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Злокачественные опухоли во всем мире наносят ог-

ромный медико-социальный и экономический урон 

государствам, являются одной из главных причин 

смерти людей во всех странах [9, 24]. Отмечается уве-

личение численности больных раком не только в горо-

дах, но и в сельских регионах, чего не наблюдалось ра-

нее. По прогнозам к 2030 году на планете от рака бу-

дет регистрироваться 11–12 млн смертей за год [26].

У каждого второго больного раком в виде остеопо-

роза и метастазов вовлекаются в патологический про-

цесс кости [29]. Механизмы, лежащие в основе пора-

жения костной ткани при раке разных локализаций, 

весьма сложные и являются результатом тонких взаи-

модействий опухоли и кости. Остеопороз у больных со 

злокачественными опухолями нередко формируется 

вследствие возникающих в организме нарушений по-

ловых и кальцийрегулирующих гормонов, чаще в слу-

чаях рака простаты, матки, яичников и молочной же-

лезы [8]. При раке легкого происходят изменения ми-

неральной плотности кости, а распространенность 

остеопоротических переломов позвонков, по данным 

клинико-секционных исследований, составляет 30–

40 % от числа таких пациентов [5].

При онкологических процессах наблюдаются нару-

шения кальциевого обмена с гиперпродукцией остео-

кальцина [37]. Необходимо отметить, что у боль-

ных раком гипокальциемия считается прогностиче-

ским фактором наличия костных метастазов [3]. По-

ниженное содержание в крови магния при опухолях 

может усиливать всасывание кальция, а высокий уро-

вень фосфора активирует этот процесс. В норме вса-

сывание фосфора угнетает фермент щелочная фос-

ДУМАНСКИЙ Ю.В.1,  СТОЛЯРОВА О.Ю.2, СИНЯЧЕНКО О.В.1, ЕГУДИНА Е.Д.3

1Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, г. Красный Лиман
2Национальный институт рака, г. Киев
3Государственная медицинская академия, г. Днепропетровск

КОСТНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ И ОСТЕОПОРОЗ 
В ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

УДК 616-006.6+616.71-007-716.1/.4-074 

Резюме. Представлены обзор современной литературы и собственные данные резуль-
татов исследования, в которых показано существование тесной связи злокачественных 
опухолей с нарушениями костного метаболизма, что проявляется увеличением синтеза 
остеопонтина и остеокальцина, активацией щелочной фосфатазы, дисбалансом остеоас-
социированных макро- (кальций, магний, фосфор) и микроэлементов (кобальт, марганец, 
медь, стронций, хром, цинк и др.), участвующих в патогенетических построениях рака и 
остеопороза, который может осложняться у таких больных переломами костей. Измене-
ния костного метаболизма усугубляются проводимой химио- и лучевой терапией рака, а 
существовавшие сведения по онкоиндуцированному действию бисфосфонатов, широко 
применяемых в лечении остеопороза, в настоящее время поставлены под сомнение. Пере-
численные данные диктуют необходимость разработки медицинской технологии проти-
воопухолевой терапии, обладающей протекторным действием в отношении метаболизма 
кости, а также создания антиостеопоротического лечения, одновременно направленного 
на опухолевый процесс.
Ключевые слова: кость, метаболизм, остеопороз, онкология.
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фатаза, а магний является естественным антагони-

стом кальция и играет существенную роль в метабо-

лизме костной ткани. Избыток магния влечет за со-

бой стимуляцию остеокластов и нарушения структур-

но-функционального состояния кости, может прояв-

ляться гиперкальциемией, что наблюдается при мета-

стазах в кость, уменьшением количества остеокластов, 

а выявленная гипокальциемия сопровождается разви-

тием остеодефицита в виде остеопении/остеопороза. 

W. Wulaningsih et al. [38] было показано, что высокий 

уровень фосфатемии является фактором риска разви-

тия рака легкого.

У онкологических больных имеет место дисбаланс 

показателей остеоассоциированных микроэлемен-

тов (железа, кобальта, марганца, меди, хрома, цинка) 

в крови [10, 13]. В свою очередь, характер течения ра-

ка во многом зависит от уровня в организме этих ве-

ществ [14]. Необходимо отметить, что к онкопротек-

торным микроэлементам относятся медь [11] и цинк 

[17, 18], а к раковоиндуцирующим — кобальт и хром 

[27, 35]. В эксперименте на мышах показано, что ток-

сические концентрации марганца значительно умень-

шают ядерный синтез дезоксирибонуклеиновой ки-

слоты в клетках, а антагонистом в этом процессе вы-

ступает цинк, которому присуща роль кофактора в ка-

талитических механизмах полимеризации этой кисло-

ты [12].

У больных раком легкого C. Ostheimer et al. [25] при-

дают особое значение остеопонтину (сиалопротеи-

ну) — гликопротеину, богатому аспарагиновой и глу-

таминовой кислотами, провоспалительному цитоки-

ну, относящемуся к классу матриксно-клеточных бел-

ков, который участвует в процессах реконструкции 

костной ткани [40] и определяет развитие остеопоро-

за [16]. Остеопонтин, как один их основных продук-

тов синтетической функции активных остеобластов, 

вовлечен в связывание остеокластов на поверхности 

кости, стимулируя синтез интерлейкина-17, который 

обладает прогностической значимостью в отноше-

нии стадии опухоли и темпов метастазирования [20]. 

N.B. Bauer et al. [2] в эксперименте на крысах с моде-

лью опухоли показали, что на первых этапах форми-

рования остеопороза в крови возрастает содержание 

остеокальцина, тогда как более поздние стадии пато-

логического процесса в кости сопровождаются увели-

чением концентрации остеопонтина. Следует подчер-

кнуть, что рак легкого закономерно протекает с повы-

шенным уровнем в крови остеопонтина [28]. Как счи-

тают C.G. Kang et al. [15] и Y. Li et al. [19], содержание в 

крови этого гликопротеина прямо ассоциируется с на-

личием у таких больных метастазов. Вместе с тем, как 

полагают X.L. Zou et al. [42], роль остеопонтина в раз-

витии немелкоклеточного рака легкого и остеопороза 

при нем остается спорной.

Наши данные по изучению уровней остеопонтина 

и других маркеров костного метаболизма у больных 

раком легкого нашли свое отражение в табл. 1. Было 

установлено, что рак легкого протекает с выраженны-

ми нарушениями костного метаболизма, которые со-

провождаются увеличением в крови уровней фосфора, 

остеокальцина, остеопонтина, лития, свинца, строн-

ция, щелочной фосфатазы и кобальта на фоне умень-

шения кальция, магния и марганца, что соответствен-

но наблюдается у 100, 78, 75, 66, 47, 44, 31, 3, 100, 100 

и 6 % от числа больных, связано с морфологическим 

вариантом (кобальт) и стадией заболевания (кальций, 

магний, марганец, стронций), развитием остеопоро-

за (остеопонтин, остеокальцин, щелочная фосфатаза, 

Показатели

Группы обследованных

Здоровые
Больные без метастазов

без остеопороза с остеопорозом

Остеопонтин, нг/мл 22,0 ± 0,86* 35,40 ± 1,26 44,90 ± 1,45**

Остеокальцин, нг/мл 5,3 ± 0,4* 12,10 ± 0,97 15,70 ± 0,88**

Щелочная фосфатаза, Е/л 90,00 ± 5,25* 108,10 ± 9,31 135,00 ± 9,53**

Ca (кальций), мг/л 100,00 ± 0,57* 54,50 ± 1,57 53,00 ± 2,07

Co (кобальт), мкг/л 6,6 ± 0,4* 8,10 ± 0,15 8,40 ± 0,14

Cu (медь), мкг/л 1,00 ± 0,03 1,00 ± 0,03 1,00 ± 0,04

Fe (железо), мг/л 439,90 ± 3,45 438,10 ± 38,25 353,80 ± 22,43

Li (литий), мкг/л 2,30 ± 0,04* 3,80 ± 0,42 4,20 ± 0,44

Mg (магний), мг/л 412,20 ± 5,79* 35,90 ± 0,38 35,90 ± 0,55

Mn (марганец), мкг/л 18,40 ± 2,18* 12,50 ± 0,73 12,70 ± 0,99

P (фосфор), мг/л 27,80 ± 0,37* 396,60 ± 3,11 400,5 ± 4,5

Pb (свинец), мкг/л 39,50 ± 2,58* 62,00 ± 6,77 66,80 ± 6,67

Sr (стронций), мкг/л 32,40 ± 1,54* 41,90 ± 3,01 59,10 ± 5,15**

Zn (цинк), мг/л 6,10 ± 0,11 6,70 ± 0,22 5,90 ± 0,23**

Таблица 1. Маркеры костного метаболизма у здоровых людей и больных раком легкого (M ± m)

Примечания: * — различия между аналогичными показателями у здоровых и всех больных раком легкого 
статистически достоверны, ** — различия между аналогичными показателями у больных раком легкого 

без остеопороза и с таковым статистически достоверны (p < 0,05).
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стронций, цинк), который чаще наблюдается у жен-

щин и отмечается у каждого второго пациента, причем 

остеоденситометрический Т-показатель зависит от 

возраста больных, прямо коррелирует со значениями 

уровней остеопонтина и остеокальцина, а обратно — 

с концентрацией цинкемии. Обобщенные данные по 

взаимосвязям опухоли и остеопороза нашли свое от-

ражение на рис. 1.

Химио- и лучевая терапия злокачественных опухо-

лей нередко индуцирует развитие остеопороза [29] пу-

тем воздействия на функционирование остеобластов 

[6]. У 15–20 % от числа больных раком легкого, полу-

чавших радиационную терапию, в среднем спустя 1,5 

года после начала лучевого воздействия на грудную 

клетку возникли остеопоротические переломы ребер 

[34]. Y.B. Cihan et al. [7] в эксперименте на крысах ли-

нии Sprague — Dawley показали, что радиационное об-

лучение сопровождается дисбалансом уровней в ор-

ганизме остеоассоциированных макро- и микроэле-

ментов. Как считают S. Siva et al. [31], требуется совер-

шенствование индивидуальной медицинской техно-

логии лучевой терапии рака легкого, направленной на 

уменьшение числа костных осложнений. Вместе с тем 

при раке надежных биомаркеров, позволяющих про-

гнозировать эффективность химиотерапии и на этом 

фоне развитие остеопороза, не существует [36, 41].

Для лечения первичного остеопороза более 40 лет 

в мировой практике используются бисфосфонаты — 

ингибиторы активности фарнезилпирофосфатсинте-

тазы, регулирующие деятельность остеокластов [39]. 

В эксперименте на культуре раковых клеточных ли-

ний HER1 (E746-A750), MB231 и SW620 было пока-

зано, что совместно с активацией семейства тирозин-

киназ бисфосфонаты in vitro угнетают рецепцию эпи-

дермального фактора роста, тем самым уменьшая жиз-

неспособность опухолевых клеток [32].

Необходимо отметить, что применение бисфосфо-

натов является фактором риска развития у людей рака 

пищевода (реже — злокачественных опухолей легкого, 

молочной железы, печени, толстой кишки и простаты) 

[1], хотя некоторые онкологи эти сведения и ранее ста-

вили под сомнение [33, 36], а крупномасштабные спе-

циальные исследования полностью опровергли дан-

ные по онкоиндуцированному действию бисфосфона-

тов в отношении рака пищевода [23, 30].

Существует мнение, что польза от применения бис-

фосфонатов для лечения остеопороза и профилакти-

ки жизнеопасных переломов костей у онкологиче-

ских больных значительно превосходит риск костных 

осложнений такой терапии [4, 21]. Более того, бис-

фосфонаты широко применяют у пациентов с мета-

стазами в кости и с плазмоцитомой [39]. Кстати, ред-

кие случаи формирования рака пищевода касались ис-

пользования у людей с остеопорозом бисфосфонатов 

первого (этидронат) и второго (алендронат, памидро-

нат) поколений, тогда как препараты третьего поко-

ления (золедронат, ризедронат), обладая определен-

ным цитостатическим действием, начали применять-

ся именно у пациентов с некоторыми формами эзофа-

геального рака [22].

Таким образом, существует тесная связь злокачест-

венных опухолей с нарушениями костного метаболиз-

ма, что проявляется увеличением синтеза остеопон-

тина и остеокальцина, дисбалансом остеоассоцииро-

ванных макро- (кальций, магний, фосфор) и микро-

элементов (кобальт, марганец, медь, стронций, хром, 

цинк и др.), участвующих в патогенетических постро-

ениях рака и остеопороза, который даже может ослож-

Рисунок 1. Взаимосвязи опухоли с остеопорозом
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няться у таких больных переломами костей. Измене-

ния костного метаболизма могут усугубляться про-

водимой химио- и лучевой терапией рака, а сущест-

вовавшие сведения по онкоиндуцированному дейст-

вию бисфосфонатов, широко применяемых в лечении 

остеопороза, в настоящее время поставлены под сом-

нение. Представленные данные диктуют необходи-

мость разработки медицинской технологии противо-

опухолевой терапии, обладающей протекторным дей-

ствием в отношении метаболизма кости, а также со-

здания антиостеопоротического лечения, одновре-

менно направленного на опухолевый процесс.  
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Кістковий метаболізм і остеопороз 
в онкологічній практиці

Резюме. Подано огляд сучасної літератури та власні 

результати дослідження, в яких показано існування тісно-

го зв’язку злоякісних пухлин із порушеннями кісткового 

метаболізму, що виявляється збільшенням синтезу остео-

понтину та остеокальцину, активацією лужної фосфата-

зи, дисбалансом остеоасоційованих макро- (кальцій, маг-

ній, фосфор) й мікроелементів (кобальт, марганець, мідь, 

стронцій, хром, цинк тощо), що беруть участь у патогене-

тичних побудовах раку та остеопорозу, який навіть може 

ускладнюватися в таких хворих переломами кісток. Змі-

ни кісткового метаболізму посилюються хіміо- та проме-

невою терапією раку, що проводиться, а існуючі відомос-

ті щодо онкоіндукованої дії бісфосфонатів, широко вжи-

ваних у лікуванні остеопорозу, нині поставлено під сум-

нів. Перераховані дані диктують необхідність розробки 

медичної технології протипухлинної терапії, що має про-

текторну дію стосовно метаболізму кістки, а також ство-

рення антиостеопоротичного лікування, одночасно спря-

мованого на пухлинний процес.

Ключові слова: кістка, метаболізм, остеопороз, онко-

логія.
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Bone Metabolism and Osteoporosis 
in Oncological Practice

Summary. A review of the current literature and our own 

researches data are presented. They are demonstrated the exis-

tence of close connection between malignant tumors and bone 

metabolism disorders. It manifests by an increase in the syn-

thesis of osteopontin and osteocalcin, the activation of alkaline 

phosphatase, imbalance of osteoassociated macro- (calcium, 

magnesium, phosphorus) and microelements (cobalt, manga-

nese, copper, strontium, chromium, zinc, etc), which involved 

in the pathogenetic constructions of cancer and osteoporosis. 

The latter can be complicated with bone fractures in these pa-

tients. Changes in bone metabolism are aggravated by ongoing 

chemo- and radiation therapy of cancer, and existing informa-

tion about oncoinduced action of bisphosphonates, which are 

widely used in the treatment of osteoporosis, is now called in-

to question. These data necessitate the development of anti-

cancer therapy medical technology, which has protective ef-

fect toward bone metabolism, as well as the creation of anti-

osteoporotic treatment, simultaneously directed to the tumor 

process.

Key words: bone, metabolism, osteoporosis, oncology.
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НЕЙРОПАТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ БОЛЮ 
В ПАЦІЄНТІВ РІЗНОГО ВІКУ З ОСТЕОАРТРОЗОМ 
КОЛІННИХ СУГЛОБІВ 

Резюме. Механізми виникнення больового синдрому в пацієнтів з остеоартрозом за-
лишаються маловивченими. Останні дані свідчать, що, окрім ноцицептивного механіз-
му, у хворих на остеоартроз можуть спостерігатися ознаки центральної сенситизації та 
нейропатичний компонент болю. Метою дослідження було оцінити кількісні та якісні 
характеристики больового синдрому й визначити частоту ймовірного нейропатично-
го компонента болю в пацієнтів різного віку з первинним остеоартрозом (ОА) колінних 
суглобів за допомогою скринінгових опитувальників, виявити найбільш специфічні оз-
наки та симптоми нейропатичного болю (НБ) у даної категорії хворих. Матеріали та 
методи. Обстежено 37 пацієнтів жіночої статі віком від 47 до 85 років з клініко-рентге-
нологічними проявами первинного ОА колінних суглобів (II–III ст. за Kellgren-Lawrence, 
1957) та тривалістю больового синдрому понад 1 міс. Пацієнти згідно з геронтологічною 
класифікацією були розподілені на 3 вікові категорії: пацієнти середнього (47–59 років), 
літнього (60–74 роки) та старечого віку (75–89 років). Для виявлення нейропатичного 
компонента болю використовували скринінгові опитувальники (шкали) нейропатичного 
болю — painDETECT, LANSS, DN4. Додатково пацієнти заповнювали візуально-аналогову 
шкалу (ВАШ), опитувальник Мак-Гілла, WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities 
Osteoarthritis Index). Оцінку якості життя визначали за допомогою EuroQol-5D. Для стати-
стичної обробки результатів використовували регресійно-кореляційний аналіз, ANOVA, 
хі-квадрат (2). Статистично вірогідними результати вважали при р < 0,05. Результати. 
За даними опитувальника painDETECT у пацієнтів з ОА колінних суглобів (n = 37) малой-
мовірний нейропатичний біль зустрічався у 70,3 % (n = 26), можливий (невизначений) — 
у 24,3 % (n = 9), ймовірний НБ — у 5,4 % (n = 2). Згідно з даними шкали LANSS ймовірний 
НБ знайдено у 29,7 % обстежених (n = 11), малоймовірний — у 70,3 % (n = 26). За даними 
DN4 ймовірний НБ виявили у 35,1 % (n = 13), малоймовірний — у 64,9 % (n = 24). Вияв-
лено тісні кореляційні зв’язки між шкалами нейропатичного болю painDETECT i LANSS 
(r = 0,76; p < 0,001) та painDETECT і DN4 (r = 0,86; p < 0,001). За допомогою кореляційного 
аналізу встановлено помірні кореляційні зв’язки між показниками ВАШ та показниками 
всіх скринінгових опитувальників нейропатичного болю — painDETECT (r = 0,4; p < 0,05), 
LANSS (r = 0,4; p < 0,05), DN4 (r = 0,42; p < 0,05).
Ключові слова: остеоартроз колінних суглобів, нейропатичний компонент болю, централь-
на сенситизація, алодинія, скринінгові опитувальники, вербальні дескриптори.
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Вступ

Остеоартроз є однією з частих причин хронічно-

го болю в населення літнього віку в країнах Європи 

[15]. У західних країнах рентгенологічні ознаки ОА 

зустрічаються в більшості осіб віком понад 65 років 

і приблизно у 80 % обстежених віком понад 75 років. 

Близько 11 % осіб віком понад 60 років мають сим-

птоматичний ОА колінних суглобів [1]. Традицій-

но біль при остеоартрозі вважається ноцицептив-

ним, оскільки пов’язаний з локальним пошкоджен-

ням тканин і супутнім запаленням та є результатом 

стимуляції больо вих рецепторів [3, 11, 16]. Ноцицеп-

тивні подразники сприймаються С-волокнами, що 

містяться в усіх структурах суглоба, за винятком су-

глобового хряща [3]. Часто невідповідність між вира-

женістю рентгенологічних змін та інтенсивністю бо-

льового синдрому свідчить про наявність додатко-

вих факторів, що сприяють болю та не пов’язані з па-

тологією самих суглобів [14]. Більше того, у частини 

пацієнтів больовий синдром не зменшується й після 

оперативних втручань, таких як ендопротезування 

суглоба [25]. Останні дані свідчать, що біль у хворих 

з ОА може включати як ноцицептивні, так і нейро-

патичні механізми [2, 10, 11, 17, 18, 22]. Нейропатич-

ний біль є результатом пошко дження нервів чи дис-

функції соматосенсорної системи [16]. Захворюван-

ня, для яких характерним є розвиток нейропатичного 

болю, — діабетична нейропатія, радикулопатія, ком-

плексний регіональний больовий синдром, оперізую-

чий лишай тощо [2].

Оскільки субхондральна кістка іннервується, її 

патологія може бути причиною нейропатичного бо-

лю після деструкції хондральної структури на піз-

ніх стадіях ОА [17]. Джерелом нейропатичного бо-

лю можуть бути нервові волокна, ріст яких акти-

вується після по шкодження структур суглоба. Хоча 

пошко дження нервів не є характерним для розвит-

ку остеоартрозу, можливо причиною такого болю є 

субклінічне пошкодження нервових волокон, що ін-

нервують суглоби. Пошкодження нервових волокон, 

що іннервують уражені суглоби, не виключені зі спи-

ску потенційних причин болю при остеоартрозі. Дій-

сно, за допомогою моделювання експериментально-

го остео артрозу у тварин було показано, що реіннер-

вація пошкоджених тканин мала схожі особливості з 

моделями тварин з пошкодженими нервами, вклю-

чаючи патологічну морфологію та надлишок нейро-

пептидів, які беруть участь у передачі больової ін-

формації [10]. 

Коморбідні больові синдроми, психологічні факто-

ри і/або субклінічні нейропатії можуть додатково змі-

нювати центральний аналіз больових імпульсів та по-

силювати біль у пацієнтів з остеоартрозом [10]. Про-

те ці фактори часто залишаються нерозпізнаними, 

оскільки оцінка нейропатичного компонента не є ча-

стиною стандартного обстеження пацієнта з остеоар-

трозом. 

C. Roubille, J.P. Raynauld встановили, що наявність 

екструзій менісків у медіальному та латеральному ком-

партментах колінних суглобів, розриви менісків у ла-

теральному компартменті, пошкодження кісткового 

мозку в ділянці латерального плато великогомілкової 

кістки, які були виявлені за допомогою МРТ, вірогідно 

пов’язані з підвищенням результатів за painDETECT 

[21]. 

Усе більше даних літератури вказують на те, що 

оперативні втручання на колінних суглобах, зокре-

ма ендопротезування колінних суглобів, є предикто-

ром виникнення нейропатичного болю [19, 23, 24]. 

Перене сене оперативне втручання на колінних сугло-

бах (артроскопія, оперативне втручання на зв’язках, 

меніскектомія) вірогідно пов’язані з ймовірним ней-

ропатичним болем (ВШ = 6,86; 95% ДI = 1,78–26,43; 

p < 0,05). У таких пацієнтів вірогідно частіше спо-

стерігаються погіршення якості життя, порушення 

сну, вищі показники інтенсивності больового син-

дрому, скутості, обмеження щоденної активності за 

WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities 

Osteoarthritis Index) [23]. Персистуюючий біль з ней-

ропатичними ознаками був зареєстрований в 1 % об-

стежених після ендопротезування кульшових сугло-

бів та в 6 % пацієнтів після ендопротезування колін-

них суглобів [24]. 

Як і при інших хронічних больових синдромах, цен-

тральна сенситизація може посилювати больовий син-

дром при остеоартрозі внаслідок тривалої стимуляції 

ноцицепторів з наступною модифікацією центральних 

більтрансформуючих нейронів. У пацієнтів з остео-

артрозом та відбитим болем за допомогою функціо-

нального магнітно-резонансного дослідження виявле-

но підвищену активність періакведуктальної сірої ре-

човини порівняно з показниками контрольної групи, 

величина якої корелювала з симптомами нейропатич-

ного болю [7]. Велика кількість досліджень, що вико-

ристовували метод QST (Quantitive Sensory Testing), за 

допомогою якого можна оцінити ознаки центральної 

сенситизації в пацієнтів з остеоартрозом, виявили різ-

номанітні соматосенсорні аномалії (зниження поро-

гу больової чутливості до тиску, тактильну та темпе-

ратурну гіпестезію), які корелювали з наявністю ней-

ропатичного компонента болю та його інтенсивністю 

[10–12, 14, 22, 25]. 

Метою нашого дослідження було оцінити якісні 

та кількісні характеристики больового синдрому та 

визначити частоту ймовірного нейропатичного ком-

понента болю в пацієнтів з первинним остеоартрозом 

колінних суглобів різного віку за допомогою скринін-

гових опитувальників, виявити найбільш специфічні 

 ознаки та симптоми нейропатичного болю в даної ка-

тегорії хворих.

Матеріали й методи
У відділі клінічної фізіології та патології опор-

но-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології імені 

Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» обстежено 37 жі-

нок віком від 47 до 85 років з клініко-рентгеноло-

гічними проявами первинного ОА колінних сугло-

бів (II–III ст. за Kellgren-Lawrence, 1957) та триваліс-

тю больового синдрому понад 1 міс. Середній вік па-
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цієнтів становив 66,1 ± 1,5 року. Пацієнти із систем-

ними захворюваннями сполучної тканини, цукровим 

діабетом, гіпотиреозом, онкологічною патологією, 

гострим порушенням мозкового кровообігу в анам-

незі, декомпенсованими захворюваннями внутріш-

ніх органів, ендопротезуванням та іншим перенесе-

ним оперативним втручанням на колінних суглобах 

були виключені з дослідження. Демографічні, антро-

пометричні та клінічні показники пацієнтів подані в 

табл. 1.

Пацієнти згідно з геронтологічною класифікацією 

були розподілені на 3 вікові категорії: I група — па-

цієнти середнього віку (47–59 років), середній вік яких 

становив 58,0 ± 1,1 року (n = 18); II група — хворі літ-

нього віку (60–74 роки), середній вік — 71,3 ± 1,0 ро-

ку (n = 13); III група — особи старечого віку (75–89 ро-

ків), середній вік — 79,5 ± 1,6 року (n = 6).

Для виявлення нейропатичного компонента болю в 

пацієнтів з остеоартрозом колінних суглобів викори-

стовували скринінгові опитувальники (шкали) нейро-

патичного болю — painDETECT, LANSS, DN4. 

Алодинію оцінювали в пацієнтів за наявності не-

приємних больових відчуттів при погладжуванні не-

врологічним пензликом у ділянці передньої, передньо-

медіальної, перодньолатеральної поверхні колінного 

суглоба, а також у ділянці відбитого болю за його на-

явності. Гіпестезію — при нездатності віддиференцію-

вати дотик пензлика. Гіпер/гіпоалгезію — при відчут-

ті неприємного болю або нездатності віддиференцію-

вати гострий подразник у відповідь на легке поколю-

вання неврологічною голкою вищезазначених діля-

нок. Вербальні дескриптори та дані об’єктивного огля-

ду заносили до опитувальників виключно з однієї бо-

льової ділянки. При двосторонньому остеоартрозі па-

цієнт заповнював опитувальник для колінного сугло-

ба з більш вираженим больовим синдромом на момент 

госпіталізації. У пацієнтів з ОА колінних суглобів ма-

лоймовірний нейропатичний компонент болю визна-

чали, якщо результати опитування становили 0–12 

балів (з ймовірністю нейропатичного болю < 10 %), 

можливий (невизначений) — 13–18, ймовірний — 19–

38 балів (з імовірністю нейропатичного болю > 90 %) за 

даними painDETECT. За опитувальником LANSS імо-

вірний нейропатичний біль визначали при  12 балів, 

DN4 —  4 бали. 

Додатково пацієнти заповнювали опитувальник 

Мак-Гілла, що характеризує кількісні та якісні ха-

рактеристики больового синдрому, візуально-ана-

логову шкалу (ВАШ), WOMAC, визначали альго-

функціональний індекс Лекена. За шкалою WOMAC 

оцінювали такі клінічні параметри, як біль, скутість, 

обмеження щоденної активності в пацієнтів з осте-

оартрозом колінних суглобів. Пацієнтам проведе-

но рентгенологічне дослідження колінних суглобів у 

прямій та боковій проекціях і встановлено рентгено-

логічну стадію за класифікацією Kellgren-Lawrence. 

Оцінку якості життя визначали за допомогою опиту-

вальника EuroQol-5D. 

Для статистичної обробки результатів використову-

вали регресійно-кореляційний аналіз, ANOVA, хі-ква-

драт (2). Як статистично вірогідні результати визнача-

ли при р < 0,05.

Результати 
За даними опитувальника painDETECT, у пацієнтів 

з ОА колінних суглобів (n = 37) малоймовірний нейро-

патичний біль зустрічався у 70,3 % (n = 26), можливий 

(невизначений) — у 24,3 % (n = 9), ймовірний НБ — у 

5,4 % (n = 2). Згідно з даними шкали LANSS імовір-

ний НБ знайдено у 29,7 % обстежених (n = 11), мало-

ймовірний — у 70,3 % (n = 26). За даними DN4 ймовір-

ний НБ виявили у 35,1 % (n = 13), малоймовірний — у 

64,9 % хворих (n = 24).

При аналізі отриманих результатів з віком спо-

стерігали тенденцію до підвищення інтенсивності бо-

льового синдрому в пацієнтів з остеоартрозом колін-

них суглобів за даними ВАШ, а також зростання по-

казників скринінгових шкал нейропатичного болю — 

painDETECT, LANSS, DN4, проте ці зміни були не-

вірогідними (табл. 2).

Параметри Середні показники 
(M ± m)

Вік, роки 66,1 ± 1,5

Зріст, м 1,59 ± 0,01

Маса, кг 85,7 ± 2,7

Індекс маси тіла, ум.од. 34,1 ± 1,04

Візуальна аналогова шкала, бали 6,4 ± 0,4

Тривалість захворювання, роки 7,2 ± 1,3

WOMAC
p
, мм 46,0 ± 3,7

WOMAC
s
, мм 51,1 ± 5,4

WOMAC
d
, мм 54,3 ± 4,1

Таблиця 1. Антропометричні та клінічні характеристики 
обстежених пацієнтів з остеоартрозом колінних 

суглобів

Примітки: М — середнє арифметичне; m — стандартна 
похибка; тут і в табл. 2, 3: WOMAC

p
 — показник больового 

синдрому за шкалою WOMAC; WOMAC
s
 — показник 

скутості за шкалою WOMAC; WOMAC
d
 — показник 

щоденної активності за шкалою WOMAC.

Показники 47–59 років 60–74 роки 75–89 років

Маса, кг 89,6 ± 3,8 87,0 ± 4,7 71,2 ± 3,4

Зріст, м 1,61 ± 0,02 1,56 ± 0,02 1,56 ± 0,03

Індекс маси тіла, 
кг/м2 34,6 ± 1,6 35,7 ± 1,7 29,2 ± 1,2

Візуально-анало-
гова шкала, см 6,00 ± 0,53 6,20 ± 0,71 7,8 ± 1,0

РainDETECT, бали 7,7 ± 1,2 9,5 ± 1,9 9,7 ± 3,3

LANSS, бали 7,1 ± 1,5 7,5 ± 2,0 9,3 ± 3,4

DN4, бали 2,3 ± 0,4 2,8 ± 0,8 3,2 ± 1,1

WOMACp, мм 45,4 ± 6,1 44,7 ± 5,2 52,7 ± 2,7

WOMAC
s
, мм 48,1 ± 8,3 56,2 ± 8,3 47,3 ± 15,4

WOMAC
d
, мм 51,3 ± 6,1 56,2 ± 6,8 62,5 ± 8,1

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

колінних суглобів
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Виявлено тісні кореляційні зв’язки між шкалами 

нейропатичного болю painDETECT i LANSS (r = 0,76; 

p < 0,001) та painDETECT і DN4 (r = 0,86; p < 0,001) 

(рис. 1).

За допомогою кореляційного аналізу встановлено по-

мірні кореляційні зв’язки між показниками ВАШ та по-

казниками всіх скринінгових опитувальників нейропа-

тичного болю — painDETECT (r = 0,4; p < 0,05), LANSS 

(r = 0,4; p < 0,05), DN4 (r = 0,42; p < 0,05) (рис. 2).

Встановлено кореляційні зв’язки помірної вираже-

ності між показниками анкетування за painDETECT, 

DN4 й індексом дескрипторів та індексом рангів, ви-

рахуваних за опитувальником Мак-Гілла (p < 0,05).

Вірогідні помірні кореляційні зв’язки виявлено 

між показниками painDETECT, DN4 та показниками 

щоденної активності за WOMAC (r = 0,43 та r = 0,41; 

p < 0,05) (табл. 3). Показники стану здоров’я, визна-

чені за допомогою опитувальника EuroQol-5D, також 

корелювали з показниками painDETECT (r = 0,59; 

p < 0,01), проте не знайдено вірогідних кореляційних 

зв’язків з іншими шкалами нейропатичного болю — 

LANSS та DN4.

Не було встановлено вірогідного зв’язку між три-

валістю остеоартрозу колінних суглобів та інтенсив-

ністю больового синдрому (p = 0,72), а також між три-

валістю захворювання та результатами анкетуван-

ня за painDETECT (p = 0,82), LANSS (p = 0,62), DN4 

(p = 0,55). Також не було виявлено вірогідного зв’язку 

між показники альгофункціонального індексу Лекена 

та інтенсивністю больового синдрому, визначеною за 

ВАШ (р = 0,13), показниками скринінгових шкал ней-

ропатичного болю — painDETECT (р = 0,10), LANSS 

(р = 0,17), DN4 (p = 0,40) та показниками опитуваль-

ника Мак-Гілла (p = 0,22). Встановлені вірогідні силь-

ні кореляційні зв’язки між результатами анкетуван-

ня за альгофункціональним індексом Лекена та якіс-

тю життя пацієнтів з остеоартрозом колінних суглобів, 

Рисунок 1. Взаємозв’язок між показниками cкринінгових шкал невропатичного болю в пацієнтів з остеоартрозом 
колінних суглобів: а) painDETECT та LANSS; LANSS = 0,19 ± 0,86* painDETECT; r = 0,76; r2 = 0,6; p < 0,001; б) painDETECT та 

DN4; DN4 = –0,23 ± 0,33*  painDETECT; r = 0,85; r2 = 0,73; p < 0,001
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Рисунок 2. Взаємозв’язок між показниками скринінгових шкал нейропатичного болю painDETECT, LANSS, DN4 та 
показниками візуально-аналогової шкали: а) painDETECT та ВАШ; painDETECT = 2,12 ± 1,02* ВАШ; r = 0,4; r2 = 0,2; p = 0,02; 

б) LANSS та ВАШ; LANSS = 1,05 ± 1,03* ВАШ; r = 0,4; r2 = 0,1; p = 0,04; в) DN4 та ВАШ; 0,84 ± 0,40* ВАШ; r = 0,42; r2 = 0,2; 
p = 0,01

0 2 4 6 8 10 12
ВАШв

-2

0

2

4

6

8

10

D
N

4

0 2 4 6 8 10 12
ВАШб

-2
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24

LA
N

S
S

0 2 4 6 8 10 12
ВАШа

p
a

in
D

E
T

E
C

T

-2
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24

WOMAC
PainDETECT LANSS DN4

r p r p r p

WOMAC
p

0,25 0,21 0,14 0,47 0,3 0,13

WOMAC
s

0,32 0,09 0,16 0,42 0,33 0,1

WOMAC
d

0,43 0,02 0,22 0,27 0,41 0,03

Таблиця 3. Коефіцієнти кореляції між скринінговими 
шкалами нейропатичного болю painDETECT, LANSS, 

DN4 та WOMAC у пацієнтів з остеоартрозом колінних 
суглобів

Примітки: жирним шрифтом виділені вірогідні показники 
кореляції.
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визначену за допомогою опитувальника EuroQol-5D 

(r = 0,7; p < 0,05).

