АГ за № 599651 от 21 декабря 

2011 г.). Метод исследования общего витамина D (хо-
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лекальциферол (витамин D
3
) и эргокальциферол (ви-

тамин D
2
)) — иммунохимический с электрохемилю-

минесцентной детекцией (ECLIA), анализатор Cobas 

6000 (е 601 модуль). Использованы тест-системы 

Roche Diagnostics (Швейцария). Уровень 25-гидрок-

сикальциферола (25(ОН)D
3
) исследовали при помо-

щи иммунохимического метода с хемилюминесцен-

тной детекцией (CMIA), анализатор и тест-система: 

Architect i2000, ABBOT Diagnostics (США).

Результаты исследований 
и их обсуждение

У всех обследованных женщин с остеохондрозом 

выявлены низкие показатели минеральной плотно-

сти в поясничном отделе позвоночника, по пока-

зателю Т-критерия соответствующие остеопорозу 

(табл. 1). Согласно рекомендациям Комитета эндо-

кринологов (Endocrine Practice Guidelines Comittee) 

дефицит витамина D — это клинический синдром, 

обусловленный снижением данного показателя ни-

же 20 нг/мл. При проведении лабораторного обсле-

дования у пациенток присутствовал дефицит мета-

болита 25-ОН витамина D
3
, находящегося в преде-

лах 4–13,6 нг/мл (табл. 1).

Был проведен корреляционный анализ показате-

лей МПКТ тел позвонков поясничного отдела по-

звоночника и содержания в сыворотке крови па-

циенток 25-ОН витамина D
3
. Выявлена достовер-

ная корреляция между этими показателями (r = 0,47 

(р < 0,05)), что подтверждает имеющиеся в литера-

туре данные о значении витамина D в структурно-

функциональной организации костной системы [9, 

14]. При оценке минерального обмена по показате-

лям содержания в сыворотке крови кальция общего, 

магния, фосфора изменений не обнаружено. Кли-

ренс креатинина в среднем в группе пациенток со-

ставлял 78 мл/мин, то есть отклонений не выявлено. 

При лабораторном обследовании у пациенток за-

фиксирован дефицит 25-ОН витамина D
3
 (табл. 1). 

У 6 пациенток (18,75 %) был понижен уровень иони-

зированного кальция, что может явиться следствием 

антирезорбтивной терапии и недостаточного потре-

бления кальция с витамином D
3
.

Клиническая симптоматика у пациенток с соче-

танием остеохондроза и остеопороза была выражен-

ной. При оценке по визуальной аналоговой шка-

ле интенсивность боли в группе пациенток была 5,8 

балла. Из анамнеза клинических проявлений из-

вестно, что длительность заболевания составила в 

среднем 7–10 лет. В результате физикального осмо-

тра установлено, что у пациенток паравертебраль-

ные зоны грудного и поясничного отделов позво-

ночника напряжены, болезненны при пальпации. 

Движения в поясничном отделе позвоночника огра-

ничены. Болевой синдром незначительно регресси-

ровал в анталгических позах (коленно-локтевое по-

ложение, лежа на боку с согнутой в коленном и тазо-

бедренном суставах конечностью).

Наряду со стандартными проявлениями остео-

хондроза у пациенток наблюдали повышенную 

утомляемость, снижение мышечного тонуса, сухость 

кожных покровов, повышенную ломкость ногтей и 

волос, что может указывать на дефицит 25-ОН ви-

тамина D
3
, подтвержденный при лабораторном ис-

следовании. После обследования на костном денси-

тометре поставлен сопутствующий диагноз — осте-

опороз. Пациенткам с дефицитом 25-ОН витами-

на D
3
 была отменена антирезорбтивная терапия, так 

как известно, что в условиях низкого уровня 25-ОН 

витамина D
3
 и лечения бисфосфонатами повышает-

ся частота развития остеомаляции [15].

При оценке рентгенограмм грудного и поясничного 

отделов позвоночника, выполненных в двух взаимно 

перпендикулярных плоскостях (прямой и боковой), 

у пациенток выявлены краевые костные разрастания 

(остеофиты) и субхондральный склероз. Также опре-

Таблица 1. Метаболические показатели и МПКТ у женщин постменопаузального периода с сочетанием остеохондроза 
и остеопороза

Показатели Данные обследования Нормативные показатели

Возраст, лет 65,38 ± 1,47 –

Рост, см 153,32 ± 5,02 –

Вес, кг 70,35 ± 1,99 –

25-гидроксихолекальциферол (25(ОН)D
3
), нг/мл 11,31 ± 1,00

Взрослые: 30,0–50,0
Риск дефицита: < 10,0

Риск недостаточного потребления: < 30,0

Общий витамин D (D
2
 + D

3
), нг/мл 34,88 ± 2,73 6,23–49,9

Кальций, ммоль/л 2,45 ± 0,13 2,2–2,55

Кальций ионизированный, ммоль/л 1,15 ± 0,11 1,16–1,32

Креатинин, мкмоль/л 67,13 ± 12,52 44–80

Магний, ммоль/л 0,78 ± 0,78 0,66–0,99

Фосфор, ммоль/л 1,16 ± 0,22 0,81–1,45

МПКТ поясничного отдела позвоночника, г/см2 0,737 ± 0,020 –

Т-критерий –2,83 ± 0,21 –
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деляли изменения в телах позвонков в виде скошен-

ности углов и изменения их высоты в переднем, сред-

нем и заднем отделах. У 12 пациенток (37 %) выяв-

лен спондилолистез L4 или L5. Межтеловой промежу-

ток варьировал от резко суженного, когда тела позвон-

ков плотно прилежали друг к другу, до расширенного, 

в случае двояковогнутой деформации тел позвонков.

Таким образом, в условиях сочетания остеохон-

дроза с остеопорозом у пациенток имеет место вы-

раженная клинико-рентгенологическая манифеста-

ция, сопровождающаяся проявлением гиповитами-

ноза D. Необходимо уделить особое внимание пока-

зателю уровня 25-ОН витамина D
3
 и проводить кор-

рекцию при его снижении. 
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Пациенту, перенесшему мозговой инсульт или травму, крайне важно вернуться к привыч-
ному образу жизни в кратчайший срок, поскольку лишь это позволяет ему обрести неза-
висимость от посторонней помощи, а родным и близким — уверенность в его самостоя-
тельности.
Достижение этой цели обеспечивается двухэтапным процессом оказания медицинской 
помощи. На ее первом этапе благодаря безоговорочному выполнению отечественных 
клинических протоколов в большинстве случаев врачи успешно устраняют угрозу жизни 
человека.

ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ
ПОСЛЕ ИНСУЛЬТОВ И ТРАВМ

Однако проблематика второго этапа, связанная с 

длительной психофизической реабилитацией пациен-

та, к сожалению, еще далека от полного разрешения, 

что чаще всего обусловливается дороговизной специ-

ализированного оборудования и сложностями в орга-

низационно-методическом обеспечении всех компо-

нентов восстановительного процесса.

Поэтому сегодня залогом успешной реабилитации 

этих пациентов является специализированное совре-

менное оборудование, позволяющие эффективно при-

менять передовые методики функционального восста-

новления: Bobat-терапия, Balance-trainer, TheraViva, 

Motomed, система возобновления нормальной биоме-

ханики ходьбы и др.

Важным фактором достижения желаемого резуль-

тата в кратчайшие сроки также является слаженность 

взаимодействия специалистов мультидисциплинар-

ной бригады: кинезиотерапевта, эрготерапевта, лого-

педа, невролога, медицинского психолога, мануально-

го терапевта.

Эффективность указанных выше концептуальных 

принципов восстановительного лечения начиная с 

50–60-х годов прошлого столетия продемонстрирова-

на в ведущих мировых центрах нейрореабилитации в 

Германии, Канаде, США и других странах.

С учетом этих же принципов в Киеве на базе клини-

ки «Аксимед» создавался и функционирует уникаль-

ный в Украине центр реабилитации пациентов после 

перенесенных инсультов и травм.

В соответствии с требованиями доказательной ме-

дицины специалистами центра проводятся пилотные 

научные исследования. Их результаты подтверждают 

эффективность применения современных методик ре-

абилитации и публикуются в научной периодике.

По вопросам лечения 
и госпитализации обращайтесь 

по телефону (044) 390-00-55.
Более подробная информация на сайте: 

rehabilitation.aksimed.ua  

Оригінальні дослідження / 

Original Researches





63 № 2 (18), 2015 www.mif-ua.com

Практична медицина  / 

Practical Medicine

Вступ
Біль у спині — найчастіша причина звернення до 

лікарів першої ланки медичної допомоги. Більше ніж 

80 % дорослого населення мають принаймні один епі-

зод болю в спині протягом року. У частини пацієн-

тів розвивається хронічний біль, що значно погіршує 

якість життя, призводить до втрати працездатності та 

значних соціальних витрат [5]. 

Найчастіше біль виникає при пошкодженні м’язів, 

зв’язкового апарату, фасеткових суглобів, або міжхре-

бетних дисків, із подальшим розвитком місцевої за-

пальної реакції. У більшості випадків визначити суб-

страт болю в спині не вдається. В осіб молодого віку 

частіше джерелом хронічного болю в спині є міжхре-

бетні диски, в осіб старших вікових груп — фасетко-

ві суглоби та крижово-клубові з’єднання, але у біль-

шості випадків походження болю є комбінованим [5]. 

Симптоми пошкодження хрящової тканини міжхре-

бетних дисків чи суглобових поверхонь подібні і не за-

лежать від генезу: внаслідок старіння, травми чи три-

валого механічного перевантаження. Елементи між-

хребетних дисків при пошкодженні спричиняють гли-

боку запальну реакцію з вивільненням запальних ме-

діаторів, особливо фактора некрозу пухлини альфа 

(ФНП-), простагландинів, оксиду азоту (NO) та ін-

терлейкіну-6 (ІЛ-6) [16].

ФНП- синтезується як при формуванні протру-

зій, так і при дегенерації елементів диска, особли-

во драглистого ядра; індукує пошкодження нерва без 

механічного контакту нервових структур із грижовим 

вип’ячуванням. В експерименті доведено, що компо-

ненти драглистого ядра підвищують активність інду-

цибельної синтетази NO в спинномозкових корінцях і 

спричиняють пошкодження нервових волокон зі зни-

женням швидкості провідності, формуванням інтра-

капілярного тромбозу та утворенням інтраневрально-

го набряку [15]. ФНП- та інші запальні медіатори ін-

дукують активацію фосфоліпази A2, ферменту, відпо-

відального за вивільнення арахідонової кислоти з клі-

тинних мембран в осередку запалення. Наслідком за-

пальної реакції є подразнення рухових нервів на сег-

ментарному рівні, що призводить до підвищення тону-

су та спазму паравертебральних м’язів і больового син-

дрому [15]. Отже, біль у спині, незалежно від наявнос-

ті гриж диска, є наслідком запальної реакції і, відповід-

но, лікування болю повинне починатися з пригнічен-

ня запального процесу.

Згідно з сучасними рекомендаціями, препарата-

ми першої лінії при лікуванні хронічного болю в спи-

ні є ацетамінофен та нестероїдні протизапальні пре-

парати (НПЗП), проте численні дослідження вказу-

ють на нижчу ефективність ацетамінофену порівняно 

з НПЗП [19]. 

На сьогодні НПЗП являють різнорідну групу пре-

паратів із загальними властивостями: знеболюючою, 

протизапальною та жарознижуючою дією [13]. НПЗП 

можуть бути класифіковані за різними характеристи-

ками, у тому числі за ЦОГ-селективністю, хімічними 

та фармакологічними властивостями. У забезпечен-

ні адекватної аналгезії велике значення мають тради-

ційні НПЗП, що справляють потужний вплив на ци-

клооксигеназу [4]. У 2008 р. був опублікований мета-

аналіз, присвячений оцінці ефективності неселектив-

них НПЗП та інгібіторів ЦОГ-2 у лікуванні неспеци-

фічного болю в нижній частині спини (БНС). До ана-

лізу було включено 65 досліджень (загальна кількість 

хворих — 11 237). Докази, отримані завдяки цьому ана-
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лізу підтверджують, що НПЗП є ефективними для ко-

роткострокового полегшення симптомів у хворих із 

гострим та хронічним болем у спині. НПЗП, як пра-

вило, мають високу біодоступність після перорального 

прийому, добре всмоктуються зі шлунково-кишково-

го тракту. Проте швидкість всмоктування коливається 

у різних НПЗП, що може вплинути на швидкість на-

стання ефекту, що особливо актуально у випадку го-

стрих больових синдромів [11]. 

Серед препаратів із високою ефективністю особли-

во швидким настанням ефекту вирізняється лорно-

ксикам, який має різні лікарські форми, що дозволя-

ють швидко отримувати знеболюючий ефект. Харак-

теристики лорноксикаму обумовлюють його застосу-

вання у лікуванні широкого діапазону гострих і хро-

нічних больових станів. Контрольовані дослідження 

із застосуванням плацебо показали, що лорноксикам 

ефективний як при слабких, помірних, так і при до-

статньо сильних больових синдромах [21]. У більшос-

ті досліджень із використанням різних форм препарату 

була показана виражена залежність ефективності лор-

ноксикаму від дози. Низькі дози (4 мг лорноксикаму) є 

вірогідно ефективнішими, ніж плацебо. Таблетки 4 мг 

за ефективністю є еквівалентними аспірину 650 мг та 

ібупрофену 200 мг. Лорноксикам таблетки 8–16 мг за 

ефективністю відповідають ібупрофену 400–800 мг і 

кеторолаку 10 мг. Лорноксикам ін’єкції внутрішньо-

венно (в/в) 8–16 мг за ефективністю еквівалентні мор-

фію 20 мг, петидину  100 мг і трамадолу 50 мг.

Особливості механізму дії лорноксикаму, а са-

ме значне інгібування активності ЦОГ у поєднанні з 

пригніченням синтезу NO (більшою мірою, ніж піро-

ксикам, диклофенак, кеторолак, напроксен та ібупро-

фен), NO-синтетази та ІЛ-6, дозволяють одночасно 

впливати на декілька ланок больового синдрому й по-

яснюють ефективність застосування цього препарату 

при лікуванні болю в спині [1].

Зменшення інтенсивності болю починається при-

близно через 30 хв після ін’єкційного внутріш ньо-

м’язо вого (в/м) введення і через 45–60 хв після пер-

орального. Знеболююча дія таблеток зі швидким ви-

вільненням (Ксефокам Рапід) досягається майже так 

само швидко, як при внутрішньом’язовому введенні 

[21]. Знеболюючий ефект триває понад 8 годин, тоб-

то більше, ніж при використанні диклофенаку. Лорно-

ксикам не збільшує продукцію лейкотрієну, який пере-

шкоджає метаболізму арахідонової кислоти по 5-ліпок-

сигеназному шляху [22], що, у свою чергу, визначає мі-

німальний ризик виникнення низки небажаних явищ, 

наприклад алергічних реакцій. Ряд даних свідчить, що 

лорноксикам може справляти центральний знеболюю-

чий ефект. Виявлено, що в/в введення лорноксикаму 

пацієнтам із болем у спині викликає збільшення рівня 

динорфіну й ендорфіну, чим забезпечується централь-

не знеболювання [12].

Лорноксикам має оптимальний профіль безпеки 

при застосуванні у пацієнтів різних вікових груп [6]. 

Короткий період напіввиведення препарату обумов-

лює короткострокову пригнічуючу дію на ЦОГ-1 і, як 

результат, часткове оновлення захисної функції сли-

зової оболонки, що пояснює, чому препарати з корот-

ким періодом напіввиведення (наприклад, диклофе-

нак або лорноксикам) викликають менше гастропатій, 

ніж аналогічні засоби з тривалим періодом напіввиве-

дення (наприклад, піроксикам) [8]. Ризик виникнен-

ня НПЗП-індукованої гастроінтестинальної кровотечі 

залежить, крім усього іншого, від дози препарату, а та-

кож від віку і статі пацієнта. Коефіцієнт ризику при за-

стосуванні НПЗП становить 4,5 для жінок і 2,9 для чо-

ловіків та різко зростає з віком для обох статей [7, 9, 

17], проте це не стосується лорноксикаму. 

В огляді 2001 р. були узагальнені дані більше ніж 

100 клінічних досліджень із вивчення  профілю безпе-

ки застосування лорноксикаму за участю понад 11 ти-

сяч пацієнтів. Загалом переносимість препарату була 

хорошою. Найбільш частими побічними ефектами (з 

частотою понад 2 %) були нудота, абдомінальний біль, 

диспепсія та головний біль, [6].

Загальний відсоток небажаних явищ, включаючи 

гастроінтестинальні, збільшувався при підвищенні до-

зи. Порівняно з іншими препаратами лорноксикам пе-

реноситься так само добре, як і інші засоби, а частота 

побічних реакцій нижча. Відносний ризик (ВР), розра-

хований за даними 15 досліджень, в яких як препара-

ти порівняння застосовували напроксен, диклофенак, 

індометацин, ібупрофен і піроксикам, становив 0,83 

(95% довірчий інтервал (ДІ): 0,70–0,99; р = 0,038). Ри-

зик розвитку гастроінтестинальних ускладнень також 

був меншим: ВР = 0,78 (95% ДІ: 0,64–0,96; р = 0,017) 

[6]. У зв’язку з обмеженою кількістю досліджень ви-

значення ВР для лорноксикаму порівняно з кожним 

НПЗП окремо було можливо тільки щодо диклофе-

наку та напроксену. Аналіз показує, що лорноксикам 

переноситься краще, ніж напроксен, та має схожий із 

диклофенаком профіль гастроінтестинальної безпеки. 

Для лорноксикаму не було виявлено будь-яких сер-

йозних ознак алергічного чи дерматологічного впли-

ву. Ризик печінкової, ниркової та гематологічної ток-

сичності є низьким. Жінки визнані більш чутливими 

до виникнення побічних ефектів, ніж чоловіки. 

Застосування НПЗП у лікуванні болю в спині об-

межується побічними ефектами. Особливо склад-

ною залишається проблема лікуванні пацієнтів стар-

ших вікових груп, у яких наявність супутньої патоло-

гії ускладнює підбір терапії та збільшує ризик розви-

тку побічних ефектів. Для лорноксикаму не було вияв-

лено залежності кількості побічних ефектів препарату 

від віку [6]. 

Оригінальним препаратом із діючою речовиною 

лорноксикам є Ксефокам (Takeda). Цей препарат ви-

пускається у вигляді звичайних таблеток для перораль-

ного застосування та таблеток, що за швидкістю роз-

витку знеболюючого ефекту наближається до парен-

теральної форми (Ксефокам Рапід), а також у фор-

мі ліофілізованого порошку (розводиться водою для 

ін’єкцій) для парентерального (внутрішньовенного та 

внутрішньом’язового) введення.

Метою нашого дослідження було вивчення ефек-

тивності та профілю безпеки застосування різних 

форм препарату Ксефокам та його комбінації з комп-
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лексним препаратом вітамінів групи В у лікуванні па-

цієнтів із болем у нижній частині спини порівняно з 

диклофенаком. 

Об’єкт дослідження
У дослідженні брали участь 49 пацієнтів віком 35–65 

років із БНС. Критеріями включення у дослідження бу-

ли: наявність хронічного болю в нижній частині спини 

із вираженістю на момент включення у дослідження від 

3 балів і більше за 10-бальною візуальною аналоговою 

шкалою (ВАШ). Критеріями виключення були: тяжка 

супутня патологія у стадії суб- та декомпенсації з боку 

будь-яких органів та систем, виразкова хвороба шлун-

ка у періоді ремісії менше ніж 12 місяців; будь-які па-

тологічні стани чи захворювання, що можуть вторинно 

впливати на перебіг больового синдрому, у тому числі 

компресійно-корінцевий синдром; прийом будь-яких 

препаратів, що можуть впливати на больовий синдром, 

у тому числі НПЗП, протягом 2 тижнів, що передува-

ли включенню у дослідження; підвищена чутливість до 

будь-яких компонентів досліджуваних препаратів.

Протягом дослідження всі пацієнти перебували на 

стаціонарному лікуванні та отримували курс стандарт-

ної базисної терапії БНС (міорелаксанти, судинні пре-

парати, ЛФК, масаж), до складу якої включали дослі-

джувані лікарські засоби. Як НПЗП застосовували пре-

парати диклофенак натрію (75 мг) та Ксефокам (лор-

ноксикам 8 мг), а також його комбінацію з комплек-

сним препаратом вітамінів групи В (тіаміну гідрохлорид 

(вітамін В
1
) 100 мг, піридоксину гідрохлорид (вітамін В

6
) 

100 мг, ціанокобаламін (вітамін В
12

) 1 мг). Досліджувані 

препарати призначалися у режимах та дозах, дозволених 

фірмою-виробником та прописаних в інструкціях до за-

стосування. Перед включенням пацієнтів у дослідження 

їм пояснювали мету, завдання та ризики участі у дослі-

дженні, підписували з ними інформовану згоду. 

Методом простої рандомізації пацієнтів розподіли-

ли на групи залежно від призначеного досліджувано-

го препарату:

І група — 14 пацієнтів, які приймали Ксефокам за 

схемою: протягом перших 5 діб в/м по 8 мг 2 рази на до-

бу, подальші 5 діб по 1 табл. 8 мг per os 2 рази на добу. 

ІІ група — 15 пацієнтів, які приймали Ксефокам та 

комплексний препарат вітамінів групи В одночасно за 

такою схемою: протягом перших 5 діб в/м Ксефокам 

по 8 мг 2 рази на добу та комплексний препарат вітамі-

нів групи В по 3 мл 1 раз на добу, у подальшому — per os 

Ксефокам по 1 табл. 8 мг 2 рази на добу протягом 5 днів 

та комплексний препарат вітамінів групи В по 1 табл. 

1 раз на добу протягом 9 діб.

ІІІ група — 20 пацієнтів, які приймали диклофенак на-

трію per os по 75 мг після їжі двічі на добу протягом 14 діб. 

На початку аналізу за основними характеристика-

ми, зокрема віком, індексом маси тіла (ІМТ), вира-

женістю болю за опитувальником Мак-Гілла та ВАШ, 

групи вірогідно не відрізнялись.

Методи дослідження
Наявність та вираженість больового синдрому в 

нижній частині спини оцінювали за допомогою опи-

тувальника Мак-Гілла та 4-складової ВАШ. Больовий 

опитувальник Мак-Гілла покладений в основу методу 

багатомірної семантичної дескрипції болю та оцінки 

больового феномену. Він містить 78 слів — дескрипто-

рів болю, зведених у 20 підшкал за принципом змісто-

вого значення, та три головні шкали: сенсорну, афек-

тивну та евалюативну. Евалюативна шкала складаєть-

ся всього з 5 слів-дескрипторів, що виражають уза-

гальнену суб’єктивну оцінку болю подібно до звичай-

ної вербальної шкали. У кожному підкласі дескрипто-

ри розташовані за наростанням інтенсивності. За до-

помогою больового опитувальника розраховують ін-

декс дескрипторів (ІД), тобто кількість обраних слів-

визначень, індекс рангів (ІР) — суму рангів, присво-

єних кожному з обраних дескрипторів. Даний опиту-

вальник комбінується з односкладовою ВАШ, що опи-

сується як індекс болю (ІБ) в балах. 4-складова ВАШ 

включає чотири шкали, що дають можливість кількіс-

но оцінити вираженість болю у різні періоди хворо-

би від 0 до 10 балів: ВАШ-1 — рівень болю на момент 

опитування, ВАШ-2 — середній (типовий) рівень бо-

лю, ВАШ-3 — мінімальний (у найкращі періоди хво-

роби) та ВАШ-4 — максимальний рівень болю (у най-

гірші періоди хвороби).

Порушення життєдіяльності та загальної актив-

ності, пов’язані з болем у спині, оцінювали за допо-

могою опитувальників Роланда — Морріса та Осве-

стрі. Опитувальник Роланда — Морріса («Біль у ниж-

ній частині спини та порушення життєдіяльності, 

пов’язані з ним») призначений для пацієнтів з будь-

яким болем у спині, включає 18 питань, на які па-

цієнт дає відповідь «так» чи «ні». Загальний бал ра-

хується за кількістю позитивних відповідей. Макси-

мальна кількість балів — 18. Опитувальник Освестрі 

застосовується при хронічних і рецидивуючих болях 

у спині, дає можливість у балах оцінити вплив болю 

на самообслуговування, сон, громадське життя, ходь-

бу, пересування, здатність піднімати тяжкості, три-

вало стояти і сидіти. Опитувальник складається з 10 

розділів по 6 пунктів; кожному пункту відповідає пев-

ний бал від 0 до 5. Хворий відзначає у кожному роз-

ділі тільки один пункт, який найбільш точно відобра-

жає його стан на момент обстеження. Максимальна 

кількість балів — 50.

Переносимість та профіль безпеки вказаних препа-

ратів визначали шляхом контролю небажаних явищ чи 

побічних ефектів на підставі суб’єктивних симптомів 

та відчуттів пацієнта, об’єктивних даних, отриманих 

дослідником під час огляду.

Обстеження проводили до лікування, через 5, 10 та 

14 днів для пацієнтів І та ІІ груп, для хворих ІІІ групи — 

до лікування та через 2 тижні від початку терапії.

Статистичний аналіз проводили з використанням 

пакетів програм Statistiсa 6.0 Copyright©StatSoft, Inc. 

1984–2001, Serial number 31415926535897. Застосовува-

ли параметричні та непараметричні методи. Вивчення 

впливу окремих лікарських засобів аналізували з огля-

ду на абсолютні дані та критерій ефективності (%). По-

рівняльну оцінку ефективності між групами проводи-

ли за Т-критерієм Стьюдента для незалежних вибірок 
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та критерієм Манна — Уїтні. Результати подані у ви-

гляді М ± SD та Me [LQ; UQ].