Клінічні особливості больового синдрому 

в пацієнтів з ОА колінних суглобів

Згідно з отриманими результатами анкетування 

за допомогою скринінгових шкал встановлено част-

ку вербальних дескрипторів, що характеризують бо-

льовий синдром у всій вибірці пацієнтів з ОА колін-

них суглобів. Серед усіх пацієнтів відбитий біль зустрі-

чався в 40,5 % обстежених, при цьому він іррадіював 

у верхню третину гомілки або нижню третину стег-

на. Пекучий біль виявили в 37,8 % за painDETECT, у 

40,5 % — за LANSS, у 32,4 % хворих — за DN4. Відчуття 

поколювання, колючого болю, пощипування в ділян-

ці колінних суглобів відмічали 42,3 % обстежених за 

painDETECT, 37,8 % — за LANSS. Опитувальник DN4 

містив окремі пункти-дескриптори — відчуття пощи-

пування, повзання мурашок та поколювання (згідно 

з російською версією перекладу), що були об’єднані 

для полегшення статистичної обробки результатів та 

порівняння з іншими скринінговими шкалами. Ви-

щезазначені дескриптори за даними DN4 визначали 

в 35,1 % хворих. Біль від легкого дотику (гіперестезія, 

алодинія), за словами пацієнтів, спостерігався у 18,9 % 

за painDETECT та в 16,2 % за шкалою LANSS. На рап-

товий прострілюючий біль, наче удар струмом, скар-

жилися 54,1 % пацієнтів, обстежених за painDETECT, 

43,2 % — за LANSS та 40,5 % — за DN4. Больові від-

чуття як реакція на тепло або холод виникали у 18,9 % 

опитаних за painDETECT, а біль лише на холод — 

у 21,6 % згідно з DN4. Скарги на відчуття оніміння 

пред’являли 27 % хворих, опитаних за painDETECT, 

21,6 % — за DN4. У 64,9 % пацієнтів виявлено біль від 

тиску, свербіж, відчуття сверблячого болю в колінних 

суглобах — у 18,9 % обстежених. Зміни шкіри (гіпере-

мія, набряк) виявляли у 29,7 %. При об’єктивному об-

стеженні неврологічним пензликом і голкою алодинію 

в ділянці колінних суглобів визначали в 16,2 % за дани-

ми LANSS і DN4, гіпестезію — у 10,8 %, гіпоалгезію — 

у 37,8 % за DN4, зміни больового порогу у відповідь на 

укол голкою (гіпер- або гіпоалгезія) — у 54,1 % хворих 

згідно з опитувальником LANSS (табл. 4).

Після розподілу пацієнтів на групами з малоймо-

вірним та можливим/ймовірним нейропатичним бо-

лем за результатами скринінгових шкал визначали 

частоту визначення вербальних дескрипторів у па-

цієнтів із зазначених груп. Згідно з опитуванням за 

Вербальні дескриптори
PainDETECT LANSS DN4

% n % n % n

Відбитий біль 40,5 15 – – – –

Пекучий біль 37,8 14 40,5 15 32,4 12

Поколювання /пощипування 43,2 16 37,8 14 35,1 13

Біль від дотику 18,9 7 16,2 6 – –

Прострілюючий, як удар струму 54,1 20 43,2 16 40,5 15

Біль від холоду/тепла 18,9 7 – – – –

Оніміння 27 10 – – 21,6 8

Біль від легкого тиску 64,9 24 – – – –

Зміни шкіри – – 29,7 11 – –

Біль від холоду – – – – 27 10

Свербіж – – – – 18,9 7

Алодинія (при дії пензлика) – – 16,2 6 16,2 6

Гіпестезія (при дії пензлика) – – – – 10,8 4

Гіпоалгезія (укол голкою) – – – – 37,8 14

Гіпо-/гіпералгезія (укол голкою) – – 54,1 20 – –

Таблиця 4. Частота виявлених вербальних дескрипторів у пацієнтів з ОА колінних суглобів за результатами 
скринінгових шкал нейропатичного болю (n = 37)

Рисунок 3. Частота вербальних дескрипторів, 
що вірогідно частіше зустрічалися в пацієнтів 

з остеоартрозом колінних суглобів та ймовірним 
і можливим нейропатичним компонентом порівняно 

з малоймовірним, визначеним за допомогою painDETECT
Примітка: * — p < 0,05; ** — p < 0,01.
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painDETECT, лише біль від легкого дотику (гіпере-

стезія, алодинія), виявлений у 45,5 % хворих (p < 0,05), 

та відчуття оніміння, наявне в 72,7 % осіб (p < 0,01), 

вірогідно частіше зустрічалися в пацієнтів з можливим 

та ймовірним нейропатичним компонентом порівня-

но з групою пацієнтів з малоймовірним нейропатич-

ним болем (рис. 3).

За даними LANSS, вірогідно частіше в пацієнтів з 

ймовірним НБ зустрічалися дескриптори поколюван-

ня та пощипування — у 100 % порівняно з 11,5 % з ма-

лоймовірним болем (p < 0,01) та алодинія — у 45,5 % 

порівняно з 11,5 % пацієнтами з малоймовірним НБ 

(p < 0,05) (рис. 4).

При аналізі результатів обстеження за опитуваль-

ником DN4 у пацієнтів з ймовірним нейропатичним 

болем вірогідно частіше виявлявся пекучий біль — у 

69,2 % (p < 0,05), біль від холоду — у 53,8 % (p < 0,05), 

поколювання та пощипування — у 84,6 % (p < 0,01), 

оніміння — у 46,2 % (p < 0,05) й алодинія — у 30,8 % 

(p < 0,05) порівняно з групою пацієнтів з малоймовір-

ним болем (рис. 5).

Для встановлення найбільш специфічних вербаль-

них дескрипторів у пацієнтів з ОА колінних суглобів 

і ймовірним та невизначеним нейропатичним компо-

нентом застосовували кореляційний аналіз. Встанов-

лено, що такі вербальні дескриптори, як поколювання 

та пощипування, мають вірогідно сильні кореляційні 

зв’язки з нейропатичним компонентом болю за резуль-

татами опитування за painDETECT (r = 0,7; p < 0,001), 

LANSS (r = 0,9; p < 0,001) та DN4 (r = 0,7; p < 0,001) у 

пацієнтів з ОА колінних суглобів. Для пекучого болю з 

високою вірогідністю також виявлено сильні кореля-

ційні зв’язки з ймовірним нейропатичним болем, про-

те лише за даними скринінгових шкал painDETECT 

(r = 0,7; p < 0,001) та DN4 (r = 0,7; p < 0,001). Для про-

стрілюючого болю, відчуття оніміння — помірні коре-

ляційні зв’язки згідно з painDETECT (r = 0,6; p < 0,001 

та r = 0,6; p < 0,001 відповідно) та DN4 (r = 0,5; p < 0,01 

та r = 0,5; p < 0,001 відповідно). Вірогідні кореляцій-

ні зв’язки знайдено для болю від легкого дотику за 

painDETECT (r = 0,43; p < 0,01) та LANSS (r = 0,7; 

p < 0,001), болю від легкого тиску за painDETECT 

(r = 0,52; p < 0,05), болю від холоду (r = 0,51; p < 0,01) 

згідно з опитувальником DN4 та змін шкіри навколо 

колінних суглобів (набряк, гіперемія) за даними шка-

ли LANSS. При об’єктивному обстеженні соматосен-

сорної системи встановлено, що алодинія, гіпоалгезія, 

зміни порогу больової чутливості у відповідь на поко-

лювання голкою (гіпо-/гіпералгезія) у ділянці колін-

них суглобів мали вірогідні зв’язки з вищими показни-

ками оцінки нейропатичного компонента (p < 0,001). 

Гіпестезія корелювала з наявністю нейропатичного 

компонента (p < 0,01).

Вивчали зв’язок між інтенсивністю болю в колінних 

суглобах за даними ВАШ та окремими вербальними 

дескрипторами нейропатичного болю згідно з резуль-

татами опитування за скринінговими шкалами. Серед 

усіх вербальних дескрипторів лише пекучий біль, від-

чуття поколювання та пощипування були пов’язані з 

вищою інтенсивністю болю в колінних суглобах за ре-

зультатами опитування за painDETECT, LANSS та 

DN4. Зміни порогу больової чутливості у відповідь на 

поколювання голкою — гіпестезія або гіпералгезія — 

також корелювали з інтенсивністю болю (табл. 5). 

Крім того, наявність пекучого болю в пацієнтів з ОА 

колінних суглобів корелювала з інтенсивністю болю в 

колінних суглобах та обмеженням щоденної активно-

сті за шкалою WOMAC (p < 0,05). Такі дані отримані 

згідно з опитуванням за всіма трьома скринінговими 

шкалами, а при опитуванні за painDETECT виявленi 

Рисунок 4. Частота вербальних дескрипторів, 
що вірогідно частіше зустрічалися в пацієнтів з 
остеоартрозом колінних суглобів та ймовірним 

нейропатичним компонентом порівняно з 
малоймовірним, визначеним за допомогою LANSS

Примітки: * — p < 0,05; ** — p < 0,01.

Рисунок 5. Частота вербальних дескрипторів, 
що вірогідно частіше зустрічалися в пацієнтів з 
остеоартрозом колінних суглобів та ймовірним 

нейропатичним компонентом порівняно з 
малоймовірним, визначеним за допомогою DN4

Примітки: * — p < 0,05; ** — p < 0,01.
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кореляцiйнi зв’язки між наявністю пекучого болю, бо-

лю від легкого тиску та скутістю за даними WOMAC 

(p < 0,05). Вираженість скутості в колінних суглобах 

також корелювала зі зміною порогу больової чутли-

вості (p < 0,05). При аналізі результатів анкетування за 

опитувальником Мак-Гілла встановлено, що такі де-

скриптори, як відчуття поколювання та пощипування, 

прострілюючий біль, схожий на удар струму, відчуття 

оніміння, біль від легкого тиску та дотику, зміна по-

рогу больової чутливості у відповідь на укол у ділянці 

колінних суглобів вірогідно корелювали з індексом де-

скрипторів та індексом рангів. На якість життя пацієн-

тів з остеоартрозом колінних суглобів, оцінену за до-

помогою анкети EuroQol-5D, впливали наявність від-

битого болю, болю від легкого тиску, відчуття онімін-

ня (p < 0,05). Проте ці результати отримані за допомо-

гою painDETECT, при застосуванні інших скринінго-

вих шкал — LANSS та DN4 — таких особливостей не 

було виявлено.

Обговорення
У літературі все частіше зустрічаються досліджен-

ня, присвячені виявленню нейропатичного компо-

нента больового синдрому в пацієнтів з остеоартро-

зом за допомогою скринінгових опитувальників. За-

вдяки даному дослідженню ми виявили, використо-

вуючи painDETECT, що ймовірний нейропатичний 

компонент зустрічався в 5,4 % обстежених, у 29,7 % — 

за LANSS, у 35,1 % — за DN4. Проте досі існує вели-

ка варіабельність отриманих результатів досліджень на 

предмет виявлення нейропатичного компонента при 

остеоартрозі колінних суглобів. Так, за результатами 

двох проведених досліджень S. Othori, S. Orita, які ви-

користовували painDETECT при вибірці з 92 пацієнтів, 

ймовірний нейропатичний компонент було визначено 

в 5,4 %, можливий (невизначений) — у 15,2 % обсте-

жених [17]. Дані другого дослідження при обстежен-

ні 89 осіб виявили ймовірний нейропатичний компо-

нент у 6,7 %, можливий — у 17,8 % пацієнтів [16]. Згід-

но з результатами мультицентрового перехресного пі-

лотного дослідження C. Roubille, J.P. Raynauld, які та-

кож використовували painDETECT з вибіркою 50 осіб, 

у 32 % встановлено ймовірний нейропатичний біль, у 

18 % — можливий (невизначений), у 50 % — малоймо-

вірний. Результати цього дослідження також виявили 

позитивний зв’язок між інтенсивністю болю за ВАШ 

та результатами анкетування за WOMAC — показни-

ками болю, скутості, щоденної активності й даними за 

painDETECT. Авторами було встановлено, що наяв-

ність екструзій менісків у медіальному та латеральному 

компартментах колінних суглобів, розриви менісків у 

латеральному компартменті, пошкодження кістково-

го мозку в латеральному плато великогомілкової кіст-

ки, що були виявлені за допомогою магнітно-резонан-

сної томографії, вірогідно пов’язані з підвищенням 

результатів за painDETECT (p < 0,05). Не виявлено 

зв’язку між наявністю пошкоджень кісткового мозку в 

медіальному компартменті колінного суглоба, потов-

щенням синовіальної мембрани, наявністю синовіаль-

ного випоту, товщиною хряща, стадією остеоартро-

зу за Kellgren-Lawrence та показниками painDETECT 

[21]. Дані дослідження B.J. Moreton, V. Tew виявили у 

27 % пацієнтів з 150 обстежених з ймовірним нейро-

патичним компонентом за painDETECT та в 30 % з 

Вербальні дескриптори

Візуально-аналогова шкала

РainDETECT LANSS DN4

R p R р R р

Відображений біль 0,22 0,18 – – – –

Пекучий біль  0,42 0,009** 0,55 0,0005*** 0,50 0,002**

Поколювання/пощипування 0,39 0,02* 0,37 0,022* 0,41 0,01*

Біль від дотику 0,21 0,22 0,27 0,10

Прострілюючий, як удар струму 0,19 0,25 0,13 0,42 0,212 0,21

Біль від холоду/тепла -0,03 0,84 – – – –

Оніміння 0,27 0,11 – – 0,12 0,50

Біль від легкого тиску 0,25 0,13 – – – –

Зміни шкіри – – 0,19 0,26 – –

Біль від холоду – – – – 0,038 0,824

Свербіж – – – – 0,22 0,20

Алодинія (при дії пензлика) – – –0,01 0,98 0,01 0,96

Гіпестезія (при дії пензлика) – – – – 0,02 0,90

Гіпоалгезія (укол голкою) – – – – 0,27 0,11

Гіпо-/гіпералгезія (укол голкою) – – 0,33 0,047* – –

Примітки: жирним шрифтом виділені вербальні дескриптори, що мають вірогідну кореляцію з показниками візуально-
аналогової шкали; вірогідність кореляції: * — p < 0,05, ** — p < 0,01, *** — p < 0,001.

Таблиця 5. Взаємозв’язок між інтенсивністю болю за показниками візуально-аналогової шкали та окремими 
вербальними дескрипторами за даними скринінгових шкал нейропатичного болю в пацієнтів з остеоартрозом 

колінних суглобів
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162 осіб з остеоартрозом за допомогою опитувальни-

ка S-LANSS. При цьому нижчий поріг больової чут-

ливості до тиску корелював з вищими показниками 

painDETECT [14]. За даними модифікованого опиту-

вальника (mod-painDETECT), у 57 пацієнтів з остео-

артрозом ймовірний нейропатичний компонент ви-

явлений в 11 % пацієнтів, можливий — у 37 %, вищі 

показники анкетування корелювали з ознаками цен-

тральної сенситизації, оціненої методом QST [11]. У 

дослідженні A. Soni, використовуючи опитувальник 

painDETECT, у 6,7 % виявлили можливий нейропа-

тичний біль, у 1,9 % — ймовірний нейропатичний біль. 

Ознаки нейропатичного болю були знайдені в більше 

ніж 50 % обстежених з помірною інтенсивністю больо-

вого синдрому. Знижений больовий поріг до теплових 

та механічних подразників вірогідно корелював з озна-

ками нейропатичного болю [22]. У великій когорті — 

2776 пацієнтів з остеоартрозом колінних суглобів — 

при використаннні DN4 у 29 % обстежених знайдено 

можливий нейропатичний компонент та відмічена по-

зитивна кореляція між інтенсивністю болю та струк-

турними порушеннями [18]. 

Деякі автори вказують на виникнення нейропатич-

ного болю як результат розвитку центральної сенсити-

зації у відповідь на тривалість захворювання й больово-

го синдрому [9]. Проте в нашому дослідженні не було 

виявлено зв’язку між тривалістю клінічних ознак остео-

артрозу та появою нейропатичного болю. Протягом 

останнього часу дані літератури вказують, що нейропа-

тичний біль, ознаки центральної сенситизації пов’язані 

з вираженістю больового синдрому, а не його триваліс-

тю. Результати багатьох проведених досліджень вка-

зують на позитивний зв’язок між наявністю нейропа-

тичного болю та інтенсивністю больового синдрому не 

тільки при захворюваннях, що безпосередньо пов’язані 

з нейропатичним болем, але й у пацієнтів з остеоартро-

зом колінних суглобів [12, 17, 18, 21]. Проте в дослі-

дженні J.R. Hochman нейропатичний компонент коре-

лював з ознаками центральної сенситизації, визначе-

ної за QST, але не було виявлено зв’язку з інтенсивніс-

тю болю в колінних суглобах [11].

У нашому дослідженні також виявлені вірогідні по-

мірні кореляційні зв’язки між інтенсивністю болю в 

колінних суглобах та ймовірним нейропатичним ком-

понентом, оціненим за всіма скринінговими опиту-

вальниками — painDETECT, LANSS, DN4 (p < 0,05).

Також у проведеному дослідженні встановлено по-

мірні позитивні кореляційні зв’язки між результата-

ми анкетування за painDETECT, DN4 та показника-

ми шкали WOMAC (щоденна активність). Вищі по-

казники, отримані за painDETECT, корелювали з по-

гіршенням якості життя, визначеної за Euro-Qol 5D 

(p < 0,01). За даними досліджень Seiji Ohtori, наявність 

ймовірного нейропатичного компонента корелювала з 

вираженістю скутості за WOMAC [17]. Аналіз отрима-

них результатів C. Roubille, J.P. Raynauld виявив пози-

тивний зв’язок між інтенсивністю болю за ВАШ та ре-

зультатами анкетування за WOMAC (показники болю, 

скутості, обмеження щоденної активності) й даними, 

отриманими за painDETECT [21].

Останні дослідження вказують на важливість ви-

вчення сенсорного профілю та больового синдрому 

пацієнтів з остеоартрозом. Нами встановлено, що такі 

сенсорні аномалії в пацієнтів з остеоартрозом, як від-

чуття поколювання та пощипування, оніміння, ало-

динія, які були виявлені завдяки скринінговим шка-

лам, можуть вірогідно вказувати на ознаки нейро-

патичного компонента болю. Так, із використанням 

QST, методу, який допомагає оцінити соматосенсор-

ну функцію за допомогою нанесення подразників різ-

них модальностей та виявити ознаки центральної сен-

ситизації, встановлено, що в пацієнтів з остеоартро-

зом колінних суглобів знижений поріг больової чут-

ливості до поколювання та поріг болю до тиску. При 

чому отримані результати корелювали з інтенсивніс-

тю болю колінних суглобів [14, 20]. У 21 пацієнта з 49 

обстежених було виявлено ознаки центральної сенси-

тизації, а саме появу болю в відповідь на тиск, відпо-

відь на стимул волокнами von-Frey та поколювання 

[12]. За результами J. Hochman у 71 % обстежених ви-

явлено понад 1 сенсорну аномалію (механічна гіперал-

гезія у відповідь на тиск, тактильна і /або теплова гі-

пестезія). Хоча комбінація симптомів та сенсорних оз-

нак не може пояснювати механізми виникнення бо-

лю, вона вказує на розвиток центральної сенситиза-

ції в певної групи пацієнтів з остеоартрозом. Оскіль-

ки поєднання позитивних та негативних симптомів 

вважається типовим для нейропатичного болю, то та-

кі ознаки в частини пацієнтів з остеоартрозом можуть 

вказувати на появу нейропатичного компонента болю 

[11]. У нашому дослідженні було виявлено, що такі оз-

наки нейропатичного болю, як пекучий біль, відчут-

тя поколювання та пощипування, вірогідно впливали 

на інтенсивність больового синдрому. Крім того, на-

явність пекучого болю корелювала з болем, обмежен-

ням щоденної активності, що визначені за WOMAC, 

тоді як на скутість впливав біль від легкого тиску та по-

рушення порогу больової чутливості у відповідь на по-

колювання, у тому числі й механічна гіпалгезія. За да-

ними опитувальника painDETECT, такі симптоми, як 

відбитий біль, алодинія, оніміння, вірогідно порушу-

вали якість життя. 

Висновки
У пацієнтів з остеоартрозом колінних суглобів мо-

жуть зустрічатися ознаки нейропатичного компо-

нента болю, що впливають на інтенсивність больово-

го синдрому. Виявлення нейропатичного компонен-

та в клінічній практиці можливе за допомогою вико-

ристання скринінгових шкал нейропатичного болю, 

що враховують клінічні ознаки та симптоми больово-

го синдрому. Ймовірний нейропатичний компонент 

впливає на обмеження щоденної активності та якість 

життя в пацієнтів з остеоартрозом. Такі вербальні де-

скриптори, як відчуття поколювання та пощипування, 

оніміння, алодинія, вірогідно вказують на ознаки ней-

ропатичного компонента. Подальші дослідження бу-

дуть спрямовані на розробку нових ефективних мето-

дів оцінки та лікування больового синдрому в пацієн-

тів з остеоартрозом колінних суглобів.  
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Нейропатический компонент боли у пациентов разного возраста с остеоартрозом 
коленных суставов

Резюме. Механизмы возникновения болевого синдро-

ма у пациентов с остеоартрозом остаются малоизученны-

ми. Последние данные свидетельствуют, что, кроме но-

цицептивного механизма, у больных остеоартрозом могут 

наблюдаться признаки центральной сенситизации и най-

ропатический компонент боли. Целью исследования бы-

ло оценить количественные и качественные характери-

стики болевого синдрома и определить частоту вероятно-

го нейропатического компонента боли у пациентов раз-

ного возраста с первичным остеоартрозом (ОА) колен-

ных суставов при помощи скрининговых опросников, 

выявить наиболее специфические признаки и симптомы 

нейропатической боли (НБ) у данной категории больных. 

Материалы и методы. Обследовано 37 пациентов жен-

ского пола в возрасте от 47 до 85 лет с клинико-рентгено-

логическими проявлениями первичного ОА коленных су-

ставов (II–III ст. по Kellgren-Lawrence, 1957) и продолжи-

тельностью болевого синдрома больше 1 месяца. Пациен-

ты в соответствии с геронтологической классификацией 

были распределены на 3 возрастные категории: пациенты 
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среднего (47–59 лет), пожилого (60–74 года) и старческо-

го возраста (75–89 лет). Для выявления нейропатическо-

го компонента боли использовали скрининговые опро-

сники (шкалы) нейропатической боли — painDETECT, 

LANSS, DN4. Дополнительно пациенты заполняли ви-

зуально-аналоговую шкалу (ВАШ), опросник Мак-Гил-

лана, WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities 

Osteoarthritis Index). Оценку качества жизни определяли 

при помощи EuroQol-5D. Для статистической обработки 

результатов использовали регрессионно-корреляцион-

ный анализ, ANOVA, хи-квадрат (2). Статистически до-

стоверными результаты считали при р < 0,05. Результаты. 
По данным опросника painDETECT у пациентов с ОА ко-

ленных суставов (n = 37) маловероятная нейропатиче-

ская боль встречалась у 70,3 % (n = 26), возможная (не-

определенная) — у 24,3 % (n = 9), вероятная НБ — у 5,4 % 

(n = 2). По данным шкалы LANSS вероятная НБ най-

дена у 29,7 % обследованных (n = 11), маловероятная — 

70,3 % (n = 26). По данным DN4 вероятную НБ выяви-

ли у 35,1 % (n = 13), маловероятную — у 64,9 % (n = 24). 

Выявлены тесные корреляционные святи между шкалами 

нейропатической боли painDETECT и LANSS (r = 0,76; 

p < 0,001) и painDETECT и DN4 (r = 0,86; p < 0,001). При 

помощи корреляционного анализа установлены умерен-

ные корреляционные святи между показателями ВАШ и 

всех скриниговых опросников нейропатической боли — 

painDETECT (r = 0,4; p < 0,05), LANSS (r = 0,4; p < 0,05), 

DN4 (r = 0,42; p < 0,05).

Ключевые слова: остеоартроз коленных суставов, ней-

ропатический компонент боли, центральная сенситиза-

ция, аллодиния, скрининговые опросники, вербальные 

дескрипторы.
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State Institution «Institute of Gerontology named after D.F. Chebotariov 
of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine
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Neuropathic Pain Component in Patients of Diff erent Age with Knee Osteoarthritis

Summary. Mechanisms of pain syndrome in patients with 

osteoarthritis (OA) remain poorly understood. Recent data 

indicate that, in addition to nociceptive mechanism, patients 

with osteoarthritis may experience signs of central sensitiza-

tion and neuropathic pain (NP) component. The objective of 
the study was to assess the quantitative and qualitative char-

acteristics of pain syndrome and to determine the prevalence 

of probable neuropathic pain component in patients of all ag-

es with primary knee osteoarthritis using screening question-

naires, to identify the most specific signs and symptoms of 

neuropathic pain in these patients. Materials and methods. 
The study involved 37 female patients aged 47 to 85 years with 

clinical and radiographic evidence of primary knee OA (II–

III degree by Kellgren-Lawrence, 1957) and duration of pain 

syndrome for more than 1 month. Patients were divided in-

to three age groups according to gerontological classification: 

middle-aged (47–59 years), elderly (60–74 years) and senile 

(75–89 years) patients. To identify neuropathic pain compo-

nent, we have used screening questionnaires (scales) of neu-

ropathic pain — painDETECT, LANSS, DN4. In addition, 

patients completed a visual analog scale (VAS), the McGill 

questionnaire, WOMAC (Western Ontario and McMaster 

Universities Osteoarthritis Index). Quality of life was assessed 

by means of EuroQol-5D. For statistical analysis of the results, 

we have used regression-correlation analysis, ANOVA, chi-

square (2). Results were considered statistically significant 

at p < 0.05. Results. According to painDETECT question-

naire, among patients with knee OA (n = 37), 70.3 % (n = 26) 

had unlikely neuropathic pain, 24.3 % (n = 9) — possible (in-

definite), 5.4 % (n = 2) — probable NP. In accordance with 

the LANSS scale, probable NP was detected in 29.7 % of pa-

tients (n = 11), unlikely — in 70.3 % (n = 26). According to 

DN4, probable NP was found in 35.1 % (n = 13), unlikely — 

in 64.9 % (n = 24) patients. A close correlation was revealed 

between the scales of neuropathic pain  painDETECT and 

LANSS (r = 0.76; p < 0.001), and painDETECT and DN4 

(r = 0.86; p < 0.001). Using correlation analysis, we have 

found a moderate correlation between VAS values and indi-

cators of all screening questionnaires of neuropa thic pain — 

 painDETECT (r = 0.4; p < 0.05), LANSS (r = 0.4; p < 0.05), 

DN4 (r = 0.42; p < 0.05).

Key words: knee osteoarthritis, neuropathic pain com-

ponent, central sensitization, allodynia, screening question-

naires, verbal descriptors.
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Анкилозирующий спондилит (АС) — заболева-

ние, основным клиническим проявлением которо-

го является воспалительное поражение аксиального 

скелета с постепенным его анкилозированием. Пик 

заболеваемости АС приходится на молодой возраст, 

а инвалидизация при отсутствии своевременно на-

чатой адекватной терапии достигает практически 

50 % через 10 лет от начала болезни, что и определя-

ет социальную значимость данного заболевания. В 

то же время хорошо известно, что диагностика АС 

часто остается несвоевременной — диагноз устанав-

ливается в среднем через 8–9 лет от появления пер-

вых клинических признаков болезни [1]. 

Особенностью диагностики АС является обя-

зательное выявление определенного (2-я стадия и 

выше) сакроилиита (CИ) (от лат. os sacrum и os ilii; 

не путать с илеитом — воспалением подвздошной 

кишки — intestinum ileum) при рентгенографии та-

за. Однако рентгенологические симптомы СИ в 

первые годы от начала заболевания могут отсутст-

вовать, что создает определенные трудности в ди-

агностике. Начавшееся в крестцово-подвздош-

ном суставе (КПС) воспаление не сразу приводит 

к формированию изменений, которые могут быть 

визуализированы с помощью стандартной рентге-

нографии. Поэтому данный метод не позволяет вы-

являть начальные стадии СИ у пациентов с харак-

терной клинической картиной АС. В таких случаях 

признаки активного СИ могут быть обнаружены с 

помощью магнитно-резонансной томографии в ре-

жиме STIR. 

Помимо особенностей эволюции АС, нередкой 

причиной задержки диагностики является отсутст-

вие необходимых навыков распознавания симпто-

мов СИ на рентгенограмме у врачей. Данный факт 

подтвердило и недавно проведенное эпидемиоло-

гическое исследование, в которое было включе-

но 440 больных с диагнозом АС, у 47 (10 %) из них 

трактовка изменений на рентгенограммах в регио-

нальных медицинских учреждениях была ошибоч-

ной [2]. В другом исследовании было показано, что 

у 50 % пациентов, которым диагноз АС был уста-

новлен впервые в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоно-

вой, за 2–3 года до этого на рентгенограммах уже 

имелись четкие признаки второй стадии СИ и выше 

[1]. Это показывает, что врачи пока недостаточно 

знакомы с рентгенологическими симптомами СИ 

и артрита тазобедренных суставов (ТБС). Особен-
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт 
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ЗНАЧИМОСТЬ ОБЗОРНОЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ 
ТАЗА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО 
СПОНДИЛИТА В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Резюме. Диагностика анкилозирующего спондилита основывается на характерной кли-
нической картине болезни и обязательном выявлении сакроилиита при рентгенографии 
таза. Однако имеющиеся в литературе описания рентгенологических стадий поражения 
крестцово-подвздошных суставов малоинформативны и нередко приводят к неправиль-
ному толкованию изменений на рентгенограммах. На основании многолетнего опыта ав-
торами представлены расширенные пояснения стандартных рентгенографических стадий 
сакроилиита и других рентгенологических признаков, которые могут облегчить диагно-
стический поиск при анкилозирующем спондилите.
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ностью артрита КПС, лонного сочленения и ТБС 

является раннее возникновение симптомов, ха-

рактерных для дегенеративного поражения суста-

вов, — субхондрального остеосклероза, остеофитов 

на краях суставных поверхностей и сужения сустав-

ных щелей. Эти рентгенологические признаки хро-

нического воспаления, особенно в ТБС, часто рас-

цениваются как симптомы остеоартроза. При этом 

обычно не учитывается молодой возраст пациентов 

(20–30 лет).

Соответственно можно предположить, что улуч-

шение знаний по рентгенодиагностике СИ и вооб-

ще по анализу рентгенограмм таза позволит улуч-

шить диагностику АС. 

Рентгенологическое исследование КПС у боль-

ных АС стали использовать с 1930 года для диаг-

ностики и определения стадии заболевания, а к 

1968 г. была окончательно разработана рентгено-

логическая классификация СИ и детально описаны 

стадии этого процесса. Выявленные на рентгеног-

раммах симптомы отражают только хронические 

костные изменения в кальцифицированных тканях 

(деструкцию и пролиферацию), являющиеся след-

ствием как воспалительных, так и невоспалитель-

ных нарушений. Поэтому рентгенологическое ис-

следование не позволяет обнаружить СИ на ран-

ней стадии болезни, когда имеется только острое 

воспаление (остеит), но еще не сформировались 

структурные изменения, обусловливающие изме-

нения плотности костной ткани. Соответственно, 

этот метод лучевой диагностики используется для 

выявления и определения стадии СИ (табл. 1) у па-

циентов с длительно текущим заболеванием [3], со-

гласно модифицированным Нью-Йоркским крите-

риям АС [4].

Рентгенодиагностику АС можно условно разде-

лить на две части:

1. Диагностика обязательного признака АС — са-

кроилиита.

2. Выявление необязательных для установления 

диагноза заболевания, но характерных для АС-ди-

агностики рентгенографических признаков, кото-

рые могут учитываться как дополнительные сим-

птомы, позволяющие подтвердить правильность 

диагноза [5]. 

Анализ рентгенограммы должен обязательно 

включать три этапа:

1. Анализ качества снимка.

2. Анализ правильности укладки пациента.

3. Выявление обязательных и необязательных 

признаков болезни.

Требования к качеству снимка и к укладке па-
циента. Для диагностики АС необходимо прово-

дить обзорную рентгенографию таза (рис. 1). Стан-

дартная укладка для выполнения рентгеновско-

го снимка: пациент лежит на спине, срединная са-

гиттальная плоскость выравнивается по централь-

ной линии деки стола, верхние конечности рас-

положены по бокам вдоль тела или скрещены на 

верх ней части груди. Нижние конечности вытяну-

ты и слегка раздвинуты, стопы повернуты кнутри 

под углом 15–20 градусов. Для внутренней фикса-

ции стоп на нижнюю часть голеней и голеностоп-

ные суставы накладывают мешочки с песком. Кас-

сету размером 30  40 см или 35  43 см устанав-

ливают в кассетодержателе в поперечном положе-

нии под декой стола так, чтобы верхний край кассе-

ты находился на 3 см выше межостной линии, про-

ходящей через верхние края крыльев подвздошных 

костей. Центральный луч направлен в центр кассе-

ты. Фокусное расстояние от рентгеновской трубки 

до кассеты должно составлять 115 см. При рентге-

нографии таза необходимо использовать отсеиваю-

щую решетку и большой фокус. В обязательном по-

рядке у мужчин на гонады следует накладывать за-

щитные экраны, у женщин защитные экраны обыч-

но не используют, если областью интереса не явля-

ются только тазобедренные суставы. При рентгено-

логическом исследовании таза у тучных людей не-

обходимо использовать широкий рентгенонегатив-

ный пояс для компрессии мягких тканей передней 

брюшной стенки. 