 Порівняльну оцінку ефективності між групами та-

кож проводили, використовуючи критерій ефектив-

ності (%), що обчислювали за формулою: 

показник (%) = [(показник після – 

показник до)/показник до] • 100.

Кількісну оцінку впливу терапії на результати лі-

кування оцінювали за показником величини ефекту 

(effect size, ES), що обчислювали за формулою:

ES = M групи лікування – M групи 

порівняння/SD групи порівняння,

де М — середнє значення показника, SD — стандарт-

не відхилення.

Якщо величина ефекту не перевищує 0,2, то ефект те-

рапії є слабким; якщо він дорівнює 0,5 — середньої сили, 

якщо він перевищує 0,8, то ефект терапії є вираженим.

Для інтерпретації отриманих результатів розрахову-

вали 95% ДІ. Критичним рівнем значущості при пере-

вірці статистичних гіпотез вважали р < 0,05.

Результати дослідження
Ефективність терапії оцінювали окремо у кожній 

групі пацієнтів залежно від призначеного лікування, а 

також порівнювали між групами. 

Динаміка вираженості больового синдрому 

у нижній частині спини на фоні лікування 

За результатами дисперсійного аналізу встановлено 

вірогідне зменшення показників опитувальника Мак-

Гілла протягом лікування в усіх досліджуваних групах. 

Так, у І та ІІ групах вірогідне зменшення (р < 0,05) по-

казників ІР та ІБ встановлено через 5 та 10 днів терапії, 

а за ІД — через 10 днів у пацієнтів ІІ групи. Через 14 діб 

терапії в усіх групах спостерігалося вірогідне зменшен-

ня значень ІД, ІР, ІБ. Крім того, наприкінці лікуван-

ня у пацієнтів І групи порівняно з ІІІ групою вірогідно 

більше знижувалися показники ІД (Z = 2,07; р = 0,04) 

та ІР (Z = 2,27; р = 0,02) (рис. 1).

Отримані результати підтверджуються розрахун-

ком критерію ефективності терапії. Так, у І групі че-

рез 14 діб лікування значення показника ІД зменши-

лось на 46,0 %, що було вірогідно більше порівняно з 

ІІІ групою (22,8 %; t = 2,16; р = 0,04) та не відрізнялось 

від відповідного показника у ІІ групі (40,4 %; t = 0,43; 

р = 0,67). Динаміка показника ІР через 14 днів була та-

кож вірогідно більшою у І групі (61,1 %) порівняно з 

ІІІ групою (18,4 %; t = 2,60; р = 0,02) та не відрізня-

лась від результатів ІІ групи (54,2 %; t = 0,61; р = 0,56). 

Вираженість болю у спині на тлі лікування за ІБ змен-

шилась у І групі на 46,5 %, у ІІ — на 53,8 %, у ІІІ — на 

36,3 % та вірогідно не відрізнялась між групами. Ди-

наміка критеріїв ефективності за показниками опиту-

вальника Мак-Гілла подана на рис. 2. 

Комплексне лікування пацієнтів із болем у ниж-

ній частині спини із застосуванням препарату Ксефо-

кам (І група) було вірогідно ефективнішим порівня-

но з результатами, отриманими у ІІІ групі, за показни-

ками ІР (ES = 1,15) та ІД (ES = 0,85). Застосування у 

складі терапії комбінації Ксефокаму та комплексного 

препарату вітамінів групи В було ефективнішим порів-

няно з ІІІ групою тільки за показником ІР (ES = 0,93) 

(рис. 3).

За результатами аналізу показників 4-складової 

ВАШ у пацієнтів І та ІІ груп вираженість больового син-

дрому в нижній частині спини через 5 діб лікування ві-

рогідно (р < 0,05) зменшувалась за показниками ВАШ-

1 та ВАШ-2, у ІІ групі — за ВАШ-4. Через 10 днів тера-

пії вірогідне зменшення вираженості болю у хворих І та 

ІІ груп порівняно з відповідними вихідними показни-

Рисунок 1. Динаміка показників больового синдрому, 
за даними опитувальника Мак-Гілла, залежно від 

тривалості терапії та досліджуваного препарату
Примітки: тут і у рис. 2–6): * — вірогідні відмінності 

порівняно з показником до лікування, р < 0,05; # — вірогідні 
відмінності порівняно з ІІІ групою (диклофенак натрію), 

р < 0,05. 
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ками встановлено за усіма складовими ВАШ. У пацієн-

тів III групи оцінка вираженості больового синдрому на 

5-ту та 10-ту добу лікування не проводилась. Через 14 

днів лікування в усіх досліджуваних групах встановле-

но вірогідне зменшення рівня болю згідно з показника-

ми 4-складової ВАШ, причому у пацієнтів ІІ групи да-

ний ефект був вірогідно більшим порівняно з відповід-

ними показниками ІІІ групи (рис. 3).

На фоні комплексного лікування пацієнтів із БНС 

з використанням препарату Ксефокам рівень болю на 

момент опитування вірогідно зменшувався від 32,7 % 

через 5 діб до 58,0 % — через 14 діб, у ІІ групі — від 

22,6 до 58,8 % відповідно. Середній (типовий) рівень 

болю зменшувався у І групі — від 20,8 до 38,6 %, у ІІ — 

від 23,0 до 41,6 %, наприкінці лікування за критерієм 

ефективності отриманий ефект у І та ІІ групах був ві-

рогідно більшим порівняно з відповідним показником 

ІІІ групи (t = 2,69; р = 0,01 та t = 2,81; р = 0,01 відповід-

но). Критерій ефективності за показником мінімаль-

ного рівня болю у І групі становив 21,0 % через 5 діб та 

40,0 % — через 14 діб, у ІІ групі — 7,0 та 35,7 %; за по-

казником максимального рівня болю: у І групі — 8,2 та 

17,4 %, у ІІ — 17,0 та 31,4 % через 5 та 14 діб відповід-

но (рис. 4). 

У зниженні вираженості БНС порівняно із застосуван-

ням диклофенаку лікування з використанням препарату 

Ксефокам було ефективнішим за показником ВАШ-2 

(ES = 1,07), а поєднана терапія препаратами Ксефокам із 

комплексним препаратом вітамінів групи В — за показ-

никами ВАШ-2 (ES = 0,98) та ВАШ-4 (ES = 1,0).

Протягом усього періоду лікування пацієнтів з бо-

лем у нижній частині спини вірогідних відмінностей 

у зниженні вираженості больового синдрому за по-

казниками опитувальника Мак-Гілла та 4-складової 

ВАШ між І та ІІ групою не виявлено.

Повсякденна активність та якість життя, 

пов’язані з болем у спині

За результатами вивчення впливу лікування із за-

стосуванням препарату Ксефокам (І група) та його 

комбінації з комплексним препаратом вітамінів групи 

В (ІІ група) у пацієнтів із болем у нижній частині спи-

ни на показники якості життя встановлено вірогід-

не покращення стану через 5 діб терапії в обох групах 

(р < 0,05) як за показником опитувальника Роланда — 

Морріса, так і опитувальника Освестрі. Через 10 діб 

терапії порівняно з вихідними показниками вірогід-

не покращення встановлено у І та ІІ групах за опиту-

вальником Освестрі (р < 0,05), а за опитувальником 

Роланда — Морріса — у ІІ групі (р < 0,05). Через 14 

діб лікування вірогідне покращення якості життя та 

повсякденної активності за обома опитувальниками 

встановлено в усіх досліджуваних групах (рис. 5).

Покращення повсякденної активності та якос-

ті життя на тлі лікування згідно з критерієм ефек-

тивності у пацієнтів І групи становило за опитуваль-

ником Роланда — Морріса 27,6–30,8 %, за показ-

ником опитувальника Освестрі — 19,6–25,4 %. У ІІ 

групі коефіцієнт ефективності відповідно становив 

22,1–37,6 % та 13,2–29,1 % та був вірогідно більшим 

порівняно з ІІІ групою через 14 днів за показником 

опитувальника Освестрі (t = 2,97; р < 0,01) (рис. 6).

Комбінація застосування препарату Ксефокам із 

комплексним препаратом вітамінів групи В у покра-

щенні активності та якості життя за даними опиту-

вальника Освестрі через 14 днів лікування була віро-

гідно ефективнішою за терапію з використанням ди-

клофенаку (ES = 1,1) (рис. 9).

Згідно з показниками критерію ефективності та ве-

личини ефекту, лікування з використанням препарату 

Ксефокам та його комбінації з комплексним препара-

том вітамінів групи В щодо покращення якості життя 

та повсякденної активності вірогідно не відрізнялося. 

Протягом проведеного курсу лікування з вико-

ристанням досліджуваних препаратів небажаних 

явищ чи побічних ефектів не зареєстровано у жод-

ній групі.

Обговорення
Вивчення ефективності лорноксикаму в лікуван-

ні гострого болю в спині почалося в 1990-х роках. Бу-
Рисунок 2. Критерії ефективності терапії за даними 

опитувальника Мак-Гілла, Δ (%)
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Рисунок 3. Динаміка показників больового синдрому за даними ВАШ залежно 
від тривалості терапії та досліджуваного препарату
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Рисунок 4. Критерії ефективності терапії за даними ВАШ, Δ (%)
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ло доведено, що лорноксикам у дозі 8 мг при перораль-

ному чи внутрішньом’язовому введенні призводив до 

більшого знеболюючого ефекту, ніж плацебо [2]. У па-

цієнтів із хронічним болем в спині застосування 16 мг 

лорноксикаму на добу перевершувало за ефективністю 

зменшення болю в стані спокою і при рухах ефектив-

ність 1000 мг напроксену на добу і плацебо порівняно 

з початковими показниками [2]. Крім того, пацієнтам, 

які приймали лорноксикам, було потрібно набагато 

менше додаткових анальгетиків, ніж пацієнтам інших 

груп [3]. Лорноксикам 16 мг при пероральному введен-

ні у неконтрольованому дослідженні забезпечував зне-
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болюючий ефект у 94 % пацієнтів протягом 1 години 

на період 8–9 годин [18]. Після в/в введення 4 мг або 8 

мг лорноксикаму на добу у пацієнтів із гострим болем 

у попереку було виявлено підвищений вміст ендоген-

них опіоїдів, динорфіну і -ендорфіну, що свідчить про 

можливий центральний анальгетичний ефект [12]. 

При порівнянні ефективності лорноксикаму з ди-

клофенаком виявлено, що при гострому болю у спині 

лорноксикам у дозі 16 мг/добу був не менш ефектив-

ним, ніж диклофенак у дозі 150 мг/добу [10], а при хро-

нічному болі 8 мг лорноксикаму на добу і 100 мг дикло-

фенаку на добу мали порівнянний знеболюючий ефект 

протягом 14-денного дослідження. Обидва препарати 

продемонстрували хороший ефект порівняно з почат-

ковими показниками вираженості больового синдро-

му. У цілому 80 % пацієнтів кожної групи відзначали 

зменшення болю [14]. При люмбоїшіалгії лорнокси-

кам у дозі 8–24 мг/добу був значно ефективнішим, ніж 

плацебо, та так само ефективний, як диклофенак у дозі 

100–150 мг/добу протягом 5 діб, проте у перші 6 годин 

після прийому препарату знеболюючий ефект лорнок-

сикаму був значно більшим, ніж у диклофенаку [10].

За результатами нашого дослідження, ефективність 

терапії лорноксикамом (Ксефокам 16 мг/добу) у зни-

женні вираженості больового синдрому в нижній час-

тині спини була вищою за показниками опитувальни-

ка Мак-Гілла (індекси дескрипторів та рангів, що ха-

рактеризують емоційне забарвлення болю) та ВАШ-3 

(рівень болю у найкращі періоди хвороби) порівняно 

з диклофенаком. Поєднане застосування лорноксика-

му з комплексним препаратом вітамінів групи В спри-

яє вірогідному покращенню повсякденної активнос-

ті та якості життя порівняно з терапією диклофенаком, 

проте не відрізняється від ефекту, отриманого із засто-

суванням тільки препарату Ксефокам. На відміну від 

вищезгаданих досліджень у нашому дослідженні ефек-

тивність лорноксикаму 16 мг/добу порівнювалась як із 

традиційним НПЗП диклофенаком натрію 150 мг/до-

бу, так і зі значно поширеною у практичній медицині 

схемою лікування БНС — поєднанням НПЗП (Ксефо-

кам) та комплексного препарату вітамінів групи В. На-

ми не виявлено вірогідних відмінностей в ефективності 

на 14-ту добу від початку терапії лорноксикамом чи йо-

го поєднанням з вітамінними препаратами щодо зни-

ження вираженості больового синдрому та покращен-

ня якості життя пацієнтів із БНС. Імовірно, саме вплив 

лорноксикаму на ланки запального процесу забезпечує 

ефективне лікування хронічного болю в спині.

Висновки
Застосування препарату Ксефокам у дозі 16 мг/до-

бу у складі комплексного лікування пацієнтів з болем 

у нижній частині спини сприяє вірогідному зменшен-

ню вираженості больового синдрому та покращенню 

повсякденної активності й якості життя, пов’язаних із 

болем у спині. 

Рисунок 5. Динаміка показників повсякденної активності та якості життя, пов’язаних із болем у спині, 
залежно від терапії
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Рисунок 6. Критерії ефективності терапії за даними показників повсякденної активності та якості життя, 
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Введение
Остеопороз — наиболее распространенное си-

стемное заболевание скелета, характеризующе-

еся низкой костной массой и микроструктурны-

ми повреждениями костной ткани, которые при-

водят к повышению хрупкости кости и, соответст-

венно, увеличению риска переломов [1]. По данным 

В.В. Поворознюка (2000), в последние десятилетия 

проблема остеопороза приобрела особенное значе-

ние вследствие двух тесно связанных демографиче-

ских процессов — резкого увеличения в популяции 

пожилых людей и количества женщин в постменопа-

узальном периоде жизни [2]. Приблизительно у ка-

ждой третьей женщины после 65 лет случается, как 

минимум, один перелом костей [3]. При остеопоро-

зе позвоночника клинические проявления связаны 

с болью в спине и соответствующими функциональ-

ными нарушениями, которые существенно влияют 

на качество жизни [4, 5], поэтому клинически важно 

понимать влияние остеопороза на морфологию по-

звоночника и его функцию. Хотя зависимость меж-

ду старением и морфологией позвоночника доста-

точно хорошо изучена, однако при этом относитель-

но мало исследованы вопросы влияния остеопороза 

УДК 616. 073.75-711:003 
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ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины»
МЦ «ЮниМед», г. Запорожье

МРТМОРФОМЕТРИЯ ТЕЛ ПОЗВОНКОВ 
И МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ ДИСКОВ ПОЯСНИЧНОГО 
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА У БОЛЬНЫХ 
С НАРУШЕНИЕМ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ 
КОСТНОЙ ТКАНИ 

Резюме. Цель исследования — изучение изменений тел позвонков, межпозвоночных ди-
сков и их площадей в поясничном отделе позвоночника при уменьшении минеральной 
плотности костной ткани (МКП) с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). 
81  пациенту были проведены двухэнергетическая рентгеновская денситометрия (ДРД) 
и МРТ поясничного отдела позвоночника. Остеопения диагностирована у 33 больных 
(ІІ  группа), остеопороз — у 28 (ІІІ группа), контрольную группу составили 20 пациентов 
(І группа) без признаков остеопороза (по данным ДРД). Cредние показатели МКП (г/см2) в 
телах L1-L4 составили: у здоровых — 1,232 ± 0,060; при остеопении — –1,032 ± 0,070; при 
остеопорозе — –0,757 ± 0,080. Средние показатели Т-критерия в группе сравнения соста-
вили –1,27 ± 0,71; во ІІ группе с остеопенией — –1,40 ± 011; в ІІІ группе с остеопорозом — 
–3,09 ± 1,73. Разница в МКП между I и II группами составила 16,2 % (р < 0,05), между I и III 
группами — 25 % (p < 0,01). При МРТ-морфометрии у больных с остеопенией и остеопоро-
зом изменения тел позвонков поясничного отдела позвоночника сопровождались сниже-
нием средней высоты тел, незначительным снижением передней высоты тел позвонков; 
уменьшением индекса Барнетта — Нордина; выраженным увеличением средней высоты и 
площадей межпозвоночных дисков, более выраженными при остеопорозе. Установлено, 
что у больных с нарушением минеральной плотности костной ткани имеются и дегенера-
тивные изменения межпозвоночных дисков, причем степень их дегенерации достоверно 
не отличается от группы контроля.
Ключевые слова: минеральная плотность костной ткани, остеопения, остеопороз, МРТ-
морфометрия.
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на такие анатомические образования, как межпоз-

воночный диск (МПД) [7–9]. Так, в работе M.C. Lau 

и соавт. (1998) было показано, что около 50 % муж-

чин и 65 % женщин в возрасте старше 70 лет име-

ют сниженную высоту тел позвонков более чем на 

2 стандартных отклонения по сравнению с молоды-

ми здоровыми субъектами [6]. Одними из ведущих 

причин этого факта являются уменьшение количе-

ства горизонтальных костных трабекул в губчатом 

веществе тела позвонка и потеря костной массы тел 

позвонков с последующим снижением высоты меж-

позвоночных дисков [6, 7]. Это предположение было 

опровергнуто L. Twomey и J. Taylor (1985), которые у 

трупов пожилых пациентов обнаружили неодинако-

вую высоту межпозвоночных дисков [8, 9]. Приве-

денные выше исследования дают полезную инфор-

мацию о влиянии старения на морфологию позво-

ночника, однако при этом не исследовались разли-

чия этих морфологических особенностей у пациен-

тов с различной минеральной костной плотностью 

(МКП). J.M. Pouilles и соавт. (1993) выяснили, что 

наиболее интенсивная потеря МКП происходит в 

поясничном отделе позвоночника (ПОП), что со-

провождается общим снижением высоты тел по-

звонков, особенно их переднего края, которое нара-

стает с возрастом и более выражено у постменопа-

узальных женщин по сравнению с пременопаузаль-

ными [10, 11]. 

Цель исследования — изучение изменений тел 

позвонков, межпозвоночных дисков и их площадей 

в поясничном отделе позвоночника при уменьше-

нии минеральной плотности костной ткани с помо-

щью магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Материал и методы исследования
Обследован 81 пациент с различной МКП тел по-

звонков поясничного отдела позвоночника. Конт-

рольную группу составили 20 пациентов (І группа) 

без признаков остеопороза, остеопения диагности-

рована у 33 больных (ІІ группа) и остеопороз — у 28 

(ІІІ группа) (по данным двухэнергетической рентге-

новской денситометрии (ДРД)). Среди них было 69 

женщин и 12 мужчин (средний возраст контрольной 

группы — 49,6 ± 7,6 года; больных с остеопенией — 

56,5 ± 9,8 года и остеопорозом — 66,0 ± 9,4 года). Боль-

шая часть пациенток женского пола обследовалась по 

поводу первичного постменопаузального остеопороза 

(97,7 %) и одна (34 года) — по поводу вторичного — 

медикаментозного. У мужчин первичный идиопатиче-

ский остеопороз имел место у 50,0 %, у остальных — 

вторичный медикаментозный. Все они обследовались 

по поводу болевого синдрома в ПОП в течение послед-

них 2–4 месяцев. При этом были исключены клини-

ческие и рентгенологические (по данным обзорных 

рентгенограмм и магнитно-резонансной томографии) 

проявления метастатического поражения, предыду-

щие операции на ПОП и посттравматические дефор-

мации тел позвонков. 

Всем пациентам (81) были проведены ДРД и МРТ 

ПОП. ДРД — на аппарате Lunar PRODIGY Primo 

(analysis version: 11.40) производства GE Healthcare, 

по стандартному протоколу с определением остео-

пороза по классификации Всемирной организации 

здравоохранения (1994). При этом средние показате-

ли МКП (г/см2) в телах L1-L4 составили: у здоровых — 

1,232 ± 0,060; при остеопении — 1,032 ± 0,070; при 

остеопорозе — 0,757 ± 0,080. Средние показатели Т-

критерия в группе контроля — 1,27 ± 0,71; во ІІ группе 

с остеопенией — –1,40 ± 0,11; в ІІІ группе с остеопоро-

зом — –3,09 ± 1,73. Разница в МКП между I и II груп-

пами составила 16,2 % (р < 0,05), между I и III группа-

ми — 25 % (p < 0,01).

МРТ проводилась на низкопольных аппаратах с на-

пряженностью магнитного поля 0,2 и 0,36 Тс (AIRIS 

Mate фирмы Hitachi, Япония, и I-Open 0,36 произ-

водства КНР) в 3 проекциях с получением Т1- и Т2-

взвешенных изображений (ВИ) и изображений с по-

давлением сигнала от жировой ткани (STIR) по стан-

дартному протоколу. При МРТ-морфометрии на сре-

динных сагиттальных Т1-ВИ изучались передние, 

задние и средние высоты тел позвонков и межпозво-

ночных дисков (от L1 до L5) согласно рекомендаци-

ям G. Guglielmi и соавт. (2011) для измерений по бо-

ковым спондилограммам [12]. У 7 пациентов при рас-

чете задней высоты межпозвоночных дисков послед-

нюю определяли как разницу между высотами 2 смеж-

ных позвонков из-за выраженной дегенерации диска 

(V степень по классификации C.W. Pfirrmann и соавт., 

2001) [13]. Наряду с этим для уточнения данных о на-

рушении МКП в ПОП рассчитывался также централь-

ный индекс Барнетта — Нордина (ИБН) — отношение 

средней высоты тела позвонка к высоте его передней 

поверхности (рис. 1).

Кроме этого, были рассчитаны площади межпозво-

ночных дисков с использованием программы обработ-

ки МРТ-изображений eFilm (MERGE Healthcare, 2005), 

допустимая погрешность измерений составила 1 мм.

Статистическая обработка полученных данных вы-

полнена с использованием компьютерных программ 

пакета Statistica (StatSoft Statistica V. 6.0). 

Результаты и их обсуждение
Известно, что у здоровых пациентов размеры тел 

позвонков в диапазоне Th4-L4 имеют некоторые зако-

номерности. Так, размеры переднего, среднего и зад-

него отделов тел равны друг другу, высота каждого ни-

жерасположенного позвонка на 1–2 мм больше, чем у 

тела, находящегося выше [14]. Кроме этого, если раз-

личия в высоте передней и задней поверхностей тел 

позвонков и встречаются, то они не превышают 1 мм, 

и эти соотношения являются доказательством отсут-

ствия остеопении [15, 16]. По мнению Г.Е. Труфано-

ва и соавт. (2007), возрастная остеопения характеризу-

ется разрежением структуры тел позвонков без каких-

либо изменений их формы и размеров межпозвоноч-

ных дисков [17]. 

В наших исследованиях в группе сравнения уже 

отмечалось несоответствие некоторых размеров 

тел позвонков приведенным выше положениям 

(табл. 1). 
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В I группе отмечено уменьшение средней и зад-

ней высоты тел соответственно на 3 и 2 мм, что, на 

наш взгляд, было обусловлено инволютивными и 

дегенеративно-дистрофическими изменениями в 

виде различных степеней дегенерации межпозво-

ночных дисков, которые были обнаружены у всех 

20 обследованных, начиная от III степени (20 %) и 

заканчивая V степенью (45 %) (табл. 3, см. ниже). 

Индекс Барнетта — Нордина у пациентов I группы 

составлял 0,86, и при ДРД у этих пациентов не было 

выявлено данных в пользу остеопении.

При остеопении отмечено уменьшение высоты тел 

позвонков: передней — на 3,9 %, средней — на 9,7 %, 

при неизмененной задней высоте (р > 0,05). При анали-

зе изменений при остеопорозе установлено, что пере-

дняя высота тел уменьшилась на 2,3 % (р > 0,05), сред-

няя высота — на 12,3 % и задняя высота увеличилась 

(3,8 %) по сравнению со здоровыми лицами (р < 0,05). 

Таким образом, при снижении МКП тел позвон-

ков передняя высота тел позвонков практически не 

изменилась, лишь слегка снижаясь при остеопе-

нии. Средняя высота тел позвонков снижалась при 

уменьшении МКП, достигая максимального сни-

жения при остеопорозе, в отличие от данных, полу-

ченных Y.Z. Griffith и соавт. (2009), утверждавших, 

что передняя высота тел позвонков в ПОП немного 

больше у пациентов с остеопорозом. 

Результаты МРТ-морфометрических исследова-

ний при изучении ИБН показали, что остеопения 

сопровождалась его уменьшением на 5,7 % (0,83), 

а остеопороз (0,79) — на 10,2 %, достоверно свиде-

тельствуя о снижении средней высоты тел позвон-

ков при снижении МКП. Полученные данные о по-

казателях ИБН согласуются с данными исследова-

ний последних лет, в которых указывается, что ве-

личина этого индекса в пределах 0,81 свидетельст-

вует об остеопорозе [15], однако эти выводы были 

сделаны на основании лишь только МРТ-морфоме-

трии, без учета данных ДРД. 

Таким образом, тела позвонков при уменьшении 

МКП становятся двояковогнутыми, что согласуется 

с ранее полученными результатами рентгенологиче-

ских исследований [1–3, 18]. 

Результаты проведенных морфометрических из-

мерений высоты межпозвоночных дисков при на-

рушении МКП приведены в табл. 2. Как видно из 

табл. 2, средние показатели передней высоты МПД 

у пациентов с разной МКП существенно не увели-

чились: при остеопении она увеличилась на 3,4 %, а 

при остеопорозе — на 4,5 %. 

Рисунок 1. Методика расчета высоты межпозвоночных дисков, тел позвонков (передней, средней и задней высоты) 
и площадей дисков

Высо-
та тел по-
звонков 

(мм)

Контрольная 
группа 
(n = 20)

Остеопения 
(n = 33)

Остеопороз 
(n = 28)

Передняя высота

L1 24,00 ±1,26 22,50 ± 1,82 23,10 ± 0,78

L2 24,70 ± 1,21 24,80 ± 2,20 23,80 ± 2,16

L3 26,70 ± 1,96 25,10 ± 2,32 25,90 ± 1,62

L4 26,80 ± 1,72 25,60 ± 2,04 26,20 ± 0,71

L5 26,30 ± 1,86 25,60 ± 1,50 26,70 ± 1,86

Среднее 25,70 ± 1,60 24,70 ± 1,29 25,10 ± 1,59

Задняя высота

L1 22,80 ± 2,56 22,80 ± 2,56 25,40 ± 1,06

L2 24,80 ± 2,04 24,80 ± 2,04 25,80 ± 1,56

L3 24,50 ± 2,16 24,50 ± 2,16 25,8 ± 1,9

L4 24,50 ± 1,51 24,50 ± 1,51 24,90 ± 1,61

L5 22,3 ± 2,1 22,3 ± 2,1 21,60 ± 1,60

Среднее 23,80 ± 1,14 23,80 ± 1,14 24,70 ± 1,77

Средняя высота

L1 21,30 ± 1,03 20,90 ± 2,04 20,00 ± 1,17

L2 22,00 ± 1,09 21,00 ± 2,39 20,70 ± 1,40

L3 22,00 ± 1,54 20,60 ± 1,83 19,60 ± 1,59

L4 26,90 ± 1,72 19,60 ± 2,51 19,80 ± 1,30

L5 21,30 ± 1,87 20,70 ± 1,80 19,60 ± 1,11

Среднее 22,7 ± 2,4 20,50 ± 0,46 19,90 ± 0,76

Индекс 
Барнет-
та — Нор-
дина (сред-
ний)

0,86 ± 0,03 0,83 ± 0,07 0,79 ± 0,06

Таблица 1. Результаты МРТ-морфометрии высоты тел 
позвонков
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Средняя высота МПД при остеопении по сравне-

нию с пациентами группы сравнения была больше 

на 18,4 % (р < 0,05), а при остеопорозе она была су-

щественно увеличена — на 29,1 % (р < 0,01), почти 

на треть высоты МПД здорового пациента. 

Задняя высота МПД была увеличена на 12,5 % при 

остеопении (р < 0,05), а при остеопорозе она была 

несколько сниженной (на 2,8 %). Как видно из пред-

ставленных данных, при нарушении МКП морфоло-

гические изменения МПД сопровождались прогрес-

сирующим увеличением средней их высоты при не-

существенных изменениях передней и задней вы-

соты. Снижение задней высоты МПД при остеопо-

розе, по нашему мнению, может быть обусловлено 

присоединением дегенеративно-дистрофических 

изменений. Данные о степенях дегенерации МПД 

представлены в табл. 3. 

Так, у больных со сниженной МКП отмечены 

следующие степени дегенерации МПД: при остеопе-

нии — III степень — 14 %, IV — 38 % и V — 48 %; при 

остеопорозе — 18, 37 и 45 % соответственно, то есть 

примерно равномерно, особенно на уровне МПД 

L4-L5 и L5-S1, что согласуется с данными литерату-

ры [15–17, 19]. 

Как видно из табл. 3, при остеопорозе степень де-

генерации межпозвоночных дисков примерно такая 

же, как и в группе контроля, в том числе и послед-

няя степень дегенерации, при которой наблюдается 

резкое снижение высоты межпозвоночных дисков. 

В настоящее время существуют различные точки 

зрения на проявления дегенерации МПД и состоя-

ние костной ткани в телах позвонков. В работах од-

них авторов представлены данные о том, что остео-

поротическая костная ткань защищает МПД от де-

структивных нарушений — низкая минеральная 

плотность тел позвонков, то есть остеопенические 

и остеопоротические нарушения, ассоциируется со 

слабо выраженными проявлениями дегенерации ди-

ска [20, 21]. Другие исследователи указывают на на-

личие корреляционной связи МКП тел позвонков и 

других участков скелета с дегенерацией диска [22]. 

Y.Z. Griffith и соавт. (2009) не поддерживают ни од-

ной из этих точек зрения, утверждая, что выражен-

ность дегенеративных проявлений в межпозвоноч-

ных дисках незначительно отличается у пожилых 

пациентов с остеопорозом по сравнению с группа-

ми пациентов с остеопенией и нормальной МКП тел 

позвонков [19]. При этом тесную взаимо связь между 

остеопорозом и дегенерацией диска авторы видят в 

нарушении метаболизма замыкательных пластинок 

вследствие их склерозирования, что сопровождает-

ся нарушением метаболизма фиброзного кольца и 

студенистого ядра. В работе В.А. Радченко и соавт. 

(2011) также высказано мнение, что остеопоротиче-

ские нарушения тел позвонков влияют на состояние 

МПД, что в какой-то степени подтверждают и на-

ши данные, но все же необходимы дальнейшие ис-

следования коррелятивных взаимоотношений меж-

ду МКП и дегенеративными нарушениями позво-

ночника [23].

С помощью программы обработки МРТ-изобра-

жений eFilm (MERGE Healthcare, 2005) нами бы-

ли рассчитаны площади межпозвоночных дисков 

на Т2-ВИ. Как показали результаты исследования, 

лучшим критерием, свидетельствующим о сниже-

нии МКП тел позвонков, является изучение площа-

дей дисков при данной патологии (табл. 4).

Как видно из приведенных данных, при остеопе-

нии средняя площадь МПД на 9,2 % превышает пло-

щади дисков пациентов без снижения МКП, а при 

остеопорозе площади дисков увеличены на 20,2 % 

(р < 0,05). 

В процессе исследования данной категории боль-

ных было обращено внимание на то, что у больных с 

установленным остеопорозом/остеопенией по дан-

ным ДРД на Т1-ВИ в сагиттальной плоскости отчет-

Межпозво-
ночные ди-

ски

Высота межпозвоночных дисков (мм)

Контрольная 
группа 
(n = 20)

Остеопения 
(n = 33)

Остеопороз 
(n = 28)

Передняя высота

L1 6,83 ± 1,32 7,70 ± 0,89 7,40 ± 0,88

L2 8,16 ± 1,17 8,40 ± 1,23 8,60 ± 1,51

L3 8,67 ± 1,97 9,20 ± 1,33 9,60 ± 1,13

L4 10,00 ± 1,22 10,40 ± 1,68 10,40 ± 1,23

L5 11,00 ± 2,91 10,40 ± 1,42 10,30 ± 1,94

Среднее 8,90 ± 1,72 9,20 ± 1,20 9,30 ± 1,25

Задняя высота

L1 7,05 ± 1,78 7,95 ± 0,99 6,23 ± 1,20

L2 7,54 ± 1,64 8,26 ± 1,43 6,45 ± 1,33

L3 7,33 ± 1,86 7,84 ± 1,38 7,34 ± 1,16

L4 6,81 ± 2,43 8,42 ± 1,18 7,72 ± 1,03

L5 7,25 ± 1,32 8,10 ± 1,05 7,45 ± 1,59

Среднее 7,24 ± 0,27 8,15 ± 0,24 7,05 ± 0,66

Средняя высота

L1 9,17 ± 1,17 11,50 ± 1,72 12,20 ± 1,50

L2 10,33 ± 1,36 12,50 ± 1,69 13,40 ± 1,17

L3 10,83 ± 1,72 12,60 ± 1,58 14,40 ± 1,92

L4 10,40 ± 1,72 12,70 ± 2,11 13,90 ± 1,30

L5 10,30 ± 1,03 11,90 ± 1,45 12,50 ± 2,70

Среднее 10,30 ± 0,62 12,20 ± 0,52 13,30 ± 1,38

Таблица 2. Результаты МРТ-морфометрии высоты 
межпозвоночных дисков

Степень 
дегене-

рации ди-
сков

Контроль-
ная груп-

па

Остеопе-
ния

Остеопо-
роз Всего

III 4 (20) 3 (14) 2 (18) 9 (18)

IV 7 (35) 8 (38) 4 (37) 19 (36)

V 9 (45) 10 (48) 5 (45) 24 (46)

Всего 20 21 11 52

Таблица 3. Степени дегенерации межпозвоночных 
дисков (%)
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ливо визуализируются вены Бреше в виде поперечно 

расположенных полос низкоинтенсивного сигнала с 

четкими ровными контурами (рис. 2).

Сравнив данные МРТ с данными ДРД при осте-

опении, мы обнаружили, что у 29 (93,9 %) из этих 

больных были отчетливо визуализированы вены 

Бреше на Т1-ВИ, и только у 2 пациентов они не 

определялись вследствие выраженного замещения 

(конверсии) красного костного мозга желтым. При 

остеопорозе эта вена визуализирована у 71,0 % боль-

ных (р = 0,029). 

Отсутствие визуализации вены basivertebrales при 

остеопорозе, по нашему мнению, обусловлено выра-

женными морфологическими изменениями тел по-

звонков, а именно — снижением средней высоты, уве-

личением высоты межпозвоночных дисков (рис. 3). 

В заключение, подводя итоги проведенного МРТ-

морфометрического исследования, можно утвер-

ждать, что МПД представляет собой уравновешен-

ную гидростатическую систему, и при нарушении 

минеральной плотности кости диск обладает боль-

шей гидрофильностью. Его студенистое ядро уве-

личивается за счет большего накопления жидкости, 

вследствие чего диск приобретает форму двояковы-

пуклой линзы, раздвигая тела соседних позвонков. 

Ослабленные остеопенией тела позвонков начина-

ют перестраиваться, их центральные отделы вдав-

ливаются, тогда как периферические остаются более 

высокими. Это происходит потому, что, во-первых, 

периферия тел позвонков с ее лимбусом и наруж-

ными более плотными стенками, имеющими мно-

го толстых вертикальных костных балок, гораздо 

прочнее, чем центральная часть, и, во-вторых, по-

тому, что несжимаемое увеличивающееся пульпоз-

ное ядро в наибольшей мере давит именно на цен-

тральные отделы тел позвонков, вследствие чего их 

верхняя и нижняя площадки приобретают блюдце-

образную форму.

Выводы
1. При МРТ-морфометрии у больных с остео-

пенией и остеопорозом изменения тел позвонков 

поясничного отдела позвоночника сопровожда-

ются снижением средней высоты и незначитель-

Исследуемый диск
Средняя площадь дисков (см2)

Разница площадей при остеопе-
нии/остеопорозе (%)

I группа II группа III группа 

L
1
/L

2
2,26 ± 0,33 2,32 ± 0,30 2,55 ± 0,56 1,7 12,8

L
2
/L

3
2,44 ± 0,37 2,71 ± 0,41 2,98 ± 0,62 11,1 22,1

L
3
/L

4
2,66 ± 0,39 2,87 ± 0,55 3,09 ± 0,39 7,9 16,1

L
4
/L

5
2,64 ± 0,40 3,13 ± 0,51 3,24 ± 0,41 18,6 22,7

L
5
/S

1
2,41 ± 0,29 2,55 ± 0,28 2,70 ± 0,52 5,8 12

Средняя площадь МПД
L

1
... + L

5

2,48 ± 0,17 2,71 ± 0,31 2,98 ± 0,29 9,2 20,2

Таблица 4. Результаты МРТ-морфометрии площадей межпозвоночных дисков

Рисунок 2. А — схематическое изображение вен Бреше в телах позвонков (черные стрелки — переднее и заднее 
наружные венозные сплетения); Б — МРТ в сагиттальной плоскости, постконтрастное Т1-ВИ этой же вены 

(стрелками показана тонкая горизонтальная полоса интенсивного сигнала в теле L4) 
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ным снижением передней высоты тел позвонков; 

уменьшением индекса Барнетта — Нордина; выра-

женным увеличением средней высоты и площадей 

межпозвоночных дисков, более выраженными при 

остеопорозе.

2. У больных с нарушением минеральной плот-

ности костной ткани имеются и дегенеративные 

изменения межпозвоночных дисков, причем сте-

пень их дегенерации достоверно не отличается от 

группы контроля. 

Рисунок 3. А — сагиттальное Т1-ВИ и данные ДРД больной 62 лет демонстрируют изображение вен Бреше в телах 
L1-L4 с остатками желтого костного мозга вдоль них при показателях МКП, соответствующих остеопении; Б — 
на сагиттальном Т1-ВИ больной 69 лет с остеопорозом отсутствует изображение вен вследствие выраженной 
специфической деформации тел позвонков, что подтверждено соответствующими данными ДРД (остеопороз)
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МРТ-морфометрія тіл хребців 
і міжхребцевих дисків поперекового 
відділу хребта у хворих із порушенням 
мінеральної щільності кісткової 
тканини

Резюме. Мета дослідження — вивчення змін тіл хреб-

ців, міжхребцевих дисків і їх площ у поперековому від-

ділі хребта при зменшенні мінеральної щільності кістко-

вої тканини (МЩК) за допомогою магнітно-резонансної 

томографії (МРТ). 81 пацієнту була проведена двохенер-

гетична рентгенівська денситометрія (ДРД) і МРТ попе-

рекового відділу хребта. Остеопенію діагностовано у 33 

хворих (ІІ група), остеопороз — у 28 (ІІІ група), контроль-

ну групу становили 20 пацієнтів (І група) без ознак пору-

шення мінеральної щільності за даними ДРД. Середні по-

казники МЩК (г/см2) у тілах L1-L4 становили: у здоро-

вих — 1,232 ± 0,060; при остеопенії — –1,032 ± 0,070; при 

остеопорозі — –0,757 ± 0,080. Середні показники Т-кри-

терію в групі порівняння становили 1,27 ± 0,71; у ІІ групі 

з остеопенією — –1,40 ± 011; у ІІІ групі з остеопорозом — 

–3,09 ± 1,73. Різниця в МЩК між I і II групами становила 

16,2 % (р < 0,05), між I і III групами — 25 % (p < 0,01). При 

МРТ-морфометрії у хворих на остеопенію та остеопороз 

зміни тіл хребців поперекового відділу хребта супрово-

джувалися зниженням середньої висоти тіл, незначним 

зниженням передньої висоти тіл хребців; зменшенням 

індексу Барнетта — Нордіна; вираженим збільшенням 

середньої висоти та площ міжхребцевих дисків, більш 

вираженими при остеопорозі. Встановлено, що у хво-

рих із порушенням мінеральної щільності кісткової тка-

нини є і дегенеративні зміни міжхребцевих дисків, при-

чому ступінь їх дегенерації вірогідно не відрізняється від 

групи контролю.

Ключові слова: мінеральна щільність кісткової ткани-

ни, остеопенія, остеопороз, МРТ-морфометрія.
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MRI Morphometry of Vertebral Bodies and 
Intervertebral Discs of the Lumbar Spine 
in Patients with Bone Mineral Density 
Disorders

Summary. The objective of the investigation — to study 

the changes of the vertebral bodies, intervertebral discs 

and their area in the lumbar spine in the reduction of bone 

mineral density (BMD) using magnetic resonance imag-

ing (MRI). 81 patients underwent dual-energy X-ray den-

sitometry (DEXA) and MRI of lumbar spine. Osteope-

nia was diagnosed in 33 patients (II group), osteoporo-

sis — in 28 (group III), and control group consisted of 20 

patients (I group) without signs of osteoporosis (accord-

ing to DEXA). The average BMD parameters (g/cm2) 

in L1-L4 bodies were: in healthy people — 1.232 ± 0.060; in 

osteopenia — –1.032 ± 0.070; in osteoporosis — –0.757 ± 

± 0.080. The average T-score in the control group was 

–1.27 ± 0.71; in the II group with osteopenia — –1.40 ± 0.11; 

in the III group with osteoporosis — –3.09 ± 1.73. The differ-

ence in BMD between I and II groups was 16.2 % (p < 0.05), 

between I and III groups — 25 % (p < 0.01). MRI morphom-

etry in patients with osteopenia and osteoporosis has shown 

that changes in vertebral bodies of the lumbar spine were ac-

companied by the reduction of the average height of the bo-

dies, slight decrease of the anterior height of vertebral bo dies; 

the reduction of the Barnett-Nordin index; significant in-

crease in the average height and area of intervertebral discs, 

more pronounced in patients with osteoporosis. It was found 

that in patients with bone mineral density disorders, there 

were degenerative changes in the intervertebral discs, and the 

degree of their degeneration was not significantly different 

from the control group.

Key words: bone mineral density, osteopenia, osteoporosis, 

MRI morphometry.
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Введение
Офтальмопатии относят к грозным экстраартику-

лярным проявлениям воспалительных болезней суста-

вов [7, 12, 14], нередко вызывающим полную потерю 

зрения [2, 4, 9]. Поражение глаз при артритах сущест-

венно ухудшает качество жизни больных [5, 17].

В литературе обычно обсуждаются вопросы диагно-

стики, патогенеза и лечения увеита на фоне болезней 

опорно-двигательного аппарата [13], который счита-

ют фактором риска тяжелого течения суставного про-

цесса [16] и развития висцеритов [10]. Имеется ряд пу-

бликаций, касающихся осложнений воспаления уве-

ального тракта глаза глаукомой, в том числе и у детей 

с ювенильным идиопатическим артритом (ЮИА) [11, 

18, 19]. Вместе с тем, если у пациентов, страдающих 

ЮИА и анкилозирующим спондилитом (АС), опреде-

ленной дифференциально-диагностической значимо-

стью обладает увеит, то при ревматоидном (РА) и псо-

риатическом (ПА) артритах — кератит [6, 21].

По данным J.E. Camuglia [3], увеит при болезнях су-

ставов в 50–60 % наблюдений осложняется катарак-

той (чаще это регистрируется у детей с ЮИА [24]), а по 

мнению J.J. Wang et al. [23], длительное использование 

глюкокортикоидных гормонов увеличивает число та-

ких случаев. Хотя катаракта и воспаление увеального 

тракта рассматриваются как независимые патологиче-

ские процессы глаз, их объединяют общие патогенети-

ческие построения, в том числе и во взаимоотношени-

ях с интраартикулярными процессами [22]. Риск раз-

вития катаракты у больных ЮИА с увеитом не зави-

сит от степени выраженности воспаления сосудистой 

оболочки глаза [1, 20], но частота и тяжесть подобно-

го осложнения у девочек с ЮИА значительно больше 

[15, 18, 19].

Бесспорно, офтальмопатия при воспалительных 

заболеваниях суставов является очень актуальной и 

крайне сложной проблемой, требующей для успеш-

ного ее решения тесного сотрудничества ревматоло-

гов и окулистов [8, 25]. В настоящее время еще полно-

стью не определен характер течения катаракты при от-

дельных нозологических формах артритов, ее взаимо-

отношения с артикулярной патологией, степень влия-

ния этой офтальмопатии на формирование костно-де-

структивных артикулярных и внесуставных (систем-

ных) изменений патологического процесса, остается 

неизученной ее прогностическая значимость у боль-

ных воспалительными болезнями суставов, что стало 

целью и задачами данного исследования.

Материалы и методы
Под наблюдением находились 448 больных, стра-

дающих хроническими воспалительными болезня-

ми суставов, среди которых было 133 — с РА (25 муж-

чин и 98 женщин) в возрасте 45,7 [34,457,5] года, 61 

ребенок — с ЮИА (22 мальчика и 39 девочек) в воз-
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расте 9,6 [6,113,1] года, 99 пациентов (52 мужчины и 

47 женщин) — с реактивным хламидийным артритом 

(РХА) в возрасте 32,4 [22,042,8] года, 76 — с ПА (31 

мужчина и 45 женщин) в возрасте 41,5 [32,051,0] го-

да и 79 — с АС (75 мужчин и 4 женщины) в возрасте 

38,3 [26,949,7] года. Длительность заболевания в пе-

речисленных группах соответственно составляла 9,5 

[1,817,2] года, 4,6 [2,17,1] года, 3,8 [0,18,5] года, 

11,5 [2,520,5] года, 11,4 [4,018,8] года. Полиартрит 

констатирован соответственно в 99, 80, 75, 70 и 53 % 

наблюдений, высокая степень активности патологи-

ческого процесса — в 30, 28, 26, 20, 28 %, III–IV рен-

тгенологические стадии РА, ЮИА и ПА диагностиро-

ваны в 44, 33 и 20 % случаев.

Пациентам выполняли рентгенологическое 

(Multix-Compact-Siеmens) и ультразвуковое (Envi-

sor-Philips) исследование периферических суста-

вов, крестцово-подвздошных сочленений и позво-

ночника, а также двухэнергетическую рентгенов-

скую остеоденситометрию проксимального отдела 

бедренной кости (QDR-4500-Delphi-Hologic). Оце-

нивали рентгенологические остеоассоциированные 

индексы Барнетта — Нордина, Рохлина, дисково-

сти и вогнутости. Исследовали остроту зрения (фо-

роптер MaXxiline-Schwind), офтальморефракцию 

(авторефрактометр TR-3000-Tomey), внутриглаз-

ное давление (пневмотонометр AT-555-Reichert), 

поля зрения (анализатор Humphrey-Field-Analyzer-

C.Zeiss), проводили кератопахиметрию (пахиметр 

AL-1000-Tomey), кератотопографию (компьютер-

ный кератотопограф TMS-3-Tomey), биомикроско-

пию и офтальмоскопию (щелевая лампа Haag-Streit-

Bern-900).

Статистическая обработка полученных результа-

тов исследований проведена с помощью компью-

терного вариационного, корреляционного, непара-

метрического, одно- (ANOVA) и многофакторного 

(ANOVA/MANOVA) дисперсионного анализа (про-

граммы Microsoft Excel и Statistica-Stat-Soft, США). 

Оценивали средние значения, стандартные отклоне-

ния и ошибки, коэффициенты корреляции, критерии 

дисперсии, Стьюдента, Уилкоксона — Рао, Макнема-

ра — Фишера и достоверность статистических пока-

зателей. Подсчитывали чувствительность, специфич-

ность и значимость признака.

Результаты и их обсуждение

Катаракта (рис. 1) диагностирована у 42 (10 %) 

больных с воспалительными заболеваниями суставов, 

в том числе при ПА — у 17 % от общего числа обследо-

ванных или у 42 % от пациентов с офтальмопатиями, 

при ЮИА — соответственно у 15 и 38 %, при АС — у 9 

и 30 %, при РХА — у 6 и 10 %, при РА — у 5 и 26 %. В 

64 % случаев всех артритов установлена субкапсуляр-

ная катаракта, в 29 % — кортикальная, в 7 % — ядерная 

(рис. 2). Последний вариант у больных РХА и АС от-

сутствовал. Соотношение зрелой и незрелой катарак-

ты при ЮИА составляет 1 : 8, при ПА и АС — 1 : 6, при 

РХА — 1 : 5, при РА — 1 : 3.

У пациентов, страдающих РА, тяжесть течения ка-

таракты достоверно связана с возрастом больных и с 

их возрастом в дебюте заболевания, с рентгенологи-

ческой стадией патологического процесса и наличием 

висцеритов, в случаях ЮИА и ПА — со степенью ак-

тивности болезни, при ЮИА, кроме того, с его серо-

позитивностью, при ПА и АС — с темпами прогрес-

сирования суставной патологии. Эти данные получе-

ны в результате однофакторного дисперсионного ана-

лиза. Степень активности заболевания при ЮИА и ПА 

прямо коррелирует с тяжестью катаракты, а при ПА и 

АС — с ИПА.

Как свидетельствует ANOVA, на развитие и выра-

женность катаракты оказывают влияние при РА нали-

чие дигитального артериита и миозита, при ЮИА — 

сакроилеита и серозитов, при РХА — нефропатии, 

при ПА — кожная форма псориаза и онихопатия, при 

АС — тяжесть течения периферической суставной па-

тологии и спондилопатии. Форма катаракты зависит 

от степени выраженности изменений крестцово-под-

вздошных сочленений у больных ЮИА и пустулезно-

го (экссудативного) варианта псориаза в случаях ПА. 

Только при РА и АС на тяжесть этой офтальмии ока-

зывает прямое воздействие выраженность остеоузура-

ции, что демонстрирует выполненный дисперсион-

ный анализ (рис. 3).

В заключение необходимо отметить, что в це-

лом офтальмопатии на разных этапах течения воспа-

лительных болезней суставов выявлены у 37 % боль-

ных (в 63 % наблюдений РХА, в 41 % — ПА, в 39 % — 

ЮИА, в 29 % — АС, в 20 % — РА), а помимо катаракты, 

Рисунок 1. Катаракты у больных артритами
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в виде увеита, склерита (эписклерита), кератита, гла-

укомы и конъюнктивита соответственно в соотноше-

нии при этих артритах как 2 : 1 : 2 : 2 : 1, 2 : 1 : 2 : 5 : 2, 

1 : 6 : 1 : 2 : 2 и 25 : 9 : 6 : 2 : 1, причем с темпами прогрес-

сирования артикулярной патологии и с поражением 

отдельных суставов тесно связаны не только катарак-

та, но и увеит, кератит, глаукома и конъюнктивит, а на 

выраженность перечисленной патологии глаз влияют 

степень активности заболевания, наличие тендоваги-

нитов, энтезопатий, спондилопатии, субхондрального 

склероза, остеокистоза, системного и эпифизарного 

остеопороза, устеоузур, асептических костных некро-

зов, анкилозов, экстраартикулярных признаков пато-

логического процесса, интраартикулярных хондром-

ных тел (при кератите), тел Пеллогри — Штайди (при 

глаукоме), кожный вариант псориаза (склерит) и ак-

тивный хламидийный процесс в урогениталиях (конъ-

юнктивит).