На обзорной рентгенограмме таза в прямой про-

екции оценивают: КПС (диагностика сакроилии-

та), ТБС (диагностика коксита, асептического не-

кроза и деформаций бедренных головок), лонное 

сочленение (диагностика симфизита), места при-

крепления связок к крыльям подвздошных костей, 

большим и малым вертелам бедренных костей, се-

далищным костям (диагностика энтезитов), ни-

жнепоясничный отдел позвоночника в прямой 

проекции (определение синдесмофитов на боковых 

углах тел L4- и L5-позвонков).

Не рекомендуются для диагностики СИ раздель-

ные косые снимки КПС, поскольку диагностиче-

ские признаки СИ описаны для передне-задней 

проекции, а косая проекция снижает их выявляе-

мость. Связано это с анатомическими особенностя-

ми КПС. Вследствие того, что суставные щели идут 

под углом к центральному рентгеновскому лучу, 

при стандартной рентгенографии субхондральный 

остеосклероз, развивающийся со стороны крест-

Рисунок 1. Обзорная рентгенография таза. 
Рентгенологические изменения не выявляются
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ца и подвздошных костей, в разных отделах суста-

ва суммируется, что отражается на рентгенограмме 

и составляет основу диагностики СИ. Кроме того, 

при выполнении дополнительных снимков увели-

чивается лучевая нагрузка. 

Диагностика обязательного 
рентгенографического признака АС — 
сакроилиита

СИ при АС является характерным рентгенологи-

ческим симптомом, который может быть обнаружен 

на разных стадиях болезни, в том числе и на ранних, 

и характеризуется в типичных случаях двусторонним 

и симметричным распространением патологических 

изменений. В более редких случаях поражение КПС 

характеризуются односторонними или двусторонни-

ми несимметричными проявлениями. Наличие рент-

генологических признаков СИ является необходи-

мым условием для подтверждения диагноза АС. 

Следует подчеркнуть, что одной из особенностей 

рентгенологических признаков хронического воспа-

ления КПС и лонного сочленения является развитие 

в субхондральных отделах крестца, подвздошных и 

лонных костей остеосклеротических изменений, а не 

околосуставного остеопороза, который относится к 

ранним рентгенологическим симптомам артрита пе-

риферических суставов. Принято выделять 4 рентге-

нологические стадии СИ (табл. 1).

Однако наш опыт показывает, что такого кратко-

го, хотя и общепринятого, описания рентгенологи-

ческих симптомов по стадиям СИ (0–4) для практи-

ческих целей явно недостаточно. В первую очередь, 

это связано со сложностью разграничения 0-й и 1-й 

стадий, 1-й и 2-й стадий и интерпретации 4-й стадии, 

особенно при отсутствии опыта постоянного анали-

за подобных рентгенограмм. Поэтому, учитывая наш 

опыт в диагностике данного состояния, нами сфор-

мулированы дополнительные разъяснения для уни-

фикации понимания стадий сакроилиита, которые 

представлены в табл. 2.

Выявление необязательных 
для диагностики АС 
рентгенографических признаков

К необязательным для рентгенодиагностики АС, 

но характерным для него признакам относятся:

1. Коксит.

2. Симфизит.

3. Энтезит.

4. Синдесмофиты. 

Рентгенологические признаки пора жения 

тазобедренного сустава при АС

Поражение ТБС приводит к инвалидизации боль-

ных АС чаще, чем изменения других суставов. Артрит 

ТБС — коксит, при этом заболевании обычно двусто-

ронний. Особенностью коксита при АС является от-

сутствие у многих пациентов околосуставного осте-

опороза и ранние пролиферативные изменения на 

краях суставных поверхностей бедренных головок 

(на границе перехода бедренной головки в шейку бе-

дренной кости) в виде формирования краевых остео-

фитов (рис. 7, 8), что в сочетании с сужением сустав-

ных щелей и развитием вторичного субхондрального 

остеосклероза часто трактуется как артроз ТБС (кок-

сартроз) (рис. 7, 8). Но данные изменения при АС яв-

ляются характерным проявлением хронического ар-

трита. В то же время надо отметить, что у части па-

циентов на ранних стадиях заболевания могут обна-

руживаться и классические рентгенологические сим-

птомы артрита — околосуставной остеопороз, суже-

ние суставной щели, локализованные чаще в верхне-

медиальном отделе сустава с кистовидной перестрой-

кой костной структуры в субхондральных отделах бе-

дренной головки и в крыше вертлужной впадины, ча-

ще в месте наибольшего сужения суставной щели.

Сочетание артрита ТБС с протрузией бедренной 

головки в вертлужную впадину может приводить к 

механическому сдавлению собственной связки бе-

дренной головки в медиальном отделе сустава, ише-

мии верхнемедиальных отделов бедренной головки и 

развитию в дальнейшем перестройки костной струк-

туры и асептического некроза. 

Эрозии суставных поверхностей бедренной го-

ловки и крыши вертлужной впадины являются ха-

рактерным рентгенологическим симптомом артри-

та ТБС (рис. 11). Деструктивные изменения при АС 

в сочетании с развитием асептического некроза или 

без него приводят к различной степени выражен-

ности вторичным деформациям бедренных голо-

вок, уменьшению их в объеме, подвывихам бедрен-

ных костей в медиальную или латеральную сторону 

от оси сустава.

Достаточно часто бедренные головки длитель-

но не теряют свою нормальную шаровидную фор-

му, но медленно нарастающие разрастания (проли-

Стадия Характеристика

0 Изменений нет

1 Подозрительные изменения

2 Минимальные изменения. Ограниченные участки с эрозиями или субхондральным остеосклерозом без чередования 
участков сужения и расширения суставной щели

3 Умеренные изменения. Умеренно выраженный сакроилиит с выявлением одного или более из следующих рентгенологи-
ческих симптомов: эрозии суставных поверхностей, достоверно выявляемый субхондральный остеосклероз, участки рас-
ширения и сужения суставной щели, частичный анкилоз суставов (формирование костных мостиков)

4 Выраженные изменения. Полный костный анкилоз суставов 

Таблица 1. Рентгенологические стадии сакроилиита (Kellgren-Lawrence, 1957) с пояснениями Benett [6]
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ферация) костной ткани по краям их суставных по-

верхностей постепенно формируют типичную для 

АС грибовидную деформацию со своеобразными, 

присущими только этому заболеванию, закруглен-

ными кнаружи остеофитами (рис. 9). Такой вид де-

формации бедренной головки формируется дли-

тельно, многие годы. По мере увеличения разме-

ров остеофитов ухудшается функцио нальная спо-

собность сустава, вплоть до резкого ограничения 

активных и пассивных движений. Наличие у паци-

ента грибовидной деформации бедренной головки 

является показанием для направления его на кон-

сультацию к хирургу-ортопеду для решения вопро-

са об эндопротезировании сустава. Однако боль-

Стадия Характеристика

0
Рентгенологическая норма (рис. 2). Нормальная равномерная ширина суставных щелей. Суставные поверхности четкие, 
ровные. Вдоль суставной щели с двух сторон определяется узкая полоска кортикальной кости, имеющая четкий и ров-
ный контур. Субхондральный остеосклероз не выявляется

1 

Подозрительные изменения (рис. 3):
— субхондральный остеосклероз: слабовыраженный, чаще определяющийся в центральных отделах или на отдельных 
участках суставов, больше со стороны подвздошных костей;
— суставная щель: обычно равномерная на всем протяжении;
— суставные поверхности: отмечается нечеткость и/или неровность суставных поверхностей костей;
— распространенность патологических изменений: изменения определяются на ограниченных, незначительных по про-
тяженности участках суставов со стороны крестца и/или подвздошных костей, чаще — в центральных и нижних отделах 
КПС

2

Минимальные изменения (рис. 4):
— субхондральный остеосклероз: незначительный или умеренно выраженный распространенный остеосклероз, опре-
деляющийся с обеих сторон суставной щели; 
— суставная щель: отдельные участки с незначительным или умеренно выраженным расширением, чередующиеся с 
участками сужения; 
— суставные поверхности: различные по протяженности участки с неровностью и нечеткостью (размытостью) контуров 
на всем протяжении; 
— распространенность патологических изменений: изменения определяются в центральных и нижних отделах КПС на 
большом протяжении суставных поверхностей как со стороны крестца, так и со стороны подвздошных костей

3

Умеренные изменения (рис. 5): 
— субхондральный остеосклероз: типичным является выраженный распространенный остеосклероз, определяющийся с 
обеих сторон суставной щели, возможен вариант невыраженного остеосклероза, но с обязательным выраженным эро-
зивным процессом в суставах;
— суставная щель: участки расширения, чередующиеся с участками сужения (значительное частичное или на всем про-
тяжении расширение щели свидетельствует о выраженных деструктивных изменениях в суставах), в отдельных случа-
ях при резко выраженном субхондральном остеосклерозе щели суставов могут не определяться, но замыкательная пла-
стина тазового кольца в нижней части сустава не сливается в единый костный блок; 
— суставные поверхности: выявляются множественные эрозии (проявлением которых являются неровные контуры на 
всем протяжении), часто неровность сочетается с нечеткостью (размытостью контуров) суставных поверхностей; 
— распространенность патологических изменений: локализуются в центральных, верхних и нижних отделах КПС на 
большом протяжении суставных поверхностей со стороны как крестца, так и подвздошных костей;
— иногда могут выявляться крупные кисты в субхондральном отделе КПС; 
— в процессе эволюции этой стадии СИ на конечных этапах остеосклероз обычно регрессирует: уменьшается распро-
страненность и выраженность субхондрального остеосклероза (как со стороны крестца, так и подвздошных костей), мо-
гут появляться единичные или множественные, различные по выраженности костные мостики (частичный костный анки-
лоз суставов), а сохраненные суставные щели чаще сужены, реже — расширены

4

Выраженные (терминальные) изменения (рис. 6):
— субхондральный остеосклероз: отсутствует (полностью регрессирует) и/или незначительно выражен на отдельных 
участках в проекции суставных щелей КПС;
— суставная щель и суставные поверхности: полный костный анкилоз суставов; в верхней половине суставов могут 
определяться нечетко выраженные участки суставных поверхностей. В нижней половине суставы полностью анкилози-
рованы

Таблица 2. Пояснения к определению стадий сакроилиита

Рисунок 2. Фрагмент обзорной рентгенографии таза. 
Крестцово-подвздошные суставы. Рентгенологические 

изменения не выявляются

Рисунок 3. Фрагмент обзорной рентгенографии таза. 
Крестцово-подвздошные суставы. Правосторонний 

сакроилиит 1-й стадии. В левом КПС изменения не 
выявляются
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ные АС, которым была выполнена операция на 

ТБС, включая полную замену сустава эндопроте-

зом, склонны к отложению кальция в околосустав-

ных мягких тканях, которые могут ограничивать 

движения в оперированном суставе в послеопера-

ционном периоде. Рентгенологические симптомы 

грибовидной деформации не ограничиваются толь-

ко формированием остеофитов на краях суставной 

поверхности бедренной головки. Они всегда соче-

таются со значительным сужением суставной щели, 

субхондральной перестройкой костной структуры в 

виде одиночных или множественных кистовидных 

просветлений, чередующихся с участками остео-

склероза, неровностью суставных поверхностей бе-

дренных головок и крыш вертлужных впадин и, в 

отдельных далеко зашедших случаях заболевания, 

Рисунок 4. Фрагмент обзорной рентгенографии таза. 
Крестцово-подвздошные суставы. Двусторонний 

сакроилиит 2-й стадии 

Рисунок 5. Фрагмент обзорной рентгенографии таза. 
Крестцово-подвздошные суставы. Двусторонний 

сакроилиит 3-й стадии

Рисунок 6. Фрагмент обзорной рентгенографии таза. 
Крестцово-подвздошные суставы. Двусторонний 

сакроилиит 4-й стадии 

Градация изменений (баллы) Описание рентгенологических 
симптомов

1. Крестцово-подвздошные суставы (BASRI-SI)

0 Норма Изменений нет

1 Сомнительные Подозрение на наличие изменений

2 Минимальные Локальные эрозии и небольшой субхондральный остеосклероз без изменения 
ширины суставной щели

3 Умеренные Множественные эрозии суставных поверхностей, выраженный субхондральный 
остеосклероз, частичный анкилоз суставов

4 Выраженные Полный анкилоз суставов

2. Тазобедренные суставы (BASRI-Hips)

0 Норма Изменений нет

1* Сомнительные Локальное незначительное сужение суставной щели

2* Минимальные Незначительное сужение суставной щели. Ширина суставной щели больше 2 мм 
в наиболее узкой части сустава или на всем протяжении (норма 4–5 мм)

3 Умеренные Сужение суставной щели по всей окружности сустава равно или менее 2 мм; со-
прикосновение сочленяющихся поверхностей на протяжении менее 2 см

4 Выраженные Резкое сужение суставной щели, деформация бедренной головки, соприкосно-
вение сочленяющихся поверхностей костей на протяжении более 2 см

Таблица 3. Индекс BASRI (Bath Ankylosing Spondylitis Roengenological Index) [7]

Примечание: * — градации 1 и 2 увеличиваются на единицу при наличии любых двух следующих костных изменений: 
эрозии, остеофиты, протрузия бедренной головки.
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уплощением суставных поверхностей и уменьше-

нием в объеме бедренных головок. 

Крайне редко, в запущенных случаях, описаны 

костные анкилозы ТБС. Но они в первую очередь 

связаны с тотальной кальцификацией капсулы су-

става, а не с истинным костным анкилозом, соеди-

няющим бедренную кость и тело подвздошной кости 

в единый костный блок (рис. 10). 

Рентгенологические изменения в лонном 

сочленении (симфизит) при АС

Рентгенологические симптомы симфизита анало-

гичны тем, которые выявляются в КПС при СИ. Основ-

ной рентгенологический симптом — субхондральный 

остеосклероз в сочетании с нечеткостью и неровностью 

суставных поверхностей, что соответствует эрозивным 

изменениям суставных поверхностей лонного сочлене-

ния (рис. 11, 12). Другие рентгенологические симптомы 

(кисты, остеофиты) обнаруживаются не всегда, но в то 

же время и не противоречат диагнозу симфизита. 

Рентгенологическая характеристика 

воспалительных изменений в местах 

прикрепления связок к костям скелета 

(диагностика энтезитов)

Воспалительные изменения в местах прикрепле-

ния связок к костям таза (энтезиты) при АС, а так-

же при других спондилоартритах относятся к типич-

ным проявлениям этой группы заболеваний (рис. 

13). Выявление данных патологических изменений 

оказывает дополнительную помощь для постановки 

правильного диагноза. На обзорном снимке таза вы-

являются энтезиты в местах прикрепления связок к 

крыльям подвздошных костей, в области больших и 

малых вертелов бедренных костей, седалищных ко-

стей. В острую фазу заболевания в местах прикре-

пления связок могут обнаруживаться краевые эро-

зии костей, периостит, кистовидные просветления 

костной ткани и локальный остеопороз. В хрониче-

скую фазу выявляется гиперостоз в виде выраженной 

оссификации мест прикрепления связок, неровно-

Рисунок 8. Обзорная рентгенография таза. 
Двусторонний сакроилиит 2-й стадии. Артрит 

тазобедренных суставов. Формирование остеофитов на 
краях суставных поверхностей бедренных головок

Рисунок 7. Обзорная рентгенография таза. Двусторонний 
сакроилиит 1-й стадии слева и 2-й стадии справа. 
Артрит тазобедренных суставов. Формирование 

грибовидной деформации бедренных головок

Рисунок 9. Обзорная рентгенография таза. 
Двусторонний сакроилиит 3-й стадии. Частичный 

костный анкилоз КПС. Артрит тазобедренных суставов. 
Грибовидная деформация бедренных головок. Симфизит. 

Множественные энтезиты

Рисунок 10. Обзорная рентгенография таза. 
Двусторонний сакроилиит 4-й стадии. Артрит 

тазобедренных суставов. Грибовидная деформация 
правой бедренной головки. Костный анкилоз левого 

тазобедренного сустава. Энтезиты седалищных костей. 
Распространенный остеопороз
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сти контуров костей на большом протяжении, каль-

цификатов в мягких тканях в проекции связок, ло-

кального остеосклероза. Для подтверждения актив-

ного энтезита рекомендуется проведение магнитно-

резонансной томо графии места прикрепления связ-

ки в режиме STIR. 

Рентгенологическая диагностика 
синдесмофитов

Синдесмофиты — вертикально ориентированные 

костные оссификаты, расположенные снаружи от фи-

брозного кольца межпозвоночного диска, формирую-

щиеся главным образом в передней продольной связ-

ке, реже — в задней продольной и в межостных связ-

ках. Они превалируют в области передних и боковых 

участков тел позвонков и образуют костные мости-

ки между телами позвонков. На обзорном снимке та-

за можно обнаружить синдесмофиты на боковых углах 

тел 4-го и 5-го поясничных позвонков (рис. 14).

Таким образом, в заключении следует отметить, 

что проведение обзорной рентгенографии таза обя-

зательно для диагностики АС, именно с использова-

ния этого метода визуализации следует начинать ди-

агностический поиск при подозрении, что у пациен-

та имеется аксиальный спондилоартрит. Однако от-

сутствие характерных рентгенологических призна-

ков заболевания при наличии определенной кли-

нической картины не позволяет исключить АС, по-

скольку на ранних стадиях болезни костные измене-

ния, визуализируемые рентгенологически, еще мо-

гут не сформироваться. Признаки СИ у таких боль-

ных можно выявить при помощи компьютерной то-

мографии или магнитно-резонансной томографии, 

что будет темой следующих лекций. 

Рисунок 11. Обзорная рентгенография таза. 
Двусторонний сакроилиит 4-й стадии. Эрозивный 

артрит левого тазобедренного сустава. 
Множественные субхондральные кисты в бедренных 

головках и крышах вертлужных впадин с двух сторон. 
Эрозивный симфизит. Эрозивные энтезиты в местах 

прикрепления связок к седалищным костям

Рисунок 12. Обзорная рентгенография таза. 
Двусторонний сакроилиит 3-й стадии. Тазобедренные 

суставы не изменены. Эрозивный симфизит

Рисунок 13. Обзорная рентгенография таза. 
Двусторонний сакроилиит 3-й стадии. Артрит 

тазобедренных суставов. Симфизит. Множественные 
энтезиты. Формированиие синдесмофитов на боковых 

углах тел позвонков

Рисунок 14. Обзорная рентгенография таза. 
Двусторонний сакроилиит 4-й стадии. Незначительно 

сужены щели тазобедренных суставов (начальные 
изменения). Симфизит. Энтезиты в местах 

прикрепления связок к крыльям подвздошных костей. 
Множественные синдесмофиты на боковых углах тел L3,  

L4 и L5-позвонков
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Федеральна державна бюджетна наукова установа 
«Науково-дослідний інститут ревматології 
імені В.А. Насонової », м. Москва, Росія

Значимість оглядової рентгенографії 
таза для діагностики анкілозуючого 
спондиліту в клінічній практиці

Резюме. Діагностика анкілозуючого спондиліту ґрун-

тується на характерній клінічній картині хвороби і 

обов’язковому виявленні сакроіліїту при рентгенографії 

таза. Однак наявні в літературі описи рентгенологічних 

стадій ураження крижово-клубових суглобів малоінфор-

мативні і нерідко призводять до неправильного тлумачен-

ня змін на рентгенограмах. На підставі багаторічного до-

свіду авторами наведені розширені пояснення стандарт-

них рентгенографічних стадій сакроіліїту та інших рен-

тгенологічних ознак, які можуть полегшити діагностич-

ний пошук при анкілозуючому спондиліті.

Ключові слова: анкілозуючий спондиліт, сакроіліїт, 

рентгенографічні стадії сакроіліїту, коксит, симфізит, ен-

тезит, синдесмофіти.

Smirnov А.V., Erdes Sh.F.
Federal State Budgetary Scientifi c Institution «Research 
Institute of Rheumatology named after V.O. Nasonova», 
Moscow, Russia

Signifi cance of Plain Radiography 
of the Pelvis for the Diagnosis of 
Ankylosing Spondylitis in Clinical Practice

Summary. Diagnosis of ankylosing spondylitis is based 

on characteristic clinical picture of the disease and mandato-

ry identification of sacroiliitis on pelvis X-ray. However, case 

reports of the radiographic stages of sacroiliac joint disorder 

available in literature are less informative and often lead to mis-

interpretation of radiographic changes. Based on many years 

of experience, the authors present the extended explanations 

of standard radiographic stages of sacroiliitis and other radio-

logical signs that can facilitate diagnostic search in ankylosing 

spondylitis.

Key words: ankylosing spondylitis, sacroiliitis, radiogra phic 

stages of sacroiliitis, coxitis, symphysis, enthesitis, syndesmo-

phytes.
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Проблеми остеопорозу та остеоартрозу за-
вжди привертали увагу не тільки провідних нау-
ковців світу, але й практикуючих лікарів. З рока-
ми ці питання стали все більш актуальними, то-
му що, з одного боку, у світі невпинно зростає чи-
сло людей літнього віку, з іншого — в останнє де-
сятиріччя у світовій медицині зроблено величезний 
прорив у питаннях діагностики остеопорозу, його 
предикторів та ускладнень. Саме тому з року в рік у 
світі організовується та проводиться все більше ме-
дичних форумів, присвячених діагностиці та ліку-
ванню остеопорозу та остеоартрозу. Одна з таких 
наукових подій 2015 р. відбулася 25–26 вересня у 
шляхетному польському місті Кракові — Польсь-
ким товариством остеоартрології та Європейсь-
кою асоціацією остеопорозу та захворювань кістко-
во-м’язової системи був організований та проведе-
ний 6-й Центральноєвропейський конгрес з остео-
порозу та остеоартрозу. В ньому брали участь деле-
гації майже з усіх країн Центральної Європи та на-
уковці з країн Західної Європи. Одним із лекторів 
конгресу був президент Української асоціації осте-
опорозу професор В.В. Поворознюк, який отримав 
від організаторів офіційне запрошення взяти участь 
у заході та виступити з доповіддю, тому Українсь-
ка асоціація остеопорозу була активним учасником 
цьо го наукового форуму.

Основні теми, що обговорювалися під час роботи 

конгресу, були сфокусовані на мультидисциплінар-

ності проблеми остеопорозу та остеопоротичних пе-

реломів. Розглядалася роль цукрового діабету, ожи-

ріння, ниркової недостатності, онкологічних захво-

рювань у збільшенні ризику остеопоротичних пере-

ломів. Низка лекцій була присвячена питанням діаг-

ностики та лікування остеопорозу та остеоартрозу в 

щоденній клінічній практиці з визначенням цілей 

для подальших досліджень у цьому напрямку. При-

ділялася увага саркопенії, атиповим переломам, вер-

тебропластиці, необхідності артроскопії та ін. 

Робота конгресу розпочалася доповіддю пре-
зидента Європейського товариства з клінічних та 
економічних аспектів остеопорозу, остеоартрозу і 
м’язово-скелетних захворювань (ESCEO) профе-
сора Jean-Yves Reginster (Льєж, Бельгія) «У кого, 
коли та як лікувати остеоартроз». Доведено, що па-

цієнти з ранньою стадією остеоартрозу краще реа-

гують на медикаментозну терапію, ніж пацієнти на 

пізніх стадіях хвороби. При призначенні лікування 

слід брати до уваги клінічну картину, патофізіоло-

гію та стадію захворювання, а також рівень больо-

вого синдрому, функціональних обмежень і наяв-

ність супутніх хронічних захворювань. Крім того, 

для оцінки ефективності фармакологічних препа-

ратів і моніторингу відповіді на лікування можуть 

бути корисними дані МРТ-діагностики. Визначен-

ня біомаркерів у цей час є темою клінічних дослід-

жень, але ж у найближчому майбутньому це може 

бути корисним для прийняття рішень у клінічній 

практиці. Основні принципи лікування остеоартро-

зу включають в себе поєднання медикаментозної та 

немедикаментозної терапії. Препаратами для бази-

сної медикаментозної терапії є глюкозаміну суль-

фат і/або хондроїтину сульфат, при необхідності — 

парацетамол і топічні нестероїдні протизапальні за-

соби (НПЗЗ). При збереженні симптомів остеоар-

трозу наступним кроком лікування є призначення 

пер оральних селективних інгібіторів ЦОГ-2 або не-

селективних НПЗЗ, при недостатньому зменшенні 

симптомів — внутрішньосуглобове введення глю-

кокортикоїдів або препаратів гіалуронової кислоти. 

При неефективності вищевказаних препаратів до 

того, як призначати оперативне лікування, можна 

спробувати використати слабкі опіоїди та інші цен-

тральні анальгетики. Останнім кроком у лікуванні 

остеоартрозу є хірургічне втручання, а у випадках, 

коли воно протипоказане, — призначення класич-

них опіоїдів.

Остеопороз та остеопоротичні 
переломи — мультидисциплінарна 
проблема

У рамках цієї сесії були подані доповіді провідних 

фахівців різних спеціальностей, які підкреслили, що 

поширені хронічні захворювання є фактором ризику 

остеопоротичних переломів. 

Доповідь M. Małecki (кафедра метаболічних хво-
роб медичного факультету Ягеллонського універси-
тету, Краків, Польща) була присвячена переломам 

у хворих на цукровий діабет 2-го типу (ЦД-2). Існу-

ють дані щодо впливу ЦД-2 і пов’язаних із ним фе-

нотипів, наприклад ожиріння, на показники мі-

неральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) і 

остеопороз. У деяких дослідженнях на тваринах до-

ведено, що порушення ліпідного профілю при ЦД-2 

призводять до змін у мікроархітектурі кістки та осте-

опенії. Подальших досліджень потребує визначен-

ня впливу гіперглікемїї й інсулінорезистентності на 

стан кісткової тканини на клітинному та молекуляр-

ному рівнях. Підвищений рівень глюкози й інсулі-

норезистентність у хворих на ЦД-2 стимулює апоп-

тоз остео бластів і метаболізм у кістковій тканині. 

Крім того, тривале накопичення кінцевих продук-

ЦЕНТРАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНГРЕС 
З ОСТЕОПОРОЗУ ТА ОСТЕОАРТРИТУ  2015: 
ЩО НОВОГО
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тів глікування та зниження активності деяких фер-

ментів, важливих для продукції колагену, виклика-

ють структурні зміни у колагенових волокнах і ма-

триці кістки, а також підвищують імовірність низь-

коенергетичних переломів. Пацієнти з ЦД-2 схиль-

ні до більш високого ризику переломів, пов’язаних 

із падінням, порівняно з особами, які не хворіли на 

ЦД. Щодо впливу цукрознижуючих препаратів на 

ризик переломів, доведене підвищення ризику при 

прийомі тіазолідиндіонів та інгібіторів SGLT-2. До-

статньої доказової бази щодо інших груп цукрозни-

жуючих препаратів немає. Скринінг, профілактика 

та діагностика факторів ризику остеопорозу мають 

вирішальне значення для покращення якості життя 

пацієнтів із ЦД-2 і допомагають звести до мінімуму 

ризик остеопоротичних переломів у них. 

Впливу ожиріння на ризик остеопоротичних пе-

реломів приділила увагу в своїй доповіді профе-
сор Catalina Poiana (Бухарест, Румунія). Вона під-

креслила, що ожиріння не є протективним фак-

тором остеопоротичних переломів, як вважало-

ся ще кілька років тому. Дані численних дослід-

жень останніх років демонструють вплив ожирін-

ня та ЦД-2 на порушення якості трабекулярної кіст-

кової тканини, збільшення порозності кортикаль-

ної частини кістки, а також на порушення фун-

кцій клітин кісткової тканини та механічних вла-

стивостей кістки, результатом чого є підвищений 

ризик переломів (Armstrong M.E. et al., 2011; Pre-

maor M.O. et al., 2010–2011; Compston et al., 2011; 

Mitchell R.J. et al., 2015 та ін.). У патофізіології лам-

кості кісток у пацієнтів з ожирінням мають значен-

ня підвищена продукція прозапальних цитокінів, 

інсулінорезистентність, дефіцит вітаміну D, вто-

ринний гіперпаратиреоз, гіпогонадизм, порушен-

ня абсорбції кальцію. Проф. C. Poiana продемон-

струвала дані власного дослідження, проведеного на 

базі Національного інституту ендокринології в Бу-

дапешті за участю 622 жінок у постменопаузально-

му періоді (середній вік — 58,65 ± 8,64 року, ІМТ — 

30,30 ± 8,66 кг/м2), 168 з яких були хворі на остеопо-

роз (згідно з результатами DXA). 15,91 % учасників 

дослідження мали переломи кісток, найбільш по-

ширеними серед яких були переломи кісток перед-

пліччя. В групі пацієнток з остеопорозом ІМТ був 

вищим в осіб із наявністю переломів (34,35 кг/м2) 

порівняно з особами без переломів (30,27 кг/м2). 

У доповіді A. Więcek (кафедра і клініка нефроло-
гії, трансплантології та внутрішніх хвороб медич-
ного університету Катовіце, Польща) розглядала-

ся тема ризику остеопоротичних переломів у хворих 

із хронічною хворобою нирок (ХХН). Було підкре-

слено, що переломи кісток безпосередньо пов’язані 

з порушеннями метаболізму кісткової тканини, що 

виникає при ХНН, і спричинюють високий рівень 

госпіталізації та смертності серед даної категорії па-

цієнтів. Підвищення ризику переломів у пацієнтів із 

ХХН спричинене не тільки порушенням метаболіз-

му кісткової тканини, але й слабкістю м’язів (сарко-

пенія), супутніми неврологічними та кардіологічни-

ми розладами і станами, типовими для ХХН та лю-

дей літнього віку. Ризик переломів у хворих на ХХН 

в 1,5–3 рази вищий, ніж у загальній популяції. Зо-

лотим стандартом діагностики порушень стану кіст-

кової тканини у пацієнтів із ХХН є біопсія кістки та 

гістоморфометрія. Лікування захворювань кістково-

м’язової системи у хворих на ХХН базується на при-

значенні препаратів вітаміну D та кальцію. Призна-

чення інших груп препаратів, таких як бісфосфона-

ти, терипаратид, деносумаб, не рекомендується хво-

рим, у яких швидкість клубочкової фільтрації менша 

за 30 мл/хв. Багатообіцяючою є роль кальцимімети-

ків, наприклад цинакалцету, в лікуванні вторинно-

го гіперпаратиреозу та профілактиці переломів у па-

цієнтів із ХХН, але у наш час це питання потребує 

подальших досліджень. 

Порушенням стану кісткової тканини, по-

в’язаним з онкологічними захворюваннями, при-

ділялася увага в доповіді W. Misiorowski (Варша-
ва, Польща). Злоякісні новоутворення є одним із 

головних факторів ризику погіршення якості кіст-

кової тканини, що пов’язано як із прямими ефек-

тами ракових клітин на скелет, так і з негативним 

впливом терапії злоякісних новоутворень на кліти-

ни кісткової тканини. Крім того, кісткова ткани-

на містить безліч факторів росту, що можуть спри-

яти приживленню і проліферації ракових клітин. 

Клітини пухлини продукують остеолітичні факто-

ри, наприклад PTHrP, інтерлейкіни (ІЛ-6, ІЛ-11), 

RANKL. Вивільнення з кісткового матриксу цито-

кінів — стимуляторів росту або продукція ракови-

ми клітинами трансформуючого фактора росту бе-

та (TGF-) призводить до формування метастазів. 

Множинна мієлома і рак молочної залози часто асо-

ціюються з остеолітичними процесами, а рак перед-

міхурової залози асоціюється з порушенням остео-

бластів. Ці висновки базуються на радіографічних 

фенотипах, але результати біопсії кістки свідчать 

про те, що метастази можуть бути остеокластними та 

остеобластними, навіть в одного й того самого па-

цієнта. 

Дані досліджень 2014 р. (Mimi I.Hu et al.) демон-

струють, що призначення антирезорбтивної тера-

пії, а саме бісфосфонатів і деносумабу, має позитив-

ний вплив на втрату кісткової тканини в онкологіч-

них хворих, однак на сьогодні існує небагато дослі-

джень з цього приводу, в яких первинною кінцевою 

точкою були переломи. 

Прогрес у профілактиці 
остеопоротичних переломів

З доповіддю про роль FRAX у зниженні ризи-

ку остеопоротичних переломів виступив президент 
Міжнародної федерації остеопорозу професор John 
A. Kanis (Велика Британія). FRAX є комп’ютерним 

алгоритмом (www.shef.ac.uk/FRAX), що обчислює 

10-річну ймовірність перелому кісток (стегнової, 

плечової кісток, тіл хребців або перелому кісток пере-

дпліччя). Ризик перелому розраховується на підставі 

показників віку, ІМТ і наявних факторів ризику. 
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Мінеральна щільність шийки стегнової кістки мо-

же враховуватися як додатковий фактор підвищен-

ня ймовірності ризику переломів. Перші 8 моделей 

FRAX було впроваджено у 2008 р., а нині у світі ви-

користовується понад 50 моделей, специфічних для 

конкретних країн, що дозволяє охопити 75 % насе-

лення світу. Зі збільшенням географічної представ-

леності FRAX використання цього методу поступово 

зросло, і в наш час щороку в усьому світі проводить-

ся 3 млн розрахунків за алгоритмом FRAX. Проте 

розрахунки ризику переломів за алгоритмом FRAX 

не мають сенсу, якщо немає керівництв про те, як 

використовувати отримані результати. Вирішення 

даного питання залежить більшою мірою не від між-

народної спільноти, а від медичної спільноти кож-

ної з країн, в яких використовується FRAX, а саме 

від того, чи було включене використання алгорит-

му FRAX і його результатів у відповідні національ-

ні керівництва та рекомендації. Тільки в половині 

країн Європейського Союзу алгоритм FRAX вклю-

чений до відповідних рекомендацій і тільки поло-

вина з цих країн прийняла відповідні інструкції що-

до його використання. Як і очікувалося, частота за-

стосування алгоритму FRAX відрізняється в різних 

країнах світу, і вона вища там, де було прийнято від-

повідні нормативні документи на державному рів-

ні. Метою FRAX є покращення цільових медичних 

втручань в осіб із високим ризиком переломів. У ба-

гатьох країнах лікування рекомендується особам, які 

мають низькоенергетичні переломи в анамнезі, а та-

кож тим, у кого ймовірність перелому перевищує та-

ку у жінок із переломом в анамнезі. Особи, яких від-

бирають для призначення лікування, використовую-

чи саме цей метод, мають у середньому вищий ризик 

переломів, ніж особи, в яких як критерії відбору ви-

користовують наявність переломів в анамнезі, низь-

ку МЩКТ або інтегровані алгоритми (наприклад, 

алгоритм Національного фонду остеопорозу США). 