Таким образом, взаимосвязь офтальмологической 

и суставной патологии при воспалительных заболе-

ваниях суставов касается всех изученных вариантов 

офтальмий, а такие соотношения зачастую одно-

типны. Необходимо отметить, что нередко катарак-

та и глаукома вообще рассматриваются как ослож-

нения предсуществующих увеита, склерита, керати-

та и конъюнктивита [8, 17, 18, 24], но с этими сведе-

ниями нам согласиться трудно, поскольку катарак-

та при ЮИА, ПА и АС диагностирована и без другой 

патологии глаз.

Выводы
1. Катаракта наблюдается у 10 % от числа больных 

с воспалительными заболеваниями суставов, в том 

числе при ПА, ЮИА, АС, РА и РХА в соотношении 

4 : 4 : 3 : 3 : 1, а незрелая форма этой офтальмии встре-

чается в 3 раза чаще зрелой у больных РА и в 8 раз — 

при ЮИА.

2. В случаях ПА тяжесть течения катаракты прямо 

коррелирует со степенью активности и темпами про-

грессирования суставного синдрома, зависит от экс-

судативной формы кожного псориаза и онихопатии, 

а при РА и АС — от экстраартикулярных системных 

признаков болезни и выраженности артикулярной 

остеоузурации.

3. Помимо проведения определенных мероприя-

тий со стороны окулистов (в том числе и оперативно-

го лечения этой офтальмии), обнаружение катарак-

ты может иметь практическую значимость для ревма-

тологов как фактор риска развития отдельных струк-

турных изменений со стороны артикулярных костей, 

а также при воспалительных болезнях суставов — по-

ражения периартикулярных тканей (тендовагинитов, 

энтезопатий). 

Рисунок 3. Достоверность влияния отдельных рентгеносонографических признаков РА на тяжесть течения 
катаракты: 1 — эпифизарный остеопороз, 2 — системный остеопороз, 3 — субхондральный склероз, 4 — остеокистоз, 

5 — остеоузурация, 6 — подвывихи суставов, 7 — лигаментоз, 8 — асептический некроз, 9 — артрокальцинаты, 
10 — изменения рогов менисков, 11 — кисты Бейкера, 12 — тела Пеллогри — Штайди, 13 — хондромные тела, 

14 — тела Гоффа

Рисунок 2. Распределение частоты вариантов течения 
катаракты у обследованных больных артритами (%)

0

20

40

60

80

100

Ядерная Кортикальная Субкапсулярная

ВсеАСПАРХАЮИАРА

14

29

57

11

22

67

8

31

61

7

29

64

33

67

29

71

0,302

0,106

0,777

0,286

0,012
0,073

0,765

0,348

0,154

0,437
0,501 0,489

0,112

0,525

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Практична медицина / Practical Medicine



81 № 2 (18), 2015 www.mif-ua.com

Практична медицина / Practical Medicine

Список литературы
1. Adan A. Explantation of intraocular lenses in children with 

juvenile idiopathic arthritis-associated uveitis / A. Adan, O. Gris, 

L. Pelegrin, J. Torras // J. Cataract Refract. Surg. — 2009. — 

Vol. 35, № 3. — P. 603-605.

2. Boros C. Juvenile idiopathic arthritis / C. Boros, B. Whitehead // 

Aust. Fam. Physician. — 2010. — Vol. 39, № 9. — P. 630-636.

3. Camuglia J.E. Juvenile idiopathic arthritis associated uveitis in 

adults: a case series / J.E. Camuglia, C.L. Whitford, A.J. Hall // Ocul. 

Immunol. Inflamm. — 2009. — Vol. 17, № 5. — P. 330-334.

4. Cantarini L. Treatment strategies for childhood nonin-

fectious chronic uveitis: an update / L. Cantarini, G. Simoni-

ni, B. Frediani, I. Pagnini // Expert. Opin. Investig. Drugs. — 

2012. — Vol. 21, № 1. — P. 1-6.

5. Chan C.C. Prevalence of inflammatory back pain in a cohort 

of patients with anterior uveitis / C.C. Chan, T. Inrig, C.B. Mol-

loy, M.A. Stone // Am. J. Ophthalmol. — 2012. — Vol. 153, 

№ 6. — P. 1025-1030.

6. Daguano C.R. Anterior uveitis in the absence of scleritis 

in a patient with rheumatoid arthritis: case report / C.R. Dagua-

no, C.R. Bochnia, M. Gehlen // Arq. Bras. Oftalmol. — 2011. — 

Vol. 74, № 2. — P. 132-133.

7. El Maghraoui A. Extra-articular manifestations of ankylos-

ing spondylitis: prevalence, characteristics and therapeutic im-

plications / A. El Maghraoui // Eur. J. Intern. Med. — 2011. — 

Vol. 22, № 6. — P. 554-560.

8. Fonollosa A. Uveitis: a multidisciplinary approach / 

A. Fonollosa, A. Adan // Arch. Soc. Esp. Oftalmol. — 2011. — 

Vol. 86, № 12. — P. 393-394.

9. Heiligenhaus A. Evidence-based, interdisciplinary guidelines 

for anti-inflammatory treatment of uveitis associated with juve-

nile idiopathic arthritis / A. Heiligenhaus, H. Michels, C. Schum-

acher, I. Kopp // Rheumatol. Int. — 2012. — Vol. 32, № 5. — 

P. 1121-1133.

10. Iliou C. Clinical images: Corneal melt in a woman with 

longstanding rheumatoid arthritis / C. Iliou, N. Anthis, N. Tsife-

taki, G. Kitsos // Arthritis Rheum. — 2012. — Vol. 64, № 1. — 

P. 253-258.

11. Kalinina Ayuso V. Male gender as a risk factor for com-

plications in uveitis associated with juvenile idiopathic arthritis / 

V. Kalinina Ayuso, H.A. Ten Cate, P. van der Does, A. Rothova // 

Am. J. Ophthalmol. — 2010. — Vol. 149, № 6. — P. 994-999.

12. Kaliterna D.M. Spondyloarthritides — clinical features / 

D.M. Kaliterna // Reumatizam. — 2011. — Vol. 58, № 2. — 

P. 51-53.

13. Max R. Ocular involvement in spondyloarthropathies: HLA 

B27 associated uveitis / R. Max, H.M. Lorenz, F. Mackensen // 

Z. Rheumatol. — 2010. — Vol. 69, № 5. — P. 397-402.

14. Morović-Vergles J. Extra-articular manifestations of sero-

negative spondyloarthritides / J. Morović-Vergles, M.I. Culo // 

Reumatizam. — 2011. — Vol. 58, № 2. — P. 54-56.

15. Quinones K. Outcomes of cataract surgery in children 

with chronic uveitis / K. Quinones, R.A. Cervantes-Castañeda, 

A.Y. Hynes, Y.J. Daoud // J. Cataract. Refract. Surg. — 2014. — 

Vol. 35, № 4. — P. 725-731.

16. Rosenbaum J.Т. Management of comorbidities in ankylos-

ing spondylitis / J.T. Rosenbaum, V. Chandran // Am. J. Med. 

Sci. — 2012. — Vol. 343, № 5. — P. 364-366.

17. Rosenbaum J.T. The influence of uveitis on patients with 

immune-mediated inflammatory disease / J.T. Rosenbaum, 

A.S. Russell, L.C. Guenther, H. El-Gabalawy // J. Rheumatol. 

Suppl. — 2012. — Vol. 88. — P. 26-30.

18. Sabri K. Cataract and juvenile arthritis / K. Sabri, R.K. Sau-

renmann, E.D. Silverman, A.V. Levin // Ophthalmology. — 

2011. — Vol. 118, № 12. — P. 2524-2525.

19. Terrada C. Cataract surgery with primary intraocular 

lens implantation in children with uveitis: long-term outcomes / 

C. Terrada, K. Julian, N. Cassoux, A.M. Prieur // J. Cataract. Re-

fract. Surg. — 2011. — Vol. 37, № 11. — P. 1977-1983.

20. Thorne J.E. Risk of cataract development among children 

with juvenile idiopathic arthritis-related uveitis treated with topical 

corticosteroids / J.E. Thorne, F.A. Woreta, J.P. Dunn, D.A. Jabs // 

Ophthalmology. — 2010. — Vol. 117, № 7. — P. 1436-1441.

21. Van der Horst-Bruinsma I.E. A systematic comparison 

of rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis / I.E. Van der 

Horst-Bruinsma, W.F. Lems, B.A. Dijkmans // Clin. Exp. Rheu-

matol. — 2013. — Vol. 27, № 4(Suppl. 55). — P. 43-49.

22. Van Gelder R.N. Cataract surgery in the setting of uveitis / 

R.N. van Gelder, T.K. Leveque // Curr. Opin. Ophthalmol. — 

2009. — Vol. 20, № 1. — P. 42-45.

23. Wang J.J. Use of inhaled and oral corticosteroids and the long-

term risk of cataract / J.J. Wang, E. Rochtchina, A.G. Tan, R.G. Cum-

ming // Ophthalmology. — 2009. — Vol. 116, № 4. — P. 652-657.

24. Zaborowski A.G. Cataract surgery in pediatric uveitis / 

A.G. Zaborowski, A.G. Quinn, A.D. Dick // J. Pediatr. Ophthal-

mol. Strabismus. — 2008. — Vol. 45, № 5. — P. 270-278.

25. Zurutuza A. Bilateral posterior scleritis / A. Zurutuza, 

J. Andonegui, L. Berástegui, N. Arruti // An. Sist. Sanit. Navar. — 

2011. — Vol. 34, № 2. — P. 313-315.

Получено 10.06.15 

Павлюченко А.К.
Донецький національний медичний університет 
імені М. Горького, м. Красний Лиман

Катаракта при запальних хворобах 
суглобів

Резюме. При ревматоїдному, ювенільному ідіопатич-

ному, реактивному хламідійному, псоріатичному артри-

тах та анкілозуючому спондилоартриті катаракта діагно-

стується відповідно в 5, 15, 6, 17 і 9 % спостережень, ча-

стота, тяжкість і зрілість якої залежать від ступеня актив-

ності, темпів прогресування патології опорно-рухового 

апарату, наявності вісцеритів, дигітального артеріїту, са-

кроілеїту, шкірної форми псоріазу, вираженості субхон-

дрального склерозу і остеоузур.

Ключові слова: катаракта, артрити.
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Donetsk National Medical University named after M. Horkyi, 
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Cataract in Infl ammatory Diseases 
of Joints

Summary. In rheumatoid, juvenile idiopathic, chlamydi-

al reactive, psoriatic arthritis and ankylosing spondylitis, cat-

aract is being diagnosed in 5, 15, 6, 17 and 9 % of cases, re-

spectively; its incidence, severity, and the maturity depend on 

the degree of activity and rate of progression of musculoskele-

tal disease, the presence of visceritis, digital arteritis, sacroile-

itis, cutaneous psoriasis, severity of subchondral sclerosis and 

bone erosions.

Key words: cataract, arthritis.
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ТЕЗИ МІЖНАРОДНОГО СИМПОЗІУМУ 
ЗАХВОРЮВАННЯ КІСТКОВОМ’ЯЗОВОЇ 
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ANDRUSHA A.
Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine

Clinical and Prognostic Signifi cance 
of Serum Uric Acid as a Marker 
Complicated Course of Gout on the 
Background Pathology of Digestive Tract

Introduction. According to statistics, gout — the most 

common cause of arthritis in men older than 30 years. At 

present, the disease is considered not only as clinicians re-

current monoarthritis, but as a systemic disease with severe 

visceral manifestations. It is therefore timely diagnosis of 

gout and its visceral manifestations, early and appropriate 

treatment of the main nosology and related pathologies has 

clinical and social importance for these patients.

The aim of our study was to investigate the features of 

primary gout against pathology of the gastrointestinal tract 

(GIT), depending on the level of serum uric acid (SUA).

Materials and methods. 25 patients with gout compli-

cated by GIT pathology were examined. The investigation 

of patients included general clinical and laboratory meth-

ods (including assessment of articular syndrome, SUA lev-

el by uricase method), radiographic (joint X-ray). According 

to history, we detailed the duration of gout (first of all specific 

joint syndrome), frequency (last 12 months) and duration of 

exacerbations, the number of affected joints and tophi in the 

course of the disease and at the time of inspection. The in-

tensity of pain joint syndrome evaluated on a ten visual ana-

logue scale (VAS). Gastrointestinal pathology was diagnosed 

according to the criteria relevant diagnostic nosology.

Results. Patients had different clinical gout variants: as-

ymptomatic hyperuricemia, intermittent gout, chronic gout. 

Tophi were found in 6 patients. SUA level varied in the range 

from 360 to 731 mmol/l. To investigate the influence of SUA 

on the course of gout and gastrointestinal pathology, patients 

were divided into 2 subgroups according to the degree of hy-

peruricemia: the first subgroup (12 patients) with hyperurice-

mia greater than 600 mmol/l, the second subgroup (13 peo-

ple) with moderate hyperuricemia 360–600 mmol/l. The se-

verity of the disease was caused by a large number of affect-

ed joints (minimum 3, maximum 10) and the number of in-

flamed joints at inspection (2 to 6), high frequency of exac-

erbations joint syndrome during the year (min — 2, max — 8 

times a year), duration last exacerbation (4–10 days). Loca-

lization arthritis was the following: the first metatarsus-pha-

langeal joints, ankle, knee and elbow joints, small joints of 

hands. The painful articular syndrome patients assessed with 

VAS scale from 5 to 10 points. 

Radiographic changes in affected joints were present-

ed as following: the moderate local osteoporosis, vacuole-

like bone defects with a rim of sclerosis; small erosion on 

the articular surfaces; consolidations and thickening of soft 

tissue, calcifications in soft tissues, signs of secondary os-

teoarthritis. These features correspond to the simultaneous 

exi stence of phenomena of degradation, degeneration and 

regeneration. The phenomena of osteoporosis were disco-

vered in patients with chronic gout, while as erosive  changes 

detected at high hyperuricemia and tophi gout.

Pathology of the digestive tract was presented by gas-

troesophageal reflux disease with esophagitis (24.0 %) and 

without esophagitis (32.0 %), gastritis and/or duodeni-

tis (16.0 %) and chronic colitis (28.0 %). Erosive changes 

in the mucosa of the gastrointestinal tract were observed at 

high hyperuricemia and tophi gout (24.0 %).

Conclusion. At gout complicated by gastrointestinal di-

sorders, there is a severe course of articular syndrome caused 

by a large number of affected joints and a high index of se-

verity of gout. X-ray picture of the affected joints and en-

doscopic findings in the gastrointestinal tract characterized 

by changes, the severity of which depends on the degree of 

hyperuricemia. At high values of uric acid (> 600 mmol/l) 

there are erosive changes and phenomena of inflammatory 

erosive changes in the gastrointestinal tract mucosa.

BAKALYUK T.G.
Ternopil State Medical University named after 
I.Ya. Gorbachevsky, Ternopil, Ukraine

Application of Natural Factors for 
Prophylaxis and Treatment of Patients 
with Osteoarthritis with Low Bone Density

Introduction. Osteoarthritis (OA) — a chronic progres-

sive disease of the joints, which revealed not only in los-

ing of joint cartilage but also changes in bone tissue. Proved 

combination of influence of osteoarthritis and osteodefi-

ciency on each other as the state of bone mass of the skele-

ton affects the clinical manifestations and reflects on course 

of osteoarthritis. Nevertheless there are some differences 

in the issues of etiology and pathogenesis of OA, there is 

no doubt about the perspectives of a comprehensive treat-

ment of OA by finding medication and environmental fac-

tors that can influence the basic mechanisms of pathologi-

cal process — a violation of bone and cartilage tissues. One 

of the most effective treatment methods of degenerative-

dystrophic di seases of the musculoskeletal system is sulfide 

balneotherapy. The mechanism of therapeutic action of hy-

drogen sulfide treatment in OA is mediated by activation of 

protective and adaptive forces (primarily the immune and 
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pituitary-adrenal systems), and increased local blood and 

lymph circulation, improve metabolic and trophic process-

es, activation of regenerative factors.

Aim of the studying — to study biochemical markers of 

bone metabolism in patients with osteoarthritis with re-

duced bone density using of sulphide balneotherapy in the 

rehabilitation period.

Materials and methods. We observed 56 individuals 

(women) with osteoarthritis of the knee joints with reduced 

bone density, age 43–72 years (average 55.92 ± 1.05 yrs), 

disease duration 2–18 years (7.76 ± 0.60). All patients were 

in menopausal period, menopausal duration from 1 to 18 

years (6.89 ± 0.64 yrs) had not concomitant pathology that 

could affect the metabolism of bone tissue. X-ray stage of 

OA determined according to the classification of J.N. Kell-

gren and J.S. Lawrence (I stage — 12 patients, II stage — 38, 

III stage — 6). In a serum of blood samples were detected 

indicators of mineral metabolism (total content of calcium 

and inorganic phosphorus) and markers of bone formation 

(alkaline phosphatase, parathyroid hormone (PTH)). Indi-

cators of bone mineral density (BMD) were determined by 

using double-photon X-ray densitometer (Dual Energy X-

Ray Absorptiometry — DXA) Lunar corp. company (Mad-

ison, WI) — Lunar DPX-A. In 39 patients were diagnosed 

osteopenia, in 17 — osteoporosis. All patients were at the 

sanatorium stage of rehabilitation and by the method of ran-

domization were divided into two groups. Treatment com-

plexes in two groups includes procedures of spa — treatment 

and differed by  using of balneofactors: in the first group were 

used hydrogen sulfide baths, a concentration of 80 mg/L for 

15 minutes at a temperature of 36–37 °C, at the course of 

8 treatments; in the second group — sodium chloride bath 

concentration of 25 g/L, for 15 minutes at a temperature of 

36–37 °C, at the course of 8 treatments.

Results. Indicators of mineral metabolism in patients 

with OA had not significant changes after treatment and ac-

curate dynamics of these parameters in both groups were 

not observed. The level of alkaline phosphatase under the 

influence of sulphide balneotherapy compared with med-

ical complex using sodium chloride baths decreased (from 

142.39 ± 2.18 U/l to 124.71 ± 3.60 U/l in group I, group II 

in 135 57.00 ± 1.79 U/l), PTH levels also had positive dy-

namics under the influence of hydrogen sulfide baths (with 

78.9 ± 3.8 pg/ml to 63.2 ± 2.9 pg/ml and group II in group 

to 77.9 ± 4.3 pg/ml), which suppose to think about a slow-

down of bone remodeling processes under the influence of 

sulphide balneotherapy.

Conclusion. Treatment complex with the inclusion of 

hydrogen sulfide baths in patients with osteoarthritis with 

low bone density has not only analgesic effect but also al-

lows you to impede the bones mass loss and, therefore, can 

be used not only for the treatment of osteoarthritis with re-

duced bone density but also for the prevention of osteoar-

thritis and osteoporosis.

BAKALYUK T.G., MYSULA I.R., KVASNITSKA O.S., 
SALAYDA I.M.
Ternopil State Medical University named after 
I.Ya. Gorbachevsky, Ternopil, Ukraine

Effi  ciency of Physiotherapy in Treatment 
of Severe Pain Syndrome in Elderly 
Patients with Coxarthrosis

Introduction. Successful treatment and rehabilitation of 

patients with osteoarthritis remains an important medical, 

social and economic problem for today. Pain is one of the 

most burdensome feelings that determines the severity of suf-

fering and changing the quality of patients’ life. Therefore, 

purposeful therapy is a priority in patients with оsteoarthritis. 

In elderly people reducing of life expectancy depends on the 

intensity of pain more than the presence or absence of threat-

ening the life diseases. Severity of pain does not always corre-

spond to the degree of inflammation and radiological chang-

es in the joints. It was investigated that the effect of acupunc-

ture on bone receptors has a 20 times greater therapeutic ef-

fect than the impact on skin receptors, and the electricity is 

the best stimulus for bone receptors. Therefore, we used the 

method of osteoperiosteal electrical stimulation to affect the 

subchondral part of bone.

Aim — to investigate the effectiveness of osteoperioste-

al electrical stimulation in elderly patients with coxarthro-

sis with chronic pain.

Materials and methods. Under our supervision there 

were 36 patients (age 64.48 ± 0.71 years) with osteoarthri-

tis of the hip joints II clinical radiological stage, functional 

insufficiency of joints second stage. Criteria for inclu ding: 

age of patients over 60 years, the level of pain on a visu-

al analogue scale (VAS) at least 60 mm. Continuous dull 

night joint pain or constant aching pain round the clock 

was the main complaint of patients. Periarticular bone 

structures’ pain observed on palpation. Patients were di-

vided into 2 groups: a control group (n = 16) used tradi-

tional complex treatment; main group of patients (n = 20) 

in addition to the standard treatment received osteoperios-

teal electrical stimulation (sterile needle supplied to pain-

ful on palpation of bone structures; the influence of high-

frequency pulse current on periosteal receptors damaged 

joint was performed through a needle for 20 minutes. Am-

perage picked focusing on «light» patient’s feeling. Treat-

ment course depend on the number of affected joints and 

consists of 5–8 procedures.

Results. Complex clinical, laboratory and instrumental 

studies were conducted all patients before treatment and 

after 10 days. Questionnaire to determine Lequesne index 

was used, and also determining the speed of walking and 

range of motion in the joints. After analyzing the research 

data obtained the following results: indicators of pain on 

a VAS-scale reduced to 27.5 ± 0.6 in the main group, in 

the control group to 49.3 ± 0.8. It was also observed an in-

crease in range of motion in the hip joint and speed walk 

in the main group. Significant changes in these parameters 

were not observed in the control group.

Conclusion. Studies have shown that exposure to low-

frequency pulse current to the subchondral part of bone 

have pronounced analgesic effect, relieve spasms periar-

ticular structures and enables more accurately rehabilita-

tion.
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Bone Mass and Osteoporotic Fractures 
in Hyperthyroid Adults

Overt hyperthyroidism is a clinical condition caused by 

exaggerated levels of circulating thyroid hormones. Some of 

its main etiological factors are the hyperfunction of the thy-

roid gland and the iatrogenic cause, like the ingestion of ex-

cessive doses of thyroid hormones.

The potential risks of hyperthyroidism are diverse and 

can vary from patient to patient; however, heart and bone 

complications are relatively common, especially among 

the elderly. Regarding the adult skeleton, several anoma-

lies were described, namely reduced bone mineral densi-

ty (BMD) and a higher osteoporotic fracture risk. Indeed, 

hyperthyroidism has been recognized to be an important 

cause of secondary osteoporosis and a risk factor for hip 

fracture in women. Moreover, these osteoporotic fractures 

are associated with a risk of precocious mortality, namely 

in the elderly.

In adult life, after the acquisition of the peak bone mass, 

the excess of circulating thyroid hormones can lead to an in-

crease in bone resorption, either by acting directly on osteo-

clasts or indirectly on osteoblasts. Bone remodeling acce-

lerates while the bone formation period is decreased, ori-

ginating an incomplete substitution with new bone cells and 

loss of mineralized bone. Hypercalcemia, hypercalciuria 

and a negative balance of calcium were also described. 

Furthermore, TSH is a negative regulator of bone re-

modeling, inhibiting the formation, the survival of osteo-

clasts and the differentiation of osteoblasts. Recent studies 

have shown that low TSH levels, per se, can lead to osteo-

porosis and fragility fractures.

In old and young Portuguese patients with endogenous 

hyperthyroidism, both men and women, significant de-

creases in the BMD in several skeletal regions and an in-

crease in the prevalence of osteoporosis/low BMD were ob-

served. Moreover, in young Portuguese men with hyperthy-

roidism, we found a trend for an increase in the prevalence 

of osteoporotic vertebral fractures detected by VFA.

BOBRO L., REZUNENKO О.
Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine

The Defeat of Bone Tissue in Patients with 
Fatty Illness of Liver

Introduction. The course of chronic diseases of liv-

er is accompanied by important disturbances of mineral 

exchange, calcium-regular hormones, that creates pre-

conditions for the disbalance of processes of remodeling 

of bone tissue and forming of osteopenic syndrome.

Aim of work: to investigate frequency and character 

of clinico-instrumental signs of the defeat of bone tissue 

for patients with fatty illness of liver.

Materials and methods. The results of investigation 

were analyzed in 62 patients with the signs of moderate 

steatos liver (verified from data of BRIDLES), among 

then: women were 36 (58.1 %), men 26 (41.9 %). Ave-

rage age of patients was 46.4 ± 3.2. The structural-func-

tional state of bone tissue was determined by the meth-

od of ultrasonic densitometry. It was investigated the 

speed of distribution to the ultrasound (SDU, m/s), 

wide scale weakening of ultrasound (WWU, dB/MHz), 

the index of durability of bone fabric (ID BF, %), in-

dexes of Т and Z. In patients younger 50 BMD was esti-

mated only Z-criterion. It was used a questionnaire with 

help of the minute test of estimation osteoporosis of risk 

(one-minute osteoporosis risk test), offered by Interna-

tional Association of Osteoporosis (IOA) in modifica-

tion of Povoroznyuk V.V., Dzerovich N.I. (2006).

Results. According to the data of the minute test and 

anthropometric inspection, it was established that the 

high risk of osteoporosis took place in 56.4 % (35 per-

sons), women prevailed — 24 (38.7 %, р < 0.05). Among 

the anamnestic data which took place for mentioned 

patients, there were complaints of fatigability and ach-

ing pains in a back after staying in a forced position or 

walking (43.5 %), the presence of low-energy fractures 

radix (17.8 %), spine (19.3 %), femur (3.2 %), the pres-

ence of femoral the relatives of the first-degree relation, 

number of own teeth to 20 and less (35.4 %).

The estimation of anthropometric data with deter-

mination of index of mass of body educed the presence 

of obesity of 1–2 degree for 21 (33.9 %) patients, re-

duction index of mass of body — in 37 %. Here in 12 

(19.3 %) persons mass of body was less than, than 50 

kg At an objective inspection in 18 (29 %) patients were 

observed strengthening of pectoral kiphosis, compensa-

tory hyperlordosis, increase in the index Forestier, in 19 

(30.5 %) — reduced grow.

Examination of patients with the high risk of osteo-

porosis the method of BRIDLES revealed the pres-

ence of osteopenia in 30 patients (48.3 %) of patients, 

from them in 12 (19.3 %) is an osteoporosis, that fold-

ed 34.3 % from the group of high risk. By means of 

cross-correlation analysis it is set reliable negative re-

lationship between the indexes of BRIDLES and age 

of women: for SDU made — 0.63 (р < 0.001), WWU — 

0.61 (р < 0.001), IDBF — 0.67 (р < 0.001).The cor-

relation analysis also revealed a relationship between 

the index of WWU, which represents quality of bone 

tissue, and duration of fatty illness of liver (r — 0,77 

(р < 0.001).

Conclusion. At clinico-instrumental inspection the 

presence of osteopenia is set in every second from all 

patients with fatty illness of liver, here osteoporosis — 

in every one in five of them. For women the presence of 

osteopenia appeared in 1.7 times more frequent than for 

men, osteoporosis — in 4.9 times.
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Vitamin D Content in Adolescents 
with Rheumatic Diseases

Background. Vitamin D deficiency in rheumatic dis-

eases (RD) is one of the factors, causing the development 

of osteopenia and its complications (spontaneous frac-

tures or fractures at a light load) due to its regulation of 

calcium metabolism. It is widely accepted that calcium is 

involved in the significant physiological processes in most 

of the cells of the organism, it also regulates secretion of a 

number of key hormones, enzymes and proteins. All the 

above serves as a reason for the prescription of preventive 

doses of vitamin D metabolites to ensure calcium effective 

absorption, when Ca-containing medicines are included 

in the treatment programs of patients with RD. Howe ver, 

some additional biological effects of calciferol, not rela-

ted to the regulation of calcium and phosphorus homeo-

stasis, are being widely discussed recently. Due to these 

effects vitamin D, contained in the human body, is regar-

ded as a hormonal agent. It has been established that its 

metabolism (1-hydroxylation of 25-OH-calciferol) oc-

curs in many tissues. Extrarenal 1.25(OH)
2
 acts as an au-

tocrine calciferol agent with cell-specific functions in the 

system of immunity (inhibition of cell proliferation, stim-

ulation of cell differentiation and regulation of immune 

competent cells). In connection with this, lack of vitamin 

D metabolites in patients with RD can serve as a separate 

risk factor for the development of immuno-inflammato-

ry and destructive processes not only in the bone, but also 

in some other affected tissues. There is evidence that a ge-

netic predisposition to the development and severity of the 

RD course (rheumatoid arthritis) is recorded in patients 

with a certain VDR-genotype. The data on the mecha-

nisms of pathogenetic action of some osteotropic drugs 

(calcitonin, active calciferol metabolites, and biphospho-

nates) show that they can have an indirect effect on meta-

bolic processes in RD. The rate of the bone mass loss is an 

indicator of systemic catabolic process and reflects the ac-

tivity of inflammation. However, the issues regarding an 

effective influence of calciferol on the course of the dis-

ease, the impact of its deficiency on the RD pathogene-

sis, the types of metabolites, outlines and doses of their 

prescription for children and adolescents with RD are be-

ing verified.

The aim: to determine the content of the active metab-

olite of vitamin D in the blood of children with RD, name-

ly: systemic lupus erythematosus (SLE), dermatomyositis 

(DM), juvenile rheumatoid arthritis (JRA)) as well as its re-

lationship with the severity of the pathological process.

Materials and methods. The level of 25-OH-vitamin D
3
 

was determined by electrochemiluminescent immunoas-

say (ECLIA) in 17 patients, aged 9–18 years, (mean age — 

12.9 ± 4.0 years), predominantly girls (82.4 %) with JRA 

(58.8 %), DM (29.4 %), and SLE (11.8 %). Values, exceed-

ing 50 ng/ml, were regarded as normal, in the range of 30–

50 ng/ml (due to nutritional deficiency) as reduced, and be-

low 30 ng/ml as low.

Results: the age of the disease onset in children was 

9.3 ± 2.5 years, and duration of the disease averaged 

2.7 ± 1.3 months. The disease activity corresponded to the 

2–3 degrees. Glucocorticoid therapy received 58.8 % of the 

patients, cytostatics (cyclophosphamide and methotrexate) 

were given to 70.6 % of patients, all of our patients were 

treated with calcium medicines containing vitamin D (dai-

ly dose 200 IU). The level of 25-OH-vitamin D
3
 in all the 

patients was reduced, while in 17.6 % their findings were 

above 30 ng/mL, and in 82.4 % its absolute deficiency was 

registered. Blood values of 25-OH-vitamin D
3
 came to 

22.9 ± 2.4 ng/mL (16.1–32.5 ng/mL), they correlated with 

age of our patients(r = 0,89, p < 0.01) and were not depen-

dent on the RD nosology, as well as on immunological and 

biochemical indices of the disease activity.

Conclusion. Investigations, carried out in the study, 

have shown a pronounced deficiency of the main meta-

bolite of vitamin D in children with RD, despite the intake 

of its medications in the combined treatment. This neces-

sitates an additional prescription of the D
3
 active metabo-

lite for children with all key RD diseases, especially for the 

younger children. According to the current European re-

commendations, an additional dose of D
3
 for children with 

RD should reach 2–4 thousand in IU.

BOYARSKAYA L.N., HERASIMCHUK T.S., DAVYDOVA A.H., 
PODLIANOVA E.I.
Zaporozhye State Medical University, Zaporozhye, 
Ukraine

Extraskeletal Eff ects of Vitamin D3 
Defi ciency in Infants

Introduction. Last years much attention is paid to 

studying the role of vitamin D in the formation of extraos-

seous pathology. Epidemiological studies were conducted 

to show a relationship between vitamin D deficiency and 

a higher level of respiratory infections [1–3]. At the same 

time the influence of vitamin D sufficiency in the develop-

ment of acute respiratory infections in children has been 

less studied [2].

Therefore, the aim of our study was to explore the role 

of vitamin D in the formation of recurrent flow of respi-

ratory infections in young children.

Materials and methods. There were 52 children in 

the study group (26 girls and 26 boys) aged from 13 to 

36 months, the frequency of respiratory infections was 

6 and more times a year; control group consisted of 50 

children (of similar age and sex) with a frequency of epi-

sodes of respiratory diseases 5 a year or less. All the chil-

dren were given standard prophylactic dose of vitamin D, 

the symptoms of rickets were absent.

The level of vitamin D provision was assessed by de-

termining the 25(OH)D
3
 by immune chemiluminescent 

method using the apparatus Elecsys 2010 Roche. The 
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Supply of Vitamin D in Pregnant Women
Introduction. The role of vitamin D is well researched 

in the processes of mineral metabolism. However, in re-

cent years, new sides of the importance of its deficiency 

in development of many diseases are discovered. Nowa-

days the question of the impact of vitamin D deficiency 

on the development of a number of pathologies in infants, 

in general its impact on the pregnant women health and 

newborn child is discussed. The use of vitamin D and its 

optimal doses during pregnancy is remained open (Luz 

Maria De-Regil et al., 2012).

The aim of our study was to determine the availabili-

ty of vitamin D in pregnant for determining the need of 

further correction.

Materials and methods. The survey of 30 women re-

cently confined who were in the obstetrics and physio-

logical department of Ternopil city Hospital № 2 was do-

ne. The survey included a questionnaire containing the 

social block of questions (age, education, financial posi-

tion), a block of questions related to the supply of vitamin 

D (using products containing vitamin D, sun stay, suntan 

cream use, etc.), as well as questions about the awareness 

of women recently confined about the role of the vitamin 

D. In addition a standard questionnaire was used to define 

the daily intake of vitamin D and calcium from food.

Results. The average age of women was 26.97 ± 4.89 

years. Half of the women had higher education, 20 % — 

incomplete higher education, others — secondary edu-

cation. Majority of women (63.3 %) evaluated their so-

cial status as satisfactory, the rest of them — good. It 

was found that the average daily intake of vitamin D 

from food during pregnancy was 311.40 ± 56.85 IU: du-

ring the first pregnancy — 391.7 ± 71.9 IU, during the 

next pregnancy — 231.0 ± 42.2 IU. Average daily cal-

cium intake was 1,318.7 ± 240.7 mg: during the first 

pregnancy — 1,110.1 ± 202.7 mg, the next pregnancy — 

1,527.7 ± 278.9 mg.

12 women (40 %) received vitamin D additionally. 

Most of them (10–33 %) received vitamin D at a dose 

of 500 IU daily in the form of complex vitamin and mi-

croelements, ranging from 12 weeks of pregnancy. One 

woman took them from 8 to 16 week, as she read that just 

at that period enhanced bone formation was gone and 

the need of calcium and vitamin D increased. The oth-

er woman took 500 IU Ergocalciferol from 28 to 34 week 

on the advice of the doctor, as during this period she did 

not go out because of fear to catch disease (January — 

February). 

In addition, 20 (66.7 %) women took fish oil on pre-

scription of the doctor, whom they were registered, 

as they were suffering from the signs of preeclampsia. 

Among the women recently confined who took fish 

oil were dominated pregnant women not for the first 

time. 

19 (63.3 %) of pregnant were outdoor more than 2 

hours, 9 (30 %) were outdoor less than 2 hours, 2 (6.7 %) 

did not walk every day. 11 (36.7 %) of pregnant used sun-

protection cream with the effect of SPF.

study of immune parameters was carried out by direct 

rosette method of erythrocytes coated with monoclo-

nal antibodies. Descriptive statistics are given as medi-

an and interquartile range. Comparison of parameters 

was performed by Mann-Whitney test (U-Test). To un-

derstand the nature and the coupling between the stud-

ied parameters we used Spearman rank correlation co-

efficient.

Results. There was an essential, statistically signifi-

cant (U = 24.00, Z = 3.09, p = 0.002) difference between 

the level of 25(OH)D in children with the recurrent re-

spiratory infections (32,70 [23,03–39,81] g/ml) and in 

occasionally ill children (46,36 [40,21–52,51] g/ml). 

Among children who were predisposed to recur-

rent respiratory disease course, children with subclini-

cal deficiency of vitamin D dominated — 50 %, 6 % had 

an extreme shortage of vitamin D, and in 44 % of cas-

es the level of vitamin D was sufficient. In the control 

group — twice as many children have an adequate vita-

min D level (88 %), 12 % had subclinical vitamin D de-

ficiency (according to a scale of Cianferotti and Marcoc-

ci (2012) [1]. Analysis of the level of vitamin D in chil-

dren predisposed to recurrent respiratory disease course 

according to the months of the year found that 25(OH)

D
3
 did not reach sufficient levels (above 30 ng/ml) 

in March, April, and in autumn. Optimal levels (above 

60 ng/ml) on average were not recorded, even in the 

summer months.

A moderate direct correlation was discovered between 

levels of 25(OH)D
3
 and the relative and absolute number 

of CD25+ and the relative number of CD8+, CD95+ 

(p < 0.05; weak direct relationship was detected between 

the level of 25(OH)D3 and the following parameters: 

number of lymphocytes, relative and absolute number 

of CD4+, CD16+, absolute number of CD8+, CD95+, 

phagocytosis completeness index, index NBT-test.

Conclusion. In infants with recurrent respiratory 

infections with n o signs of rachitis level of 25(OH)D
3
 

was almost two times lower than in their occasional 

ill peers, which may indicate extraosseal action of 

vitamin D, including the immune response influence. 

This necessitates determining the level of vitamin D in 

children with recurrent infections and its correction.
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12 (40 %) women recently confined knew about vita-

min D and its benefits during pregnancy (all had high-

er education). The rest of women were not aware of the 

importance of vitamin D, they were mostly women with 

secondary education 15 (50 %).

Conclusion. Thus, researches have shown low supply 

of vitamin D of pregnant women from food which re-

quires correction of vitamin D in the period of increased 

body demands. Extra vitamin D during pregnancy is 

mainly provided by fish oil or common multivitamins, 

doses and duration of taking them were not always ade-

quate. Educational work among pregnant women about 

the role of vitamin D and its effect on the foetus is re-

quired.

DUPLIJ D.R., SKIDANOV A.G., KOTULSKYJ I.V., 
RADCHENKO V.A.
Institute of Spine and Joints Pathology named after M.I. 
Sytenko, Ukrainian Academy of Medical Sciences (SISJP 
UAMS), Kharkiv, Ukraine

Comparative Estimation of 
Electromyografi c and Imaging Study 
Indicators of Sarcopenic-Related 
Alterations of Paravertebral Muscles

Introduction. The advancing age and degenerative 

lumbar spine diseases are accompanied by a pronounced 

decreased muscle mass and quality, but investigators lack 

of available and informative markers of such kind impair-

ments. Electromyography (EMG) has some advantages 

being not as invasive as biopsy and cheaper than com-

puter tomography (CT). The muscles bioelectrical ac-

tivity generation is based on the strong relationships be-

tween muscle fiber diameter and its conduction velocity. 

The spectral analysis of complicated interference mus-

cle signal permits to distinguish and recognize the pre-

vailing frequency and amplitude components. The aim of 

the study is to find out age-related EMG spectral com-

ponents and to interconnect age-related EMG spectral 

components with CT results. 

Participants. A group of healthy students-volunteers 

has been recruited from Kharkov higher schools and em-

ployees of SISJP UAMS. A group of degenerative diseas-

es of the lumbar spine inpatient patients has been recruit-

ed from a vertebral clinic of SISJP UAMS. The partici-

pants were divided by age as follows: adolescence (10–15 

yrs), youth (16–20 yrs), mature age (21–34 yrs), adult-

hood (35–54 yrs), advanced age (55–75 yrs), old age 

(> 75 yrs). 

Testing procedure and equipment. The EMG test was 

performed in the prone position on a horizontal couch. 

During the test each subject was suggested to fulfill a 

body isometric back extension and to keep their arms and 

legs unsupported, and to sustain that position for 60 sec. 

The electromyography m.erector spinae at lumbar lev-

el (L5) was examined on the four-channel electromyo-

graph Neuro-MEP, carried out the registration. There 

95 records of 48 healthy volunteers (one record was re-

jected) and 152 myograms of 76 patients were obtained. 

The spectral analysis of the records was performed us-

ing the software modules developed by the authors posed 

the problem by department of biomedical engineering 

of Kharkiv National University of Radio Electronics 

[1]. The total power (TotalP), mean power (MP), medi-

an frequency (MedF), mean frequency (MF), peak fre-

quency (PF), start median frequency (startMedF), end 

median frequency (endMedF) and MedF rate were cal-

culated. Statistical processing of data was fulfilled by 

Mann Whitney U-test and Kruskal-Wallis analysis. Fur-

thermore, 663 axial CT images of 129 mature patients 

(21–75 years) and 93 youth (under 21 years) were stu-

died. Some areas of paravertebral muscles were sele cted 

on axial slices of CTs of 7–10 mm diameter and were 

selected 3,978 samples of muscle tissue. The minimum 

and maximum values of X-ray density, its average value, 

standard deviation, and two peak values (in Hounsfield 

units) were analyzed [2].

Results. From EMG analysis we found out a signif-

icant difference between the healthy group and degen-

erative disease patient group in terms of TotalP, MedF, 

startMedF, MedF rate (р < 0.001). Neither in the 

healthy, no patients groups, sex was not the influencing 

factor for those indicators. Also, we found out a signifi-

cant difference between the youth, mature age and adult-

hood groups of healthy in terms of MedF rate and sMedF 

(Kw = 0.328, p > 0.05). We found out a significant dif-

ference between groups of mature age, adulthood, ad-

vanced age of patients in terms of TotalP (Kw = 0.083, 

p > 0.05) sMedF (Kw = 0.113, p > 0.05). From analy-

sis of CT and MRI images we established that age-relat-

ed changes in the youth group occur slightly different-

ly than adults one. At the age of 21 years, the content of 

muscle tissue with age does not change significantly, but 

percentage of connective tissue in all muscles is growing, 

mainly in m.multifidus and in m.erector spinae. In mature 

age and adulthood, we can observed the decrease in the 

muscle tissue percentage in the m. erector spine, most 

pronounced in adulthood after 48 years [2].

Conclusion. The spectral indicators of TotalP, MedF, 

startMedF of m.erector spinae myograms have signif-

icant dependence on age. The findings are in agree-

ment with the values of X-ray density reflecting sarco-

penic muscle tissue percentage. EMG can be suggested 

to measure age-related and degeneration-related chang-

es in paravertebral muscles and it needs further investi-

gation.

References
1. Gubanov A.V., Zhemchuzhkina T.V., Nosova T.V., Noso-

va Y.V. Electromyographic data processing module 5-th Interna-

tional radio electronic forum «Applied electronics. Status and De-

velopment Trends», Conference «Problems of Biomed Engineer-

ing. Science and Technology», Vol. 3, Kharkiv, 2014, P. 25-27.

2. Paravertebral muscles status and the results of surgical treat-

ment of degenerative lumbar spine diseases / А. Skidanov, V. Rad-

chenko, K. Popsuyshapka, A.Popov, I. Fedotova // Proceeding of 

IV WCMISST. Paris, 2014.



88  № 2 (18), 2015 Біль. Суглоби. Хребет,   ISSN 2224-1507

Конгреси, симпозіуми, школи  / Congresses, Symposiums, Schools

GNIDENKO J., BOBRO V.
Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine

Some Problems оf Early Diagnostics 
оf Diabetic Arthropathy

Introduction. With such complication of diabetes mel-

litus (DM), as diabetic osteoartropathy (DОА or Charcot 

foot), there are doctors of different specialties, but far not 

always it in time is recognized. Prevalence of this complica-

tion among patients on (DM) folds less than 1 %, although 

in literature there are data about the defeat of bone fabric 

feet in 0.1–55 % of patients. Such large divergence of data, 

probably, related to the differences in methodology of in-

spection and different criteria of diagnostics of DОА. Con-

sider now, that DОА causes any not form of neuropathy, 

its «subspecieses» are but only certain. In this connection 

to foresee development of DОА difficult, and late diagnos-

tics and inadequate treatment of patient result in invalidi-

sation.

Aim of work: to investigate frequency and character of 

clinico-instrumental signs of defeat of bones’ tissue for pa-

tients on DFS.

Materials and methods. The analysis of results of inspec-

tion is conducted 62 patients on DM 2 to the type, compli-

cated SFS. Men it was 36 (58.1 %), women 26 (41.9 %). 

Middle age of patients presented 56.90 ± 1.02. Experience 

of DM laid down 12.90 ± 1.02. A questionnaire was used 

by means of minute test of estimation of risk of osteoporo-

sis, method of ultrasonic densitometry and radiography.

Results and their discussions. Distribution of the in-

vestigated patients depending on the clinico-pathoge-

netic form of DFS was such: 14 patients (22.6 %) had 

neuropa thic form, 18 (29.0 %) — ischemic and 30 pa-

tients (48.4 %) — mixed. From data of anamnesis, from 

62 patients on DM the diagnosis of DОА was first set 

to 47 (75.8 %) patients, from them 92.2 % — at pres-

ence of ІІІ–ІV of the stage of DОА. A questionnaire by 

means of minute test and analysis of anthropometric data 

of patients allowed to distinguish patients (35 persons — 

56.4 %) with the high risk of presence of osteoporosis. 

From data of anamnesis, 34 (54.8 %) patients had an epi-

sode of manifestation of DОА as an one-sided sharp ede-

ma of foot. Mostly (in 37.5 % cases) patients saw a doc-

tor of general practice or surgeon of policlinic, but man-

ifestation of the sharp stage of Charcot foot was not di-

agnosed. At radiography research of bones’ of foot of 

sign of osteoporosis educed in 9 (14.5 %) patients from 

the number of inspected (mainly with the neuropathy 

form of DFS); in 27 (43.5 %) patients from all cases the 

educed phenomena of ossifluence, presence of bone se-

questra, osteomyelitis (mainly at the ischemic and mixed 

forms of DFS). Conducted inspection of patients with 

the high risk of osteoporosis educed the presence of os-

teopenia the method of ultrasonic densitometry in 30 pa-

tients (48.3 %), from them in 12 (19.3 %) is an osteopo-

rosis, that folded 34.3 % from the group of high risk. 

Conclusions. The presence of sharp phase of DОА is 

necessary to be assumed for all patients with the one-sid-

ed edema of foot, taking into account duration of motion 

of DM, expressed of diabetic neuropathy, trauma or surgi-

cal interference on a foot, that preceded to the edema. A ra-

diography inspection of patients is the late method of diag-

nostics of defeat of bone fabric, that does not allow effec-

tively to conduct the prophylaxis of osteopenia and time-

ly treatment of osteoporosis. For stratification of risk of os-

teopenia for patients from DFS it is necessary to use a min-

ute test with verification of degree of defeats of bone fabric 

by means of densitometry. Patients with suspicion on DОА 

most rationally to send in the specialized podiatric separa-

tions (centers).

KINASH M.I., LOBODA V.F., DZYUBAN L.V.
Ternopil State Medical University 
named after. I.Ya. Horbachevsky, Ternopil, Ukraine 

Diagnostic Criteria of the Bone 
Mineral Density Reduction in Children 
with Hepatobiliary Pathology

Introduction. Preclinical diagnostics of metabolic bone 

pathology in children is of great importance for the pre-

vention of osteoporosis (OP), its timely correction and 

formation groups of high risk for osteopenic syndrome.

Aim: To develop methods of predicting the osteope-

nic syndrome in children with disorders of hepatobiliary 

system with the following development of forecasting al-

gorithm.

Materials and methods. Comparative analysis of risk 

factors for OP development based on the history of life, 

results of clinical and laboratory investigation and den-

sitometrical examination allowed to select 9 signs which 

were considered as informative diagnostic criteria of pre-

clinical OP development.

Results. Results of a consecutive detection procedure, 

based on the review of ordered series of signs in the com-

parison groups and the sequential analysis of selected 

pairs of distribution, are presented in the table 1.

The process of forecasting is as follows: in every pa-

tient we have determined the value of each risk factor, 

which corresponds to a specific diagnostic factor, in the 

order they are presented in the table. Then diagnostic 

factors were added until one of the thresholds has not 

been reached. If the threshold A2 = +13 was achieved or 

exceeded, then with a probability of 95 % the risk of re-

duced bone mineralization in a child can be predicted. If 

the threshold is A1 = –13, with the same probability the 

risk of pathology can be denied. If the threshold of ±13 

was not reached the next decision was made: there was 

not enough diagnostic information for resolving the is-

sue with the planned reliability level and it is necessary 

to continue to study risk factors (undefined response).

Conclusion. Retrospective analysis of risk factors for 

the osteoporosis development in examined children has 

demonstrated a relatively high accuracy (87.9 %) of os-

teoporosis prediction using the presented table, so that 

allows to recommend it for revealing the probability of 

bone mineral density reduction in certain patients with 

hepatobiliary disorders.
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Table 1. The distribution of risk factors for osteopenic syndrome development by diagnostic coeffi  cient and informative signs

The risk factor The presence of 
factor

CCC CC BD CVH

DF IX
1

DF IX
1

DF IX
1

DF IX
1

Body Mass Index
 18.45 kg/m2 6 1.53 3 0.34 4 01.02 4 1.00

> 18.45 kg/m2 –8 2.44 –5 0.4 –7 1.79 –6 1.50

Level of rumalon 
antibodies in the 
blood

 24.0 cu. –7 1.82 –3 0.54 –3 0.47 –3 0.45

> 24.0 cu. 6 1.06 6 0.72 3 0.47 2 0.3

The pathology of bone 
system

Absent –2 0.27 –1 0.19 –1 0.32 –2 0.37

Incorrect posture –1 0.21 –1 0.18 –1 0.12 –3 0.56

Scoliosis 6 1.35 2 0.62 1 0.12 9 2.76

Caries 5 1.23 2 0.56 1 0.18 7 0.8

Hypocalcemia
Present 1 0.08 5 1.83 7 1.79 9 02.05

Absent –1 0.12 –2 0.33 –4 1.22 –4 01.11

Pain in the spine and 
legs

Present 7 1.63 3 0.33 2 0.24 9 1.76

Absent –1 0.19 –1 0.16 –1 0.13 –3 0.68

Oxyproline level in the 
blood

 35.24 mkmol/l –3 0.48 –2 0.76 –2 0.36 –3 0.23

> 35.24 mkmol/l 3 0.48 3 0.57 5 0.88 1 0.08

The body weight of the 
child at birth

 2900 g 4 0.46 3 0.38 7 01.09 3 0.36

> 2900 g –1 0.19 –1 0.19 –2 0.31 –1 0.23

Mitral valve prolapse
Present 4 0.54 1 0.37 5 0.9 3 0.54

Absent –2 0.27 –1 0.26 –2 0.54 –4 0.72

The level of bilirubi-
nemia

Raised 3 0.42 2 0.29 3 0.38 1 0.14

Normal –2 0.32 –1 0.18 –2 0.25 –1 0.08

Notes: CCC — chronic cholecystocholangitis, CC — chronic cholangitis, BD — biliary dyskinesia, CVH — chronic viral hepatitis, DF — 
diagnostic factor, IX1 — indicator informativity.

KOVALCHUK T., BOYARCHUK O., HARIYAN T.
Ternopil State Medical University named after 
I.Ya. Gorbachevsky, Ternopil, Ukraine

Joint Pain Perception Features in Children 
with Juvenile Rheumatoid Arthritis and 
Their Parents 

Introduction. Juvenile rheumatoid arthritis (JRA) is 

a chronic disease that requires a doctor’s constant as-

sessment of the patient’s condition for timely decision 

about important changes in therapeutic tactics. In the 

clinical picture of the disease the center place pain is 

belongs.

The aim of the research was to determine peculiari-

ties of pain perception by suffering from juvenile rheu-

matoid arthritis children and their parents.