Отже, застосування FRAX дає можливість зменшити 

тягар переломів, але успіхи або невдачі його викори-

стання залежать від його розумного застосування за 

підтримки лідерів медичної наукової спільноти в тій 

чи іншій країні.

Голова Польського товариства остеоартрології 
Edward Czerwinski виступив із доповіддю про необ-

хідність розширення діагностичних критеріїв осте-

опорозу, які слід ураховувати при прийнятті рі-

шень щодо призначення лікування. Він нагадав, що 

визначення терміна «остеопороз», яким користу-

ються в усьому світі, було прийняте ВООЗ та Між-

народним фондом остеопорозу ще в 1993 р., із міні-

мальними змінами в 1994, 2001, 2008 та 2012 роках. 

Це визначення характеризує остеопороз як захворю-

вання кісток, спричинене низькою масою кісткової 

тканини, що веде до збільшення ризику переломів. 

При цьому якість кісткової тканини оцінюється на 

підставі даних МЩКТ. Але останніми роками в чи-

сленних дослідженнях доведено, що при діагносту-

ванні остеопорозу не можна брати до уваги тільки 

Т-критерій, тому що 70 % переломів відбувається в 

осіб, які не відповідають критерію Т < –2,5. У де яких 

випадках визначається підвищений ризик перелому 

за алгоритмом FRAX, у той час як рівень показни-

ка Т в даної особи не свідчить про наявність остео-

порозу. Це приводить до того, що в таких осіб осте-

опороз не діагностується, а тому й не призначається 

відповідне лікування. Беручи до уваги подібні фак-

тори, у 2010 р. у США був створений Національ-

ний альянс здоров’я кісток (National Bone Health 

Alliance, NBHA), що об’єднав 52 державні та приват-

ні організації. Метою альянсу було в тому числі вста-

новлення нових діагностичних критеріїв щодо ліку-

вання остеопорозу у жінок віком понад 50 років. Пі-

сля численних дискусій NBHA визначив, що остео-

пороз у жінок у постменопаузальному періоді та чо-

ловіків віком понад 50 років має бути діагностова-

ний за умов наявності будь-якого з таких критеріїв: 

показник Т дорівнює або <–2,5 (на рівні хребта чи 

стегнової кістки); наявність низькоенергетично-

го перелому проксимального відділу стегнової кіст-

ки без вимірювання МЩКТ; наявність низькоенер-

гетичного перелому хребта, проксимального відділу 

плечової кістки, таза або в деяких випадках перед-

пліччя в осіб з остеопенією; зростання ризику пере-

ломів на підставі даних FRAX (ризик дорівнює або 

перевищує рівень, зазначений у національних реко-

мендаціях) у пацієнтів з остеопенією. Ці критерії бу-

ли впроваджені в США і, на нашу думку, повинні бу-

ти широко використані в Польщі та інших країнах 

Європи.

Деякі аспекти вивчення питань 
остеопорозу та остеоартрозу 
в Україні

Як уже зазначалося, учасниками 6-го Центрально-

європейського конгресу з остеопорозу та остеоартро-

зу були представники Української асоціації остеопо-

розу на чолі з її президентом професором В.В. Пово-

рознюком, який отримав від організаторів конгресу 

запрошення виступити з доповіддю. Загалом україн-

ські науковці запропонували увазі учасників конгре-

су дві усні та шість постерних доповідей.

В усній доповіді професора В.В. Поворозню-
ка розглядалися питання використання TBS для 
оцінки ризику переломів. Професор В.В. Повороз-

нюк зазначив, що золотим стандартом діагностики 

остео порозу, ризику переломів і моніторингу дина-

міки стану кісткової тканини у пацієнтів є визначен-

ня МЩКТ. Але даний метод не дозволяє оцінити по-

рушення мікроархітектури кістки. Декілька років то-

му з’явилася можливість оцінки цього параметра за-

вдяки впровадженню в клінічну практику методики 

Trabecular Bone Score (TBS, Med-Imaps, France), сут-

тю якої є аналіз варіації сірих відтінків на зображен-

нях, отриманих при проведенні DXA-сканування. 

Показник TBS вірогідно позитивно корелює з па-

раметрами 3D-мікроархітектури кістки, такими як 

кількість і зчеплення трабекул, і негативно — з про-

міжками між трабекулами та показником Structure 

model index. Ця кореляція є незалежною від МЩКТ. 
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TBS можна вважати значним додатковим інстру-

ментом оцінки факторів ризику переломів, що може 

сприяти наданню більш адекватної медичної допо-

моги пацієнтам. TBS є кількісним показником, що 

оцінює мікроархітектуру в поєднанні з МЩКТ, без 

потреби в проведенні додаткових DXA-обстежень. 

Професор В.В. Поворознюк навів результати 

аналізу наукових публікацій останніх років і резуль-

тати власних досліджень із вивчення змін TBS за-

лежно від віку та ролі TBS в оцінці ризику перело-

мів. R. Dufour і співавт. (2013) оцінювали зміни TBS 

залежно від віку у 5942 жінок віком 45–85 років у 

Франції. Було встановлено лінійне зниження TBS 

на 14,5 % на рівні L1–L4 у віці між 45 та 85 роками 

(6 % у жінок, молодших за 65 років, та 8,5 % у жінок, 

старших за 65 років). C. Simonelli і співавт. (2013) 

вивчали зміни TBS на рівні поперекових хребців у 

жінок європеоїдної раси, які були представницями 

нелатиноамериканського населення США, віком 30 

років і старше. Було встановлено статистично віро-

гідне зниження показника TBS на всіх рівнях попе-

рекового відділу хребта залежно від віку. Зменшен-

ня показника TBS на рівні L1–L4 між 45 та 90 ро-

ками становило 16,0 %. Зменшення показника TBS 

прогресувало у жінок, старших за 65 років (з –0,004 

до –0,006), що збігалося з даними, отриманими у 

французькій популяції. Пов’язане з віком зниження 

МЩКТ і TBS на рівні поперекових хребців було за-

реєстроване у великому дослідженні за участю 29 407 

жінок віком 50 років і старше у провінції Манітоба, 

Канада (Leslie W.D., Krieg M.A., Hans D., 2013). Не-

гативна кореляція між показниками TBS на рівні 

L2–L4 та віком (r = –0,39, p < 0,001) була встанов-

лена у 4907 жінок віком від 20 до 90 років у Лівані 

(El Hage R., Khairallah W., Bachour F. et al., 2013).

В україно-іспанському дослідженні вивчали змі-

ни мікроархітектури кісткової тканини попереко-

вих хребців, пов’язані з віком (Povoroznyuk V., Del 

Rio L., Di Gregorio S. et al., 2014). Оцінка значень 

показників TBS у всіх варіантах комбінацій хребців 

(L1, L2, L3, L4) продемонструвала статистично віро-

гідне зниження з віком у чоловіків. Було встановле-

но лінійне зниження TBS (~–1,75 T-score) в L1–L4 

між 40 та 90 роками у чоловіків, тоді як у жінок зни-

ження становило 16,7 % (~–2,58 T-score). На відміну 

від жінок у чоловіків віком понад 65 років не було 

встановлено змін щодо зниження TBS.

У ретроспективному дослідженні «випадок — 

контроль» L. Pothuaud і співавт. (2009) оцінювали 

показники TBS у 135 жінок у постменопаузальному 

періоді, 45 з яких мали рентгенографічно підтвер-

джені переломи: 20 жінок — вертебральні переломи, 

5 — переломи стегнової кістки та 20 жінок — остео-

поротичні переломи іншої локалізації. У жінок з пе-

реломами показник TBS був статистично вірогідно 

нижчим, ніж у жінок контрольної групи (без перело-

мів): 0,784 ± 0,176 проти 0,899 ± 0,177 (p = 0,0005). 

Використання методики TBS на відміну від 

визначення МЩКТ може допомогти в прогнозуван-

ні вертебральних переломів у чоловіків. Значення 

TBS  0,987 було предиктором 5-кратного підвищен-

ня ризику вертебральних переломів. TBS є вірогідно 

нижчим у чоловіків з переломами, в той час як віро-

гідних змін МЩКТ немає. 

На базі Українського науково-медичного центру 

проблем остеопорозу (м. Київ) було обстежено 197 

чоловіків віком 45–89 років, які були розподілені 

згідно з класифікацією за віком: 45–59 років (n = 83), 

60–74 роки (n = 86), 75–89 років (n = 28). Основ-

ну групу становили 52 чоловіки з вертебральними 

остео поротичними переломами в анамнезі, контр-

ольну групу — 145 чоловіків без переломів. Показ-

ники TBS у L1–L4 були вірогідно нижчими у чоло-

віків із вертебральними переломами в анамнезі в усіх 

вікових групах. 

У великому дослідженні Manitobа (Hans D., 

Goertzen A.L. et al., 2011), в якому брали участь 

29 407 жінок віком понад 50 років (серед них 5,7 % 

мали остеопоротичний перелом), встановлено, що 

у пацієнток з остеопоротичними переломами хреб-

та та переломами стегнової кістки показники TBS і 

МЩКТ були вірогідно нижчими (p < 0,0001), ніж у 

жінок без переломів.

Згідно з останніми даними великих досліджень 

TBS (2015), цей метод дозволяє прогнозувати остео-

поротичні переломи незалежно від їх локалізації, 

віку пацієнта, МЩКТ та ІМТ. 

Отже, аналіз результатів досліджень щодо змін 

показника TBS з віком та його ролі у прогнозуван-

ні переломів продемонстрував таке: показник TBS 

значно знижується з віком; рівні показника TBS 

ниж чі у жінок, які мають низькоенергетичні перело-

ми, але в яких результати DXA не виявляють осте-

опороз або навіть остеопенію; TBS, як і визначен-

ня МЩКТ на рівні поперекового відділу хребта, дає 

можливість встановити ризик перелому у жінок в 

постменопаузальному періоді; визначення обох по-

казників — МЩКТ і TBS — є значно більш вірогід-

ним у прогнозуванні переломів, ніж використання 

одного з цих методів. 

Ще одна усна доповідь була подана ученицею 

професора В.В. Поворознюка У.І. Приймич. У до-

повіді висвітлювалася проблема нейропатично-
го болю в пацієнтів різного віку з остеоартрозом 
колінного суглоба. Нейропатичний біль визна-

чається як біль, спричинений первинним пошкод-

женням або дисфункцією нервової системи, або як 

біль внаслідок безпосереднього пошкодження со-

матосенсорної системи. Основними ознаками цьо-

го виду болю є пекучий біль, відчуття поколювання, 

оніміння, раптові приступи болю, біль за типом уда-

ру електричним струмом, алодинія чи гіпералгезія. 

Інструментами для діагностики нейропатичного бо-

лю є Лідська шкала нейропатичного болю (LANSS), 

діагностичний опитувальник нейропатичного бо-

лю DN4, painDETECT. З метою оцінки структури 

больового синдрому, виявлення наявності нейро-

патичного компонента болю, симптомів цього ви-

ду болю у пацієнтів з остеоартрозом колінного су-

глоба на базі відділу клінічної фізіології та патоло-
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гії опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронто-

логії імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» було 

проведене дослідження за участю 37 пацієнтів жі-

ночої статі віком 45–85 років із клінічними та рен-

тгенологічними симптомами остеоартрозу колінно-

го суглоба (II–III стадія за Kеllgrene — Lawrence). 

Всі пацієнти були розподілені на три групи, залеж-

но від віку (45–59 років, 60–74 роки та 75–89 ро-

ків). Оцінка нейропатичного компонента болю про-

водилася з використанням шкали LANSS, опиту-

вальників DN4 та painDETECT. Інтенсивність бо-

льового синдрому визначали за допомогою візуаль-

ної аналогової шкали (ВАШ), якісні характеристи-

ки — за опитувальником McGill Pain Questionnaire. 

Функціональний стан колінних суглобів оцінюва-

ли з використанням опитувальника WOMAC, якість 

життя — за опитувальником EuroQol-5D. Згід-

но з painDETECT імовірний нейропатичний біль у 

ділянці суглобів визначали у 5,4 % пацієнтів, мож-

ливий — у 24,3 %, малоймовірний — у 70,3 %. За 

даними LANSS і DN4, імовірний нейропатичний 

біль мав місце у 29,7 та 35,1 % пацієнтів відповід-

но. Кореляційний аналіз продемонстрував вірогід-

но сильні кореляційні зв’язки між painDETECT і 

LANSS, painDETECT і DN4 (p = 0,000001, r = 0,76 

та p = 0,000001, r = 0,85 відповідно). Кореляція між 

інтенсивністю болю за ВАШ і даними, отриманими 

за шкалами нейропатичного болю (painDETECT, 

LANSS, DN4), була на рівні від помірної до вираже-

ної. Отже, найбільш сильна кореляція була встанов-

лена між даними за painDETECT та LANSS/DN4. 

Інтенсивність болю вірогідно корелювала з наявніс-

тю ймовірного та можливого нейропатичного болю. 

Ймовірний та можливий нейропатичний компо-

нент може впливати на функціональний стан колін-

ного суглоба та якість життя пацієнта. Пекучий ха-

рактер болю, відчуття поколюван-

ня асоціюються з більш вираженим 

болем у пацієнтів з остеоартрозом 

колінного суглоба. 

Завершуючи огляд, слід за-
значити, що доповіді професора 
В.В. Поворознюка та його учени-
ці У.І. Прий мич привернули вели-
ку увагу аудиторії. Гучним акордом 
у визнанні того, що роботи україн-
ських науковців із вивчення проблем 
остеопорозу та остеоартрозу, по-
дані на 6-му Центральноєвропейсь-
кому конгресі в Кракові, є науково 
цікавими та актуальними, став лист, 
який отримав професор В.В. Пово-
рознюк через деякий час після завер-
шення конгресу. «Від щирого серця 
я вдячний Вам за участь у виконанні 
наукової програми 6-го Централь-
ноєвропейського конгресу з остео-
порозу та остео артрозу. Я хотів би 
висловити моє найвище захоплен-
ня Вашим відмінним науковим вне-
ском, який допоміг зробити успіш-
ним цей конгрес. Я в боргу перед Ва-
ми за Ваші зусилля, яких ви докла-
ли до підготовки та подання Вашої 
чудової лекції. Від імені всіх уча-
сників конгресу висловлюю Вам по-
хвалу та вдячність», — написав го-
лова Польського товариства остео-
артрології проф. Edward Czerwinski 
від імені оргкомітету. 

Ця відзнака є черговим підтвер-
дженням того, що українські вчені, 
які вивчають проблеми остеопорозу та 
його ускладнень, остеоартрозу, гідно 
представляють нашу країну на міжна-
родному та європейському рівні.

Підготувала Наталія Купріненко 
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Остеоартроз (ОА) — гетерогенная группа заболе-

ваний различной этиологии со сходными биологиче-

скими, морфологическими и клиническими прояв-

лениями и исходом, в основе которых лежит пораже-

ние всех компонентов сустава, в первую очередь хря-

ща, а также субхондрального участка кости, синови-

альной оболочки, связок, капсулы, периартикулярных 

мышц. Распространенность ОА увеличивается с возра-

стом: 1 % населения болеет в возрасте до 30 лет, 10 % — 

до 40 лет, а более 50 % — старше 60 лет. К 70-летне-

му возрасту поражение коленных суставов выявляется 

приблизительно у 30–40 % населения. Рентгенологи-

ческие признаки остеоартроза коленных суставов об-

наруживаются у 30 % лиц обоих полов старше 65 лет, 

среди которых лишь одна треть отмечает наличие кли-

нических симптомов. 

В настоящее время патогенетическая терапия осте-

оартроза направлена на подавление синовиального 

воспаления и снижение активности провоспалитель-

ных ферментов. И здесь в существенно большей степе-

ни, чем при каком-либо другом заболевании, актуален 

вопрос о безопасности фармакотерапии, так как, с од-

ной стороны, хроническая боль и депрессия, тяжелые 

функциональные нарушения оказывают негативное 

воздействие на прогноз заболевания, с другой — мно-

гие лекарственные средства, используемые при осте-

оартрозе, способны вызывать тяжелые, потенциально 

смертельные осложнения, риск которых особенно ве-

лик из-за наличия множественных коморбидных забо-

леваний у людей пожилого возраста. В первую очередь 

это касается назначения нестероидных противово-

спалительных препаратов (НПВП), являющихся эф-

фективным патогенетическим средством лечения бо-

ли, связанной с тканевым повреждением и воспалени-

ем. Однако клинические достоинства НПВП во мно-

гом уменьшает серьезный риск развития класс-специ-

фических осложнений, опасность которых в пожилом 

возрасте весьма велика.

Именно поэтому особое значение придается без-

опасной болезнь-модифицирующей терапии, которая 

способна не только эффективно влиять на боль и вос-

паление, снижая частоту и тяжесть клинических реци-

дивов заболевания, но и воздействовать на структуру 

хряща, замедляя прогрессирование заболевания и на-

растание инвалидизации на длительное время.

13 мая 2015 года в г. Киеве состоялась научно-пра-
ктическая конференция с международным участи-
ем «Международные и отечественные лечебно-диаг-

ностические стандарты для врача общей практики», 
в рамках которой были рассмотрены важнейшие во-
просы терапии остеоартроза, в том числе применение 
медленнодейcтвующих симптом-модифицирующих 
препаратов (SYSАDOA), открывающих новые воз-
можности и перспективы лечения данного заболева-
ния.

С докладом «Эффективная и рациональная тера-
пия остеоартроза: что предпочесть?» выступил доктор 
медицинских наук Д.Г. Рекалов (Запорожский госу-
дарственный медицинский университет).

Остеоартроз — одно из наиболее распространенных 

заболеваний суставов у пациентов во всем мире. Со-

гласно отчету ВОЗ о социальных последствиях данной 

патологии, гонартроз занимает четвертое место среди 

причин нетрудоспособности у женщин и восьмое — 

у мужчин, в 25 % случаев приводит к инвалидизации. 

Ежегодные расходы, связанные с ОА, поистине огром-

ны, что обусловлено как широкой распространенно-

стью заболевания, так и высокими затратами на лече-

ние. Например, ежегодное количество визитов к вра-

чу, обусловленных остеоартрозом, составляет 46 млн. 

Количество госпитализаций с данной патологией до-

стигает 3,7 млн в год, что в 20–30 раз больше, чем ана-

логичный показатель для ревматоидного артрита. В 

связи с этим большое значение сегодня приобретают 

методы терапии ОА, которые могли бы способствовать 

уменьшению проявления симптомов этого заболева-

ния, замедлению его прогрессирования, снижению 

частоты обращений пациентов за медицинской помо-

щью и предотвращению потери трудоспособности. 

На сегодншний день в рекомендациях по лечению 

остеоартроза выделяют нефармакологическую и фар-

макологическую терапию. Нефармакологическая те-

рапия представляет собой обучение пациентов и со-

циальную поддержку, коррекцию массы тела, физи-

ческую активность, физиотерапевтические процеду-

ры, ортопедические пособия и самообразование. Фар-

макологическая терапия включает применение ацета-

минофена, анальгетиков, топических и пероральных 

 НПВП, в том числе ингибиторов ЦОГ-2. В случае их 

неэффективности при остеоартрозе прибегают к хи-

рургическому лечению, назначению опиоидов и аку-

пунктуры. Также в течение последних двух десятиле-

тий в международные рекомендации по лечению ОА 

включают препараты SYSADOA, к которым относят-

ся: глюкозамина сульфат, хондроитина сульфат, не-

омыляемые экстракты сои и авокадо, диацереин, ги-

К  ЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
МЕДЛЕННОДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ 
У БОЛЬНЫХ С ОСТЕОАРТРОЗОМ: 
ФОКУС НА ПИАСКЛЕДИН
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алуроновая кислота внутрисуставно. Так, в рекомен-

дациях ESCEO (The European Society for Clinical and 

Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis) 

предложено использование рецептурного SYSADOA, 

при необходимости с парацетамолом, в качестве со-

путствующей фармакологической терапии 1-й линии 

для лечения остеоартроза коленного сустава. В реко-

мендациях EULAR изложена информация о сущест-

вовании убедительных данных, подтверждающих эф-

фективность SYSADOA в качестве симптом-модифи-

цирующих препаратов.

Структурно-модифицирующий эффект глюкозами-

на сульфата при максимально раннем назначении был 

доказан в 3-летнем наблюдении; другие рандомизи-

рованные клинические исследования продемонстри-

ровали длительное, сохраняющееся на протяжении 6 

месяцев и более превосходство глюкозамина сульфата 

в сравнении с плацебо, в отличие от неоригинальных 

продуктов и глюкозамина хлорида. Подобная эффек-

тивность при лечении начальных и умеренных прояв-

лений остеоартроза свойственна и хондроитину суль-

фату, что подтверждено данными длительных наблю-

дений. Не меньший интерес в лечении остеоартроза 

представляют неомыляемые соединения масел сои и 

авокадо (препарат Пиаскледин®), обладающие дока-

занной клинической эффективностью и потенциаль-

ными хондропротективными свойствами.

Изучение терапевтического действия Пиаскледи-

на было начато профессором Henri Thiers и датирует-

ся 50-ми годами ХХ века. В 1971 году показано успеш-

ное лечение данным препаратом заболеваний кожи и 

хряща (склеродермия), что определило его как веще-

ство, активирующее эпидермис, мукозный и коллаге-

новый слой кожи и кости. В период с 1972 по 1978 г. 

были продемонстрированы анальгетические свойства 

Пиаскледина при лечении остеоартроза тазобедренно-

го сустава, а также показано замедление прогрессиро-

вания заболевания при его применении.

Механизм действия Пиаскледина обусловлен раз-
нообразным влиянием на патологически значимые ак-
тивные соединения, участвующие в деградации хря-
ща. Так, было установлено, что он повышает экспрес-

сию трансформирующего фактора роста 1 и 2; повы-

шает экспрессию ингибитора активатора плазминоге-

на; стимулирует синтез протеогликанов и образование 

коллагеновых волокон; ингибирует и блокирует ИЛ-1, 

подавляя его коллагенолитический эффект на хондро-

циты и синовиоциты; при воздействии на человече-

ские хондроциты Пиаскледин ингибирует синтез кол-

лагеназы, стромелизина, ИЛ-6 и ИЛ-8, а также про-

стагландина Е2, т.е. тех биологических субстанций, 

которые активно участвуют в развитии воспалитель-

ной реакции и как следствие — в последующем повре-

ждении хряща при остеоартрозе.

Эффективность и безопасность Пиаскледина были 

оценены в ряде рандомизированных клинических ис-

следований. Так, в проспективном рандомизирован-

ном двойном слепом плацебо-контролируемом иссле-

довании, проведенном Maheu et al. (1998), было про-

демонстрировано симптом-модифицирующее дейст-

вие Пиаскледина. В исследовании приняли участие 

164 пациента с остеоартрозом коленных (n = 114) и та-

зобедренных суставов (n = 50) с умеренными или силь-

ными болями в течение 3 месяцев и более и с продол-

жительностью активной фазы заболевания не менее 6 

месяцев. Все больные были распределены на 2 груп-

пы: Пиаскледина и плацебо. Длительность исследо-

вания составила 6 месяцев с последующим наблюде-

нием еще в течение 2 месяцев. Оценка состояния про-

водилась по функциональному индексу Лекена; ин-

тенсивность боли — по визуальной аналоговой шка-

ле (ВАШ); общему баллу недееспособности; уровню 

успешности лечения (наличие или отсутствие потреб-

ности в НПВП).

Результаты исследования показали симптоматиче-
скую эффективность Пиаскледина в отношении боли 
и функционального индекса Лекена при лечении осте-
оартроза. Данный эффект отмечался со второго меся-
ца приема препарата и продолжался по окончании кур-
са лечения еще в течение 2 месяцев (рис. 1). При этом 
потребность в НПВП в интервале между 60-м и 90-м 
днями терапии была достоверно меньше в группе Пиа-
скледина — 43,4 % против 69,7 % в группе плацебо.

В двойном слепом плацебо-контролируемом рандо-

мизированном клиническом исследовании (Blotman 

et al., 1997) была оценена потребность в НПВП у 163 

больных с умеренными и  сильными болями при остео-

артрозе коленных и тазобедренных суставов, получав-

ших либо 300 мг/сут Пиаскледина, либо плацебо. В ка-

честве дополнительного анальгетика использовали па-

рацетамол (в режиме «по требованию»). Длительность 

исследования составила 3 месяца. Первичной конеч-

ной точкой являлось количество пациентов, возобно-

вивших прием НПВП после первой половины иссле-

дования (45-й день), и время приема НПВП. В каче-

стве вторичной конечной точки (45–90-й день) — ку-

мулятивная и среднесуточная доза НПВП; количест-

Рисунок 1. Пиаскледин обладает выраженной 
симптоматической эффективностью в отношении 
боли и функционального индекса Лекена при лечении 

остеоартроза
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во пациентов, которые отказались от приема НПВП на 

протяжении второй половины исследования; измене-

ние индекса Лекена. 

В ходе исследования было установлено, что на фо-
не приема Пиаскледина потребность в нестероидных 
противовоспалительных препаратах оказалась досто-
верно меньше в сравнении с плацебо (43,4 и 69,7 % 
соответственно; р < 0,001). Кроме того, в основ-
ной группе отмечалось достоверно большее улучше-
ние функционального индекса Лекена: в среднем 2,3 
и –1,0 балла (р < 0,001).

В 3-месячном многоцентровом рандомизирован-

ном клиническом исследовании, проведенном Аppel-

boom et al. (2001), оценивались эффективность и без-

опасность разных доз Пиаскледина (300 и 600 мг/сут) 

у 260 пациентов с гонартрозом. Результаты исследова-

ния показали, что эффективность Пиаскледина в до-

зах 300 и 600 мг/сут была значительно выше плацебо во 

всех контрольных точках, разницы между двумя дози-

ровками обнаружено не было. Кроме того, 71 % боль-
ных, принимавших Пиаскледин, смогли уменьшить 
дозу НПВП больше чем в 2 раза, тогда как в группе 
плацебо такой эффект был достигнут только у 36 % 
пациентов.

Исследование, проведенное M. Lequesne et al. в 

2002 г., включало 163 пациента с одно- или двухсто-

ронним коксартрозом. Стадия по Kellgren-Lawrence к 

началу исследования была I–II. Обязательными кри-

териями включения в исследование были регистри-

руемое рентгенологически сужение щели тазобедрен-

ного сустава, постоянная боль в пораженных суставах 

продолжительностью не менее 6 месяцев, индекс Ле-

кена — 4 балла и более. 

Пациенты путем рандомизации были разделены 

на 2 группы: 85 больных на протяжении всего време-

ни исследования получали 300 мг/сут Пиаскледина, 78 

пациентов — плацебо. По демографическим и клини-

ческим параметрам группы были сопоставимы. 

Результаты исследования продемонстрировали, что 

в обеих группах отмечались сходные изменения су-

ставной щели. Однако среди больных, имевших шири-
ну суставной щели в начале исследования менее 2 мм, 
прием Пиаскледина уменьшил отрицательную дина-
мику по сравнению с плацебо практически в 2 раза: 

при приеме Пиаскледина уменьшение ширины щели в 
год составило 0,24 мм, и на фоне плацебо — 0,47 мм 
(p < 0,05) (рис. 2).

В 2009 г. Maheu и соавт. представили результа-

ты исследования структурно-модифицирующего 

действия Пиаскледина у 399 больных коксартрозом 

(ERADIAS). Пациенты были стратифицированы по 

тяжести коксартроза (ширина суставной щели < 2,5 

или > 2,5 мм) и рандомизированы в 2 группы, одна из 

которых получала 300 мг/сут Пиаскледина (166 боль-

ных), а другая — плацебо (179 больных) в течение 3 

лет. И хотя различие в сужении суставной щели за 3 

года между группами Пиаскледина и плацебо оказа-

лось статистически недостоверным (–0,64 и –0,67 мм 

соответственно; р = 0,72), больных с прогрессиро-

ванием остеоартроза в группе Пиаскледина было на 
20 % меньше, чем в группе плацебо (р = 0,039), что 
свидетельствует о наличии у препарата структурно-
модифицирующих свойств.

В большом сравнительном исследовании, в которое 

были включены 364 больных ОА коленных суставов, 

проведенном Pavelka и соавт. (2010), изучались эф-

фективность и безопасность Пиаскледина (300 мг/сут) 

в сравнении с хондроитина сульфатом (400 мг 3 раза в 

сутки) в течение 6 месяцев лечения. Препараты пока-

зали сходные результаты. В середине и в конце иссле-

дования у больных обеих групп функциональные ин-

дексы WOMAC и Лекена уменьшились приблизитель-

но на 50 %, а в течение последующих 2 месяцев наблю-

дения эти показатели продолжали снижаться, демон-

стрируя наличие эффекта последействия (рис. 3). По-

чти 80 % пациентов в сравниваемых группах оценили 

эффективность терапии как «значительное улучше-

ние» и «улучшение», и практически все больные смо-

гли снизить суточную дозу НПВП. Переносимость 

Пиаскледина, как и хондроитина сульфата, была хоро-

шей. Также авторы отметили, что однократный прием 
Пиаскледина наиболее удобен для больных и может 
значительно повысить комплайентность терапии. 

Метаанализ 4 контролируемых клинических иссле-

дований Пиаскледина (Maheu; Blotman; Appelbloom 

Рисунок 2. Пиаскледин достоверно замедляет сужение 
суставной щели в 2 раза

Ш
ир

ин
а 

су
ст

ав
но

й 
щ

ел
и,

 м
м

–1,0

–0,8

–0,6

–0,4

–0,2

0
Пиаскледин 300 Плацебо

–0
,4

3 
± 

0,
51

 м
м

– 
0,

86
 ±

 0
,6

2 
м

м

р < 0,01

Рисунок 3. Эффективность Пиаскледина сопоставима 
с хондроитином
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и Lequesne) включал в себя 664 пациента с остеоар-

трозом тазобедренных (41,4 %) и коленных суставов 

(58,6 %), из которых 336 больных получали активный 

препарат по 300 мг/сут и 328 — плацебо в течение 6 ме-

сяцев (Christensen R. еt al., 2008). Было показано, что 

Пиаскледин превосходит плацебо по влиянию на боль 

(среднее уменьшение боли по ВАШ составило 10,7 % 

при гонартрозе и 11,3 % при коксартрозе; р = 0,04) и 

функциональный индекс Лекена (р = 0,0003).

Также во всех клинических исследованиях бы-
ла отмечена высокая безопасность Пиаскледина: ни 
в одном из них не было зарегистрировано каких-ли-
бо значимых побочных эффектов или случаев пере-
дозировки препарата, даже при длительном его при-
еме. Кроме того, немаловажным аспектом безопасно-

сти являлось отсутствие значимых лекарственных вза-

имодействий Пиаскледина с известными лекарствен-

ными средствами, что особенно важно для пожилых 

больных, страдающих остеоартрозом и вынужденных 

принимать довольно широкий набор препаратов для 

лечения сопутствующих заболеваний.

Таким образом, на основании всего вышеизложен-
ного можно сделать следующие выводы:

— несмотря на существующие в настоящий момент 
мультидисциплинарные согласованные рекоменда-
ции по многим аспектам медикаментозного и немеди-

каментозного лечения остеоартроза, при выборе так-
тики целесообразно использование клинического вра-
чебного опыта для разработки плана терапии, согла-
сованного с пациентом;

— учитывая клинические и экспериментальные 
данные, использование медленнодействующих симп-
том-модифицирующих препаратов (SYSADOA) в ка-
честве длительного лечения остеоартроза является 
необходимой и эффективной составляющей успеш-
ной терапии;

— в качестве препаратов первой линии следу-
ет использовать оригинальные молекулы, включен-
ные в стандарт лечения и рекомендованные EULAR и 
OARSI;

— учитывая клиническую подтвержденную эффек-
тивность и безопасность, исходя из данных рандоми-
зированных клинических исследований, указываю-
щих на наличие структурно- и симптом-модифициру-
ющего эффекта, целесообразно использовать неомы-
ляемые соединения сои и авокадо (Пиаскледин), при 
необходимости — в сочетании с парацетамолом, в ка-
честве терапии первой линии для лечения остеоартро-
за тазобедренного и коленного суставов.

Подготовила Татьяна ЧИСТИК  
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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  

Офіційна інформація / 

Offi  cial Information
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По данным экспертов Всемирной организации 

здравоохранения, распространенность боли в нижней 

части спины (БНЧС) в развитых странах достигает 

размеров пандемии и является серьезной медицин-

ской и социально-экономической проблемой. В США 

и странах Западной Европы она достигает 40–80 %, а 

ежегодная заболеваемость — 5 %. БНЧС является вто-

рой по частоте после респираторных заболеваний при-

чиной обращения к врачу и третьей — по частоте го-

спитализаций.

Более чем у 50 % пациентов с БНЧС выраженность 

боли снижается через 1 неделю, а в 40 % случаев улуч-

шение наступает через 8 недель. Оставшиеся 7–10 % 

больных продолжают испытывать боль на протяже-

нии более 6 месяцев. Прогноз, касающийся выздо-

ровления пациентов с хроническим болевым синдро-

мом, остается неблагоприятным в связи с ограничен-

ной эффективностью существующих методов лечения 

и недостаточным применением инвазивных методов 

диагностики.

24–25 сентября в г. Трускавце состоялась научно-
практическая конференция «Дискуссионные вопросы 
неврологии», в рамках которой были рассмотрены ак-
туальные вопросы проведения диагностических ме-
роприятий и лечебной тактики у пациентов, страдаю-
щих болью в нижней части спины.

С докладом «Боль в нижней части спины: алгорит-
мы тонкой диагностики и эффективного лечения» вы-
ступил врач-невролог, исполнительный секретарь 
Украинской ассоциации по изучению боли Романен-
ко Владимир Игоревич.