Materials and methods. The 99 children were exam-

ined — 60 sick by JRA patients and 39 healthy children. Se-

lected groups were matched by the sex, age, and nationality. 

The intensity of joint pain was assessed by the using of visu-

al analogue scale (VAS) in children and their parents. Chil-

dren aged 6–10 years were interviewed by VAS with pictures 

that reflect the grimaces of pain. Patients above 10 years and 

their parents were interviewed by simple VAS.

Results. Established that patients with JRA and their 

parents had given the same assessment of articular pain 

intensity (3.5 ± 0.3 cm, 4.5 ± 0.6 cm; p > 0.05). In the 

group of healthy children the average body pain during the 

last week was 0.5 ± 0.2 cm by children assessment, and 

0.6 ± 0.2 cm by parents assessment (p > 0.05). The level 

of pain intensity determined in accordance with the VAS 

gradation revealed the following features. 7.1 % of patients 

with JRA didn’t feel joint pain during last week (0 cm). 

41.1 % of children had mild pain (0.1–3.9 cm), 33.9 % had 

moderate pain (4.0–5.9 cm), 17.9 % had severe pain (6.0–

7.9 cm). Their parents indicated absence of joint pain in 

6.8 % of children, mild pain in 42.4 %, moderate pain in 

33.9 %, severe pain in 10.1 %, very severe pain in 6.8 % 

(8.0–10.0 cm).

Depending on the therapy all patients were divided in-

to two groups. Children of the first group (n = 24) received 

basic therapy with a low-dose of methotrexate (7.5 mg/m2 

of body surface per week). Kids of the second group 

(n = 29) received nonsteroidal anti-inflammatory drugs 

monotherapy. The monitoring of pain syndrome during 

treatment showed significant reduction of pain intensity 

in the first group only. Children felt decrease joint pain 

2 years after the date of initiation a low-dose of metho-

trexate (4.1 ± 0.4 cm, 1.6 ± 0.3 cm; p < 0.05). However 

parents indicated that the level of pain decreased already 

one year after conducted basic treatment (4.3 ± 0.4 cm, 

3.3 ± 0.3 cm; p < 0.05).
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In some foreign studies were conducted a compara-

tive analysis of the results VAS use by parents and their 

children. S.D. Lal et al. have shown that the results of 

the evaluation of pain perception between parents and 

children coincide in 71 % of cases [1]. In the articles 

of P. Garcia-Munitis and others, G.J. Reid et al. were 

shown that parents very often underestimate the value of 

children’s pain [2, 3]. In our study we obtained the op-

posite results. Calculation of the coefficient of diagnos-

tic value by the Zemskov formula showed equally infor-

mative results of pain perception assessed by sick JRA 

patients and their parents (Ki = 3.41 in both  cases).

Conclusion. The results helps to conclude that in 

Ukraine parents interested in their children’s well- 

being and well informed in their real state of health. If 

necessary the results of evaluation of pain in patients 

and their parents with help of VAS can be interchange-

able.
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Age-Dependent Diff erences in Static Bone 
Electrogenesis

Introduction. The relevance of the research. Bioelec-

tric properties of bone tissue are determined by static and 

dynamic electrogenesis. Static electrogenesis is caus-

ing slowly time-varying electric potentials (EP) in bones 

which include potentials of resting, growth and regener-

ation [1, 2].

The aim of this study was to examine age-dependent 

differences in values and distribution of the EP on the 

periosteal surface of the femur of young and old rats.

Materials and methods. Studies were performed 

 using 42 male Wistar rats at the age from 1 to 24 months. 

Freshly isolated femurs obtained from the pre-anesthe-

tized and decapitated animals served as materials for the 

study. Femurs were skeletonized and immersed in so-

dium chloride 0.9% solution. Measurement of EP was 

performed on electrophysiological device [3]. Ag-AgCl 

electrodes with agar salt bridges were used in the studies. 

While measuring, the reference electrode was placed on 

the distal epiphysis of femur and the measuring electrode 

was moved along the periosteal surface of bone using a 

micromanipulator. The measuring electrode was fixed in 

the following anatomical and topographical areas of fe-

mur: the distal epiphyseal-metaphyseal, the distal me-

taphyseal-diaphyseal, the center of diaphysis, the prox-

imal metaphyseal-diaphyseal and the proximal epiphy-

seal-metaphyseal.

Results. The negative polarity electric potentials were 

recorded on the periosteal surface of the rats’ femur. 

Their absolute values ranged from –0.1… 0.2 to –2.0… 

–3.0 mV. The distribution of the electric potential mag-

nitude on the bone surface of young and old rats had 

general patterns. At all ages the maximum values of EP 

were recorded in epiphyseal-metaphyseal growth plate, 

and the minimum — in the center of diaphysis. Howev-

er, the value of EP for older rats was significantly lower 

than for young ones. It was typical for all anatomical and 

topographical areas of the femur. The maximum value 

of the negative potential reached up to –2.96 ± 0.50 mV 

among 1–2-month old rats. The values of the EP were 

–2.60 ± 0.22 mV among 3–4-month old rats, and at the 

age of 14–15 months — 0.61 ± 0.19 mV. The maximum 

values of the EP did not exceed –0.30 ± 0.09 mV among 

18–19-month old rats, and –0.20 ± 0.05 mV among 

22–24-month old ones. The most expressed age-depen-

dent differences in the EP magnitude were typical for 

the epiphyseal-metaphyseal growth plate. It is known 

that this area of growing bone has the highest rate of 

metabolic processes. The values of EP in bones epiph-

yseal plates decreased after their closure among older 

rats. But it remained higher than in other parts of the fe-

mur as a rule.

The maximum differences in the magnitude of EP 

have reached up to –2.51 mV among young rats, where-

as they did not exceed –0.32 mV among old ones. The 

degree of individual variability values of EP decreased 

with age. The differences in the EP magnitude in sepa-

rate regions on the bone surface are also decreased. The 

maximum dispersion of EP within the group reached up 

to 1.99–1.85 for young rats. But it was only 0.47 among 

14–15-month rats and not more than 0.09–0.06 for old 

rats.

Conclusion. The effectiveness of static electrogene-

sis among rats reduces with age. It appeared in decreas-

ing of the EP values on the periosteal bone surface. Dif-

ferences in the values and distribution of slowly time-

varying electric potentials among young and old rats re-

flected the age-dependent changes in metabolic activ-

ity and sates of the physiological remodeling process-

es in bone tissue.
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State of the Bone Tissue in the 
Premenopausal Women: the Frequency 
of  athology, Risk Factors

Introduction. The problem of the osteoporosis con-

tinues to be one of the most important medical and social 

problems of the modern society. It is known that every third 

woman after 65 years there is at minimum one fracture due 

to osteoporosis.

Most studies have focused on the study of the osteoporo-

sis in the postmenopausal age when the clinical manifesta-

tions of the disease become apparent. In recent years, there 

is growing evidence of the prevalence of the osteoporosis in 

the young people.

The aim of the study. The study of the prevalence of the 

osteopenia and osteoporosis in the premenopausal women, 

the characteristic of the risk factors of the bone tissue dis-

eases.

Materials and methods. The premenopausal wo men 

were asked to complete the questionnaire, which con-

tained the data on the somatic and obstetric-gynecologi-

cal history, the lifestyle, nutrition, on the bad habits, the 

number of births, the nature of the menstrual function and 

others.

Subsequently, the patients were determined the param-

eters of the bone mineral density (BMD) of the calcane-

us by ultrasound densitometry. The diagnosis of the osteo-

penia and osteoporosis, according to the recommendations 

 ICSD, by the basis of the Z-criterion — the standard devia-

tion of age bone mass is determined.

The study 589 women in the one district of the Odes-

sa city examined, the middle age was 41.90 ± 1.89 years. 

All of the women had normal body type with an the av-

erage body mass index 22.96 ± 2.32, the average growth 

166.80 ± 5.09 cm, average weight — 63.17 ± 5.61 kg.

The results of the study. In the analysis of the question-

naires established the following. The active lifestyle, in-

cluding the exercise, were 46.67 % of the women; abused 

the coffee and carbonated drinks — 47.04 %, smoking — 

40.00 % of the women. Menarche occurred before the age 

of 12 years at 13.70 %, later becoming the menstrual cycle 

was observed in 7.41 %.

In the 53.33 % of the women had of the one birth, at 

33.33 % — 2, at 6.67 % — 3 birth, did not give birth at all 

6.67 % of women. At 6.67 % of the women had no one 

birth. 

Every fifth the patient (18.15 %) were of the reproductive 

organs chronic inflammatory diseases, one in ten (12.22 %) 

had the pathology of the cervix (pseudoerosion, cervici-

tis).

On the gastrointestinal diseases identified 15.93 % of the 

women, of the kidneys — 12.96 %, rheumatoid arthritis — 

7.78 %, hyperthyroidism — 7.04 %, diabetes — 7.41 % of 

the women. Only 7.04 % of the premenopausal women had 

no somatic and gynecological diseases.

According to the ultrasound densitometry, parameters of 

the bone mineral density were normal in only 54.16 % (319) 

of the women, osteopenia was found in 42.78 % (252) and 

at the 3.06 % (18) women osteoporosis diagnosed.

The indicators of the standard deviation of the age 

bone mass (Z-criterion) in the women with the osteo-

penia was –1.48 ± 0.22 SD, with the osteoporosis — 

–2.62 ± 0.06 SD.

Conclusion. Only 7 % of the premenopausal women in 

one district of the Odessa city have chronic diseases; the 

most frequently reported diseases of the gastrointestinal 

tract (15.93 %), kidney disease (12.96 %), and 7 % of the 

women suffer from rheumatoid arthritis, hyperthyroidism, 

diabetes mellitus. Every third of the premenopausal wom-

an (30.37 %) are diseases of the reproductive sphere. In ad-

dition, almost half of the women abused coffee, smoke.

Every second of the premenopausal women (45.84 %) 

revealed the osteopenia, 3.06 % in the parameters of the 

bone mineral density evidence of osteoporosis.

MASIK N.P.
A chair of Internal Medicine № 2, Vinnitsa National Medical 
University named after Pirogov, Vinnitsa, Ukraine

Systemic Disturbances of Bone 
Metabolism in Patients of Diff erent 
Age Groups with Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease and Ways of Their 
Correction

Introduction. The pathogenesis of osteoporosis in pa-

tients with chronic obstructive diseases of lungs (COPD) 

is associated with pathophysiological features of the dis-

ease, exactly with the development of systemic inflam-

mation.

The aim of this study is devoted to studying a problem 

of bone metabolism as one of systemic manifestations of 

COPD, the role of endogenous intoxication, systemic in-

flammation, general adaptation syndrome as major pre-

dictors of disease progression and their impact on clini-

cal course and quality of life of patients.

Materials and methods. A comprehensive clinical 

examination and the study of structural and function-

al condition of the bone tissue and calcium-phosphorus 

homeostasis were performed in 696 COPD patients.

Results. The investigation of systemic inflammation 

markers in COPD patients made possible to predict a 

development of systemic effects of the disease and to 

establish early diagnosis of an imbalance in bone me-

tabolism, which may lead to the development and pro-

gression of osteoporosis. We suggested using some in-

dices of bone metabolism (osteocalcin, vitamin D, 

-terminal telopeptides), blood serum cytokine profile 

(IL-1, TNF-), and endogenous intoxication mark-

ers (middle-molecular peptides, fibrinogen) as diagnos-

tic criteria of systemic disorders of bone metabolism in 

COPD patients.



92  № 2 (18), 2015 Біль. Суглоби. Хребет,   ISSN 2224-1507

Конгреси, симпозіуми, школи  / Congresses, Symposiums, Schools

Results. It was revealed that with increasing severity 

of disease and patient’s age COPD inflammation activi-

ty increases with increasing levels of markers of system-

ic inflammation. It has been determined significant in-

verse correlations between markers of systemic inflam-

mation and bone formation, and direct correlations be-

tween markers of bone resorption, which confirm the ad-

verse effect of active inflammation in the metabolic pro-

cesses in the bone tissue. It has been determined signifi-

cant (p < 0.05) negative correlation between COPD stage 

and axial skeleton BMD of the lumbar spine (r = –0.80), 

radius (r = –0.73), femur (r = –0.75), all skeletal sites 

(r = –0.73); trunk (r = –0.71); pelvis (r = –0.71); limbs 

(r = –0.62).

We determined the frequency of osteopenic syndrome, 

osteoporosis and osteoporotic fractures in COPD pa-

tients according to age, sex, severity and duration of ill-

ness. Risk factors of osteoporosis for patients with chron-

ic obstructive pulmonary disease were also determined. A 

lumbar spine was found the most vulnerable area for os-

teoporosis in COPD patients, as evidenced by a signifi-

cant decrease of bone mineral density in this area in pa-

tients with at least stage II of the disease.

The study established the relationship of bone metab-

olism with bad habits of patients, severity of COPD, age, 

systemic inflammation, and formation of negative adap-

tive responses.

We found new aspects of pathogenesis of osteopo-

rosis in COPD patients. Hypoxia and acidosis, chron-

ic inflammation and hyperinflation, frequent exacerba-

tions, accompanied with intoxication syndrome, stress 

reactions of nonspecific resistance of organism, vita-

min D deficiency/insufficiency, deterioration of micro-

circulation and nutritional status were found disturbanc-

es arising from development of systemic inflammation 

syndrome and drivers of osteo-deficiency conditions in 

COPD patients.

Conclusions. We developed an algorithm of COPD 

patients’ supervision that served as a basis for reducing 

a period of diagnostic process and definition of ultimate 

risk group in terms of development of systemic osteo-

porosis and its complications. The particular attention 

should be paid to such osteoporosis risk factors as severi-

ty of bronchial obstruction, low BMI values, smoking ex-

perience and age of COPD patients as the most impor-

tant ones.

OSYPENKO I., SOLYEYKO O., SOLEYKO L.
Vinnytsia National Pyrogov Medical University, Vinnytsia, 
Ukraine

Injury of Musculoskeletal System in Young 
Patients with Undiff erentiated Connective 
Tissue Dysplasia

Introduction. Problem of undifferentiated connec-

tive tissue dysplasia (UCTD) as pathology of collagen, 

is a significant problem of modern medicine because of 

the high prevalence, multiorgans injury and serious af-

fects. Congenital defects of connective tissue can be di-

agnosed at the stage of physical examination of the pa-

tient at combined rating of phenotypic markers. Thus, a 

big numbers of external markers of dysplasia are founded 

at UCTD. Prevalence of some external phenotypes ac-

cording to various sources is extremely high: single ex-

ternal markers detected in 94 % of young people, numer-

ous (more than 6 features) ones are found in 42 % of pa-

tients. The most studied and dangerous for the complica-

tions at the syndrome of UCTD is idiopathic mitral valve 

prolapse (MVP), which often occurred with cardiac ar-

rhythmias. At the same time, injury of the thoracic spine 

at UCTD causes to arrhythmic complications of verte-

brogenic character.

The aim of our study was to find external (phenoty-

pic) markers of UCTD from the side of musculoskeletal 

system in patients with idiopathic MVP and detect prog-

nostically important parameters for further formation of 

risk groups.

Materials and methods. We examined 120 patients of 

age 16 to 35 years with idiopathic MVP (average age — 

25.1 ± 0.4 years). All patients had a complex clinical and 

instrumental examination (general clinical, biochemi-

cal, ECG, Holter ECG monitoring, Doppler echocar-

diographic examination, X-ray examination). Somato-

metric examination of the patients conducted by the 

method of V.V. Bunaka (1939, 1941) in modification of 

P.P. Shaparenko (1989).

Results. By the study results 100 % of patients had the 

skeletal system injury regardless of the degree of MVP. 

However, the evidences of a musculoskeletal system in-

jury differed depending on the degree of MVP. Thus, 

the phenotypic markers of the spine (scoliotic curva-

ture, kyphoscoliosis, straight back and hollowed chest) 

significantly more often detected in patients with II de-

gree of MVP (p < 0.05). Phenotypic stigmas of the up-

per and lower extremities (short and crooked little fin-

ger, «like sandal» cleft foot, flat feet, dolichostenomielia) 

were founded in the same number of patients regardless 

of the degree of MVP (64.1 %). Changes of the oral cavity 

(abnormalities of dentition structure, high palate) were 

found in 52.1 % of patients with idiopathic MVP. Hypo-

trophy (61.4 %) often was observed among stigmas mus-

cle in patients with idiopathic mitral valve prolapse, in-

cidence of which was increased significantly with the de-

gree of MVP (p < 0.05).

Cardiac rhythm disorder was observed in 51 patients 

(42.5 %). Supraventricular extrasystole, sinus tachycar-

dia, ventricular arrhythmia dominated among the pa-

tients with I degree of MVP. Supraventricular extrasys-

tole, paroxysmal supraventricular tachycardia, ventricu-

lar extrasystole, sinus tachycardia, fibrillation were regis-

tered in patients with II–III degree of MVP more often. 

Correlation analysis revealed a strong direct connection 

between the degree of MVP and the numbers of musculo-

skeletal stigmas (r = +0.72). Risk assessment in the form 

of calculating the odds ratio (OR) in patients with II–III 
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degree of MVP showed that the probability of arrhythmic 

disorders they may have in 6.3 times higher than in pa-

tients with I degree of MVP (OR = 6.3). On this base we 

select the group of patients with high risk of arrhythmic 

complications of idiopathic MVP: young men with II–

III degree of MVP and the presence of 4 or more muscu-

loskeletal dysembriogenesis stigmas.

Conclusions. Thus, UCTD syndrome is a unique ab-

normal background for the existence of various clini-

cal conditions with a wide range of symptoms. Early de-

tection and correction of phenotypic markers of UCTD 

from the side of the musculoskeletal system will improve 

the quality of life of such patients and reduce possibility 

of disability in a future.

PANASIUK Y., KORDA M.
Ternopil State Medical University named after 
I.Ya. Horbachevsky, Ternopil, Ukraine

Using of Lovastatin Nanoparticles for the 
Osteoporosis Treatment and Fracture Risk 
Reduction (Experimental Study)

Introduction. A new published experimental data and 

clinical studies demonstrate the ability of lovastatin to af-

fect osteoregeneration. This effect of statins is realized 

through the increased expression of bone morphogene-

tic protein 2. However, current studies on the possibility 

of statins to reduce the risk of fractures are controversial. 

The positive effect of statins on bone metabolism was ob-

served with oral administration of these drugs but in very 

high doses. That is why it is so important to develop the 

new ways of statins delivering to fracture zones, particu-

larly in the form of nanoparticles.

Aim. To investigate the possibility of using lovastatin in 

nanoparticles to restore posttraumatic bone defects in rats.

Materials and methods. White mature male rats 

(n = 168) were used in experiment. All animals were di-

vided into four groups: I — intact animals, II — control 

group (animals with simulated bone defect), III — an-

imals with bone defect, which were administered with 

lovastatin transdermally, IV — animals with bone de-

fect treated with lovastatin incorporated into polymeric 

nanoparticles. The bone defect (2.0 mm in diameter) was 

made by dental drill in the upper third of the tibia. The 

III group of animals received lovastatin in doses 0.1, 1.0, 

5.0 mg/kg during the whole period of experiment. The 

IV group of rats was injected with lovastatin incorporat-

ed into polymeric nanoparticles directly into the fracture 

zones in a dose 1.0 mg/kg. The animals were decapitat-

ed on the 3rd, 7th, 14th and 28th day. Biochemical (activi-

ty of alkaline and acid phosphatases, mineralization in-

dex, collagenolytic activity of plasma, oxyproline Ca and 

P levels in plasma), radiographic, histological, and statis-

tical methods were used in the study.

Results. Our results showed a positive effect of trans-

dermal sdministration of lovastatin only in dose 5 mg/kg, 

which is significantly higher than the average therapeutic 

dose. There was no effect of transdermal applying of lovas-

tatin in dose 0.1 and 1.0 mg/kg. At the same time the using 

of lovastatin incorporated into polymeric nanoparticles re-

sulted in a significant decrease of the bone resorption symp-

toms on the 3rd and 7th day of the experiment, which was 

confirmed by the biochemical markers and histological ex-

amination. Using of incorporated into polymeric nanopar-

ticles lovastatin also resulted in the strengthening of osteo-

regeneration on the 14th day of experiment and resumption 

of posttraumatic bone defect on the 28th day.

Conclusion. In our studies we have shown that the in-

corporated into polymeric nanoparticles lovastatin in-

duces posttraumatic osteoregeneration. The obtained re-

sults require further extensive research in this area.

PANKIV I.
Institute of Gerontology named after D.F. Chebotarev 
AMS Ukraine, Kyiv, Ukraine

Hypovitaminosis D in Autoimmune 
Thyroiditis Patients with Subclinical 
and Overt Hypothyroidism

Introduction. There is increasing interest in the role 

of vitamin D deficiency in a number of chronic health 

problems including autoimmune diseases. A number of 

factors have been implicated in pathogenesis of most au-

toimmune disorders, one of the most recent agents found 

to be associated with autoimmunity is vitamin 25(OH)D. 

Serum 25(OH)D, the most abundant circulating precur-

sor of active vitamin D, is the most widely accepted in-

dicator of vitamin D status and reflects combined contri-

butions from cutaneous synthesis. Importantly, both vi-

tamin D and thyroid hormone bind to similar receptors 

called steroid hormone receptors. A different gene in the 

vitamin D receptor was shown to predispose people to 

autoimmune thyroid disease including Graves’ disease 

and Hashimoto’s thyroiditis.

Aim: to investigate the total vitamin 25(OH)D in 

70 autoimmune thyroiditis patients with subclinical 

(n = 21) and overt (n = 49) hypothyroidism.

Material and methods. 70 patients and 20 apparent-

ly healthy individuals with matched age and sex were un-

derwent a detailed clinical examination, thyroid func-

tion tests (TSH, fT4, fT3, thyroid peroxidase antibod-

ies) and serum total vitamin 25(OH)D. They were liv-

ing in Kolomyja region and recruiting to outpatient clin-

ic of Central Regional Hospital during the period from 

September 2013 to July 2014. Written consent was tak-

en from all participants in this study. They were classi-

fied into three main groups: Group I. Patients with au-

toimmune thyroiditis and subclinical hypothyroidism. 

It included 21 patients (3 male (14.3 %) and 18 female 

(85.7 %)), their mean ages 46.36 ± 2.84 years. They were 
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diagnosed as patients with subclinical hypothyroidism if 

TSH level was higher than 4.0 μIU/ml with normal levels 

of fT3 and fT4. Group II. Patients with autoimmune thy-

roiditis and overt hypothyroidism. It included 49 patients 

(13 male (26.5 %) and 36 female (73.5 %)), their mean 

ages 48.16 ± 3.19 years. They were diagnosed as patients 

with overt hypothyroidism if TSH level was higher than 

4.0 μIU/ml with lower levels of fT3 and fT4 than nor-

mal value. Group III. Control group included 20 appar-

ently healthy individuals (3 male (15 %) and 17 female 

(85 %)), their mean ages are 47.20 ± 2.78 years. They 

were not complaining from any chronic medical diseases 

with normal clinical examinations, no history of thyroid 

diseases or any chronic illness may interfere with our re-

sults. They were not on vitamin D supplements.

Results. Levels of serum TSH were significantly in-

creased in subclinical (6.80 ± 1.84 μIU/ml) and hypo-

thyroid (10.24 ± 2.09 μIU/ml) groups as compared to 

control group (2.16 ± 0.39 μIU/ml) (p < 0.05). The thy-

roid peroxidase antibodies level was 312.83 ± 7.19 IU/ml 

in subclinical hypothyroid group and was 529.31 ± 

± 9.62 IU/ml in the hypothyroid group. The levels of 

serum total 25(OH)D were significantly decreased in 

subclinical (21.9 ± 1.1 nmol/L) and overt hypothy-

roid groups (18.8 ± 1.2 nmol/L) as compared to control 

group (27.1 ± 1.2 nmol/L) (p < 0.05). A highly signifi-

cant negative correlation was found between serum TSH, 

thyroid peroxidase antibodies and total 25(OH)D levels 

(p < 0.001). Also highly significant positive correlation 

was found between the levels of serum total 25(OH)D 

and serum fT4 (p < 0.001). There was significant posi-

tive correlation between TSH and thyroid peroxidase an-

tibodies levels (p < 0.05).

Conclusions. We showed, that there was a highly sig-

nificant decrease in (25OH)D levels in autoimmune thy-

roiditis patients both in the subclinical and overt hypo-

thyroid groups as compared to control group. A highly 

significant negative correlation was found between serum 

TSH, thyroid peroxidase antibodies and total 25(OH)D 

levels. Also highly significant positive correlation was 

found between the levels of serum total 25(OH)D and se-

rum fT4.

PASIEYSHVILI L.M., PASIEYSHVILI T.M.
Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine

Allelic Polymorphism of FDPS Gene 
in Prognosis of Osteoporosis in Young 
Patients with Osteoarthritis

Introduction. The occurrence of osteoarthrosis (OA) in 

young people in most cases is the result of injuries (more 

often sports) or overweight. Also, one of the concepts of 

development is cell activation, which is accompanied by 

an increased destruction of cartilage and decreased of ma-

trix synthesis. Cytokines and growth factors influence on 

chondrocytes through specific signaling pathways that reg-

ulate the synthesis of matrix metalloproteinases. Chang-

es in chondrocytes can disrupt the processes of differen-

tiation and lead to the synthesis of matrix cartilage is not 

enough high quality. A possible next step of the progres-

sion OA is the formation of osteoporosis (OP). One of the 

ways of OP development may be genetic deviation of the 

FDPS gene. Diphosphates, which structure includes ni-

trogen, are inhibitors of the enzyme FDPS, which plays a 

significant role in the synthesis of cholesterol and triggers 

apoptosis of osteoblasts. Changes in the given gene pro-

voke decrease in bone mass and bone density.

Aim: To determine the frequency of pathological muta-

tions of the FDPS gene in patients with osteoarthrosis as a 

marker of the formation of osteoporosis.

Materials and methods. Were examined 32 patients 

with OA at the age of 21 to 39 years and disease duration 

from 2 to 17 years. In 15 cases, it was preceded by the ap-

pearance of chronic rheumatism of the lower limbs (ath-

letes), in 9 cases, it developed against the background of 

obesity 2–3 stage. All patients underwent clinical, radiolog-

ical and densitometric study. DNA diagnostics were stud-

ied in blood leukocytes, which included a study of the in-

sertion-deletion polymorphism of FDPS gene — method of 

polymerase chain reaction with using a diagnostic test sys-

tems SNP-Express ACE Alu Ins/Del (Liteh, Russia).

The control group included 50 practically healthy per-

sons of similar age and sex.

Results. The study showed that in 9 cases OA changes 

at densitometric study has not been identified; 11 patients 

(34.4 %) were diagnosed with osteopenia and 12 (37.5 %) — 

osteoporosis of different severity. In the study of polymor-

phism of FDPS gene was found that in patients with normal 

densitometry genotype A/A was found in 5 cases (55.6 %), 

genotype A/C was identified in 3 patients (33.3 %) and 

patho logical C/C genotype in 1 (11.1 %). In the group of pa-

tients with osteopenia and OA — normal genotype was found 

in 2 cases (18.2 %); genotype A/C in 6 patients (54.5 %) and 

pathological genotype (C/C) of the FDPS gene in 3 patients 

(27.3 %). In the group of patients with OP has increased fre-

quency of pathological mutations (C/C genotype) to 66.7 % 

(8 patients); and genotype A/C was set at 4 patients (33.3 %). 

In studying of the prevalence of the FDPS gene of the healthy 

patients were received the following results: A/A genotype 

was recorded in 68 % (34 patients), A/C — in 24 % (12) and 

C/C — 8 % (4 patients).

Thus, patients with OA and osteopenia in 3.4 times fre-

quently were recorded pathological mutation of FDPS gene 

in comparison with those of the control group. In patients 

with OA and osteoporosis this indicator was in 8.3 times 

higher.

Conclusion. In young patients with OA often deter-

mined violation of the structure of bone tissue, leading to 

the formation of osteopenia (11 patients — 34.4 %) or os-

teoporosis (12 — 37.5 %). Development of such changes 

in bone tissue occurs against pathological mutation of the 

FDPS gene (genotype C/C).

Thus, the study variants of the FDPS gene in patients with 

OA can be used as a marker for the formation of osteoporosis, 

which allows to develop measures for its prevention.
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Pain Syndrome n Postmenopausal Women 
with Osteoarthritis, Combined 
with Essential Hypertension

The aim of the research is to conduct a comparative as-

sessment of pain in women with osteoarthritis in combina-

tion with hypertension.

Materials and methods. 31 postmenopausal women 

(average age 61.1 ± 1.2 years, menopause duration 5.4 ± 

± 2.2 years) were examined. All respondents were divid-

ed into two groups: group I comprised 13 patients diag-

nosed with osteoarthritis (gonarthritis) Roentgen phase II 

according to classification of Kellgren & Lawrence (1957), 

group II comprised 18 patients with gonarthritis of stage 

II in combination with hypertension of the second degree. 

Pain syndrome was assessed with the usage of verbal ana-

logue scale (VAS) and the scale of WOMAC. All patients 

were taken Ultrasound densitometry (BUA, SOS, stiffness 

index, T-score) with the Lunar Achilles device (Lunar Cor-

poration, Madison, Wisc., USA). Laboratory data included 

total serum calcium, PTH, vitamin D.

Results. All women surveyed revealed osteopenia, the 

severity of which is not dependent on the degree of hy-

pertension. Pain intensity on VAS was significantly high-

er in patients with osteoarthritis, combined with hyper-

tension compared to patients with osteoarthritis (60.1 ± 

± 2.3 mm and 51.2 ± 1.2 mm respectively, p < 0.05). 

Evaluation of functional impairment score WOMAC re-

vealed significantly greater stiffness in patients with co 

morbidity compared with osteoarthritis (70.3 ± 3.2 and 

52.5 ± 2.1 respectively, p < 0.05). Also the greatest sever-

ity of functional impairment observed in group II com-

pared with the first group (60.5 ± 1.2 and 52.5 ± 2.1 re-

spectively, p < 0.05). Patients of group II were identi-

fied to have secondary hyperparathyroidism and vitamin 

D deficiency (21.99 ± 1.20 nmol/l) probably caused by 

the D-hormone-deficiency taking into consideration the 

increases in serum creatinine and decreased creatinine 

clearance in this group.

Conclusion. Thus, the more intense the pain and func-

tional impairment in patients of group II were seen against 

the background of the identified secondary hyperparathy-

roidism and vitamin D deficiency probably caused by the 

D-hormone-deficiency taking into consideration the in-

crease in serum creatinine and decreased creatinine clear-

ance in this group. Secondary hyperparathyroidism en-

hances bone resorption and exacerbates pain due to the de-

velopment of osteomalacia. It indicates the necessity to use 

the active metabolite of vitamin D (alfacalcidol) to correct 

the violations.

SHYMON V.M., STOYKA V.V., SHEREGIY A.A., SHYMON M.V., 
SLYVKA R.M.
Uzhgorod National University, Uzhgorod, Ukraine

The Indicators Bone Metabolism 
in Fractures of Trochanteric Areas of Femur 
in Patients with Type 2 Diabetes

Introduction. Fractures of the trochanteric area of 

the femur is an actual problem. There are the peculiar-

ities regeneration of fractures of the trochanteric area of 

the femur in patients with type 2 diabetes. This is due to 

the peculiarities of osteoreparation background of type 2 

diabetes. In recent decades was conducted a large num-

ber of studies to determine changes in bone in patients 

with type 2 diabetes. The available data are very different. 

Thus, according to different authors an increase in bone 

mineral density (BMD), normal density and decrease in 

BMD compared with controls can be observed. In a me-

ta-analysis of the observed experiments-LMa and co-au-

thors (2012) noted that these differences may be related 

to differences in the design of experiments methodology 

for determining BMD, samples of patients and the pres-

ence of complications. We believe that individual indica-

tor BMD may not fully reflect the osteoreparative pro-

cesses. Comparison of data ultrasound mineral densi-

tometry and hormonal balance will help to understand 

the changes in bone metabolism in patients with type 2 

diabetes and help to find ways to prevent complications 

in the treatment of fractures.

Aim. To study changes in bone metabolism in fractures 

of trochanteric area of the femur in patients with type 2 di-

abetes.

Materials and methods. In the period since 2012 to 

2015 were examined 42 patients who were hospitalized in 

the clinic at the department of general surgery UzhNU 

about fractures of the trochanteric area of the femur. There 

were 34 injured women, men — 8. Age composition ranged 

from 48 to 79 years, average age — 67 years. Before trauma 

patients had active lifestyle.

The main group consisted of 19 patients with type 2 dia-

betes. Body mass index (BMI) was 29.4 (25.7–34.2) kg/m2, 

level of glycosylated hemoglobin (HbA1c) — 9.6 (7.7–

11.3) %. Part of patients (n = 13) took sulfonylurea drugs 

10.5 (7–10.5) mg/day, metformin — 1.5 (1–1.5) g/day, 

and other (n = 5) received combined treatment with insu-

lin. The average duration of the disease diabetes was 8 years 

old. Newly diagnosed diabetes was 1 case, in 4 patients dis-

ease duration was less than 5 years, 7 patients — from 5 to 

10 years, 7 patients — more than 10 years. Among the com-

plications of diabetes was more frequent diabetic micro 

and macro angiopathy limbs — 9 people, diabetic retinop-

athy — 5 people, diabetic neuropathy — 4 people. Cardio-

vascular diseases were observed in 13 people.

The control group consisted of 23 patients with frac-

tures of the trochanteric area of the femur in which rates 

of sugar of blood serum and glycated hemoglobin does 

not exceed the norm. BMI was 28.9 (25.3–33.9) kg/m2. 

Both groups were comparable in age, sex, severity of the 
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general condition and the nature and methods of frac-

ture surgery.

On all patients were performed laboratory and instru-

mental clinical study determined the level of calcium, phos-

phorus, hydroxyvitamin 25(OH)D, alkaline phosphatase, 

parathyroid hormone (PTH) and osteocalcin.

To determine BMD ultrasonic densitometry was per-

formed in three standard parts of the skeleton (lumbar, 

proximal femur, forearm). Were estimated bone miner-

al density L1-L4 spine, proximal femur and distal forearm. 

BMD assessment was performed according to WHO re-

commendations Z- and T-criteria. In women during meno-

pause and men over 50 years using T-test data in accor-

dance with the interpretation of densitometric WHO classi-

fication (rate from 2.5 to 1, osteopenia from –1 to –2.5, os-

teoporosis from –2.5 SD and below).

Results and discussion. In people with diabetes type 2 

breach phosphorus-calcium balance may be at different 

stages of the disease, and many researchers indicate nor-

mal or slightly reduced levels of calcium and phospho-

rus in the blood of patients, which coincides with our da-

ta. In the experimental group levels of calcium was 2.13 ± 

± 0.03 mmol/l, and phosphorus — 1.05 ± 0.04 mmol/l. In 

the control group levels of calcium was 2.37 ± 0.03 mmol/l, 

and phosphorus — 1.28 ± 0.04 mmol/l. The same applies 

to hydroxyvitamin 25(OH)D, the level of which was in the 

normal range in both groups. Alkaline phosphates’ level in 

experimental group was 128.70 ± 0.04 IU/l, in the control 

group — 156.30 ± 0.04 IU/l.

Important role in the regulation of bone formation 

and osteoreparation pay parathyroid hormone. In the 

experimental group was marked higher levels of para-

thyroid hormone than in the control group, and was 

58.08 ± 2.70 pg/ml and 41.55 ± 1.90 pg/ml, respe-

ctively.

Nowadays it is admitted that the most informative in-

dicator of bone growth is the level of osteocalcin, which 

is synthesized by osteoblasts. In patients with type 2 dia-

betes osteocalcin level was 19.92 ± 0.80 ng/ml, in control 

group — 32.87 ± 0.90 ng/ml.

In the study of data of densitometry in three locations 

(lumbar, proximal femur, forearm) reduction in bone mass 

(T < –1) detected in most patients, with those in the expe-

rimental group it was more pronounced than in the control 

group. In the experimental group prevailed patients with a 

diagnosis of osteoporosis (T < –2.5) in the control group 

prevailed patients with osteopenia.

When comparing the densitometric measurements 

in three standard points were observed that in the ex-

perimental group osteopenic syndrome most often seen 

in the proximal femur (78.9 %), whereas in the con-

trol group were most pronounced changes in the lumbar 

spine (73.9 %).

Conclusion. The severity and duration of type 2 dia-

betes affect the bone metabolism and cause leakage oste-

oreparation in patients with fractures of the trochanter-

ic area of the femur through changes in mineral and hor-

mone balance.

The possibility of less reversible changes in bone tissue 

on a background of type 2 diabetes poses the need to ad-

dress the issue of early diagnosis and treatment of abuse 

of bone metabolism in this group of patients.

SOLYEYKO O., STEPANIUK O., STEPANIUK T., KOROBKO O.
Vinnytsia National Medical University named after 
N.I. Pyrogov, Vinnytsia, Ukraine

The Infl uence of Sartants on the Gout 
Course

Introduction. Modern science considers the level of uric 

acid as a risk factor for cardiovascular pathology. Hyper-

uricemia is the basis for the gout development. The dou-

bled increase in number of diagnosed gout cases and relat-

ed complications in the last decade requires finding new as-

pects of pathogenesis and treatment approaches. Today, the 

largest percentage of use as antihypertensive agents in the 

world belongs to sartans group. Special place among nu-

merous of sartans pleiotropic properties belongs to urico-

zuric effect of this group of drugs. Multicenter trials that in-

vestigated the influence of sartans on the course of arterial 

hypertension, only stated their influence on the level of uric 

acid in the blood. But, there is no evidence of sartans influ-

ence on the gout course.

Aim. To study the influence of sartans on the gout 

course.

Materials and methods. During the years of 2013–

2014, we have examined 63 of male patients suffered from 

gout. Patients were randomized into two groups: the first 

consisted of patients (30 people) who took convention-

al treatment of gout, the second one (33 people) — those, 

who took sartans as a part of comprehensive treatment of 

this disease. The average duration of sartans use for group 

II of patients was 8.3 ± 0.7 months. Both groups were rep-

resentative by age, level of uric acid, hyperlipidemia before 

the treatment, the level of process activity, the number of 

patients with burdened family heredity. The average age of 

patients in the first group was 43.4 ± 1.5 years, and group 

II — 45.6 ± 1.3 years. Uric acid levels before treatment 

were: 0.53 ± 0.11 mmol/l, 0.54 ± 0.10 mmol/l, respective-

ly, in groups I and II. Hyperlipidemia was determined with 

56.6 % of patients in group I and 54.56 % — group II. Pro-

cess activity of II degree (42.4 and 43.4 %, respectively) was 

observed in most patients of groups I and II. The percent-

age of patients with burdened family heredity in group I was 

13.3 %, in II — 21.2 %.

Results. Analysis of anamnestic and clinical and instru-

mental features revealed that the most patients of group 

I (46.7 %) the beginning of the disease covered live period 

from 40 to 50 years, the start period of the disease for most 

patients of group II (45.5 %) covered live time from 50 to 60 

years. Group I had big number of patients with disease ex-

perience from 5 to 10 years (56.6 %), in group II dominated 

the percentage of patients with disease experience from 2 to 

4 years (54.5 %). Patients were divided under number of in-

jured joints as follows: monoarthritis of traditional localiza-
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tion was observed in 10 % of patients in group I and 24.3 % of 

patients in group II. Injury of 8–10 joints, however, prevailed 

in group I of patients (36.7 % of patients) compare to group 

II (27.3 %). 30 % of patients in group I showed commitment 

to constant treatment and 65 % — group II. At the same time, 

the treatment only during disease aggravation support 60 % 

of patients in group I and 25 % — group II. In both groups, 

most patients had II degree of radial process (60 and 54.5 %, 

respectively). But 66.6% of patients in group II had I degree 

of joints dysfunction, whereas II degree dysfunction domi-

nated in group I (63.4 %). Except articular dysfunctions, to-

phi dominated in patients of group I (23.3 % of patients), 

while groups I and II did not differ in percent of diagnosed 

gouty kidney (10 and 9.1 %, respectively). Among accom-

panying pathology in patients of both groups hypertension 

(63.3 and 42.4 %) and obesity (77.3 and 60.6 %) dominat-

ed. Hyperinsulinemia and diabetes significantly predominat-

ed in group I of patients, which correlated with a greater per-

centage of tophi in the same group.

While treatment the required level of uric acid 0.38 ± 

± 0.01 mmol/l was gotten only in patients of group II, 

whereas uric acid was 0.46 ± 0.01 mmol/l in patients of 

group I.

Conclusion. Hereby long-term use of sartans in patients 

with gout leads not only to sustained reduction of uric ac-

id contain in the blood serum, but also to improvement in 

the course of articular syndrome and reduction of the sever-

ity extraarticular dysfunctions and comorbidity percent.

UGLYAR T., ZHULKEVYCH I., NEDOSHITKO V.
Ternopil State Medical University named after 
I.Ya. Gorbachevsky, Ternopil, Ukraine

Aseptic Necrosis of the Femoral Head 
as a Possible Consequence of Hodgkin 
Lymphoma Chemotherapy

Introduction. Four adult patients with malignant Hodg-

kin’s lymphoma were treated with combination chemother-

apy including an alkylating agent and intermittent high-dose 

prednisone (in two cases). Twelve to 24 months after initia-

tion of therapy, osteonecrosis of the femoral head developed. 

This was unilateral in all cases, and presumably didn’t repre-

sent a complication of steroid administration, as two of the 

patients received 4 and 6 month of corticosteroids therapy. 

Necrosis of bone may be a low-frequency long-term compli-

cation of combination chemotherapy in lymphoma.

Administration of corticosteroids is known to be asso-

ciated with the development of osteonecrosis, or avascular 

necrosis of bone, particularly of the femoral and humeral 

heads. In the main, this occurs in patients receiving doses 

in excess of physiologic replacement for prolonged periods 

of time. In recent years, increasing numbers of patients with 

malignant Hodgkin’s lymphoma have been treated inter-

mittently with combinations of chemotherapeutic agents, 

including corticosteroids.

Materials and methods. From 2009 through 2014, 283 

patients were treated with chemotherapeutic regimens in-

volving a combination of drugs for advanced Hodgkin’s dis-

ease. Virtually all the patients were adults. The treatment 

programs consisted of intermittent administration of such 

schemes of chemotherapy as ABVD and BEACOPP. Drug 

dosages and scheduling have been described in detail else-

where, but the BEACOPP combination includes the ad-

ministration of 2 weeks of daily oral prednisone, 40 mg/m2 

body surface area for 4–6 month. All charts of these lym-

phoma patients in whom a diagnosis of aseptic or avascular 

necrosis of bone had been recorded (two patients both AB-

VD and BEACOPP) were reviewed for this report. In all in-

stances the bone abnormality involved the femoral head and 

developed after initiation of chemotherapy. The diagnoses 

were made by radiographic means, using standard crite-

ria, and operative intervention has been required and per-

formed in all these patients.

Results. We wish to report the appearance of osteone-

crosis in four such patients, two of whom were given 4 to 

6 month of intermittent steroid therapy. These four cases 

of osteonecrosis arising after combination chemotherapy 

for lymphoma represent 1.4 % of all our patients so trea ted. 

The time from initiation of corticosteroid (and additional 

cytotoxic) therapy to radiographic diagnosis of osteonecro-

sis was 12 and 16 months in the two patients in whom in-

termittent steroids were given. The other two patients, who 

hadn’t received intermittent steroids, in 12 and 24 months 

abnormal roentgenogram occurred. This was unilateral in 

all cases. All but one were male, despite an approximate-

ly unitary sex ratio in our patient population. The symp-

toms of hip and lower extremity pain were typical, the sur-

gical intervention was considered and performed in all four 

patients.

Conclusion and discussion. Several theories have been 

proposed to account for an increased incidence of os-

teonecrosis after combined chemotherapy administra-

tion. Vascular obstruction by fatty emboli in areas of bone 

with poor collateral circulation is a mechanism that is of-

ten discussed, and both clinical and experimental support-

ing evidence have been described. These findings have not 

been confirmed by others, however; microtrauma in os-

teoporotic bone, possibly exacerbated by diminished sen-

sibility from the antiinflammatory effects of steroids is 

among other suggested etiologic factors. Avascular necro-

sis of bone has complicated the treatment of a variety of 

diseases, including many in which this lesion is not part of 

the natural history of the disease. To our knowledge, os-

teonecrosis has previously been reported in the course of 

intermittent corticosteroid therapy of lymphoma, as well 

as in untreated lymphoma among the conditions associ-

ated with development of avascular necrosis of the femo-

ral head. Steroids were administered to two of our patients 

for relatively long periods of time. In some reviews of the 

problem of aseptic necrosis complicating steroid therapy, 

the time from initiation of treatment to development of 

necrosis is stated to vary from 6 to 54 months. Daily pred-

nisone dosage in most patients was 10–90 mg. Such arti-

cles point out that total steroid dose, daily dose, and dura-

tion of drug administration associated with osteonecrosis 

may be minimal. The possibility that our patients suffered 

from idiopathic necrosis of the femoral head should also 
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be considered. This disease is reported to be rare but some 

authors think recognition of the entity is increasing. An in-

creased incidence of the male sex, minor trauma, alcohol-

ism, and hyperuricemia has been described in «idiopathic» 

cases. At least one of the latter three factors was question-

ably in all of our four patients. The importance, if any, in 

the development of bone necrosis of the cytotoxic drugs — 

an alkylating agent and vincristine in all instances, and 

procarbazine in two-administered to our patients — is 

yet unknown. We have assumed unlikely that the femoral 

head necrosis in our patients is related to the high dose but 

intermittent prednisone given in the combination chemo-

therapy protocols utilized in treatment of lymphoma. As 

the frequency of remission induction and disease-free sur-

vival of these patients improved long-term complications 

of intensive chemotherapy have become apparent. Osteo-

necrosis in a small percentage of intensively treated cas-

es may be among these complications. And etiologic rela-

tionship of the corticosteroids to bone disease in such pa-

tients is uncertain.

VERSHYNINA D.
Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-
Frankivsk, Ukraine

Changes in Bone Mineral Density 
of the Distal Forearm and Development 
of Erosive Joint Damage at Hand Joints 
MRI in Patients with Early Rheumatoid 
Arthritis

Introduction. Chances for better prognosis in rheu-

matoid arthritis (RA) much depend on the beginning 

of an adequate basic treatment for early, non-erosive 

stage disease (no later than 3 months after the start of 

the articular syndrome) as a new therapeutic paradigm 

involves the diagnosis of RA in the most initial stages 

of the disease. Newest methods of X-ray diagnosis of 

lesions of bones and joints allow using of a number of 

modern techniques for early diagnosis of rheumatoid 

arthritis, defining the degree of destructive changes and 

assessing of the progression of the disease. The intro-

duction into clinical practice of MRI significantly en-

hanced the diagnosis of inflammatory changes of a wrist 

joint and a hand. Currently, the issues of early visualiz-

ing of the changes in the joints and bone which can be 

used as predictors of future joints structural damage are 

being discussed.

Aim. To assess changes in the bone mineral density 

(BMD) in patients with early rheumatoid arthritis (ERA) 

and how the BMD is related to the erosive changes of the 

wrist on MRI. 

Methods. Тhe study involved 112 patients with early 

rheumatoid arthritis (ERA) who had suffered of articular 

syndrome for 1 year (average 10.6 ± 2.2 months). The di-

agnosis was established against the RA classification cri-

teria EULAR/ARC 2010. Mean age of the patients was 

44.8 ± 7.4 years. Clinical and laboratory studies were in-

cluded: rheumatologist examination, DAS28 test, ESR, 

concentrations of rheumatoid factor (RF) test, anti-cy-

clic citrullinated peptide (anti-CCP) and anti-modified 

citrullinated vimentin (anti-CMV) tests. Bone mineral 

density (BMD) of the distal radius and lumbar spine (L1-

L4) were assessed by DEXA Challenger (DMS, France). 

MRIs of the patient's dominant wrist and 2nd — 5th meta-

carpophalangeal (MCP) joints were obtained using 1.5T 

MRI MAGNETOM Espree (Siemens) with contrast en-

hancement. The average score was determined for syno-

vitis (0–9 for wrist joint, and 0–21 for wrist plus MCP 

joints), bone oedema (osteitis, 0–69) and bone erosions 

(0–230) using the RAMRIS system. Statistical analysis 

of the results was also undertaken.

Results. The DEXA showed bone loss in patients 

with ERA. When analyzing the lumbar spine osteopo-

rosis was found in 8 patients (7.14 %) and osteopenic 

syndrome was identified in 33 patients (29.4 %). In the 

study of the distal radius the more substantial bone loss 

was established. Thus, osteoporosis was diagnosed in 

29 patients (25.9 %), osteopenic syndrome — in 67 pa-

tients (59.8 %). The BMD decrease at the distal radi-

us correlated with DAS28 (r = –0.67; p < 0.001), ESR 

(r = –0.44; p < 0.05) and number of swollen joints 

(r = –0.40; p < 0.01). As for BMD of the lumbar spine, 

only the correlation with DAS28 was found. Osteopenia 

and osteoporosis were more frequently identified in pa-

tients with RF (+), anti-CCP (+) and ant-CMV (+). All 

patients with seropositive rheumatoid arthritis showed a 

significant decrease in bone mineral density at both the 

lumbar spine and distal radius. Bone erosions were iden-

tified with standard radiography in 28 patients. Most of 

the erosions were located in the bones of the wrist and 

in 7 patients they were located in the head section of 

metacarpal bones. vdHS system demonstrated the score 

of 15.0 ± 24.6 points of average erosions. Detection of 

erosions on radiographs correlated with the presence 

of synovitis hand joints. At the same time all patients 

with radiographic erosions suffered of the decrease in 

BMD of the distal radius (r = –0.72; p < 0.001). How-

ever, assessment of the changes in mineral density of 

the lumbar spine did not demonstrate such correlation. 

MRI of the dominant wrist revealed the following MR 

symptoms: swelling of the bone marrow — in 102 pa-

tients (91.07 %), synovitis — in 86 patients (76.8 %), 

erosion — in 71 patients (63.4 %). MRI detected the 

erosions 2.5 times more cases than the standard radi-

ography. Strong correlation between BMD of the dis-

tal radius and the presence of erosions detected by MRI 

(r = –0.72; p < 0.001), and lumbar spine BMD and ero-

sions (r = –0.48; p < 0.01) was established.

Conclusion. The results of this study prove that the 

decrease in BMD of the distal radius and lumbar spine 

correlates with the erosions of the dominant wrist and 

2nd — 5th MCP joints detected by standard radiographs 

and MRI. Thus, the BMD changes can be predicted ear-

ly by the development of erosive process in patients with 

ERA. The early loss of a wrist bone tissues, measured in 

the first year of the disease using the DRA is an indepen-

dent predictor of erosive progression.
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VORONTSOVA T.O., KUBEI I.B., YAREMA N.M., KOROBII M.I.
Ternopil State Medical University named after 
I.Ya. Gorbachevsky, Ternopil, Ukraine

Manifestations of Genetically Determined 
Conditions Depending on the Degrees 
of Exogamy

Introduction. A tendency of increasing of undifferen-

tiated connective tissue dysplasia syndrome (UCTDS) 

cases in children has been occurring lately. A signif-

icant attention to this pathology is associated with le-

sions of organs and systems, clinical polymorphism and 

late diagnosis. There are different scientific facts on the 

causes of UCTDS formation in children, which indicate 

the multifactorial nature of the disease. The role of the 

genetic factor in development of UCTDS in children is 

studied in our research. It is known that the rise of ge-

netic anomaly is possible in the presence of genetical-

ly related material of the parents of a child. The gene-

tic medical history was investigated; it allowed to iden-

tify the susceptibility for growth delay depending on the 

degree of exogamy that was based on marriage of chil-

dren’s parents who had medical examination. Three de-

grees of exogamy were distinguished: I degree — parents 

are from one village or different villages, which are dis-

tant from each other no more than 30 km; II degree — 

parents are from different population centers within the 

same region or the same city; III degree — parents are 

from different regions.