Боль — это не только часть нашей жизни и наш жиз-

ненно важный телохранитель, но и то, чего мы стара-

емся во что бы то ни стало избежать, так как хрони-

ческая боль превращает жизнь в постоянное мученье. 

Но не только страдания сопряжены с болью, велики и 

затраты, связанные с данной патологией. Так, в США 

ежегодно выделяется около 650 млрд долларов на ле-

чение хронической боли, однако 50 % пациентов оста-

ются недовольны полученными результатами. Кро-

ме того, согласно данным статистики, 80 % больных с 

хронической болью не обращаются к врачам за помо-

щью, 40 % — не верят в помощь, 60 % — занимаются 

самолечением.

В настоящее время нередко встречается заблужде-

ние, что основной причиной боли в спине являются 

дегенеративно-дистрофические изменения в позво-

ночнике — остеохондроз. Но остеохондроз — это есте-

ственный процесс дегенерации (старения) структур 

позвоночника и ни в коем случае не синоним боли в 

спине. Кроме того, доказано, что выраженность рен-

тгенологических и клинических проявлений остео-

хондроза позвоночника никак не соотносится с лока-

лизацией, характером, интенсивностью и длительно-

стью болевого синдрома. Так, у 35 % лиц в возрасте 

25–39 лет и у 60 % старшей возрастной категории на 

МРТ выявляются дегенеративно-дистрофические из-

менения в позвоночнике, однако отсутствуют жалобы 

на боли в нижней части спины.

Таким образом, каждый случай развития эпизо-

да боли в спине не стоит отождествлять с имеющими-

ся у больного «дегенеративно-дистрофическими» из-

менениями позвоночника, ставя «привычный» диаг-

ноз «обострение остеохондроза» или просто «остео-

хондроз». 

Еще один распространенный клинический миф ка-

сается грыжи межпозвоночного диска. Так ли она опа-

сна на самом деле и следует ли ее лечить? Действитель-

но, у относительно небольшой категории больных (до 

10 % пациентов с болью в пояснично-крестцовой об-

ласти) значимую роль играет дискогенный компонент, 

связанный со сдавлением, растяжением, ишемией и 

иммунным повреждением корешков межпозвоноч-

ных нервов, грыжей диска. Однако у 30–40 % лиц не-

зависимо от возраста по данным МРТ, КТ и миелог-

рафии встречаются асимптомные (никак не проявля-

ющие себя) грыжи межпозвоночных дисков, которые 

не вызывают боль в спине и конечности (радикулопа-

тию), то есть в большинстве случаев грыжа межпозво-

ночного диска не имеет прямого отношения к возник-

новению боли в спине.

На сегодняшний день существует следующая клас-

сификация боли в нижней части спины:

1. Неспецифические боли в спине (85 %).

2. Боли, связанные с поражением корешка: грыжа 

диска, спондилез, стеноз канала (7 %).

3. Боли, обусловленные специфической патоло-

гией: рак, инфекция, перелом, синдром конского хво-

ста (8 %).

Для определения пациента в одну из этих групп важ-

ным аспектом является проведение последовательных 

диагностических мероприятий. Прежде всего следует 

подтвердить или исключить боли, обусловленные спе-

цифической патологией. Особого внимания заслужи-

вают «красные флаги» — факторы, настораживающие 

в отношении специфической патологии, такие как 

усиление боли ночью, лихорадка и необъ яснимая по-

теря массы тела, возраст моложе 20 или старше 50 лет, 

недавняя травма, наличие онкологического процесса в 

анамнезе, тазовые нарушения и прогрессирующий не-

врологический дефицит.

В случае наличия одного или нескольких «красных 

флагов» приступают к поиску специфической причи-

ны. Для этого необходимы сбор анамнеза, проведение 

БОЛЬ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ: АЛГОРИТМЫ 
ДИАГНОСТИКИ И ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ



44  № 3 (19), 2015 Біль. Суглоби. Хребет,   ISSN 2224-1507

Конгреси, симпозіуми, школи  / Congresses, Symposiums, Schools

общего и неврологического осмотра, лабораторной 

диагностики, визуализации (МРТ, КТ), нейрофизио-

логического исследования (ЭНМГ, ВП), соматическо-

го исследования (УЗИ).

Следующий диагностический шаг — подтвержде-

ние или исключение боли, связанной с поражением 

корешка. Радикулопатия в пояснично-крестцовом от-

деле в 90 % случаев происходит на уровне L4–L5 или 

L5–S1. Характерны корешковые боли (прострелы, ир-

радиация по ходу нерва, жжение), их усиление при 

наклонах, натуживании, кашле и чихании. Чувстви-

тельные нарушения отмечаются в соответствующем 

дерматоме, проявляются парестезией, дизестезией 

или гипестезией. Возможен парез m. quadriceps (L4), 

m. extensor hallucis longus (L5), m. peronei (S1). Отмеча-

ется снижение коленного (L4), ахиллового рефлексов 

(S1), симптом Ласега. Важную диагностическую цен-

ность при этом имеют данные МРТ и ЭНМГ.

В случае отсутствия доказательств в пользу 1-й или 

2-й категории боли приступают к следующему эта-

пу диагностики, а именно к определению происхож-

дения и локализации неспецифической боли в спине. 

К ней относятся мышечно-тонический болевой син-

дром, миофасциальный болевой синдром и артропа-

тии (фасеточный сустав, подвздошно-крестцовое со-

членение).

Частота патологии фасеточных суставов у пациен-

тов с болями в пояснично-крестцовой области состав-

ляет от 15 до 40 % случаев. Такая боль локальна, она 

может иррадиировать в паховую область, по задней и 

наружной поверхности бедра, в область копчика. Боль 

усиливается при экстензии ротации с локализованной 

болезненностью в проекции дугоотростчатого сустава. 

Отмечается положительный эффект от блокад с мест-

ными анестетиками в проекцию сустава.

Дисфункция подвздошно-крестцового сочленения 

встречается у 53 % пациентов с болями в спине, в 30 % 

случаев она определяется при наличии грыжи межпоз-

воночного диска с подтверждением на МРТ. Боль из 

крестцово-подвздошного сочленения может иррадии-

ровать в пах, в зону дерматома S1. Она обычно интен-

сивна в первой половине дня, уменьшается к вечеру и 

после ходьбы. Также отмечается позитивный эффект 

диагностических блокад с местными анестетиками.

Однако чаще всего в практике врача встречается 

смешанная боль в нижней части спины. В собствен-

ном исследовании (Романенко В.И.) был обследован 

71 пациент (25 мужчин и 46 женщин), средний возраст 

которых составил 53,2 ± 13,9 года, диапазон — 22–75 

лет, средняя интенсивность БНЧС: 6,2 ± 1,97 мес., ди-

апазон — 4–10. Среди них 47 пациентов страдали от 

остеохондроза пояснично-крестцового отдела позво-

ночника, 28 — деформирующим спондилезом, 25 — 

спондилоартрозом, 21 — грыжей диска и 9 — протру-

зией диска.

Все пациенты были разделены на 4 группы согла-

сно Квебекской классификации заболеваний позво-

ночника:

I — пациенты c БНЧС без иррадиации в нижнюю 

конечность.

II — пациенты с БНЧС с иррадиацией боли в ни-

жнюю конечность до уровня коленного сустава и от-

сутствием неврологического дефицита.

III — пациенты с БНЧС, иррадиацией боли в ни-

жнюю конечность ниже коленного сустава и отсутстви-

ем неврологического дефицита.

IV — пациенты с классической радикулопатией.

По данным неврологического исследования и сен-

сорного тестирования, нейропатический компонент 

боли был выявлен на поясничном уровне у 15 % паци-

ентов I группы, у 8 % — II, у 15 % — III и у 42 % боль-

ных IV группы.

На уровне нижней конечности — у 97 % пациентов 

IV группы, у 92 % — III и у 58 % — II группы.

Эти данные были подтверждены при применении 

опросника DN-4 на уровне 4 баллов с показателями 

чувствительности 91 %, специфичности — 92 % и ин-

декса Йодена — 0,83.

После проведения диагностических мероприятий, 

позволяющих установить диагноз, врач должен на-

значить эффективное лечение пациенту. При этом 

следует помнить, что подход к лечению острых и хро-

нических неспецифических болей в спине карди-

нально различается. В терапии острой боли необхо-

димо максимально быстро избавить пациента от му-

чительных ощущений во избежание хронизации за-

болевания, вызванной сенситизацией перифериче-

ской и центральной нервной систем болевыми им-

пульсами, идущими от воспаленных мышц, связок, 

фасеточных суставов и других структур позвоноч-

ника. Это достигается применением препаратов для 

симптоматического и патогенетического лечения бо-

ли (прежде всего нестероидных противовоспалитель-

ных препаратов ( НПВП)), воздействующих на ноци-

цептивный компонент боли. При выборе НПВП важ-

ным аспектом является учет возможных кардиова-

скулярных (тромбозы, инфаркт миокарда) и гастро-

интестинальных (кровотечения из органов желудоч-

но-кишечного тракта, гастропатии) рисков, харак-

терных для того или иного препарата этой группы. 

Поэтому у пациентов пожилого возраста с фактора-

ми риска возникновения побочных реакций, а также 

у лиц с сопутствующей патологией препаратами вы-

бора однозначно являются селективные НПВП (ин-

гибиторы ЦОГ-2). По своей противовоспалительной 

и анальгезирующей активности они не уступают как 

неспецифическим, так и специфическим (высокосе-

лективным) ингибиторам ЦОГ-2, превосходя их по 

степени безопасности и отличаясь меньшей часто-

той побочных эффектов. Наилучшей безопасностью 

(Antman E.M. et al., 2007) в данном отношении обла-

дает мелоксикам (Ревмоксикам). Его рекомендует-

ся вводить в/м по 15 мг один раз в сутки. Кроме то-

го, выраженным анальгетическим и противовоспали-

тельным действием обладает Кейвер (декскетопро-

фена трометамол), не только тормозящий преобразо-

вание арахидоновой кислоты в простагландины, но и 

воздействующий на другие медиаторы воспаления, в 

том числе кинины, что усиливает действие препарата. 

Для симптоматического лечения острой боли сред-
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ней и высокой интенсивности Кейвер назначается в 

форме раствора в разовой дозе 50 мг, с интервалом 

8–12 часов. Максимальная суточная доза — 150 мг. 

Для симптоматической терапии боли легкой и уме-

ренной степени применяется таблетированная фор-

ма препарата. Рекомендованная доза — 12,5–25 мг 

(в зависимости от вида и интенсивности боли), ин-

тервал — 4–8 часов (12,5 мг), 8 часов (25 мг), макси-

мальная суточная доза — 75 мг. Также при острой бо-

ли и отсутствующем эффекте  НПВП целесообразно 

назначение препарата Депос (бетаметазона дипропи-

онат) по 1–2 мл внутримышечно или внутрисустав-

но. Для купирования мышечного спазма используют-

ся миорелаксанты; для воздействия на нейропатиче-

ский компонент боли — прегабалин, габапентин. С 

целью устранения дисфункции антиноцицептивных 

систем и устранения нисходящей модуляции назна-

чаются трициклические антидепрессанты (амитрип-

тилин), селективные ингибиторы обратного захвата 

норадреналина (дулоксетин), опиоиды.

В качестве немедикаментозного лечения при отсут-

ствии противопоказаний (Roger Chou et al., 2007) мо-

гут быть показаны сухое тепло, мануальная терапия, 

лечебная гимнастика, формирование адекватных ожи-

даний пациента, по возможности сохранение двига-

тельной активности и раннее, но плавное возвраще-

ние ее к привычному уровню.

Однако, несмотря на проведенное лечение, в 10–

20 % случаев острая боль может переходить в хрони-

ческую. Основным механизмом развития хроническо-

го болевого синдрома являются патологические изме-

нения в центральной и периферической нервной си-

стеме (периферическая и центральная сенситизация, 

снижение нисходящих ингибирующих влияний анти-

ноцицептивной системы), которые как бы «отрывают» 

боль от первопричины заболевания, делая ее самостоя-

тельной болезнью (Tracey I., 2007). Так, в исследовании 

A.V. Apkarian et al. (2004) было показано, что у пациен-

тов при хронической радикулопатии развивается атро-

фия нейронов префронтальной коры и таламуса.

Кроме того, исследования последних 30 лет про-

демонстрировали значимую роль психологических и 

социокультурных факторов в формировании и под-

держании хронической боли. На основании получен-

ных данных была предложена биопсихосоциокультур-

ная модель боли. В соответствии с этой моделью боль 

представляет собой результат динамического взаимо-

действия биологических, психологических и социо-

культурных факторов. Было показано, что в процессе 

хронизации боли на первый план выходят психологи-

ческие и социальные факторы. В связи с этим для до-

стижения успеха лечение должно быть направлено не 

только на физические аспекты, но и на когнитивные, 

эмоциональные и поведенческие факторы, связанные 

с хронической болью.

Таким образом, в лечении хронической боли дол-

жен использоваться мультидисциплинарный подход, 

включающий помимо фармакотерапии физическую 

реабилитацию: комплекс физических упражнений, 

кинезитерапию, мануальную терапию, массаж, реф-

лексо- и физиотерапию, йогу, релаксационные техни-

ки, диету и снижение массы тела. Также таким паци-

ентам необходимо проведение психологической реа-

билитации — поведенческой терапии, когнитивной 

терапии, аутогенной тренировки, коррекции аффек-

тивных нарушений и социальной адаптации.

Подготовила Татьяна Чистик  
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Для виявлення пацієнтів, які належать до груп ризику щодо захворювання на остео-
пороз, Міжнародна асоціація остеопорозу ще в 1999 р. створила хвилинний тест оцін-
ки факторів ризику (One-Minute Osteoporosis Risk Test), що активно використовувався 
Українським науково-медичним центром проблем остеопорозу. Опитувальник перекладе-
ний українською мовою та адаптований для використання у клінічній практиці (Повороз-
нюк В.В., Поворознюк Р.В., Дзерович Н.І., 2006). У 2007 була оприлюднена удосконалена 
версія з 19 запитаннями, а у 2013 на її основі був розроблений найновіший опитуваль-
ник, що включав запитання щодо діабету та рекомендації щодо використання методики 
FRAX.

Український переклад найновішого хвилинного тесту оцінки факторів ризику (Повороз-
нюк В.В., Поворознюк Р.В., Дзерович Н.І., 2015) наразі поданий на сайті Міжнародної асо-
ціації остеопорозу (http://www.iofbonehealth.org/iof-one-minute-osteoporosis-risk-test).

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

На наступній сторінці ми пропонуємо цей опитувальник у форматі, 
зручному для використання вашими пацієнтами. 
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Вступ
Остеоартроз — одна з найбільш актуальних сугло-

бових проблем сучасної ортопедії. Від 6,4 до 12 % насе-

лення страждає від цього захворювання, причому де-

формуючий остеоартроз кульшового суглоба (коксар-

троз, КА) становить більше 40 % усіх форм остеоартро-

зу [1]. Із віком значно зростає відсоток хворих: після 65 

років страждає 68 % жінок і 58 % чоловіків [2]. 

Коксартроз відносять до поліетіологічних за-

хворювань. За даними досліджень, проведених у 

США, у 50,5 % випадків захворювання виникає в 

результаті травми або запальних процесів у сугло-

бі, у 43 % — дисплазії суглобових структур, у 6,5 % 

випадків причина залишається невідомою [3]. За-

гальновизнаною патоморфологічною ланкою ос-

теоартрозу є некроз і руйнування суглобового хря-

ща. Нез’ясованим залишається пусковий механізм 

патологічних змін при первинному (ідіопатично-

му) остеоартрозі. Відомі чинники ризику розвитку 

хвороби (літній вік, жіноча стать, надмірна маса ті-

ла, хронічне перевантаження суглоба) не дають чіт-

кої відповіді на це питання. Новим напрямком у 

розв’язанні даної проблеми є дослідження ролі ві-

таміну D [4] і дисплазії сполучної тканини в пато-

генезі коксартрозу [5, 6]. Вивчаються механізми ви-

никнення та роль імпіджмент-синдромів кульшо-

вого суглоба.

Загальновідомою є рентгенологічна класифіка-

ція коксартрозу за R. Bombelli з визначенням 3 ти-

пів остео артрозу кульшового суглоба: нормопластич-

ний (наявність остеофітів на вертлюжній западині), гі-

перпластичний (остеофіти на вертлюжній западині та 

головці стегнової кістки) і гіпопластичний (відсутність 

остеофітів, наявність кіст) [7] (рис. 1).

Вважається, що КА характеризується хронічним пе-

ребігом, із поступовим необоротним ростом відповід-

ної симптоматики. При повільній формі процесу дов-

го зберігається працездатність [8]. Останнім часом в 

іноземній літературі з’явилися дані про швидку форму 

прогресування КА [9, 10].

УДК [616.728.2-007.2:616.711-018.3]-039.36-092

ГАЙКО Г.В.,  СТАШКЕВИЧ А.Т.,  ГАЛУЗИНСЬКИЙ О.А.,  КАЛАШНІКОВ О.В.,  КОЗАК Р.А.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
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КОКСАРТРОЗУ З ФОРМАМИ КУЛЬШОВО
ПОПЕРЕКОВОГО СИНДРОМУ

Резюме. Наведено результати обстеження 30 хворих із різними формами кульшово-по-
перекового синдрому. У всіх хворих було діагностовано ідіопатичий коксартроз III–IV ст. 
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На основі аналізу літературних джерел та власних 

досліджень виділяють такі форми прогресування ідіо-

патичного коксартрозу: швидко прогресуюча (термін 

від початку до кінцевої стадії захворювання становить 

5 років і менше), помірно прогресуюча (від 5 до 10 ро-

ків) і повільно прогресуюча (понад 10 років відповід-

но) [11].

Останніми десятиліттями коксартроз вивчається як 

складова частина кульшово-поперекового синдрому 

(КПС). Кульшово-поперековий синдром — це склад-

ний в етіопатогенетичному та клінічному відношенні 

симптомокомплекс, що виникає в результаті поєдна-

ної патології поперекового відділу хребта та кульшо-

вих суглобів. КПС вперше був описаний канадськими 

вченими C. Offierski і I. Macnab під назвою Hip-spine 

syndrome в 1983 році [12]. Автори довели необхідність 

розглядати дегенеративно-дистрофічні захворювання 

кульшових суглобів у комплексі анатомо-фізіологіч-

ного трикутника «поперековий відділ хребта — таз — 

кульшові суглоби». 

О.М. Хвисюк виділяє три форми hip-spine-

синдрому: істинну (провідна патологія хребта), обо-

ротну (провідна патологія кульшових суглобів) і поєд-

нану [13].

Істинна форма кульшово-поперекового синдрому 

характеризується первинним ураженням попереково-

крижового відділу хребта переважно на рівні L
2
-L

4
. Па-

тологічні зміни в міжхребцевих дисках, дуговідрост-

кових суглобах, тілах хребців, невральних і судинних 

структурах хребтового каналу призводять до розви-

тку корінцевих (іритативних або компресійних) син-

дромів і рефлекторних (міотонічних, нейродистрофіч-

них, вегетосудинних) порушень [13]. Слабкість м’язів 

нижньої кінцівки й нейрогенний біль при корінцевому 

синдромі призводять до порушення рухового стерео-

типу. М’язово-тонічні синдроми (psoas-синдром, син-

дром грушоподібного м’яза тощо) з больовим синдро-

мом призводять до розвитку контрактур кульшового 

суглоба. Подразнення вегетативних центрів провокує 

судинний спазм і порушення нейрорегуляції суглобо-

вого гомеостазу. Усі ці чинники призводять до інтра-

артикулярних змін у синовіальній оболонці, хрящі та 

субхондральній кістці й стимулюють розвиток дегене-

ративно-дистрофічного захворювання кульшового су-

глоба. Як наслідок, 12–15 % хворих на попереково-

крижовий остеохондроз скаржаться на болі в кульшо-

вому суглобі.

При зворотному кульшово-поперековому синдро-

мі патологія виникає в кульшовому суглобі й прояв-

ляється зазвичай згинально-привідно-зовнішньоро-

таційною контрактурою з функціональним укоро-

ченням нижньої кінцівки, що, у свою чергу, призво-

дить до вторинних функціональних деформацій хреб-

та (сколіоз, гіперлордоз), дисбалансу м’язів спини й 

функціональних блокад у поперекових хребетно-ру-

хових сегментах, що створює умови для розвитку ос-

теохондрозу. Нарешті, виникає порочне коло: куль-

шові суглоби — хребет — кульшові суглоби. Слід від-

мітити, що 95 % хворих на коксартроз турбують болі в 

нижній частині спини [14].

Патогенез поєднаного кульшово-поперекового 

синдрому стає зрозумілішим, якщо врахувати вплив 

дисплазії сполучної тканини, особливо коли син-

дром розвивається за короткий термін і у відносно 

молодих осіб з ознаками астенічної статури, довги-

ми кінцівками, гіпермобільними суглобами, дефор-

маціями грудної клітки та вадами мітрального кла-

пана. Сучасні дослідження показують, що дисплазія 

сполучної тканини III–IV ст. може бути причиною 

ортопедичної патології з клінічно стертою симп-

томатикою. У генетично неповноцінній сполучній 

тканині відбувається порушення обмінних процесів 

у вигляді домінування катаболізму над анаболізмом, 

що призводить до передчасного руйнування сугло-

бового хряща [15]. 

На сьогодні не вивчена частота різних форм куль-

шово-поперекового синдрому. Немає даних щодо 

залежності типу коксартрозу та швидкості його про-

гресування від форми кульшово-поперекового син-

дрому.

Мета роботи — дослідити взаємозв’язок між типом 

коксартрозу за Bombelli, формою його прогресування 

та формою кульшово-поперекового синдрому.

Матеріали і методи
Обстежено 30 хворих із кульшово-поперековим 

синдромом, які знаходилися на лікуванні в клініці. Вік 

хворих дорівнював 64 ± 8 років. Усі обстежені хворі бу-

ли з III–IV стадіями КА за класифікацією Kellgren-

Lawrence [16].

Рисунок 1. Класификація коксартрозу за R. Bombelli

Нормопластичний Гіперпластичний Гіпопластичний
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Хворі були розділені на 3 групи залежно від форми 

КПС за О.М. Хвисюком. 15 хворих з істинною фор-

мою (50 % від загальної кількості), 11 хворих із обо-

ротною (36,7 %), 4 (13,3 %) хворі з поєднаною фор-

мою КПС. Усім хворим виконано стандартні рент-

генограми кульшових суглобів, МРТ і/або рентгено-

грами попереково-крижового відділу хребта. Визна-

чено форми прогресування [8] та тип коксартрозу за 

Bombelli [7]. 

Результати та їх обговорення 
Розподіл хворих за типом кісткоутворення за 

Bombelli залежно від форми кульшово-поперекового 

синдрому подано на рис. 2. 

При істинній формі статистично вірогідно (р  0,05) 

переважав гіперпластичний КА — 60 %, 27 % — нор-

мопластичний КА, 13 % — гіпопластичний коксар-

троз. При зворотній формі, навпаки, статистично ві-

рогідно домінує (р  0,05) гіпопластичний тип — 64 %, 

рідше зустрічаються нормопластичний і гіперпластич-

ний типи КА — по 18 % (рис. 2).

Згідно з нашими спостереженнями, при деформу-

ючому артрозі кульшового суглоба на тлі клінічних 

ознак остеохондрозу хребта виявляються численні ос-

теофіти головки й кульшової западини. За даними ві-

тчизняних і зарубіжних вчених (Попелянский Я.Ю., 

Есипова П.К., La Kava D.), патологічна імпульсація, 

нейротрофічні порушення, які є характерними для 

вертебральної патології, призводять до розвитку явищ 

нейроостеофіброзу в місцях прикріплення м’язів і кап-

сули кульшового суглоба [14].

Залежність швидкості прогресування КА від фор-

ми кульшово-поперекового синдрому наведена на 

рис. 3. 

Як видно із рис. 3, при істинній формі у 53 % хво-

рих статистично вірогідно (р  0,05) переважає повіль-

на форма прогресування, у 27 % — помірна, й у 20 % — 

швидка форма прогресування. При зворотній формі 

статистично вірогідно (р  0,05) домінує швидка фор-

ма прогресування коксартрозу (64 %), рідше зустріча-

ються помірна (27 %) і повільна (9 %).

При гіпопластичному коксартрозі зі швидким про-

гресуванням розвиток зворотного кульшово-попере-

кового синдрому відбувається в послідовності, яку опи-

сав О.М. Хвисюк (2002). Виражений больовий синдром 

і контрактури кульшових суглобів, що виникли за ко-

роткий час, призводять до зриву компенсації в біомеха-

нічному ланцюзі кульшові суглоби — таз — хребет. Па-

тологічно змінюється руховий стереотип. Як наслідок, 

виникають біль, порушення функції в хребетово-рухо-

вих сегментах поперекового відділу хребта [13].

Висновки
1. Виявлено статистично вірогідне (р  0,05) домі-

нування хворих із гіперпластичним типом коксартрозу 

за Bombelli при істинній формі кульшово-попереково-

го синдрому (60 %) і переважання хворих із гіпоплас-

тичним типом (р  0,05) при зворотній формі (64 %).

2. Доведено статистично вірогідне (р  0,05) домі-

нування хворих із повільною формою прогресування 

коксартрозу при істинній формі кульшово-попереко-

вого синдрому (54 %) і переважання хворих зі швид-

кою формою прогресування коксартрозу (р  0,05) при 

зворотній формі (64 %). 

3. Виявлені взаємозв’язки сприятимуть кращому 

розумінню патогенезу кульшово-поперекового син-

дрому та розробці ефективних методів профілактики 

та лікування цієї тяжкої ортопедичної патології.   

 Рисунок 2. Розподіл хворих за типом кісткоутворення 
залежно від форми кульшово-поперекового синдрому

Примітки: * — показники статистично вірогідні 
(р ≤ 0,05) щодо групи хворих із гіперпластичним КА; 

** — показники статистично вірогідні (р ≤ 0,05) щодо 
групи хворих із гіпопластичним КА.

Рисунок 3. Залежність форми прогресування коксартрозу 
від форми кульшово-поперекового синдрому

Примітки: * — показники статистично вірогдіні 
(р ≤ 0,05) щодо групи хворих із повільною формою 
прогресування КА; ** — показники статистично 

вірогідні (р ≤ 0,05) щодо групи хворих із швидкою формою 
прогресування КА.
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Взаимосвязь типа и формы 
прогрессирования коксартроза 
с формами тазобедренно-поясничного 
синдрома

Резюме. Приведены результаты обследования 30 боль-

ных с различными формами тазобедренно-поясничного 

синдрома. У всех больных были диагностированы идио-

патический коксартроз III–IV ст. и остеохондроз поя-

сничного отдела позвоночника. Проведен анализ клини-

ческих данных и данных рентгенограмм тазобедренных 

суставов. 

Истинной форме тазобедренно-поясничного синдро-

ма соответствует медленная форма прогрессирования и 

гиперпластический тип коксартроза по Bombelli. Обрат-

ной форме тазобедренно-поясничного синдрома соответ-

ствует быстрая форма прогрессирования и гипопластиче-

ский тип коксартроза по Bombelli. Обнаруженные взаи-

мосвязи будут способствовать лучшему пониманию пато-

генеза тазобедренно-поясничного синдрома и разработке 

эффективных методов профилактики и лечения этой тя-

желой ортопедической патологии.

Ключевые слова: тазобедренно-поясничный синдром, 

остеохондроз, коксартроз, форма прогрессирования, тип 

по Bombelli.

Gaiko H.V., Stashkevych A.T., Galuzynskyi O.A., 
Kalashnikov O.V., Kozak R.A.
State Institution «Institute of Traumatology and Orthopedics 
of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv, 
Ukraine

Correlation of the Type and Form of Hip 
Osteoarthritis Progression with Forms 
of the Hip-Spine Syndrome

Summary. The article presents the results of the examina-

tion of 30 patients with various forms of hip-spine syndrome. 

All patients were diagnosed with idiopathic hip osteoarthritis 

of III–IV degree and lumbar osteochondrosis. The analysis of 

the clinical data and radiographs of the hip joints has been car-

ried out.

Slow-progressing form and hyperplastic type of hip osteo-

arthritis by Bombelli corresponds to the true form of hip-spine 

syndrome. Fast-progressing form and hypoplastic type of hip 

osteoarthritis by Bombelli corresponds to the reversible form of 

hip-spine syndrome. Such relationships contribute to a better 

understanding of the pathogenesis of hip-spine syndrome and 

the development of effective methods for the prevention and 

treatment of this severe orthopedic pathology.

Key words: hip-spine syndrome, osteochondrosis, hip os-

teoarthritis, form of progression, type by Bombelli.
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Актуальность темы
Дегенеративные поражения поясничного отдела 

позвоночника и связанные с ними клинико-невро-

логические проявления являются одной из наиболее 

важных проблем современной медицинской науки. 

Дегенеративные изменения в позвоночнике диагно-

стируются у 57 % населения уже в возрасте 20–29 лет. 

Частота их быстро прогрессирует, достигая 90–95 % 

в возрасте 40–49 лет, а у пациентов старше 60 лет — 

100 % [1].

Нейрокомпрессионный болевой синдром по-

яснично-крестцового отдела позвоночника может 

УДК 617.721.1-007.43-059:617-084-036.87

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НЕСТЕРОИДНЫХ 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
У ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОКОМПРЕССИОННЫМИ 
БОЛЕВЫМИ СИНДРОМАМИ ПОЯСНИЧНО
КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 
ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНОДИСТРОФИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Резюме. В статье проведен ретроспективный анализ данных историй болезни 38 пациен-
тов (28 женщин и 10 мужчин) в возрасте 54,7 ± 2,2 (от 27 до 86) года, которые проходили 
курс стационарного консервативного лечения с диагнозом остеохондроза, протрузии или 
грыжи межпозвоночного диска, поясничного спинального стеноза.
Статистически оценены до и после лечения анкетные данные (согласно шкале Роланда-
Морриса, визуальной аналоговой шкале — ВАШ), индекс недееспособности (ODI) и индекс 
восстановления; данные рентгенографии и неврологического осмотра.
В результате исследований выявлена положительная динамика показателя качества жизни 
по данным анкетирования Роланда-Морриса и Оswestry Disability Index как сразу после про-
веденного лечения (РМ = 27,1 %, ODI = 30,5 %), так и через 6 мес. (PM = 32,7 %, ODI = 35,2 %).
Отмечена высокая эффективность нестероидных противовоспалительных препаратов и 
миорелаксантов в лечении нейрокомпрессионного болевого синдрома у пациентов по 
данным ВАШ боли (89,5 % больных отмечали регрессирование болевого синдрома сразу 
после лечения, 86,8 % пациентов — сохранение положительного результата в течение 6 
месяцев).
Однофакторный дисперсионный анализ показал, что наличие сколиоза, спондилолистеза, 
нестабильности L4–L5 и деформирующего артроза тазобедренных суставов у пациентов яв-
ляется отрицательным прогностическим признаком эффективности лечения.
Ключевые слова: нестероидные противовоспалительные препараты, нейрокомпресси-
онный болевой синдром, остеохондроз, прогностические факторы.
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быть вызван следующими состояниями: протрузии 

и грыжи межпозвоночных дисков, гипертрофия су-

ставных отростков на фоне спондилоартроза, деге-

неративный поясничный спинальный стеноз, деге-

неративные деформации позвоночника [4, 5]. 

Несмотря на очевидные успехи использования 

новых технологий хирургического лечения пациен-

тов с дегенеративными заболеваниями позвоночни-

ка, консервативное лечение по праву остается ос-

новной медицинской помощью и используется у по-

давляющего большинства больных. Консервативное 

лечение ставит перед собой задачу купирования бо-

левого синдрома в острый период болезни, а после 

его окончания — предотвращения рецидива болез-

ни. Как показывают исследования, более 70–80 % 

пациентов в течение 12 недель лечения испытыва-

ют существенное улучшение состояния и не требуют 

хирургического вмешательства [6, 9].

Важнейшей задачей консервативного лечения яв-

ляется эффективное и быстрое устранение болево-

го синдрома и неврологических нарушений в ран-

ние сроки. Как отмечает А.И. Продан [7], много-

численные статистические исследования показали, 

что если обострение длится не более 2–3 месяцев, 

то при любом виде консервативного лечения шан-

сы на полное выздоровление составляют 95 %, при 

длительности болевого синдрома более 6 месяцев — 

40 %, а если болевой синдром продолжается более 

1 года, то возможность выздоровления не превыша-

ет 15 %. Поэтому своевременное устранение боли 

на первоначальных этапах ее проявления — основа 

успешного выздоровления пациента. 

Золотым стандартом лечения болевых синдро-

мов в области позвоночника являются нестероид-

ные противовоспалительные препараты (НПВП). 

И хотя не всегда с помощью НПВП удается пол-

ностью купировать болевой синдром, их эффек-

тивность не вызывает сомнений. Использование 

 НПВП ограничено побочными эффектами, такими 

как желудочно-кишечные и сердечно-сосудистые 

осложнения. 

M. van Tulder и соавт. провели систематический 

обзор препаратов для лечения болей в спине [14]. 

Ими найдено 19 рандомизированных исследований, 

связанных с использованием НПВП при болях в по-

звоночнике, 10 из которых имели высокую степень 

доказательств. В результате этого авторами проведен 

обзор эффективности препаратов с определением 

уровня доказательности исследований (уровень 1):

1) НПВП более эффективны, чем плацебо, у па-

циентов с острой болью в позвоночнике;

2) эффективность различных НПВП не намного 

выше эффективности парацетамола;

3) действие различных НПВП фактически одина-

ково по эффективности для лечения острых болей в 

позвоночнике.

В Кокрановском обзоре лечения хронических бо-

лей в позвоночнике с помощью НПВП M. van Tulder 

et al. [14] нашли лишь умеренные доказательства их 

эффективности (уровень 2).

Примерно одной трети пациентов с жалобами на 

боли в позвоночнике назначаются миорелаксанты в 

рамках оказания первичной медицинской помощи. 