To analyze the influence of exogamy degree we have cho-

sen a syndrome which may be diagnosed by the objective ex-

amination of the child; it is connective tissue dysplasia syn-

drome with hypermobility of joints. 64 children of school age 

were examined to identify the dependence of their health 

condition from the degrees of exogamy. The following de-

grees of exogamy were distributed during medical examina-

tion: I degree was found in 40 children, II degree was detect-

ed in 11 children and III degree was revealed in 9 children. 

UCTDS was exposed depending on the degree of exogamy 

in the following children: I degree — 11 children (27.5 %), II 

degree — 2 children (18.2 %), III degree — 0 children (0 %). 

UCTDS was manifested in 4 children more, but these indi-

ces were not taken into consideration due to the absence of 

information about their parents. The inverse average corre-

lation connection between UCTDS and degree of exogamy 

(r = –0.36, p < 0.05) was showed and it confirmed the genet-

ic component of UCTDS etiology. In addition to complex-

es of the UCTDS phenotype signs, every child with I exog-

amy degree had signs of some dysfunctions of different or-

gans and systems. Some disturbances were functional (the 

presence of gallbladder deformations of different configura-

tion), others had a morphological character (little anomalies 

of heart, scoliosis and flat-foot disease). Therefore, we can 

suppose the dependence of connective tissue dysplasia syn-

drome from exogamy degree, i.e. the genetic factor in etiol-

ogy of UCTDS. This syndrome is a background pathology, 

and it is manifested by phenotype and changes in organs and 

systems of the human body.

VYBYRANA R., ZHULKEVYCH I.
Ternopil State Medical University named after 
I.Ya. Gorbachevsky, Ternopil, Ukraine

Structural Analysis of Bone Tissue Lumbar 
Spine in Patients with Chronic Lymphoid 
Leukemia and Possible Ways to Correct

Introduction. Modern chemotherapy and immunother-

apy of chronic lymphoid leukemia (CLL) has increased the 

overall survival of patients, so the question of the quality 

of life is particularly relevant. It’s not actually studied the 

prevalence of secondary osteoporotic lesions (OL) of bone 

tissue (BT) at patients with CLL in different age groups 

and therefore there is no scientific basis of depending on 

the state of BT on age, sex and stage of lymphoproliferative 

process and methods of chemotherapy treatment that pre-

vents timely diagnosis of osteoporotic (OP) and osteopenic 

changes BT at this category of patients and their adequate 

medical treatment and prevention.

Identify the major factors of modification BT at pa-

tients with CLL, depending on age, sex and stage lympho-

proliferative process and methods of chemotherapy. Con-

duct clinical trials of treatment programs for correcting re-

duced bone mineral density (BMD) in patients with CLL. 

To improve the quality of life of patients with CLL.

Materials and methods. At the dual energy X-ray bone 

absorptiometry DPX-A «LunarCorp» company (USA) 

 examined the lumbar spine (LS) at 180 patients with CLL.

There were clinically tested the treatment programs 

for the correction of reduced bone mineral density at pa-

tients with CLL: 1) treatment program number 1 with 

usage of the integrated product Calcium-D
3
 Nycomed; 

2) treatment program number 2 using the drug Ostalon; 

3) treatment program number 3 with the drug Bivalos.

Treatment regimens due to the presence of osteopenia 

and OP changes BT LS surveyed 57 patients (37 women, 

20 men) with CLL. The choice of treatment options de-

pend on the depth of osteopenic changes BT identified by 

two-photon absorptiometry, and indications and contra-

indications to pharmacological stimulants.

Using the method of evaluation of clinical efficacy of 

medical facilities two groups of criteria were selected: 

1) the state of BT LLS, which was assessed by BMD, to-

tal content of minerals and calcium BT LS; 2) changes of 

the general condition of patients (on a scale Karnofsky 

and impact on quality of life — in the main questionnaire 

EORTC QLQ-C30).

The drug Calcium-D
3
 Nycomed was appointed to 9 

women aged 47 to 83 years old (middle age 64.00 ± 3.94 

years), duration of menopause from 0 to 27 years (middle 

duration of menopause 10.44 ± 3.18), CLL duration from 1 

to 108 months (average length of 42.00 ± 12.30) and disease 

stage B and C for 4 months and 16 men aged 48 to 85 years 

(mean age 65.38 ± 2.89 years) with duration CLL from 0 to 

132 months (average length of 37.44 ± 9.28 months) for 4 

months at a dose of 1,000 mg per day.
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The drug Ostalon was appointed to 11 women aged 53 to 

79 years (middle age 67.82 ± 2.71 years), duration of meno-

pause from 0 to 32 years (average length of 13.73 ± 2.97 

years) and duration of CLL 1 to 240 months (average length 

of 46.27 ± 20.76 months) and 4 men aged 46 to 75 years 

(middle age 61.75 ± 6.18 years) with disease duration from 2 

to 18 months (middle duration of 7.50 ± 3.66 months.) with 

stage B and C disease.

Bivalos was intended for 3 months to 17 women aged 55 to 

79 years (middle age 71.29 ± 1.56 years), duration of meno-

pause from 0 to 39 years (average length of 19.50 ± 2.23 years) 

with disease duration from 0 to 180 months (average length of 

47.82 ± 12.61 months) with stage B and C disease.

Statistical analysis and visualization of the data were per-

formed using the statistical package OpenStat and Statgraph-

ics (version 3.0).

Results. The patients with CLL levels of minerals in the 

ВT of the LS in a group of women with age categories up to 

and over 60 years was significantly lower than in groups of 

men in their respective age categories. Osteopenic and OP 

changes in bone LS were observed in the group of men and 

women with CLL, and to over 60 years. Osteopenic syn-

drome is part of the clinical course of CLL — his lowest per-

centage (25 %) found in the category of men to 60 years of 

disease duration of 1 year, and the largest (100 %) — a group 

of women 60 and older than 60 years in groups with a dura-

tion disease over 5 years. In general patients with CLL groups 

OP level changes than the general population BT parameters 

and is over 50 %. Osteopenic and OP changes in BT LS were 

observed in the group of men and women with CLL, and to 

over 60 years.

Statistical modeling methods were statistical models of 

BMD changes depending on: a) sex and stage of disease 

(p < 0.01); b) sex, stage of disease and relative terms due to the 

BMD in young age (R2 = 0.93; p < 0.05); c) the stage of dis-

ease and chemotherapy protocols (R2 = 0.96; p < 0.05), cor-

responding to a high level of predictive. The calculation of the 

interest component of effective model proved reliable factors 

significant contribution of sex and stage of disease, and de-

pending on the method chosen and the last chemotherapy 

treatment, prediction of BMD at the patients with CLL.

The prescription of Calcium-D
3
 Nycomed for 4 months at 

a dose of 1000 mg per day for women did not give any results 

in significant changes in BMD. Analyzing the state of BT LS 

at the men after treatment Calcium-D
3
 Nycomed marked 

increase in BMD was significantly in all areas studied, ex-

cept vertebra L2. The ratio of the detected BMD due to its 

the same age, expressed as a percentage, was significantly in-

creased in the vertebrae L1 and L3 and the total areas L1-L2, 

L1-L3, L1-L4, L2-L3, L3-L4. In absolute terms was signifi-

cant growth in all areas of study except L3-L4.

The prescription of the drug Ostalon for women with CLL 

has led to the increase of BMD statistically reliable data in 

L3, L1-L3, L1-L4 (at 5.4 %), L2-L3. Significant increase in 

the correlation between BMD diagnosed with due at a young 

age as a percentage observed in L3 and the total areas of the 

L1-L2, L1-L3, L1-L4, L2-L3. In absolute terms, it is statis-

tically increased in areas of total L1-L3, L3-L4. The content 

of minerals has grown significantly in L2 and the total area of 

L1-L4 (8.5 %).

There was observed a significant increase in BMD LS at 

the women after therapy Bivalos and statistical reliability in 

all vertebrae. Significant increase in the correlation between 

BMD detected due to the young age as a percentage and in 

absolute terms the whole strength of LS. The same pattern 

was observed in relation to the value of BMD detected due to 

the same age. The content of minerals in BT was significant-

ly increased after treatment  Bivalos throughout the study ar-

ea (total area at L1-L4 18.5 %), with the exception of verte-

bra L4. As for the geometric characteristics of LS — height, 

width and area of the vertebrae, changing these parameters 

were not statistically significant.

The index, which reflects the ratio of the width of the con-

tent of minerals vertebrae was significantly increased by ver-

tebrae L1, L2, L3 and summary sections L1-L2, L1-L3, L1-

L4 (13.5 %).

In assessing of the impact on EORTC QLQ-C30 there 

was revealed a significant increase in the basic indicators of 

women who received treatment programs correction ВT, 

comparing with groups of men.

Conclusion. Structural and functional state of BT at 

the patients with CLL is characterized by a decrease in the 

strength of the main characteristics of BT mineral content 

and BMD decrease. Reduced BMD in osteopenic and os-

teoporotic form changes require the development of ade-

quate methods of medical treatment at different stages of the 

disease. Treatment with the drug program Calcium-D
3
 Ny-

comed, drug Ostalon and drug Bivalos can be implement-

ed in practice treatment of osteopenic syndrome at the pa-

tients with CLL.

ZAZDRAVNOV A.
Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine

Duality of Genesis of Osteopenic 
Syndrome in Patients with Central Form 
of Ankylosing Spondylitis Complicated by 
Gastroesophageal Refl ux

Introduction. Ankylosing spondylitis (AS) is a fre-

quent (0.2–2 % in the population) rheumatic disease 

with systemic extraarticular manifestations. The main 

clinical form of the AS is the central form. Patients with 

central form of AS suffered by disorders in the cervical 

and thoracic spine. These changes negatively affect the 

localization and the function of the neck and chest cavi-

ty, including the esophagus. It was found (on the basis of 

own previous studies) the clinical and endoscopic signs 

of gastroesophageal reflux (GER) were present in 3/4 

patients with central form of the AS. Another frequent 

systemic manifestation of AS is osteopenic syndrome 

(OPS). OPS observed in 77–85 % of patients with AS. 

These disorders (GER and OPS) contribute to the pro-

gression of functional impairment and disability in pa-

tients with AS.

Aim. To investigate the mechanisms of formation of 

OPS in patients with central form of AS complicated by 

GER.
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Materials and methods. 31 patients with AS compli-

cated by GER were examined (main group). GER man-

ifests a few years after the debut of the AS in all patients. 

Proton pump inhibitors (PPI) used to treat GER in the 

patients of main group. 20 patients with AS without GER 

have formed comparison group. Bone mineral density 

was studied by ultrasound densitometer Ahilles Express. 

Statistical analysis was performed by parametric statis-

tics. Reliability of differences was assessed by Student t-

test. The relations between the qualitative attributes were 

investigated by calculating of the coefficient of associa-

tion Yule — Q.

Results and discussion. OPS was detected in 25 

(80.6 %) patients of the main group and in 14 (70.0 %) 

persons of the comparison group. Reliable differences 

in frequency of OPS between patients from main group 

and patients from comparison group have not been re-

vealed. On the second stage of the study the main group 

of patients was divided into two subgroups (A and B) 

depending on the duration of PPI therapy. 20 patients 

received PPI less than 3 years (mean duration of us-

ing — 1.1 ± 0.6 years) were included in subgroup A. 11 

patients received PPI more than 3 years (mean dura-

tion reception 4.1 ± 1.0 years) and they formed sub-

group B. OPS was detected in 17 (85.0 %) patients 

from subgroups A and in 8 (72.7 %) patients from sub-

group B. Index Z in patients of the subgroup A was 

–0.610 ± 0.088, index Z in patients of the subgroup B 

was –0.850 ± 0.113. Reliable differences in the index Z 

between the two groups of examined patients were ab-

sent (p > 0.05). However, the index T in the subgroup B 

(–2.700 ± 0.205) was significantly (t = 4.080, p < 0.001) 

lower than in the subgroup A (–1.720 ± 0.120). Analy-

sis of relations between the prolonged use of PPI in pa-

tients with AS complicated by GER, on the one hand, 

and OPS, on the other hand, revealed medium strength 

association (Q = +0.360, p < 0.05).

Conclusion. Prolonged use of PPI in the treatment 

of GERD in patients with central form of AS enhances 

the expressivity of OPS. In my opinion, this situation is 

a result of occurrence of the calcium malabsorption phe-

nomenon in hypoacid conditions. Thus, doctor should 

prescribe an additional antiosteoporotic drugs in the 

treatment of GER by PPI in patients with AS. 

ZHULKEVYCH I., UGLYAR T.
Ternopil State Medical University named after 
I.Ya. Gorbachevsky, Ternopil, Ukraine

Fractal Analysis of the Bone Tissue Status 
in Patients with Non-Hodgkin Lymphoma

Introduction. The change in mineral bone tissue (BT) 

density in patients with solid tumors, acute and chronic 

leukemias is a known fact. However, very few studies are 

devoted to monitoring the dynamics of mineral density 

changes of BT in patients with non-Hodgkin lymphoma 

(NHL). According to research rare mineral density BT 

changes are observed in 30–35 % of patients, and the av-

erage age of patients is over 60 years.

Aim of the research is to explore the dynamic changes 

of BT in patients undergoing NHL chemotherapy stage 

of treatment using the method of virtual bone biopsy.

Materials and methods. The analysis of changes of 

mineral density by direct measurement of BT density (in 

Haunsfild units) in trabecular parts of vertebrae of tho-

racic and lumbar spine on computer axial tomograms at 

stages of diagnosis and after chemotherapy (4–6 courses 

of chemotherapy CHOP protocol) treatment. In order to 

standardize and stabilize images of trabecular vertebrae 

we used universal digital filter — «Mexican hat» wave-

let. Densitometry of trabecular vertebrae layer in thorac-

ic and lumbar spine was performed in the applications 

of mathematical analysis of medical images  DICOM — 

ClearCanvas Workstation and ImageJ with the BoneJ 

extension, freely distributed by the National Institute of 

Health (USA). Fractal dimension was observed by map-

counting and box-counting algorithms.

Number of the patients was 30. 11 men and 19 wom-

en were among them. Average age was 64.51 ± 2.84 

years. The diagnosis was established by the NHL world 

(NCCN,  ESMO) and national criteria for the diagnosis 

of compulsory morphological and immunohistochemical 

verification. In all patients there was B-macrocell, CD20 

positive lymphoma.

Results. Based on the analysis of axial slices BT scans 

and measurements of vertebral trabecular density of tho-

racic and lumbar spine in the above terms we found neg-

ative trend changes in patients’ BT. Changes in density 

of BT at diagnosis of disease stage were seen in a decrease 

in trabecular density of the vertebrae in 7 (63.6 %) men 

and 16 (84.2 %) women. Registered changes were mostly 

found in women and the depth decrease of vertebral BT 

density in women was significantly higher than in men. 

After completing chemotherapy in all patients there was 

further decline in the density of BT, but the rate of de-

crease was detected in different gender groups. Densi-

tometric and fractal analysis (according to map-count-

ing and box-counting algorithms) of the state of vertebral 

trabecular BT showed direct positive and reliable con-

nection between the above parameters.

Conclusions. 1. The reduce of vertebral BT density 

of thoracic and lumbar spine of patients with NHL re-

quires monitoring BT at all stages of the management 

of patients with NHL. 2. The reduce of density of tra-

becular vertebrae in patients with NHL occurs at dif-

ferent rates for men and women at chemotherapy treat-

ment stage. 3. There is a direct and reliable connection 

between densitometric characteristics and fractal dimen-

sions (according to map-counting and box-counting al-

gorithms) of state of trabecular vertebrae in patients with 

NHL. 4. The perspective for further research is to iden-

tify the causes of changes in BT density in patients with 

NHL and the main factors that lead to it, as well as in-

clusion of the modifiers of BT into the maintenance and 

correction therapy.
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ZHULKEVYCH I., YAVORSKA YU., UGLYAR T.
Ternopil State Medical University named after 
I.Ya. Gorbachevsky, Ternopil, Ukraine

Virtual Computer-Based Biopsy as a Non-
Invasive Method for Diagnostics and 
Monitoring of Bone Tissue Status

Introduction. The evaluation of bone tissue (BT) status in-

cluding its histomorphometric parameters requires invasive 

sampling which is traumatic, and therefore there is a need for 

non-invasive methods providing information on trabecular and 

cortical bone status.

Aim of study. To create a non-invasive technique for histo-

morphometric evaluation of thoracic and lumbar BT status of 

trabecular and cortical bone at the mesoscopic level for clinical 

use in oncology and osteology practice.

Materials and methods. The current method is based on 

estimating the dynamics of densitometric, lineal and spatial 

characteristics on axial sections obtained by multislice com-

puted tomography (CT) which is routinely used in oncolo-

gy practice. The standardization and stabilization of the ob-

tained trabecular bone image was achieved by using Mexican 

Hat wavelet filtering. Densitometry in trabecular and lum-

bar vertebrae was performed using medical imaging analy-

sis software — Clear Canvas Worskstation and ImageJ with 

BoneJ application which is a freeware program developed at 

the National Institute of Health (USA).

Results. We evaluated the following parameters by 

means of axial CT scans and specialized software: bone sur-

face (BS), bone volume fraction (BV/TV), structure mod-

el index (SMI), fractal dimension (box- and map-counting 

algorithms), trabecular thickness and separation (Tb.Th., 

Tb.Sp.), topological characteristics (Connectivity, Euler 

characteristic) and textural parameters of trabecular bone.

According to our algorithm based on the recommenda-

tions of Standardized nomenclature of histomorphometric 

parameters from the American Society of Bone and Miner-

al Research, we assessed BT status, the degree of trabecular 

and cortical vertebral bone changes in patients with Hodg-

kin (HL) and non-Hodgkin lymphoma (NHL) at the pre-

sentation of the disease and after the chemo and radiation 

therapy and during the follow-up examinations.

Conclusion. We have developed a non-invasive technique 

for early detection and effective monitoring of vertebral BT 

status, which includes densitometric and histomorphomet-

ric assessment after chemo and radiation therapy in HL and 

NHL patients and allows creating valid approaches to timely 

differential implementation of structural and functional tho-

racic and lumbar vertebral BT modifiers in supportive thera-

py at all stages of specialized me dical care.

ZYMA A., KINCHAYA-POLISHCHUK T., DEMYAN Y., ZOTYA A.
Institute of Orthopedics and Traumatology, National 
Academy of Medical Sciences, Kiev, Ukraine

Effi  cacy of Pamidronate Therapy 
Treatment in Patients with Osteogenesis 
Imperfecta

Introduction. Nowadays, orthopedic scientific achieve-

ment in the treatment of osteogenesis imperfecta (OI) is not 

limited to surgery, but also have in their arsenal modern me-

dical therapy, which involves the use of drugs pamidronic  acid 

(DPA) to correct structural and functional state of bone tis-

sue (SFSBT). However, the treatment of these patients with 

drugs of pamidronic acid, will remain as unsolved issue regar-

ding schemes, doses, combination with other antiosteoporo-

tic drugs, the number of cycles of administration depending on 

the type of OI and extent of damage of SFSBT.

The aim of the study. To improve the results of orthopedic 

treatment in patients with OI by applying antiosteoporotic ther-

apy that includes DPA.

Materials and methods. Orthopaedic treatment was con-

ducted in 21 patients with OI, among them 13 — males and 8 — 

female. The mean age of patients was 9.4 ± 0.6. Distribution by 

type of OI (Sillence D., 1982), I — 10, III — 11. Antiosteoporot-

ic therapy using the DPA, as an independent method was used 

in 10 patients and in the other 11 patients it was used along with 

the surgery. All patients received basic therapy of calcium sup-

plements and active forms of vitamin D. DPA used in cycles, 

at a dose of 0.5–1.0 mg/kg for one cycle controlled by serum 

Ca level. Pharmacological preparation included 3–4 cycles sep-

arated by three month intervals. In type I of OI (level b-Cross-

Laps of 0.500 to 1.5 ng/ml, Z-score from –2.5 to –3.5) DPA 

was used in a dose of 0.5 mg/kg weight per cycle; in severe, with 

type III OI (b-CrossLaps from 1.5 to 3.5 ng/ml, Z-score of –3.5 

and below) — in a dose of 1 mg/kg body weight per cycle. The 

effectiveness of treatment was assessed by the level of b-Cross-

Laps after 6 months and Z-score criterion of lumbar spine after 

a year of treatment.

Results. Clinically evaluated the results of 21 patients, 

paraclinically: Z-score — in 18 patients, b-CrossLaps in 21 pa-

tients. There was reduction of pain intensity in all patients af-

ter treatment. 18 patients (86 %) — no repeated pathological 

fractures; only 3 patients (14 %) during treatment had repeated 

pathological fractures — two fractured femur and one — tibia. 

Before treatment, 13 patients went independently, 8 lost this 

feature. Among the subgroup of operated 11 patients moved 

alone 4 (36 %), the other 7 (64 %) did not move. After a year 

of treatment alone 8 patients (72 %) moved alone; after 1.5 

years — 9 (82 %) patients. In one patient among subgroup with 

nonoperative treatment who did not move after a year of the 

DPA therapy restored the function of walking. Observation 

period — 2–3 years after treatment. 

In the overall group of patients there was noted increased Z-

score by 1.13 (27 %), p = 0.022 and b-CrossLaps decreased by 

0.46 (37 %), p = 0.021; in a subgroup of patients undergoing 

surgery — increased Z-score by 1.23, p = 0.05 and b-CrossLaps 

decreased by 0.26 ng/ml, p = 0.134; in the subgroup with non-

operative treatment — increased Z-score to 1.01, p = 0.2 and 

 b-CrossLaps decreased by 0.67, p = 0.05, indicating significant 

effectiveness of the proposed treatment.

Conclusion. The technique of complex treatment of ortho-

pedic manifestations of OI, which includes drug therapy using 

the DPA as an independent method or in combination with 

surgical methods are appropriate and effective as evidenced by 

the positive dynamics of clinical and paraclinical parameters, 

regain patients gait function and support. 
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http://www.neuro.org.my

http://congress.eular.org

http://www.embo-embl-symposia.org/symposia/2015/EES15-03/index.html

26th Annual Scientific Meeting of Malaysian Society of Neurosciences (MSN 2015), 
5–7 June 2015, Ipoh, Malaysia

EULAR (the European league against rheumatism) 2015, 10–13 June 2015, Rome, Italy

Mechanisms of  Neurodegeneration 2015, 14–17 June 2015, Heidelberg, Germany
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http://www.iccbh.org

1st Congress of the European Academy of Neurology (EAN), 20–23 June 2015, Berlin, Germany

4th International Conference on Interventional Pain Medicine & Neuromodulation, 
18–19 June 2015, Torun, Poland

7th International Conference on Children’s Bone Health, 27–30 June 2015, Salzburg, Austria
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Falls Prevention and Management in Older People, 9 July 2015, London, United Kingdom

4th World Psoriasis & Psoriatic Arthritis Conference 2015, 8–11 July 2015, Stockholm, 
Sweden

ASEAN Neuroscience 2015, 30–31 July 2015, Singapore, Singapore
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Rheumatology & Aging Conference 2015, Cambridge, United Kingdom, 
26th August — 29th August 2015

EORS 2015 (European Orthopaedic Research Society), 2–4 September 2015, Bristol, 
United Kingdom

28th European College of Neuropsychopharmacology Congress, 
29 August — 1 September 2015, Amsterdam, Netherlands
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The 9th Congress of the European Pain Foundation, EFIC® (EFIC® 2015), 2–5 September 2015, 
Vienna, Austria

4th FFN (Fragility Fracture Network) Global Congress 2015, 3–5 September 2015, Rotterdam, 
Netherlands

17th Asia Pacific League of Associations for Rheumatology Congress, 6–9 September 2015, 
Chennai, India
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http://www.sicot.org/?id_page=47

http://www.healthcareconferencesuk.co.uk/non-medical-prescribing-pain-conference

Rheumatology & Aging Conference 2015, 8–11 September 2015, Cambridge, United Kingdom

EUGMS (European Union Geriatric Medicine Society) congress, 16–18 September 2015, Oslo, 
Norway

36th SICOT Orthopaedic World Congress, 20–22 September 2015, Guangzhou, China

Non-Medical Prescribing for Pain, 22 September 2015, London, United Kingdom
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www.osteoporoza.pl

www.cecon2015.org

http://www.asbmr-igd.com/Home.aspx

6th Central European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis, 25–26 September 2015, 
Krakow, Poland

5th Central European Congress on Obesity, 1–3 October 2015, Budapest, Hungary

The ASBMR (American Society for Bone and Mineral Research) 2015 annual meeting, 
9–12 October 2015, Seattle, WA
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22nd World Congress of Neurology, 31 October — 5 November 2015, Santiago, Chile

2015 American College of Rheumatology Annual Meeting, 6–11 November 2015, 
San Francisco, United States

IOF Regionals 3rd Middle East and Africa Osteoporosis Meeting, 5–7 December 2015, Abu 
Dhabi, United Arab Emirates
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