Их назначение при неспецифических болях в позво-

ночнике является спорным, в основном из-за нали-

чия множества побочных эффектов. В дополнение 

к седативным свойствам препаратов, головным бо-

лям, тошноте и рвоте сообщается о потенциальном 

злоупотреблении и зависимости от них. В ряде ис-

следований обнаружены убедительные научные до-

казательства того, что небензодиазепиновые мио-

релаксанты являются эффективными для лечения 

острой боли в позвоночнике, в то время как в до-

ступной литературе нами не найдено никаких дока-

зательств их эффективности при хроническом боле-

вом синдроме [3, 8].

M. van Tulder и соавт. [14] проанализировали 30 

исследований начиная с 1960 г.: в 8 использовались 

бензодиазепины, в 23 — спазмолитики, в 3 — бензо-

диазепины и спазмолитики, в 2 — антиспастические 

препараты. Высокую степень доказательности име-

ли 23 из 30 исследований. К лечению острого боле-

вого синдрома в позвоночнике относились 24 иссле-

дования. M. van Tulder et al. [14] пришли к выводу, 

что существует высокая доказательная база эффек-

тивности небензодиазепиновых миорелаксантов в 

лечении острого болевого синдрома. Также ими от-

мечена высокая эффективность и других групп ми-

орелаксантов в сравнении с плацебо. Однако суще-

ствует ограниченное доказательство эффективности 

миорелаксантов для лечения хронического болевого 

синдрома. M. van Tulder et al. рекомендуют проведе-

ние дополнительных рандомизированных исследо-

ваний для изучения сравнительной эффективности 

миорелаксантов с аналгетиками или НПВП [14].

Цель исследования — определить эффективность 

применения фармакологического лечения у паци-

ентов с нейрокомпрессионным болевым синдромом 

пояснично-крестцового отдела позвоночника при 

дегенеративно-дистрофических заболеваниях.

Материалы и методы исследований
Нами был проведен ретроспективный анализ дан-

ных историй болезни 38 пациентов (28 женщин и 

10 мужчин) в возрасте от 27 до 86 лет (средний воз-

раст — 54,7 ± 2,2 года) с диагнозом остеохондроза, 

протрузии или грыжи межпозвоночного диска по-

яснично-крестцового отдела позвоночника, поя-

сничного спинального стеноза, проходивших стаци-

онарное консервативное лечение в отделении реа-

билитации ГУ «ИТО НАМНУ». Средний показатель 

продолжительности болевого синдрома до госпита-

лизации был 2,1 ± 0,8 мес. Распределение пациентов 

по полу и возрасту представлено на рис. 1. 

Протокол проведенного нами лечения включал 

прием нестероидных противовоспалительных пре-

паратов и миорелаксантов. Также пациентам был 

рекомендован ортопедический режим в виде ноше-

ния полужесткого фиксирующего корсета (3–5 ча-

сов в сутки).
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Все пациенты были клинически обследованы 

(исследование неврологического статуса), количе-

ственная и качественная оценка болевого синдро-

ма проводилась на основании данных визуальной 

аналоговой шкалы (ВАШ) боли. Для оценки степе-

ни нарушения жизнедеятельности, обусловленно-

го патологией позвоночника, применяли анкетиро-

вание по Оswestry Disability Index (ODI) с использо-

ванием опросника Роланда-Морриса (Roland-Morris 

Disability Questionary, RDQ). Индекс выздоровления 

(ИВ), указывающий на степень восстановления по-

сле консервативного лечения, был рассчитан при 

выписке из стационара и при заключительной оцен-

ке состояния больных через 6 мес. после лечения по 

K. Hirabayashi et al. [13]:

 
ODI до лечения – ODI после лечения 

ИВ =
ODI до лечения

× 100 % .

Изменения в субъективных симптомах между вы-

пиской и заключительной оценкой были классифици-

рованы: 

— отличное состояние — ИВ > 40 %; 

— хорошее — ИВ = 21–40 %; 

— удовлетворительное — ИВ < 20 %. 

Морфологические изменения оценивали по дан-

ным магнитно-резонансной томографии. По данным 

рентгенографии поясничного отдела позвоночника 

определяли наличие сколиотической деформации, по 

функциональным рентгенограммам — наличие спон-

дилолистеза и нестабильности в поясничном отделе 

позвоночника.

Срок пребывания в стационаре составлял 10–12 

дней. Пациентов наблюдали в динамике после вы-

писки. Отдаленные результаты лечения оценива-

ли на протяжении 6 месяцев. Средний срок составил 

6,8 ± 1,2 месяца.

Результаты исследований

Динамика болевого синдрома по ВАШ

Регрессирование болевого синдрома на 2 балла на 

момент окончания лечения отмечали 28 (73,7 %) па-

циентов, более 2 баллов — 6 (15,8 %) пациентов, без 

изменений состояния — 4 (10,5 %) больных. Через 6 

месяцев после лечения показатели болевого синдрома 

по ВАШ несколько улучшились. Уже у 10 (26,3 %) па-

циентов отмечали регрессирование болевого синдро-

ма более чем на 3 балла. Основная масса — 25 (60,5 %) 

пациентов отмечали уменьшение болевого синдрома 

в пределах 2 баллов. Без изменения состояние остава-

лось у 5 (13,16 %) пациентов. 

Оценка показателей посредством опросника

 Роланда-Моррисса

Оценка влияния боли в поясничном отделе позво-

ночника на нарушение жизнедеятельности посредст-

вом опросника Роланда-Моррисса показала следую-

щие значения: до лечения средний показатель у па-

циентов был 17,7 ± 0,6 балла (из 24 возможных), сразу 

после лечения — 12,9 ± 0,7 балла (регрессирование на 

27,1 %), через 6 месяцев — 11,9 ± 0,8 балла (регресси-

рование на 32,7 %).

Оценка показателей опросника Оswestry

Оценка влияния боли в поясничном отделе позво-

ночника на нарушение жизнедеятельности посредст-

вом опросника ODI показала следующие значения. До 

лечения средний показатель у пациентов был 71,4 ± 1,5 

балла (из 100 возможных), сразу после лечения — 

49,6 ± 2,3 балла (регрессирование на 30,5 %), через 

6 мес. — 46,2 ± 3,2 балла (регрессирование на 35,2 %).

При оценке корреляции между показателями оцен-

ки Роланда-Моррисса и ODI нами отмечена сильная 

и достоверная связь, которая наблюдалась при исход-

ном наблюдении (r = 0,73; p < 0,05) и усиливалась, до-

стигая значения r = 0,9 (p < 0,05) при последующих на-

блюдениях после лечения и через 6 мес. Наши данные 

совпадают с материалами, приведенными A. Fujiwara 

et al. (2003), относительно корреляционных связей ин-

дексов Роланда-Морриса и Оswestry [11].

Оценка показателей по индексу выздоровления

На основании оценки индекса выздоровления от-

личный результат лечения на момент выписки (ИВ1) 

был отмечен у 6 (16 %) пациентов, хороший — у 23 

(61 %), удовлетворительный — у 9 (24 %). На момент 

контрольного исследования через 6 мес. (ИВ2) отлич-

ный результат лечения был отмечен у 17 (45 %) паци-

ентов, хороший — у 10 (26 %), удовлетворительный — 

у 11 (29 %). Негативных показателей ИВ нами отмече-

но не было. Результаты динамики ИВ после лечения 

и при контрольном осмотре через 6 мес. представле-

ны на рис. 2.

Рисунок 1. Распределение пациентов по полу и возрасту
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Рисунок 2. Динамика индекса выздоровления после 
лечения и при контрольном осмотре через 6 мес.
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Оценка неврологического статуса

Проведенный нами анализ данных неврологи-

ческих проявлений нейрокомпрессионных боле-

вых синдромов пояснично-крестцового отдела по-

звоночника показал регрессирование неврологиче-

ской симптоматики: в сравнении с исходными по-

казателями регрессирование на 75–100 % отмечено 

у 18 (47,4 %) больных; на 50–74 % — у 7 (18 %); ме-

нее 50 % — у 13 (34 %). 

Анализ результатов исследований

Методом логистического анализа нами опре-

делена зависимость ближайших (ИВ1) и отдален-

ных (ИВ2) результатов консервативного лечения по 

уровню повседневной активности (ODI) от наличия 

деформации или нестабильности поясничного отде-

ла позвоночника.

Наличие в диагнозе сколиоза (у 3 пациентов), по 

данным рентгенографии, не сразу отражается на ре-

зультатах лечения. Так, на момент выписки ИВ1 в 

группе пациентов со сколиозом не отличался (31 и 

30,3 %) от группы пациентов без сколиоза (p = 0,33). 

Однако через 6 мес. в группе пациентов со сколи-

озом наблюдали уменьшение показателя ИВ2 до 

11,2 %, в то время как средний показатель в группе 

без сколиоза был 37,9 % (р = 0,079).

Наличие спондилолистеза (6 пациентов), по дан-

ным рентгенографии, влияет как на ближайшие, так 

и на отдаленные результаты лечения. ИВ1 в группе со 

спондилолистезом был 19,6 % (средней показатель 

группы сравнения составил 33,1 %) (р = 0,015). Через 

6 мес. в группе со спондилолистезом показатель ИВ2 

снизился до 11,1 %, в то время как в группе сравне-

ния данный показатель составил 40,4 % (р = 0,14). 

Отсутствие нестабильности (27 пациентов) явля-

ется хорошим прогностическим признаком, что со-

ответствует хорошему результату лечения как сразу 

после лечения (ИВ1 = 34,8 %), так и отличному на мо-

мент контрольного исследования (ИВ2 = 44,2 %).

Наличие нестабильности L
4
–L

5
 (6 пациентов) до-

стоверно снижает результаты лечения до уровня «хо-

роший» (ИВ1 = 27,2 %) в ближайшие сроки исследо-

ваний (р = 0,032). Негативная динамика отмечает-

ся и при контрольном исследовании через 6 месяцев 

(ИВ2 = 19,2 %) (р = 0,16).

Нестабильность же L
5
–S

1
 (2 пациента) достовер-

но снижает результаты лечения до уровня «удовлет-

ворительный» сразу после выписки (ИВ1 = 21,3 %) 

(р = 0,043). Через 6 месяцев показатель ИВ2 досто-

верно снижается до 5,4 % (р = 0,085).

Наличие нестабильности на 2 сегментах — L
4
–

L
5
 и L

5
–S

1
 было отмечено у 3 пациентов. Индекс 

выздоровления сразу после проведенного лече-

ния у них соответствовал хорошему» результату ле-

чения (ИВ1 = 30,8 %) (р = 0,014). Однако при по-

вторном исследовании через 6 мес. наблюдали до-

стоверное снижение до удовлетворительного уровня 

(ИВ2 = 13,7 %) (р = 0,13).

Наличие деформирующего артроза коленных су-

ставов (2 пациента), по данным рентгенографии, 

оказывает влияние как на ближайшие, так и на от-

даленные результаты лечения. ИВ1 в группе с гон-

артрозом был 22,8 % (средний показатель остальной 

группы — 31,4 %) (р = 0,62). Через 6 мес. в группе 

с гонартрозом показатель ИВ2 несколько увеличил-

ся — до 27,1 %, в то время как в группе без него дан-

ный показатель составил 36,3 % (р = 0,66). 

Наличие деформирующего артроза тазобедрен-

ных суставов (2 пациента), по данным рентгеногра-

фии, оказывает незначительное влияние на ближай-

шие и значительно усугубляет отдаленные результа-

ты лечения. ИВ1 в группе с коксартрозом был 23,8 % 

(средний показатель группы сравнения составил 

31,4 %) (р = 0,091). Через 6 мес. в группе с коксар-

трозом показатель ИВ2 снизился до 2,4 %, в то вре-

мя как в группе без него данный показатель составил 

37,7 % (р = 0,161). 

При оценке степени взаимосвязи между показате-

лями ИВ1 и неврологической симптоматикой были 

получены следующие результаты: корреляция пока-

зателей (сразу после лечения) отсутствует (r = –0,04, 

p > 0,05). Однако динамика неврологических прояв-

лений может служить ориентировочным прогности-

ческим показателем в течение периода повторного 

исследования через 6 мес. (r = 0,45, p < 0,004). Пред-

ставленные данные позволяют сделать заключение: 

хорошая динамика (регрессирование 75–100 %) не-

врологических проявлений сразу после проведенно-

го лечения увеличивает показатель ИВ2 на 46 %. 

Показатели неврологического статуса до и после 

проведенного лечения, а также его динамика пока-

зали сильную степень (r > 0,7) корреляции с показа-

телями Роланда-Морриса через 6 мес., ODI — после 

лечения и через 6 мес., а также ИВ2. Данное заклю-

чение позволяет сделать вывод, что показатель не-

врологического статуса до лечения может быть ис-

пользован как прогностический для перечисленных 

выше показателей. 

Однофакторный дисперсионный анализ показал, 

что наличие сколиоза по данным рентгенографии 

достоверно (p = 0,04) влияет на изменения в невро-

логическом статусе. То есть при отсутствии сколи-

оза позитивная динамика в неврологическом стату-

се отмечена у 69 % пациентов, а при его наличии — 

лишь у 29 %. Аналогичная картина наблюдается и 

при спондилолистезе: при его отсутствии — у 72 % 

пациентов, а при наличии — лишь у 37 % (p < 0,02).

Таким образом, применение НПВП в комбина-

ции с миорелаксантами дает позитивный эффект: 

уменьшает болевой синдром, улучшает показатели 

нарушения жизнедеятельности как в ближайшем, 

так и в отдаленном периоде после лечения. Наличие 

же сколиоза, спондилолистеза, нестабильности L
4
–

L
5
 и деформирующего артроза тазобедренных суста-

вов являлось негативным прогностическим призна-

ком эффективности лечения. 

Обсуждение результатов исследований
Наличие различных механизмов развития ней-

рокомпрессионных болевых синдромов пояснич-
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но-крестцового отдела позвоночника при дегене-

ративно-дистрофических заболеваниях определяет 

использование комплексного фармакологического 

подхода к лечению. Он основан на устранении бо-

ли в соответствии с наличием асептического воспа-

ления и иррадиирущих болевых синдромов, сопро-

вождающих дегенеративные процессы в структурах 

позвоночника.

Нестероидные противовоспалительные препараты 

представляют собой обширную группу средств, инги-

бирующих различные химические механизмы воспа-

ления. Существует мнение, что НПВП неэффектив-

ны при вертеброгенных радикулопатиях, но в экспе-

риментальных исследованиях ряда авторов [3, 4] по-

казано выраженное уменьшение пери- и интранев-

рального воспаления при использовании, например, 

диклофенака натрия и отсутствие или уменьшение 

эффекта при введении, например, кетопрофена.

Учитывая формирование защитного напряжения 

мышц спины в ответ на боль, не менее важным ком-

понентом лечения является купирование мышечно-

го спазма [8, 9]. Применение миорелаксантов в ком-

плексе с НПВП обусловлено их фармакологическим 

действием, поскольку они устраняют или уменьша-

ют выраженность мышечного спазма как одного из 

важных компонентов боли. Применение миорелак-

сантов способствует уменьшению боли, увеличе-

нию объема движений, предотвращению образова-

ния контрактур, улучшению функциональной спо-

собности опорно-двигательного аппарата. 

Важным аспектом использования миорелаксан-

тов является то, что уменьшение мышечного спаз-

ма дает возможность пациенту полноценно выпол-

нять программу физической реабилитации, тем са-

мым ускоряя процесс выздоровления. Кроме того, 

использование миорелаксантов позволяет умень-

шить дозу НПВП, что снижает риск возникновения 

побочных реакций [3].

Выводы
1. Доказана эффективность применения НПВП 

и миорелаксантов в лечении нейрокомпрессионно-

го болевого синдрома поясничного отдела позво-

ночника. Так, по данным ВАШ боли, 89,5 % боль-

ных отмечали регрессирование болевого синдрома 

сразу после проведенного лечения. Позитивный ре-

зультат сохранялся в течение 6 месяцев у 86,8 % па-

циентов.

2. Оценка качества жизни по опросникам Ролан-

да-Морриса и Оswestry Disability Index показала по-

зитивную динамику как сразу после проведенного 

лечения (РМ = 27,1 %, ODI = 30,5 %), так и через 6 

мес. (PM = 32,7 %, ODI = 35,2 %).

3. Наличие сколиоза, спондилолистеза, а также 

нестабильности L
4
–L

5
 является негативным прогно-

стическим признаком и достоверно (p < 0,05) отри-

цательно влияет на отдаленные результаты лечения 

нейрокомпрессионого болевого синдрома пояснич-

но-крестцового отдела позвоночника при дегенера-

тивно-дистрофических заболеваниях.  
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Ефективність застосування 
нестероїдних протизапальних 
препаратів у пацієнтів із 
нейрокомпресійними больовими 
синдромами попереково-крижового 
відділу хребта при дегенеративно-
дистрофічних захворюваннях

Резюме. У статті проведено ретроспективний аналіз 

даних історій хвороби 38 пацієнтів (28 жінок і 10 чоло-

віків) віком 54,7 ± 2,2 (від 27 до 86) року, які проходили 

курс стаціонарного консервативного лікування з діагно-

зом остеохондрозу, протрузії або грижі міжхребцевого ди-

ска, поперекового спінального стенозу.

Статистично оцінені до і після лікування анкетні дані 

(згідно зі шкалою Роланда-Морріса, візуальною аналого-

вою шкалою — ВАШ), індекс недієздатності (ODI) і ін-

декс відновлення; дані рентгенографії та неврологічного 

огляду.

У результаті досліджень виявлено позитивну динаміку 

показника якості життя за даними анкетування Роланда-

Морріса та Оswestry Disability Index як відразу після про-

веденого лікування (РМ = 27,1 %, ODI = 30,5 %), так і че-

рез 6 міс. (PM = 32,7 %, ODI = 35,2 %).

Відзначено високу ефективність нестероїдних проти-

запальних препаратів і міорелаксантів у лікуванні нейро-

компресійного больового синдрому у пацієнтів за даними 

ВАШ болю (89,5 % хворих відзначали регресування больо-

вого синдрому одразу після лікування, 86,8 % пацієнтів — 

збереження позитивного результату протягом 6 місяців).

Однофакторний дисперсійний аналіз показав, що на-

явність сколіозу, спондилолістезу, нестабільності L
4
–L

5
 і 

деформуючого артрозу кульшових суглобів у пацієнтів є 

негативною прогностичною ознакою ефективності ліку-

вання.

Ключові слова: нестероїдні протизапальні препарати, 

нейрокомпресійний больовий синдром, остеохондроз, 

прогностичні фактори.

Fischenko Ya.V.
State Institution «Institute of Traumatology and Orthopedics 
of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv, 
Ukraine

The Eff ectiveness of Nonsteroidal 
Anti-Infl ammatory Drugs 
in Patients with Neurocompressive Pain 
Syndrome of Lumbosacral Spine 
in Degenerative Dystrophic 
Diseases

Summary. This article provides a retrospective analysis of 

medical records of 38 patients (28 women and 10 men) aged 

54.7 ± 2.2 (27 to 86) years, who underwent conservative hos-

pital treatment with a diagnosis of osteochondrosis, protrusion 

or herniated disc, lumbar spinal stenosis.

Personal data (according to Roland-Morris (RM) scale, vi-

sual analogue scale (VAS)), Oswestry Disability Index (ODI) 

and the index of recovery; X-ray data and neurological exami-

nation findings were statistically assessed before and after the 

treatment.

As a result, the positive dynamics of the quality of life indi-

cator according to Roland-Morris questionnaire and Oswes-

try Disability Index has been noted both immediately after the 

treatment (RM = 27.1 %, ODI = 30.5 %), and in 6 months 

(PM = 32.7 %, ODI = 35.2 %).

The high effectiveness of nonsteroidal anti-inflammatory 

drugs and muscle relaxants has been observed in the treatment 

of neurocompressive pain syndrome in patients according to 

VAS (89.5 % of patients noted regression of pain syndrome im-

mediately after the treatment, in 86.8 % of patients the out-

come was positive for 6 months).

Univariate analysis of variance showed that the presence of 

scoliosis, spondylolisthesis, L
4
-L

5
 instability and deforming ar-

throsis of the hip joints in patients are negative prognostic signs 

of the treatment efficiency.

Key words: nonsteroidal anti-inflammatory drugs, neuro-

compressive pain syndrome, osteochondrosis, prognostic fac-

tors.



59 № 3 (19), 2015 www.mif-ua.com

Практична медицина  / 

Practical Medicine

Вступ
Відомо, що в України за рік реєструється близько 

2 млн травм та виконується понад 150 тис. оператив-

них втручань на кістках [2]. При лікуванні діафізарних 

переломів кісток, за даними закордонних та вітчизня-

них фахівців, випадки розвитку розладів репаративно-

го остеогенезу (РРО) становлять від 2,5 до 18 % [3, 4, 

9]. Тому проблема РРО при переломах кісток зараз є 

однією з найбільш актуальних проблем травматології 

та ортопедії.

Аналіз сучасної вітчизняної та зарубіжної літерату-

ри свідчить про те, що в лікуванні переломів та їх на-

слідків як активно розвиваються консервативні мето-

ди, так і вдосконалюються оперативні методики з роз-

робкою нового інструментарію та устаткування для 

здійснення стабільно-функціонального остеосинтезу 

[6, 7, 10, 13].

У зв’язку з цим принципово важливою є роз-

робка технологій оптимізації репаративного остео-

генезу з використанням металофіксаторів, модуль 

пружності яких максимально наближений до моду-

ля пружності кісткової тканини. 

У 2008 р. японськими вченими було винайдено 

новий сплав металу, що за модулем пружності на-

ближується до модуля пружності кісткової ткани-

ни, тобто 60–63 ГПа [15]. Було встановлено, що за-

стосування імплантатів із високими показника-
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ми модуля пружності, введеними в інтактну стег-

нову кістку кроликів, призводить до виникнення 

синдрому stress-shilding, тобто резорбції кісткової 

тканини внаслідок зменшення пружної деформа-

ції кістки. У той самий час імплантація фіксаторів 

із сплавів металів, розроблених японськими вчени-

ми, не призводить до негативних змін у структурі 

кісткової тканини. 

Інженерами-матеріалознавцями Київського на-

уково-дослідного інституту металофізики НАМН 

України винайдено сплав металів, що за показни-

ками модуля пружності (модуль Юнга) наближаєть-

ся до показників модуля пружності кісткової тка-

нини, а саме сплав цирконій-титан (Zr-Ti). Якщо 

модуль пружності кісткової тканини становить 15–

30 ГПа, то модуль пружності цього сплаву мета-

лів — 47–53 ГПa.

Тому цікавим у науковому плані було визначи-

ти механічні властивості регенерату зони перелому 

стегнової кістки експериментальних тварин при за-

стосуванні імпланту з вітчизняного сплаву Zr-Ti.

Мета роботи — визначити механічні властивості 

регенерату зони перелому стегнової кістки при засто-

суванні імплантатів із різним модулем пружності.

Матеріали й методи
Механічні випробування кісткового матеріа-

лу проводили в лабораторії статичних випробу-

вань кафедри механіки та опору матеріалів На-

ціонального університету біоресурсів і природо-

користування України. Як випробувальне облад-

нання використовувалася машина Fin-1000 фірми 

Werkstoffprufmaschinen veb thuringer industriewerk 

rauenstein (Німеччина) із максимальним наванта-

женням 1000 кгс. Як дослідний матеріал викорис-

товували стегнові кістки (по 3 із кожної групи) кро-

ликів породи шиншила віком 13 міс. Стегнові кіст-

ки брали з 4 експериментальних груп спостережен-

ня: першої (контрольної) групи, у якій тваринам 

оперативне втручання не проводилося, та трьох до-

слідних груп. Усі кролики дослідних груп отримува-

ли однотипну травму стегнової кістки, проксималь-

ної третини діафіза, у підвертлюговій ділянці — по-

перечний перелом, виконаний із допомогою ветери-

нарного остеотома, із подальшим металоостеосин-

тезом (МОС) металевими стрижнями [15]. Тваринам 

другої групи було виконано інтрамедулярний МОС 

за допомогою стрижня із нержавіючої сталі (316L); 

тваринам третьої групи — стрижня із титаново-вана-

дієвого сплаву (ВТ-6) та тваринам четвертої групи — 

стрижня із сплаву Zr-Ti. Тварин виводили з експе-

рименту через 90 діб після консолідації перелому 

стегнової кістки [12, 14].

З метою визначення об’єктивних механічних ха-

рактеристик кісток із мінімальним впливом умов ви-

пробування обрано найпростіші види деформації, а 

саме розтягання та стискання.

Руйнівні напруження кістки при даних видах ви-

пробувань визначали за класичною формулою меха-

ніки матеріалів [1, 8]:

 = ,
Fmax

A0

де  — нормальне руйнівне напруження при розтя-

ганні чи стисканні, Па; F
max

 — максимальне наванта-

ження, Н;  A
0
 — початкова площа поперечного пере-

різу діафізарної частини кістки, м2, що визначалася 

за формулою:

 

A0 = 
(d1 – d2 )

2

4
,

де d
1
 — зовнішній діаметр діафізарної частини кіст-

ки, м; d
2
 — внутрішній діаметр діафізарної частини 

кістки, м.

Крім кількісного, оцінювали й якісні характерис-

тики руйнування кісток під час їх критичного на-

пруження. Статистичну обробку матеріалу проводи-

ли з використанням пакетів програм Мicrosoft Еxсel, 

2010 та Statistica 7.0 [5, 11].

Результати та їх обговорення
При випробуваннях на розтягання максимальне на-

вантаження, що витримували кістки контрольної гру-

пи, знаходилося в межах 142–160 Н або 7,6–8,6 МПа 

(рис. 1).

Рисунок 1. Показники міцності на розтягання стегнових 
кісток тварин першої (контрольної) групи
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Рисунок 2. Показники міцності на розтягання кісток 
дослідних груп експериментальних тварин: 1 — друга 

група (оперована кістка з металофіксатором із 
нержавіючої сталі 316L); 2 — третя група (оперована 

кістка з фіксатором із сплаву ВТ-6); 3 — четверта група 
(оперована кістка з металофіксатором із β-Zr-Ti-сплаву)
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Показники міцності на розтягання кісток дослід-

них груп експериментальних тварин подано на рис. 

2. Максимальне руйнівне навантаження для кісток 

дослідної групи знаходилося в межах 330–415 Н або 

16–22 МПа.

Аналізуючи рис. 1 та 2, можна відмітити більшу 

міцність при напруженні на розтягання кісток до-

слідних груп, на яких проводилось оперативне втру-

чання з імплантацією металевих стрижней, порівня-

но з кістками контрольної групи, на яких оператив-

не втручання не проводилося. Найбільшу міцність 

мали зразки кісток третьої (із фіксатором із сплаву 

ВТ-6) та четвертої (із металофіксатором із -Zr-Ti-

сплаву) груп спостереження. Про більшу міцність 

при напруженні на розтягання кісток дослідних груп 

порівняно з кістками контрольної групи свідчить і 

характер руйнування кісток, що наведений нижче.

При випробуванні стегнових кісток кроликів на 

розтягання були зафіксовані два характерних випад-

ки руйнування. Для кісток контрольної групи трі-

щини утворювались у середній третині діафіза кіст-

ки, по яких і відбувалося руйнування. Орієнтація 

тріщин мала зигзагоподібний хаотичний характер, 

що вказувало на анізотропію механічних характе-

ристик кістки в зоні руйнування. Руйнування кістки 

починалося з зовнішнього кортикального шару по 

передньобоковій поверхні із поширенням у дисталь-

ний відділ кістки. До того ж руйнування дистально-

го відділу було більш виражене, ніж руйнування про-

ксимального відділу. У всіх випадках спостерігаєть-

ся квазікрихкий характер руйнування. Локалізації 

зони деформування не спостерігалося.

При випробуваннях стегнових кісток кроликів 

дослідної групи фіксувалося утворення тріщин у 

зоні підвертлюгової та вертлюгової ділянок стегно-

вої кістки. Орієнтація перелому мала схильність до 

поперечного типу перелому з розгалуженням, що 

вказувало на меншу анізотропію кісткового матері-

алу порівняно з контрольною групою, і, як наслі-

док, більшу його міцність із меншим розкидом по-

казників.

При випробуваннях на більш природній вид де-

формації кістки — стискання максимальні наванта-

ження, що витримували кістки першої (контроль-

ної) групи, знаходилися в межах 1100–1500 Н. Ти-

пова діаграма деформування кістки тварини контр-

ольної групи на стискання наведена на рис. 3.

Руйнівні напруження на стискання зразків кіс-

ток конт рольної групи знаходились у межах 59–

62 МПа (рис. 4).

Максимальні навантаження на стискання, що 

витримували кістки дослідних (2-га — 4-та) груп 

експериментальних тварин, знаходилися в межах 

1340–1488 Н. Типова діаграма деформування кіс-

ток тварин дослідних груп на стискання наведена 

на рис. 5.

Руйнівні напруження на стискання зразків кіс-

ток дослідних груп знаходились в межах 71,8–

79,8 МПа (рис. 6).

Аналізуючи рис. 3–6, можна відмітити більшу 

міцність при напруженні на стискання кісток до-

слідних груп, у яких проводилось оперативне втру-

чання з імплантацією металевих стрижнів (макси-

мальні навантаження становили 1340–1488 Н, руй-

нівні напруження — в межах 71,8–79,8 МПа), по-

рівняно з кістками контрольної групи, у якій опе-

ративне втручання не проводилося (максимальні 

навантаження — 1100–1500 Н, руйнівні напружен-

ня — 59–62 МПа). Найбільшу міцність мали зраз-

ки кісток четвертої (із металофіксатором з -Zr-Ti-

сплаву) групи спостереження — рівень руйнівних 

напружень становив 79,8 МПа. Про більшу міц-

ність при напруженні на стискання кісток дослід-

них груп порівняно з кістками контрольної групи 

також свідчить характер руйнування кісток експе-

риментальних тварин. 

При випробуваннях зони регенерату кісткової 

тканини (зрощений перелом підвертлюгової ді-

лянки) на стискання на відміну від здорових кісток 

фіксувалося розшарування зовнішнього кортикаль-

ного шару з напрямком розшарування до середини 

кісткової мозолі з проксимального та дистального 

Рисунок 3. Типова діаграма деформування кістки тварини 
контрольної групи на стискання

Рисунок 4. Руйнівні напруження на стискання зразків 
кісток контрольної групи
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напрямків. Деформування мало суто пружний ха-

рактер.

Висновки
1. За результатами випробувань установлено, що 

біомеханічні показники роботи кістки на розтяган-

ня поступаються біомеханічним показникам при 

стисканні.

2. Базуючись на аналізі результатів механічних ви-

пробувань та натурного руйнування при навантаженні 

на розтягання та стискання, можна відмітити, що опе-

ровані кістки з наявністю металофіксаторів мають зна-

чно більшу міцність у зоні зрощеного перелому, ніж 

кістки контрольної групи.

3. При дослідженні роботи кісткового регенера-

ту (зрощеного перелому) на розтягання та стискання 

найкращі результати міцності визначені в зразках кіс-

ток із наявністю металофіксатора з -Zr-Ti-сплаву.

4. Проведене біомеханічне дослідження доводить до-

цільність розробки та впровадження в клінічну практи-

ку травматологів-ортопедів імплантатів на основі низь-

комодульного -Zr-Ti-сплаву, що дозволить поліпшити 

результати лікування переломів довгих кісток та змен-

шити відсоток післяопераційних ускладнень.  

Рисунок 5. Типова діаграма деформування кісток тварин 
дослідних груп на стискання
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Рисунок 6. Руйнівні напруження зразків на стискання 
із кісток дослідних груп: 1 — друга група (оперована 

кістка з металофіксатором із нержавіючої сталі 316L); 
2 — третя група (оперована кістка з фіксатором 

із сплаву ВТ-6); 3 — четверта група (оперована кістка 
з металофіксатором із β-Zr-Ti-сплаву)
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Механические свойства регенерата 
зоны перелома бедренной кости 
при применении имплантатов 
с различным модулем упругости

Резюме. Проведено экспериментальное исследова-

ние на бедренных костях кроликов породы шиншилла. 

Бедренные кости брали из 4 экспериментальных групп 

наблюдения: контрольной группы, в которой оператив-

ное вмешательство не проводилось, и трех исследуемых 

групп. Все кролики опытных групп получали в подвер-

тельной области перелом с последующим металлоосте-

осинтезом металлическими стержнями. Животным вто-

рой группы был выполнен металлоостеосинтез стержнем 

из нержавеющей стали (316L), третьей — из титано-вана-

диевого (ВТ-6) и четвертой — из циркониево-титанового 

сплава (Zr-Ti). Животных выводили из эксперимента че-

рез 90 суток после консолидации перелома бедренной ко-

сти. Определяли механические характеристики костей на 

растяжение и сжатие.

Установлено, что биомеханические показатели костей 

на растяжение уступают подобным показателям при сжа-

тии, кости с наличием металлофиксаторов имеют боль-

шую прочность в зоне сросшегося перелома, чем кости 

контрольной группы. При исследовании работы кост-

ного регенерата на растяжение и сжатие наилучшие ре-

зультаты прочности определены в образцах костей с на-

личием металлофиксатора из -Zr-Ti-сплава. Проведен-

ное исследование доказывает целесообразность разработ-

ки и внедрения в клиническую практику травматологов-

ортопедов имплантатов на основе низкомодульного -Zr-

Ti-сплава, что позволит улучшить результаты лечения пе-

реломов длинных костей и уменьшить процент послеопе-

рационных осложнений.

Ключевые слова: кость, циркониево-титановый сплав, 

механические свойства, костный регенерат.
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Mechanical Properties of the Regenerate 
from Femoral Fracture Zone 
with the Use of Implants with Diff erent 
Modulus of Elasticity

Summary. An experimental study on the femoral bones of 

Chinchilla rabbits has been carried out. Femoral bones were 

taken from 4 experimental study groups: control group, in 

which surgery was not performed, and three research groups. 

All rabbits from the research groups underwent subtrochanteric 

fracture with subsequent osteosynthesis using metal rods. An-

imals in the second group were made osteosynthesis with nails 

made of stainless steel (316L), in the third — of titanium-vana-

dium (VT-6) and in the fourth — of zirconium-titanium alloy 

(Zr-Ti). Animals were removed from the experiment in 90 days 

after healing of femoral fracture. The mechanical character-

istics of bone for extension and compression were assessed.

It is established that the biomechanical indicators of bone 

extension are inferior to the similar performance in compres-

sion, bones in the presence of fixation devices have the high-

er strength in the area of healed fracture than the bones of the 

control group animals. When studying the function of bone re-

generate for extension and compression, the best strength re-

sults were determined in bone samples with the presence of fix-

ation device from -Zr-Ti alloy. This study proves the feasi-

bility of the development and introduction into clinical prac-

tice of orthopedic trauma surgeons of implants on the basis 

of low-modulus -Zr-Ti alloy that will improve the results of 

treatment for long bone fractures and reduce the postoperative 

complications rate.

Key words: bone, zirconium-titanium alloy, mechanical 

properties, bone regenerate.
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Вступ
Остеопороз — найбільш поширене системне захворю-

вання скелета, що характеризується зниженням кісткової 

маси та структурними змінами кісткової тканини, які на-

віть при незначній травмі призводять до виникнення пе-

реломів [1]. За даними медичної статистики, ця проблема 

залишається однією з найактуальніших у сучасній меди-

цині, оскільки остеопоротичні переломи істотно вплива-

ють на рівень загальної захворюваності та смертності. Пе-

реломи стегнової кістки призводять до зниження очіку-

ваної середньої тривалості життя на 12–15 %. Проведені 

в Україні дослідження показали, що летальність хворих 

у перші 6 міс. після остеопоротичних переломів прокси-

мального відділу стегнової кістки становить 20 %, близько 

50 % пацієнтів не можуть пересуватися без сторон ньої до-

помоги, а третина втрачає здатність до самообслуговуван-

ня [2]. Проблема поширеності остеопорозу набула осо-

бливого значення внаслідок різкого збільшення в попу-

ляції людей літнього віку, зокрема жінок у постменопау-

зальному періоді [3]. У середньому в кожної жінки після 

65 років виникає як мінімум один перелом кісток [4], а ри-

зик подальших переломів при їх наявності в анамнезі різ-

ко зростає. Сумарний ризик остеопоротичних переломів у 

віці 50 років становить 39,7 % для жінок і 13,1 % для чоло-

віків [5]. Приблизно 750 тис. нових вертебральних перело-

мів реєструється в США щорічно серед людей віком понад 

50 років, і у чверті з них протягом життя виникає принай-

мні ще один перелом тіла хребця [6].

На зниження якості кісткової тканини може також 

впливати порушення обміну вітаміну D — його дефіцит 

або недостатність, що теж підвищує ризик переломів. Згід-

но із сучасними міжнародним рекомендаціям (Holick M. 

et al., 2011) дефіцит вітаміну D визначається при показни-

ку 25(OH) вітаміну D менше ніж 20 нг/мл (50,0 нмоль/л), 

недостатність вітаміну D діагностується при рівні 25(OH) 

вітаміну D 21–29 нг/мл (50,1–74,9 нмоль/л). Показник 

25(ОН) вітаміну D вище за 30 нг/мл (75,0 нмоль/л) знахо-

диться в межах норми [7]. Дефіцит або недостатність віта-

міну D можуть бути зумовлені його недостатнім надход-

женням в організм через гіпоінсоляцію або мати аліментар-

ний генез. У жінок у постменопаузі знижується інтенсив-

ність синтезу кальцитріолу — власне D-гормона, оскільки 

естрогени регулюють активність 1-гідроксилази — фер-

менту, за допомогою якого 25-гідроксихолекальциферол 

(25(ОН)D
3
, кальцидіол) у нирках перетворюється на ак-

тивну форму вітаміну D
3
 — 1,25 дигідроксихолекальцифе-

рол (1,25(ОН)
2
D

3
, кальцитріол) [8]. Рівень вітаміну D ни-

жче ніж 50 нмоль/л призводить до підвищення рівня па-

ратгормону (вторинний гіперпаратиреоз), що асоціюєть-

ся з підвищеною швидкістю ремоделювання [9]. Причи-

нами розвитку D-дефіцитних станів також можуть бу-

ти соматичні захворювання (захворювання нирок, печін-

кова недостатність, синдром мальабсорбції, запальні за-

хворювання кишечника), прийом медикаментів (глюко-

кортикоїдів, протисудомних, протигрибкових засобів), 

ожиріння, спадкові захворювання, що супроводжуються 

підвищеним виведенням фосфору, онкологічна патоло-

гія [10, 11]. Слід відзначити, що в сучасній медицині все 

більше уваги приділяється станам, які сприяють розвит-

ку вторинного остеопорозу (глюкокортикоїд-індукова-

ний, ендокринний, на фоні захворювань травної систе-

ми, ревматичних захворювань, хронічної ниркової пато-

логії). Остео пороз може ускладнювати перебіг злоякісних 

новоутворень, у тому числі кровотворної системи, зокре-

ма множинної мієломи [12–14].

Необхідно відмітити, що людина літнього віку може 

мати сукупність коморбідної патології, що робить дуже 

складним питання патогенезу виникнення низькоенерге-

тичного перелому та плану його лікування. Тому необхід-

НІШКУМАЙ О.І.1, 2,          КАЛІНІНА С.Ю.2, КАРПОВИЧ Л.Г.2, ЗАЙЦЕВА О.Є.2, ЛИСАК З.В.3, КОВАЛЕНКО Н.В.3

1ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»
2Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
3Олександрівська клінічна лікарня, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ ВЕРТЕБРАЛЬНИХ 
ПЕРЕЛОМІВ У ПАЦІЄНТІВ ЛІТНЬОГО ВІКУ

© Нішкумай О.І., Калініна С.Ю., Карпович Л.Г., Зайцева О.Є., 

 Лисак З.В., Коваленко Н.В., 2015

© «Біль. Суглоби. Хребет», 2015

© Заславський О.Ю., 2015

УДК 616.71-001.5-092-082.4/.8-053.88



65 № 3 (19), 2015 www.mif-ua.com

Практична медицина / Practical Medicine

но користуватися певним алгоритмом діагностичного по-

шуку. Алгоритм включає: опитування, збір анамнезу, ви-

явлення факторів ризику та оцінку ризику переломів, зо-

крема з використанням опитувальника FRAX, об’єктивне 

обстеження, проведення рентгенологічного, денсито-

метричного та лабораторних досліджень [15]. Важливо 

пам’ятати, що підвищений рівень кальцію крові та збіль-

шена швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) не харак-

терні для системного остеопорозу І типу. Тривалий суб-

фебрилітет, слабкість, анемія, значне зниження маси тіла, 

біль у кістках, що поєднуються з гіперкальціємією (іонізо-

ваний кальцій), вказують на високу ймовірність онколо-

гічної патології, зокрема множинної мієломи. Для виклю-

чення останньої необхідно додаткове обстеження (прове-

дення рентгенографії пласких кісток, визначення в сечі 

білка Бенс-Джонса, 
2
-мікроглобуліну в крові, протеїног-

рами, проведення стернальної пункції з оцінкою мієлог-

рами, імуноцитохімічного дослідження). Виявлені при ла-

бораторному обстеженні дефіцит вітаміну D та при денси-

тометрії кісткової тканини — остеопороз є одними з мож-

ливих ланок патогенезу переломів у пацієнтів літнього 

віку, але це не виключає наявності в них й іншого захво-

рювання, наприклад множинної мієломи. Наведений ни-

жче клінічний випадок це ілюструє докладніше.

Клінічний випадок 1

Пацієнтка Г., 83 років, 09.06.15 госпіталізована в не-

врологічне відділення Олександрівської клінічної лікарні 

м. Києва зі скаргами на виражений біль у попереково-кри-

жовому відділі хребта, що посилюється при рухах, більше 

праворуч. Біль виник 1 місяць тому після фізичного на-

вантаження. Кілька тижнів по допомогу не зверталась. 

На магнітно-резонансній томограмі попереково-крижо-

вого відділу (31.05.15) виявлені ознаки компресійних пе-

реломів хребців L
1
, L

3
, дисциту L

5
-S

1
 дегенеративного ха-

рактеру, протрузії L
1-2

, L
3-4

, L
5
-S

1
, вторинного центрально-

го стенозу на рівні L
3
-L

5
. Амбулаторно використовувала 

нестероїдні протизапальні препарати, вітамін В, від опе-

ративного втручання відмовилась. Анамнез життя: тубер-

кульоз, вірусний гепатит, венеричні хвороби, травми, цу-

кровий діабет заперечує, операції — струмектомія в 1987 р. 

із приводу автоімунного тиреоїдиту Хашимото, з того ча-

су приймає L-тироксин 75 мг на добу. Гіпертонічна хворо-

ба протягом 10 років, постійно приймає амлодипін. У ли-

стопаді 2014 року діагностована залізодефіцитна анемія та 

виявлено підвищення ШОЕ до 80 мм/год. Госпіталізова-

на в неврологічне відділення у зв’язку з вираженим больо-

вим синдромом. Об’єктивне обстеження: загальний стан 

середнього ступеня тяжкості, знижена маса тіла, шкіра чи-

ста, бліда, молочні залози без особливостей, периферичні 

лімфовузли не збільшені, периферичних набряків немає, 

температура тіла нормальна. Над легенями перкуторно ле-

геневий звук, аускультативно — дихання везикулярне. Ча-

стота дихання 16 за хвилину. Межі відносної серцевої ту-

пості розширені ліворуч на 1 см, артеріальний тиск (АТ) 

130/60 мм рт.ст., частота серцевих скорочень (ЧСС) 76 уд. 

за хвилину, аускультативно — тони приглушені, ритміч-

ні, систолічний шум над аортою. Живіт м’який, безболі-

сний, печінка біля краю реберної дуги, селезінка не паль-

пується. Симптом вистукування негативний; випорож-

нення, ді урез — без особливостей. Неврологічний статус: 

свідомість ясна, адекватна, правильно орієнтована, менін-

геальні знаки відсутні, очні щілини симетричні, зіни-

ці D = S, фотореакції збережені. Обсяг рухів очних яблук 

повний, конвергенція відсутня, ністагму немає. Носогуб-

на складка згладжена зліва, кути рота нижче зліва. Буль-

барних розладів немає. Язик посередині. Симптом Марі-

неску-Радовічі з обох боків, хоботковий рефлекс Бехтере-

ва негативні. Парезів кінцівок немає. Обмежені рухи по-

переково-крижового відділу хребта через біль. Рефлекси 

з верхніх кінцівок D = S, колінні D = S знижені, ахіллові 

рефлекси відсутні, підошовні знижені. Чутливих розладів 

немає, координаційні проби виконує невпевнено. Дисдіа-

дохокінезу (атаксії) немає. У позі Ромберга хиткість, сто-

яння та хода обмежені через біль. Згладжений попереко-

вий лордоз, виражене напруження довгих м’язів попере-

кового відділу, більше праворуч. Симптом Ласега помір-

ний з обох боків, Вассермана — позитивний з обох боків. 

На основі даних скарг, анамнезу, об’єктивного обстежен-

ня попередній діагноз: вертеброгенний попереково-крижо-

вий полірадикулярний больовий синдром, м’язово-тоніч-

ні прояви. Сенільний остеопороз із патологічними пере-

ломами L
1
, L

3
? Мієломна хвороба?

Результати лабораторно-інструментальних дослі-
джень. Клінічний аналіз крові: гемоглобін 84 г/л, еритро-

цити 2,48 • 1012/л, лейкоцити 2,8 • 109/л, гематокрит 

23,6 %, тромбоцити 183 • 109/л, еозинофіли 1 %, мієло-

цити 1 %, паличкоядерні нейтрофіли 8 %, сегментоядер-

ні нейтрофіли 50 %, лімфоцити 34 %, моноцити 6 %, пой-

кілоцитоз, ШОЕ 77 мм/год. Біохімічний аналіз крові: креа-

тинін 68 мкмоль/л, холестерин 3,31 ммоль/л, глюкоза си-

роватки 4,58 ммоль/л, іонізований кальцій 1,25 ммоль/л, 

фосфор 1,18 ммоль/л; С-реактивний білок (СРБ) 24 мг/л, 


2
-мікроглобулін 8,5 мг/л; натрій 146,4 ммоль/л, калій 

5,24 ммоль/л, хлор 113,6 ммоль/л, маркер формування кіст-

кової тканини пропептид проколагену I типу 67,33 нг/мл, 

вітамін D 4,99 нг/мл. Загальний аналіз сечі: кількість 80 мл, 

питома вага 1012, білок 1,0 г/л, глюкоза не виявлена, ре-

акція лужна, мікроскопія — епітелій плоский, лейкоци-

ти до 4 у полі зору, еритроцитів немає, циліндри гіаліно-

ві одиничні, зернисті 0–1 у полі зору. Рентгенографія че-

репа: кістково-травматичних та деструктивних змін не ви-

явлено. Остеопороз стінки турецького сідла. Рентгеногра-

фія ОГК: легеневі поля емфізематозні, дифузний пневмо-

фіброз. Корені легень фіброзно ущільнені. Синуси віль-

ні, куполи діафрагми контуруються з обох сторін. Сер-

це й аорта — вікові зміни. Рентгеностеоденситометрія 

 (ДЕХА), проведена в Українському науково-медичному 

центрі проблем остеопорозу: на рівні поперекового від-

ділу хребта (L
1
-L

4
) мінеральна щільність кісткової ткани-

ни (МЩКТ) 0,864 г/см2, Т-показник –2,6 SD, Z-показ-

ник –2,2 SD; на рівні проксимального відділу стегнової 

кістки МЩКТ 0,967 г/см2, Т-показник –0,3 SD, Z-по-

казник 0,0 SD. При проведенні рентгеноморфометричного 

аналізу тіл хребців виявлені компресійні переломи L
1
, L

3
. 

Висновок: системний остеопороз із патологічними пере-

ломами L
1
, L

3
. 

Отже, підставою для компресійних переломів L
1
, L

3
 

низькоенергетичного характеру в даної пацієнтки є діагно-

стований системний остеопороз на тлі дефіциту вітаміну 
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D. Проте, враховуючи збільшення ШОЕ до 77 мм/год, 

еритро- та лейкоцитопенію, визнали за необхідне прове-

дення онкопошуку, а також остеосцинтиграфії та стер-

нальної пункції, оскільки такі переломи можуть бути про-

явами системної патології кровотворення.

Остеосцинтиграфія: через 3 години після внутрішньо-

венного введення остеотропного радіофармпрепарату 

визначаються вогнища гіперфіксації технефору Тс-99m у 

проекції хребців L
1
, L

3
. Активність включення радіоінди-

катора в зазначених зонах відносно незмінених ділянок 

хребців, розташованих поряд, становить 206 та 167 % від-

повідно. Сцинтиграфічні ознаки компресійного перелому 

хребців L
1
, L

3
. 

Мієлограма: мієлоцити 10 %; метамієлоцити 6,5 %; па-

личкоядерні нейтрофіли 4,5 %; сегментоядерні нейтро-

філи 14 %; моноцити 2,5 %; лімфоцити 14 %; плазматич-

ні клітини 32 %; нормоцити базофільні 0,5 %; поліхро-

матофільні 8,5 %; оксифільні 7,5 %; співвідношення лім-

фоцитів та еозинофілів 5,6 : 1; ІЗН 0,9; ІЗЕ 0,9. Імуноци-

тохімічне досліження. У мазках кістковомозкового аспіра-

ту визначається 57 % поліморфних анаплазованих плазма-

тичних клітин. Множинна мієлома.

Наведений клінічний випадок вказує на складність 

диференціальної діагностики та необхідність визначен-

ня патогенезу компресійних переломів L
1
, L

3
 у пацієнтки 

літньо го віку. За результатами остеоденситометрії був ви-

явлений остеопороз, що є підставою для вертебральних 

переломів, особливо на тлі значно вираженого дефіциту 

вітаміну D. Але наявність анемії, лейкопенії, підвищеної 

ШОЕ, гіперфіксації Тс-99m у проекції хребців L
1
, L

3
, ак-

тивність включення радіоіндикатора до 206 та 167 % відпо-

відно вказує на необхідність проведення спеціального об-

стеження для виключення множинної мієломи. Слід звер-

нути увагу, що за результатами рентгенографії черепа ти-

пових для цього захворювання ознак остеорезорбції не ви-

явлено; збільшення рівня 
2
-мікроглобуліну в крові було 

незначним. Тому проведення стернальної пункції з оцін-

кою мієлограми є діагностичною процедурою, резуль-

тати якої дозволили верифікувати множинну мієлому як 

основний діагноз. Лікування пацієнтки буде проводитись 

у спеціалізованому відділенні відповідно до стандартів. 

Клінічний випадок 2

Пацієнтка Г., 78 років, надійшла у відділення реабіліта-

ції Олександрівської клінічної лікарні м. Києва зі скарга-

ми на задишку при незначному фізичному навантажен-

ні, головний біль при підвищенні АТ понад 140/90 мм 

рт.ст., слабкість, періодичний біль у кістках гомілок, по-

переку, колінних суглобах, дистальних міжфалангових су-

глобах кистей. Вважає себе хворою понад 5 років, коли був 

встановлений підвищений артеріальний тиск, кальцину-

юча хвороба клапанів серця (комбінована аортальна ва-

да з перевагою недостатності ІІ ст., недостатність мітраль-

ного клапана (МК) ІІ ст., недостатність трикуспідально-

го клапана (ТК) ІІ ст.). Лікувалась нерегулярно. Протя-

гом 1 року відзначається збільшення ШОЕ в межах 30–

35 мм/год. У 2014 році був діагностований низькоенерге-

тичний перелом L
1
. Стан погіршився приблизно 1 місяць 

тому, коли приєдналась задишка при незначному фізич-

ному навантаженні, слабкість. Звернулася за консульта-

цією у відділення реабілітації Олександрівської клінічної 

лікарні зі скаргами на головний біль при підвищенні ар-

теріального тиску, задишку. Об’єктивне обстеження: за-

гальний стан середнього ступеня тяжкості, шкіра чиста, 

блідо-рожевого кольору, деформації дистальних міжфа-

лангових суглобів (вузлики Гебердена та Бушара). Молоч-

ні залози без патології, периферичні лімфовузли не збіль-

шені, набряк гомілок, температура тіла нормальна. Над 

легенями перкуторно легеневий звук, аускультативно — 

дихання жорстке. Частота дихання 20 за хвилину. Межі 

відносної серцевої тупості розширені ліворуч на 1 см, АТ 

130/60 мм рт.ст., ЧСС 85 уд. за хвилину, аускультативно — 

тони приглушені, ритмічні, систоло-діастолічний шум на 

аорті, у точці Боткіна, систолічний шум на верхівці. Живіт 

м’який, безболісний, печінка біля краю реберної дуги, се-

лезінка не пальпується. Симптом вистукування негатив-

ний; випорожнення, діурез — без особливостей. На під-

ставі скарг, анамнезу, об’єктивного обстеження попере-

дній діагноз: ішемічна хвороба серця. Дифузний кардіо-

склероз. Кальцинуюча хвороба клапанів серця (комбіно-

вана аортальна вада з перевагою недостатності ІІ ст., недо-

статність МК ІІ ст., недостатність ТК ІІ ст. Серцева недо-

статність ІІА ст. Гіпертонічна хвороба ІІ ст., 1-го ст., ризик 

4. Сенільний остеопороз з патологічним переломом L
1
?

Результати додаткових методів обстеження. Клініч-

ний аналіз крові: гемоглобін 110 г/л, еритроцити 3,2 
 1012 /л, лейкоцити 3,8 • 109 /л, ШОЕ 30 мм/год, тром-

боцити 180 • 109/л, паличкоядерні нейтрофіли 3 %, сег-

ментоядерні 48 %, моноцити 10 %, лімфоцити 37 %, ео-

зинофіли 2 %. Біохімічний аналіз крові: СРБ 0,44 мг/л, 

білірубін загальний 9,2 мкмоль/л, білірубін прямий 

1,06 мкмоль/л, креатинін 91,9 мкмоль/л, АЛТ 16 Од/л, 

АСТ 18 Од/л, глюкоза 4,74 ммоль/л, холестерин загальний 

5,86 ммоль/л, натрій 140 ммоль/л, калій 5,39ммоль/л, 

хлор 107 ммоль/л, маркер резорбції кісткової ткани-

ни -crossLaps 0,67 нг/мл, паратгормон 31,1 нг/мл, 

фосфор 1,43 ммоль/л, 
2
-мікроглобулін 4,15 нг/мл, 

маркер формування кісткової тканини пропептид 

проколагену I типу 73,3 нг/мл, вітамін D 11,9 нг/мл, 

іонізований кальцій 1,21 ммоль/л. Загальний аналіз сечі: 

реакція кисла, питома вага 1012, еритроцити не вияв-

лені, лейкоцити до 4 у полі зору, солі — оксалати. ЕКГ: 

ритм cинусовий, регулярний, ЧСС 60 уд/хв. Гіпертро-

фія міокарда лівого шлуночка. Ехокардіоскопія: атеро-

склероз аорти. Недостатність МК, аортального кла-

пана, ТК. Гіпертрофія міокарда лівого шлуночка. Ле-

генева гіпертензія ІІ ст. Рентгенографія ОГК: вираже-

на емфізема. Перибронхіальні ущільнення в нижніх 

відділах легень. Корені фіброзно змінені, не розши-

рені. Серце: аортальна конфігурація. Аорта розгорну-

та, склерозована. Рентгенографія черепа: кістково-де-

структивних змін черепа не виявлено: дифузно-остео-

поротична структура. Сагітальний розмір турецько-

го сідла 14 мм, остеопороз його спинки. Основна пазу-

ха підвищеної пневматизації. Ультразвукове досліджен-

ня органів черевної порожнини: дифузні зміни підшлун-

кової залози. Кіста лівої нирки. Рентгеностеоденсито-

метрія (ДЕХА), проведена в Українському науково-ме-

дичному центрі проблем остеопорозу: на рівні попере-

кового відділу хребта (L
1
-L

4
) МЩКТ 0,857 г/см2, Т-по-
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казник –2,5 SD, Z-показник –2,0 SD; на рівні прокси-

мального відділу стегнової кістки МЩКТ 0,853 г/см2, 

Т-показник –2,3 SD, Z-показник –2,2 SD. При прове-

денні рентгеноморфометричного аналізу тіл хребців ви-

явлений компресійний перелом L
1
. Висновок: систем-

ний остеопороз з патологічним переломом L
1
. Консуль-

тація гематолога: Множинна мієлома? Рекомендовано: 

стернальна пункція з оцінкою мієлограми; імунофік-

сація білків сироватки крові; цитохімічне дослідження 

мазків кісткового мозку; повторна консультація після 

отримання результатів досліджень. 

18.06.15 проведена стернальна пункція. Мієлограма: бла-

сти 3,5 %, мієлоцити 16,0 %; метамієлоцити 9,55 %; палич-

коядерні нейтрофіли 3,5 %; сегментоядерні нейтрофіли 

23,0 %; еозинофіли 1,0 %; базофіли 0,5 %; моноцити 3,0 %; 

лімфоцити 12,5 %; нормоцити: базофільні 5,0 %; поліхро-

матофільні 3,5 %; оксифільні 9,0 %. Співвідношення лім-

фоцитів та еозинофілів 2,6 : 1; ІЗН 0,9; ІЗЕ 0,8. Висно-

вок: клітинність кісткового мозку дещо знижена. Помір-

ний дисмієлопоез. Мегакаріоцитарний паросток збереже-

ний. Висновок гематолога: даних за системне захворюван-

ня крові немає. Виявлені відхилення в клітинному складі 

гемограми не розцінюються як клінічно значущі й на да-

ний час можуть розглядатися як наслідок певної вікової 

депресії кісткового мозку.

Заключний діагноз: ішемічна хвороба серця. Дифуз-

ний кардіосклероз. Кальцинуюча хвороба клапанів 

серця (комбінована аортальна вада з перевагою недо-

статності ІІ ст., недостатність МК ІІ ст., недостатність 

ТК ІІ ст.). Гіпертонічна хвороба ІІ ст., 1-го ст., ри-

зик 4. Серцева недостатність ІІА ст. Сенільний остео-

пороз з патологічним переломом L
1
. Дефіцит віта-

міну D. Остеоартроз, вузликова форма з ураженням 

великих суглобів, функціональна недостатність сугло-

бів IІ ступеня.

Наведений клінічний випадок привертає увагу склад-

ністю диференціальної діагностики патогенетичних ме-

ханізмів низькоенергетичного перелому L
1
. У пацієн-

тки літнього віку за даними остеоденситометрії діагно-

стовано остеопороз на тлі дефіциту вітаміну D, що мо-

же призводити до перелому. Разом з тим зміни в клініч-

ному аналізі крові (анемія, збільшення ШОЕ протягом 

року) не є характерними для сенільного остеопорозу. У 

першу чергу необхідно виключити системне захворю-

вання крові — множинну мієлому. 

Рентгенографія кісток черепа, як це ілюструє попере-

дній клінічний випадок, не завжди може бути інформа-

тивною, тому стандартом є проведення стернальної пун-

кції з оцінкою мієлограми. У даному випадку результат 

показав відсутність у пацієнтки системного захворюван-

ня крові, зміни в мієлограмі можуть розглядатись як на-

слідок певної вікової депресії кісткового мозку. Тому по-

дальше лікування порушень структурно-функціональ-

ного стану кісткової тканини буде спрямоване в першу 

чергу на нормалізацію рівня вітаміну D та сповільнення 

остеорезорбції для ефективного її ремоделювання. Та-

кож необхідно провести лікування остеоартриту з конт-

ролем рівня ШОЕ.

Висновки
Наведені клінічні випадки ілюструють необхід-

ність деталізації патогенезу низькоенергетичних пе-

реломів, особливо в пацієнтів літнього віку, оскіль-

ки з віком зростає ймовірність розвитку остеопоро-

зу та метаболічних захворювань кісткової тканини 

(дефіцит або недостатність вітаміну D). Також слід 

враховувати ймовірність інших захворювань, що та-

кож можуть порушувати її структурно-функціональ-

ний стан. Тому при відхиленнях у показниках ру-

тинних обстежень (анемія, прискорена ШОЕ, гіпер-

кальціємія, протеїнурія) до плану обстеження необ-

хідно включати остеосцинтиграфію, стернальну пун-

кцію, визначення маркерів кісткового метаболізму та 

 
2
-мікроглобуліну.  
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РЕАКТИВНЫЙ ХЛАМИДИЙНЫЙ АРТРИТ 
И ОФТАЛЬМОПАТИИ

Резюме. Офтальмопатии при реактивном хламидийном артрите диагностируют у 63 % от 
числа обследованных больных в соотношении «конъюнктивит — увеит — склерит — глау-
кома — катаракта — кератит» как 13 : 8 : 2 :  2 : 1 : 1, при этом характер патологии глаз тесно 
связан с выраженностью воспалительного процесса в урогениталиях и общей активно-
стью заболевания, влияет на уровень в крови противохламидийных антител, распростра-
ненность, тяжесть суставного синдрома и темпы его прогрессирования, развитие кардио-
патии (увеит, конъюнктивит) и нефропатии (катаракта).
Ключевые слова: хламидии, реактивный артрит, течение, офтальмопатии.

ПАВЛЮЧЕНКО А.К.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Красный Лиман

Введение
Общая распространенность серонегативных спон-

дилоартритов среди населения достигает 3–5 %, а ре-

активный хламидийный артрит (РХА) диагностирует-

ся у каждого десятого такого больного [2]. Наиболее ча-

стым экстраартикулярным проявлением РХА являют-

ся офтальмопатии, которые преимущественно протека-

ют в виде конъюнктивита [6, 9, 17], входящего даже в 

число диагностических критериев заболевания [10, 12, 

24]. Бывают случаи и хламидийных увеитов [5, 11, 21], 

особенно у носителей HLA-B27 [15], а также увеоконъ-

юнктивитов [3]. В целом, по сравнению с конъюнкти-

витом, воспаление сосудистой оболочки глаза и другие 

офтальмии (склерит, кератит, катаракта, глаукома) при 

РХА считаются относительно редкой патологией [18].

Офтальмопатии при РХА являются очень актуаль-

ной и сложной медицинской проблемой, требующей 

для будущего успешного ее решения тесного сотруд-

ничества дерматовенерологов, окулистов, ревматоло-

гов, андрологов, гинекологов, микробиологов, имму-

нологов [7, 26]. К сожалению, еще не определены все 

варианты офтальмопатий у такой категории больных, 

их взаимоотношения с суставной патологией, степень 

влияния болезней глаз при хламидиозе на формирова-

ние костнодеструктивных артикулярных изменений и 

характер внесуставных (системных) проявлений пато-

логического процесса, остается неизученной комби-

нированная офтальмоартрологическая прогностиче-

ская значимость. Вышеназванное стало целью и зада-

чами данного исследования.

Материал и методы
Под наблюдением находились 99 больных, страда-

ющих РХА (52 мужчины и 47 женщин) в возрасте от 

15 до 48 лет (в среднем 32,4 (22,1–42,8) года) и с дли-

тельностью заболевания 3,8 (0,5–8,5) года. Полиар-

трит констатирован в 3/4 от числа случаев РХА, высо-

кая степень активности патологического процесса — в 

26 % случаев. Тендовагиниты диагностированы в 41 % 

случаев, энтезопатии — в 24 %, сакроилиит — в 31 %, 

спондилопатии (остеохондроз, спондилоартроз) — в 

32 %. Соотношение одностороннего, двустороннего 

асимметричного и двустороннего симметричного са-

кроилиита составило 4 : 2 : 1, вовлечение в процесс од-

ного отдела позвоночника отмечено в 31 % наблюде-

ний, двух — в 41 %, трех (шейный + грудной + пояс-

ничный) — в 28 %. На момент обследования пораже-

ние урогениталий имело место у 93 % больных, сердца 

(нарушение возбудимости миокарда и электрической 

проводимости, изменение камер и клапанов) — у 63 %, 

почек (пиелонефрит, интерстициальный нефрит, гло-

мерулонефрит) — у 42 %, кожи и ее придатков (псори-

азоподобная сыпь, кератодермия ладоней и подошв, 
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онихопатия, баланит) — у 19 %, нервной системы (пе-

риферическая нейропатия) — у 12 %.

Мужчинам с РХА осуществляли бактериоскопиче-

ское исследование мазков из уретры и сока предстатель-

ной железы, а женщинам — из влагалища (цервикаль-

ного канала). Во всех случаях определяли уровень ан-

тител к хламидиям, дезоксирибонуклеиновой кисло-

ты хламидий иммуноферментным методом (тест-си-

стемы Cleaview Chlamydia Unipath Ltd и Immuno-Comb 

Chlamydia trachomatis IgG, Великобритания) и методом 

полимеразной цепной реакции (ридер PR2100 Sanofi 

diagnostic pasteur, Франция). Chlamydiaе trachomatis обна-

ружены в урогениталиях в 89 % случаев РХА (из них в со-

четании с гарднереллами — у 9 % больных, с трихомо-

надами — у 6 %), противохламидийные антитела в сыво-

ротке крови — у 80 % от числа обследованных лиц. В рам-

ках исследования опорно-двигательного аппарата про-

водили рентгенологическое (Multix-Compact-Siеmens, 

Германия) и ультразвуковое (Envisor-Philips, Нидерлан-

ды) исследования периферических суставов, крестцово-

подвздошных сочленений и позвоночника, а также двух-

энергетическую рентгеновскую остеоденситометрию 

проксимального отдела бедренной кости (QDR-4500-

Delphi-Hologic, США). Оценивали рентгенологические 

остеоассоциированные индексы Барнетта — Нордина, 

Рохлина, дисковости и вогнутости, а также клинические 

индексы Ричи, Лансбури и темпов прогрессирования ар-

трита, которые соответственно составили 19,4 (2,4–36,4) 

балла, 73,1 (29,7–116,5) балла и 0,6 (0–2,6) о.е.

Статистическая обработка полученных результатов ис-

следований проведена с помощью компьютерного вари-

ационного, корреляционного, непараметрического, од-

но- (ANOVA) и многофакторного (ANOVA/MANOVA) 

дисперсионного анализа (программы Microsoft Excel и 

Statistica StatSoft, США). Оценивали средние значения, 

стандартные отклонения и ошибки, коэффициенты кор-

реляции, критерии дисперсии, Стьюдента, Уилкоксона — 

Рао, Макнемара — Фишера и достоверность статистиче-

ских показателей. Подсчитывали чувствительность, спе-

цифичность и значимость (Z) признаков.

Результаты
Офтальмопатии диагностированы в 63 % наблюде-

ний РХА, в том числе увеит — в 32 %, склерит — в 9 % 

(соотношение диффузной и узелковой форм — 2 : 1, 

односторонней к двусторонней — 4 : 1), глаукома — в 

8 %, катаракта — в 6 % (соотношение субкапсулярной 

и катаральной — 2 : 1), кератит — в 4 %, конъюнкти-

вит — у каждого второго больного. Двустороннее вос-

паление сосудистой оболочки глаза установлено в 84 % 

случаев, а степень его тяжести составила 1,78 (1,1–2,5) 

балла. Минимальная активность увеита зарегистриро-

вана у 37 % пациентов, умеренная — у 47 %, высокая — 

у 16 %, острая и интермиттирующая формы этой оф-

тальмопатии отмечены соответственно у 47 и 53 % об-

следованных. Передний вариант воспаления увеаль-

ного тракта констатирован в 53 % случаев, задний — в 

6 %, периферический — в 25 %, а панувеит — в 16 %.

Нужно отметить, что индекс прогрессирования ар-

трита (как частное от деления квадрата рентгеноло-

гической стадии на длительность болезни) мало вли-

яет на степень тяжести и распространенность увеита 

при РХА, но обнаружено достоверное дисперсионное 

влияние индекса Ричи на форму увеита. Отметим, что 

при острой форме этот суставной индекс составил 57,6 

(18,4–96,8) балла, тогда как при обострении интермит-

тирующей — на 85 % больше (106,6 (61,6–151,6)).

По данным многофакторного дисперсионного ана-

лиза Уилкоксона — Рао, офтальмопатии оказывают 

влияние на интегральные клинико-лабораторные при-

знаки заболевания. В свою очередь, как свидетельствует 

ANOVA, от поражения глаз достоверно зависит степень 

активности РХА, но не распространенность суставно-

го синдрома и темпы его прогрессирования. На инте-

гральные проявления РХА оказывают воздействие на-

личие и тяжесть у больных конъюнктивита, но не увеи-

та, склерита, кератита, глаукомы и катаракты.

От наличия и выраженности отдельных вариантов 

офтальмии у больных РХА не зависит только разви-

тие тендовагинитов. Склерит влияет на распростра-

ненность периферического суставного синдрома, па-

раметры индексов Ричи и Лансбури, характер спон-

дилопатии и сакроилиита, глаукома — на распростра-

ненность поражения позвоночника и формирование 

энтезопатий, катаракта — на энтезопатии, показатели 

индекса прогрессирования артрита и тяжесть спонди-

лопатии. Степень активности заболевания тесно свя-

зана с увеитом и конъюнктивитом, что демонстрирует 

однофакторный дисперсионный анализ.

Имеет место высокодостоверная прямая корреля-

ционная связь выраженности конъюнктивита с общей 

степенью активности болезни и тяжестью течения су-

ставного синдрома (рис. 1). Если средние показате-

ли активности патологического процесса у больных 

без офтальмопатии составляли 1,650 ± 0,588 ± 0,097 

(M ± SD ± m) балла, то в случаях поражения глаз — 

на 30 % достоверно больше (2,150 ± 0,786 ± 0,099 бал-

ла). Параметры индексов Ричи и Лансбури у паци-

ентов без глазной патологии соответственно соста-

вили 16,10 ± 14,22 ± 2,51 и 70,60 ± 42,91 ± 7,59 бал-

ла, тогда как с офтальмией — 21,40 ± 18,28 ± 2,54 и 

74,60 ± 44,07 ± 6,11 балла (различия недостоверны).

По результатам вариационного и непараметриче-

ского анализа Макнемара — Фишера не установлено 

различий в отношении показателей активности РХА у 

пациентов с увеитом и без такового, частоты сакрои-

лиита, значений индексов Ричи и Лансбури со склери-

том, энтезопатий с глаукомой, тяжести спондилопатии 

и энтезопатий с катарактой. Статистические достовер-

ные различия (вдвое) касались значений суставного 

счета у пациентов без катаракты (10,60 ± 10,46 ± 1,07) 

и с таковой (21,80 ± 17,78 ± 8,89).

Обсуждение результатов
Увеит и конъюнктивит при РХА достоверно нега-

тивно влияют на тяжесть патологии сердца, что пока-

зывает ANOVA. Кроме того, катаракта определяет раз-

витие нефропатии. Возникновение экстрасистоли-

ческой аритмии тесно связано с наличием у больных 

увеита и склерита, блокады левой ножки пучка Гиса — 
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конъюнктивита, изменений аортального клапана — 

склерита, митральной и аортальной регургитации — 

глаукомы, гипертрофии межжелудочковой перегород-

ки и дилатации полости левого желудочка — склери-

та и конъюнктивита. Кератит и конъюнктивит обыч-

но ассоциируются с наличием активной хламидийной 

инфекции в урогениталиях, а воспаление конъюнкти-

вы, кроме того, и с наличием противохламидийных 

антител в сыворотке крови. Если у больных без конъ-

юнктивита они в сыворотке крови обнаружены в 71 % 

случаев, то с наличием такой офтальмии — в 90 % (раз-

личия Макнемара — Фишера достоверны). Параме-

тры информативности отдельных признаков течения 

РХА у больных без глазной патологии и с таковой ма-

ло отличаются между собой: Z у пациентов без оф-

тальмопатии составляют 82 %, а у остальных обследо-

ванных — 97 %, средние значения Z — соответственно 

9,10 ± 6,19 ± 2,06 и 10,70 ± 6,75 ± 2,25 %.

На наш взгляд, некоторые полученные результаты 

могут иметь определенную направленность. Так, увеит 

и конъюнктивит отражают высокую активность РХА и 

развитие кардиопатии, склерит — тяжесть поражения 

опорно-двигательного аппарата, глаукома и катарак-

та — формирование энтезопатий.

С учетом представленных данных необходимо дать 

некоторые комментарии. Конъюнктивит не только 

является наиболее частым проявлением офтальмопа-

тии у больных РХА [1, 16, 25], но и практически не-

свойственен другим воспалительным болезням суста-

вов (ревматоидному, псориатическому и подагриче-

скому артритам, анкилозирующему спондилиту) [8, 

19, 20]. Увеит, в свою очередь, малохарактерен юве-

нильному РХА [13], при котором соотношение «конъ-

юнктивит/увеит» составляет 20 : 1, причем воспале-

ние сосудистой оболочки глаза констатируется у се-

ропозитивных по ревматоидному фактору носителей 

HLA-B27 [14]. Необходимо отметить, что Chlamydia 

trachomatis из глаз больных РХА даже при специаль-

ных микробиологических методах исследования, как 

правило, не выделяется [4]. Учащению случаев раз-

вития катаракты у больных РХА может способство-

вать длительное использование в комплексном лече-

нии глюкокортикоидных гормонов [23]. При этом ка-

таракта, конъюнктивит и увеит рассматриваются как 

независимые патологические процессы глаз, но чаще 

их объединяют общие патогенетические взаимоотно-

шения с поражением опорно-двигательного аппара-

та [22].

Выводы
1. Поражения глаз при РХА диагностируются у 

2/3 от числа обследованных больных в соотношении 

«конъюнктивит — увеит — склерит — глаукома — ка-

таракта — кератит» как 13 : 8 : 2 : 2 : 1 : 1, при этом ха-

рактер офтальмологической патологии тесно связан с 

выраженностью воспалительного процесса в урогени-

талиях и общей активностью заболевания.

2. Отдельные офтальмопатии влияют на степень 

активности заболевания, интегральные признаки су-

ставного синдрома, распространенность артрита, тем-

пы его прогрессирования, тяжесть сакроилиита, ин-

дексы Ричи и Лансбури, развитие энтезопатий, не-

фро- и кардиопатии, в частности определяют наруше-

ния возбудимости миокарда, электрической проводи-

мости сердца, его клапанного аппарата и камер, тесно 

связаны с наличием хламидий в урогениталиях и анти-

тел в крови.

3. Полученные результаты могут быть использова-

ны для оценки степени активности РХА, тяжести по-

ражения опорно-двигательного аппарата, наличия 

кардиопатии, прогнозирования формирования эн-

тезопатий.  

Рисунок 1. Гистограммы интегральных показателей тяжести течения РХА у больных без офтальмопатии (слева) 
и с поражением глаз (справа)
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Реактивний хламідійний артрит 
та офтальмопатії

Резюме. Офтальмопатії при реактивному хламідійно-

му артриті діагностують у 63 % від числа обстежених хво-

рих у співвідношенні «кон’юнктивіт — увеїт — склерит — 

глаукома — катаракта — кератит» як 13 : 8 :  2 : 2 : 1 : 1, при 

цьому характер патології очей щільно пов’язаний з вира-

женістю запального процесу в урогеніталіях і загальною 

активністю захворювання, впливає на рівень у крові про-

тихламідійних антитіл, поширеність, тяжкість суглобово-

го синдрому й темпи його прогресування, розвиток кар-

діопатії (увеїт, кон’юнктивіт) і нефропатії (катаракта).

Ключові слова: хламідії, реактивний артрит, перебіг, 

офтальмопатії.

Pavliuchenko А.К.
Donetsk National Medical University named after M. Horkyi, 
Krasnyi Liman, Ukraine

Reactive Chlamydial Arthritis 
and Ophtalmopathies

Summary. Oculopathies in reactive chlamydial arthritis 

are diagnosed in 63 % of patients, with «conjunctivitis — uve-

itis — scleritis — glaucoma — cataract — keratitis» ratio as 

13 : 8 : 2 : 2 : 1 : 1, and the nature of eye pathology is close-

ly related to the severity of inflammatory process in uroge-

nitalia and general activity of the disease, influences the le-

vel of antichlamidial antibodies in the blood, prevalence, se-

verity of joint syndrome and rates of its progression, develop-

ment of cardiopathy (uveitis, conjunctivitis) and nephropa-

thy (cataract).

Key words: chlamydia, reactive arthritis, course, oculopa-

thies.
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Одним из современных методов рефлексотерапии, 

используемых в артрологической практике, является 

акупунктура (иглоукалывание), которая основана на 

введении в ткани организма специальных металличе-

ских игл в строго определенные точки тела. Эти актив-

ные точки отличаются рядом особенностей: а) высо-

кой болевой чувствительностью; б) высоким уровнем 

обменных процессов; в) высоким электрическим по-

тенциалом; г) низким сопротивлением. Применение 

акупунктуры при болезнях суставов и позвоночни-

ка имеет многовековую историю [1, 8], а в настоящее 

время метод иглоукалывания стал дополнительным в 

контексте достижения аналгезии, в том числе у паци-

ентов с артралгиями и спондилоалгиями [12, 17]. Обез-

боливающие механизмы акупунктуры начали  изучать 

с 1970 года, но они остаются полностью не выяснен-

ными [11, 19].

Разновидности акупунктур подробно отраже-

ны в обзорах литературы S. Birch et al. [3], X.F. Lou и 

S.H. Jiang [23] и др. Существует методика введения аку-

пунктурной иглы в спинномозговой канал для борьбы 

с интенсивным длительным болевым синдромом [31], 

которая по предложению одного из авторов данной 

работы (Яковленко В.В.) еще более 20 лет назад полу-

чила название миелоакупунктуры (МАП). Механиз-

мы непосредственного воздействия на спинной мозг 

в виде МАП изучены недостаточно [5, 25]. Известно, 

что после раздражения спинного мозга регистрируют-

ся реакции, протекающие с участием одного или не-

скольких соматических и вегетативных метамеров. 

При МАП рефлекторно через соответствующие сег-

менты спинного мозга в суставах и периартикулярных 

тканях нормализуется содержание гистидина и обра-

зующегося из него гистамина, в результате чего проис-

ходит воздействие на кровоток в субхондральных ка-

пиллярах, стимулируется синтез биологически актив-

ных веществ (например, тиролиберина и энкефали-

нов), играющих роль нейромедиаторов и нейрогормо-

нов, блокируются болевые ощущения в конечностях и 
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позвоночнике [8]. Механизмы МАП представлены в 

табл. 1 и на рис. 1.

В точках МАП происходит повышенный синтез 

аденозинтрифосфата, который прямо коррелирует 

с восстановлением состояния кальциевого обмена и 

обратно соотносится с продукцией реактивных форм 

кислорода [4]. Необходимо отметить, что такое игло-

укалывание обладает отчетливым антиоксидантным 

эффектом [36], угнетая синтез супероксидного анио-

на, вызывающего микроглиальную активацию и про-

дукцию простагландина E2 [5], а также ингибирую-

щим действием в отношении провоспалительных ци-

токинов [21]. Z. Shen et al. [28] проводили МАП с вве-

дением иглы в зоны L
4
–L

6
 спинного мозга и получи-

ли при патологии опорно-двигательного аппарата по-

давление в периферической крови активности капса-

зы-3 и уровней воспалительных интерлейкинов. Было 

установлено, что МАП вызывает системный вазодила-

тационный эффект вследствие угнетения синтеза эн-

дотелина-1 и тромбоксана А2 [29].

Спустя 80 минут после цервикальной МАП в спин-

ном мозге крыс линии Wistar возрастают уровни рецеп-

торов генов -аминобутириковой кислоты [10]. В экспе-

рименте на кошках было продемонстрировано, что аку-

пунктура спинного мозга воздействует на нейрональ-

ный апоптоз в ганглиях. Такая нейропротекция связа-

на с уменьшением числа Вах- и повышения Bcl2-имму-

нореактивных нейронов в спинном мозге [37]. В иссле-

дованиях на морских свинках показано снижение им-

мунореактивности метионинэнкефалина и лейцинэн-

кефалина в спинном мозге после его акупунктуры с по-

следующим аналгетическим эффектом [32].

Обезболивающий эффект МАП при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата связан c нейротранс-

миттерной реакцией, влиянием на синтез опиоидных 

пептидов в спинном мозге, воздействием на рецепто-

ры серотонина и допамина, со стимуляцией неопио-

идного соматостатина, аргинин-глутаминовой дис-

социацией, индукцией или ингибированием продук-

ции -эндорфинов, динoрфина и эндоморфинов [24]. 

При патологии суставов позвоночника митогенакти-

вированная протеинкиназа (МАРК) в спинном мозге, 

включая р-38 МАРК, внеклеточные сигналрегулирую-

щие киназы и c-Jun-N-терминальные киназы (JNK), 

активируется в глиальных клетках [14]. J.G. Lin et al. 

[20] считают, что в обезболивающем действии основ-

ное значение придается потенциалу рецептора ванни-

лоида-1 (TRPV1), тогда как уровни экспрессии кана-

лов TRPV4, p-38 МАРК и JNK имеют небольшое зна-

чение.

МАП ингибирует активность циклооксигеназы-2, 

процессы фосфорилирования MAРK сериновых, тре-

ониновых и тирозиновых аминокислотных остатков 

внутриклеточных сигнальных белков, которые регу-

лируют синтез цитокинов и матриксных металлопро-

теиназ. МАП подавляет боль в периферических суста-

вах и позвоночнике путем инактивации микроглии [2, 

16]. J.Y. Lee et al. [17] на крысах-самцах линии Sprague-

Dawley выполняли МАП между остистыми отростка-

ми L
5
–L

6
 с последующим введением в спинной мозг 

протеина SP600125. Происходило  угнетение актива-

ции астроцитов в зоне заднего рога, с чем, предполо-

жительно, связан обезболивающий эффект МАП в ар-

трологической практике. Интратекальное введение 

Точка приложения Механизм действия Эффект

Ганглий спинного 
мозга

Угнетение нейронного апоптоза

Уменьшение количества Вах-иммуно-
реактивных нейронов.

Увеличение количества Bcl2-иммуно-
реактивных нейронов

Стимуляция факторов роста

Повышение рецепции эпидермаль-
ного фактора роста.

Увеличение уровня глиального фи-
бриллярного кислотного протеина

Уменьшение ядерного фактора kВ.
Стимуляция липоксина А4.

Стимуляция 5-гидрокситриптамина.
Стимуляция антиоксидантной системы

Угнетение воспаления

Нейроны и глиаль-
ные клетки

Стимуляция инсулиноподобного фактора роста.
Уменьшение содержания гистидина.

Уменьшение содержания интерлейкинов-1, -2, -5, -6, -7, -8, -17, -23, 
фактора некроза опухоли .

Уменьшение активности капсазы-1.
Уменьшение синтеза эфрина В1, увеличение синтеза эфрина В3/В4.

Увеличение синтеза фибриллярного кислого протеина

Микроглия и астро-
циты

Уменьшение синтеза моноцитарного хемотаксического протеина-1.
Уменьшение синтеза главного свойственного протеина.

Стимуляция ядерного фактора Е
2

Периферическая 
кровь

Уменьшение реактивных форм кислорода.
Стимуляция синтеза глюкокортикоидных гормонов.

Стимуляция синтеза оксида азота

Повышение активности кальцитонина.
Уменьшение активности остеокальцина Восстановление кальциевого обмена

Периферические 
сосуды

Уменьшение концентрации вазоконстрикторов эндотелина-1 и тром-
боксана А

2
, стимуляция вазодилататора простациклина

Восстановление эндотелиальной 
функции сосудов

Таблица 1. Механизмы действия МАП при патологии периферических суставов и позвоночника
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акупунктурных игл и белковых ингибиторов МАРК 

(SB203580, PD98059) усиливало спондилоаналгезию. 

Не исключается посредническое действие в этих про-

цессах специфических для астроцитов цитокинов, на 

содержание которых во многом направлена МАП [9].

Существует мнение, что обезболивающий эффект 

МАП усиливается с одновременным назначением ме-

дикаментозных аналгетиков — нестероидных проти-

вовоспалительных препаратов, ацетаминофена, ами-

триптилина и др. [33]. Спинномозговое введение жи-

вотным окситоцина существенно повышает гипоана-

лгетическое действие иглоукалывания, тогда как вну-

тривенное введение окситоцина на обезболивающем 

действии процедуры никак не сказывается [19]. Следу-

ет подчеркнуть, что МАП у больных периферическим 

остеоартрозом и спондилоартрозом вызывает угнете-

ние уровней окситоцина в ядрах гипоталамуса и струк-

турах таламуса. Обезболивающий эффект МАП связан 

с подавлением в тканях рогов спинного мозга эфри-

на В1 и увеличением соотношения содержания эфри-

на В3/В4 [15]. МАП формирует морфиноподобные эн-

догенные пептиды (энкефалины, эндорфины), учас-

тие которых подтверждается наличием прямой корре-

ляции между содержанием этих веществ в мозге, лик-

воре и плазме крови пациентов с уровнем достигну-

той аналгезии. Обезболивающий эффект МАП связан 

также c влиянием на синтез в спинном мозге субстан-

ции Р, которая с эндорфинами находится в реципрок-

ных отношениях по конечному физиологическому эф-

фекту на ноцицептивный стимул [30].

Было установлено, что МАП частично вызывает 

обезболивающий эффект путем нормализации актив-

ности нейрональной оксидазотной синтетазы (nNOS) 

в тканях спинного мозга [34], а кальмодулин регу-

лирует активность nNOS при данной рефлексотера-

певтической процедуре. Пептиды, соответствующие 

кальмодулинсвязывающему участку nNOS, в процес-

се МАП взаимодействуют с кальмодулином незави-

симо от концентрации ионов кальция или присутст-

вия хелаторов, приобретая -спиральную конфор-

мацию. Высокочастотная электро-МАП при патоло-

гии суставов определяет болеутоляющее действие за 

счет эндогенного трансмиттерного эффекта для - и 

-опиоидных рецепторов, энкефалинов и динорфи-

на в спинном мозге [18]. Акупунктура индуцирует бло-

каду -опиоидных рецепторов их антагонистом нор-

биналторфимином с увеличением в крови и спинном 

мозге концентраций динорфина, но подобные эффек-

ты определяются только частотой воздействующих 

импульсов.

При вертеброалгиях акупунктурная стимуляция 

спинного мозга превосходит по своему обезболиваю-

щему действию эпидуральные введения глюкокорти-

коидных гормонов, блокады местными анестетика-

ми и применение нестероидных противовоспалитель-

ных средств [26]. B. Hu et al. [13] полагают, что ана-

лгетический эффект электро-МАП обусловлен вли-

янием на уровни SP и CCR8 в гипоталамусе и спин-

ном мозге. Механическое воздействие иглами на 

спинной мозг крыс линии Sprague-Dawley без элек-

тростимуляции изменяет опиоидную рецепцию пу-

Рисунок 1. Механизмы обезболивающего действия МАП при патологии периферических и позвоночных суставов
Примечания: АБК — -аминобутириковая кислота, АП4 — аквапорин-4, АР — 

2
-адренорецепторы, В1 — ваннилоид-1, 

ДН — динорфин, ЛЭ — лейцинэнкефалин, МА — N-метил-D-аспартат, МАПК — митогенактивированная 
протеинкиназа, МЭ — метионинэнкефалин, НК1 — нейрокинин-1, ОР — опиоидные рецепторы, ОТ42 — окситоцин-42, 

ТЛ — тиролиберин, ХК — холановая кислота, ХЦК — холецистокинин, NO — оксид азота, nNOS — нейрональная 
оксидазотная синтетаза.
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тем сдвигов активности холецистокинина и нейро-

кинина-1, увеличения параметров в тканях спинно-

го мозга аквапорина-4 c последующим миелопротек-

тивным эффектом. Акупунктура активирует опиоид-

ные и  
2
-адренорецепторы в спинном мозге, а антаго-

нист последних идазоксан блокирует подобное дейст-

вие [27]. В спинном мозге осуществляется связь рецеп-

тора протеина-G с ноцицептин-орфанин-FQ эндоген-

ным лигандом, что в первую очередь относится к ас-

троцитам. Акупунктурное раздражение спинного моз-

га у крыс линии Sprague-Dawley воздействует на ноци-

цептин-орфанин-FQ-пептид, определяя последующие 

ответы со стороны суставов и позвоночника [38].

S.L. Long et al. [22] на кошках показали, что введе-

ние акупунктурной иглы в спинномозговой ганглий 

вызывает уменьшение нейронального цитоплазмати-

ческого нейтрофильного белка нейротрофина  (NT)-4, 

а его исходное состояние восстанавливается спустя 

14 дней после иглоукалывания. Авторы придают осо-

бую значимость именно NT4 в пластичности спин-

ного мозга в процессе МАП. Y. Ding et al. [7] указы-

вают на существенную роль в этих процессах протеи-

на NT3. Акупунктурное влияние на спинной мозг вы-

зывает усиление продукции инсулиноподобного фак-

тора роста в нейронах и глиальных кетках [6], увеличе-

ние содержания циклического аденозинмонофосфата 

и 5-гидрокситриптамина [7].

В заключение отметим, что МАП подавляет боль 

при артритах путем биологически активных химиче-

ских веществ через периферические, спинальные и 

надспинальные механизмы, которые включают дейст-

вие опиатов (блокируют чувствительность перифери-

ческих ноцицепторов), ответы цитокинов в спинном 

мозге, серотонининдуцированное ингибирование ре-

цепции N-метил-D-аспартата [35]. Изучение измене-

ний уровня N-метил-D-аспарагиновой кислоты в ре-

цепторах спинного мозга сейчас стало определенным 

эталоном оценки обезболивающего действия любого 

иглоукалывания [34].

Таким образом, использование МАП при болезнях 

периферических суставов и позвоночника теоретически 

обосновано, что сопровождается положительным кли-

ническим эффектом в результате восстанавливающе-

го влияния на процессы свободнорадикального окис-

ления, дисбаланс цитокиновой сети, факторов роста, 

эндотелиальной функции сосудов, системы оксида азо-

та и провоспалительных энзимов (матриксные металло-

протеиназы, циклооксигеназа-2, капсаза-3). Достиже-

ние обезболивающего эффекта связано с воздействием 

на синтез нейромедиаторов, нейрогормонов и нейроки-

слот, вследствие чего нормализуется рецепция ваннило-

ида-1, усиливается продукция эндорфинов, энкефали-

нов и эндоморфинов, тиролиберина и субстанции Р. В 

будущем предстоит разработка наиболее рациональной 

медицинской технологии применения МАП в комплек-

сном лечении больных с патологией опорно-двигатель-

ного аппарата, определение показаний и противопо-

казаний к использованию такой рефлексотерапии при 

воспалительных и дегенеративных болезнях перифери-

ческих суставов и позвоночника. 
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Знеболювальні механізми 
мієлоакупунктури при патології 
суглобів і хребта

Резюме. Наведено огляд сучасної літератури щодо за-

стосування такого рефлексотерапевтичного методу голко-

уколювання, як мієлоакупунктура, при патології перифе-

ричних суглобів та хребта, що теоретично обґрунтовано, 

супроводжується позитивним клінічним ефектом у резуль-

таті поновлюючого впливу на процеси вільнорадикаль-

ного окислення, дисбаланс цитокінової мережі, факторів 

росту, ендотеліальної функції судин, системи оксиду азо-

ту й прозапальних ензимів (матриксні металопротеїнази, 

циклооксигеназа-2, капсаза-3). Досягнення знеболюваль-

ного ефекту введення акупунктурної голки у спинний мо-

зок пов’язане з дією на периферичні, спінальні та надспі-

нальні механізми, синтез нейромедіаторів, нейрогормонів 

і нейрокислот, унаслідок чого нормалізується рецепція ва-

нілоїду-1, посилюється продукція ендорфінів, енкефалінів 

та ендоморфінів, тироліберину та субстанції Р.

Ключові слова: суглоби, хребет, знеболювання, реф-

лексотерапія.

Yakovlenko V.V., Sokrut V.M., Syniachenko O.V.
Donetsk National Medical University named after M. Gorky, 
Krasnyi Lyman, Ukraine

Anesthetic Mechanism 
of Myeloacupuncture in Joints аnd Spine 
Pathology

Summary. The article presents a literature review on the 

application of such method of reflexotherapy acupuncture 

as myeloacupuncture used in the pathology of the peri pheral 

joints and spine. It is theoretically grounded and associated 

with a positive clinical effect as a result of regenerating in-

fluence on the processes of free radical oxidation, imbalance 

of the cytokine network, growth factors, vascular endotheli-

al function, the system of nitric oxide and pro-inflammato-

ry enzymes (matrix metalloproteinases, cyclooxygenase-2, 

caspase-3). Achievement of the analgesic effect by acupunc-

ture needle injection into the spinal cord is conducted due 

to the impact on peripheral, spinal and sub-spinal mecha-

nisms, synthesis of neurotransmitters and neurohormones, 

neuroacid, that cause vanniloid-1 reception normalization, 

enhancement of production of endorphins, enkephalins and 

endomorphins, thyrotropin-releasing hormone and P sub-

stance.

Key words: joints, spine, anesthesia, reflexotherapy.
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Введение
Псориазу свойственны выраженные нарушения со-

судистой микроциркуляции в виде изменений интра-

вазальной текучести цельной крови [3, 17], на сте-

пень которых оказывает влияние тяжесть структур-

ных повреждений капиллярной сети [5]. Следует под-

черкнуть, что, помимо вискозных, при псориазе нару-

шаются и вязкоэластичные свойства эритроцитарно-

тромбоцитарного звена реологических свойств кро-

ви (РСК) [4, 11], состояние которых определяют взаи-

моотношения концентрации поверхностно-активных 

веществ (сурфактантов) [6, 14]. Малые концентрации 

сурфактантов существенно влияют на дилатационные 

реологические характеристики сывороточного альбу-

мина (АБ) [9], а повышение вязкости плазмы крови у 

больных псориазом коррелирует с уровнем в сыворот-

ке фибриногена (ФГ) [8].

У здоровых людей плазменное звено РСК определя-

ется уровнями в данной биологической жидкости та-

ких белков, как АБ, ФГ, фибронектин (ФН), С-реак-

тивный протеин (СРП), 
2
-микроглобулин (МГ) и им-

муноглобулин G (ИГ) [1, 15, 20], а также содержани-

ем липидов — холестерина (ХС), триглицеридов (ТГ), 

липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), аполипо-

протеидов В (апо-В) [10, 13, 16]. Эти данные были под-

тверждены на крысах линии Wistar [18, 19].

Изучение реологических характеристик сыворот-

ки крови при псориазе не проводилось, и, естествен-

но, не была оценена связь этих параметров с протеи-

но-липидным сурфактантным комплексом у данной 

категории больных. Эти вопросы в рамках суставной 

патологии при псориазе стали целью и задачами дан-

ного исследования.

Материал и методы
Под наблюдением находились 76 больных псориа-

тическим артритом (ПА) в возрасте от 19 до 68 лет (в 

среднем 41,50 ± 1,09 года), среди которых было 41 % 

мужчин и 59 % женщин. У 93 % от числа обследован-
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ных больных констатирована непустулезная форма 

псориаза (в 62 % вульгарная и в 32 % инфильтративно-

бляшечная), а в 7 % — пустулезная (экссудативная). 

Онихопатия обнаружена в 76 % наблюдений, отя-

гощенная по псориазу наследственность констатиро-

вана в 13 % случаев. У обследованных пациентов дли-

тельность псориатической болезни составила от 1 го-

да до 40 лет (в среднем 12,0 ± 1,0 года). У 3/4 от числа 

больных заболевание дебютировало с кожного син-

дрома, у 15 % — с суставного, у 11 % — с кожно-су-

ставного. В 30 % случаев установлен олигоартрит, а в 

70 % — полиартрит. I степень активности ПА отмечена 

в 41 % случаев, II — в 40 %, III — в 20 %, соответствен-

но I, II, III и IV рентгенологические стадии заболева-

ния — в 67, 13, 16 и 4 % случаев. Тендовагиниты и эн-

тезопатии соответственно установлены у 22 и 24 % от 

числа обследованных больных.

Всем пациентам выполняли рентгенологическое 

(аппарат Multix-Compact-Siеmens, Германия) и уль-

тразвуковое (Envisor-Philips, Нидерланды) исследова-

ние периферических суставов, крестцово-подвздош-

ных сочленений и позвоночника. Используя биохи-

мические анализаторы BS-200 (Китай) и Olympus-

AU-640 (Япония), в сыворотке крови изучали показа-

тели общего белка (ОБ), АБ, ФГ, СРП, МГ, ИГ, об-

щих липидов (ОЛ), ХС, ТГ, ЛПНП, апо-В. Иммуно-

ферментным методом в плазме крови изучали уровень 

ФН (ридер PR2100 Sanofi diagnostic pasteur, Франция). 

С помощью ротационного вискозиметра Low-Shear-30 

(Швейцария) исследовали объемную вязкость сыво-

ротки крови (), межфазную тензиореометрию про-

водили с использованием компьютерных приборов 

ADSA-Toronto (Германия, Канада) и PAT2-Sinterface 

(Германия). Изучали поверхностные упругость () и 

вязкость (), модуль вязкоэластичности (), время ре-

лаксации (), угловой коэффициент истинной вязко-

упругости (), интегральную угловую вязкоупругость 

() и равновесное (статическое) поверхностное натя-

жение (). Подсчитывали угол наклона () и фазовый 

угол () тензиореограмм, а также их соотношение , 

определяли протеино-липидный сурфактантный ко-

эффициент G по формуле: G = (ОБ + АБ + 10  ФГ + 

+ 20  ФН + 5  СРП + 10  МГ + ИГ + 10  ОЛ + 5  

ХС + 5  ТГ + 5  ЛПНП + 10  апо-В) : 12, где 12 — 

число показателей (все их переводили в г/л). Сурфак-

тантно-адсорбционный индекс Q высчитывали как 

произведение G на интегральный адсорбционный ко-

эффициент , определяемый по формуле:  = ( :   

 100 %) : ( :   100 %). Кроме того, высчитывали 

интегральную степень изменений показателей РСК у 

каждого больного по формуле: 

2

1 n

i =1

(M1 – М2)
n SDS = , 

где S — интегральная степень изменений показателей 

у больного (о.е.), М1 — показатель у больного, М2 — 

средний показатель у здоровых, SD — стандартное от-

клонение у здоровых, n — число критериев.

Статистическая обработка полученных результа-

тов исследований проведена на компьютере с помо-

щью вариационного, непараметрического, корреляци-

онного, одно- (ANOVA) и многофакторного (ANOVA/

MANOVA) дисперсионного анализа (лицензионные 

программы Microsoft Excel и Statistica StatSoft, США). 

Оценивали средние значения (M), их стандартные 

ошибки (m), стандартные отклонения (SD), коэффи-

циенты корреляции (r), критерии дисперсии (D), Стью-

дента (t), Уилкоксона — Рао (WR), Макнемара — Фи-

шера и достоверность статистических показателей (р).

Результаты и их обсуждение
У обследованных больных псориатическим артри-

том показатели  составляют 46,60 ± 0,74 мН/м,  — 

15,60 ± 0,38 мН/м,  — 2,30 ± 0,07 мПа  с,  — 22,60 ± 

± 1,01 мН/м,  — 110,70 ± 3,46 с,  — 21,60 ± 0,63 град, 

 — 5,20 ± 0,64 о.е.,  — 14,90 ± 0,43 мН/м–1  с1/2, 

 — 162,00 ± 8,12 мН/м–1  с1/2,  — 12,70 ± 0,91 %, 

 — 8,20 ± 1,04 о.е. По сравнению со здоровыми па-

циентами контрольной группы наблюдается досто-

верное повышение на 9 % , на 77 % — , на 75 % — 

 при уменьшении на 16 % . Всего нарушения РСК 

(S > 2 о.е.) обнаруживаются у 61 % от числа обследо-

ванных больных, а изменения параметров , , , , , 

, , , , ,  (более или менее M ± SD здоровых) со-

ответственно отмечаются в 24, 30, 96, 24, 25, 38, 37, 26, 

28, 15 и 26 % наблюдений. По данным многофактор-

ного дисперсионного анализа, на интегральное состо-

яние сурфактантных свойств крови (ССК) влияет сте-

пень активности ПА, но не длительность патологиче-

ского процесса, наследственная предрасположенность 

к болезни, кожная форма псориаза, распространен-

ность и стадия суставного синдрома, наличие онихо-

патии, сакроилиита, спондилопатии, тендовагинитов 

и энтезопатий, а также частота поражения отдельных 

периферических суставов.

Однофакторный дисперсионный анализ свидетель-

ствует о достоверном воздействии активности ПА на 

уровни в крови ОБ, ФГ, СРП и МГ. Помимо сказанно-

го, содержание АБ определяет форма кожного псориа-

за, ФГ — наличие спондилопатии, ИГ — возраст боль-

ных, ОЛ и ХС — появление тендовагинитов. С возра-

стом у больных ПА достоверно повышаются показате-

ли в крови ХС, ЛПНП и апо-В. Степень активности 

заболевания прямо коррелирует с параметрами ФН, 

СРП, МГ и ИГ, а обратно соотносится с содержани-

ем ОБ.

На интегральное состояние ССК оказывает досто-

верное воздействие наличие у больных остеофитоза, 

что отражает проявления вторичного остеоартроза, 

а на параметр G (интегральный индивидуальный по-

казатель тяжести изменений ССК) — развитие остео-

кистоза. Необходимо отметить, что G прямо зависит 

от степени активности ПА, но не рентгенологической 

стадии суставного синдрома. При I степени актив-

ности ПА показатели G составляют 29,50 ± 0,46 о.е., 

при II — 29,60 ± 0,55 о.е., а при III — 33,10 ± 1,14 о.е. 

По нашему мнению, параметры G > 34 о.е. (> M + SD 

больных) свидетельствуют о высокой степени актив-
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ности артропатии, что имеет определенное практиче-

ское значение.

Необходимо отметить, что у больных с вуль-

гарной формой псориаза значения G составляют 

30,00 ± 0,48 о.е., при инфильтративно-бляшечной — 

30,60 ± 0,80 о.е., при экссудативной — 30,40 ± 0,92 о.е. 

Показатели G достоверно зависят от поражения вер-

хнечелюстных и плюснефаланговых суставов.

По данным ANOVA/MANOVA, на интегральное со-

стояние ССК достоверно влияет S, а G определяет ин-

тегральные параметры РСК. Существует прямая кор-

реляционная взаимосвязь параметров S и G. Как вид-

но из табл. 1, S оказывает воздействие на уровни в кро-

ви ФГ, СРП, ОЛ, ХС, ТГ, ЛПНП и апо-В, о чем сви-

детельствует однофакторный дисперсионный ана-

лиз. В свою очередь, на значения S существенно вли-

яют показатели ФГ, СРП, ОЛ, ХС и ЛПНП, а c пара-

метрами S прямо коррелируют концентрации в кро-

ви ФГ, СРП, ОЛ, ХС, ЛПНП и апо-В. Таким образом, 

инте гральная тяжесть изменений РСК четко связана с 

ССК, в частности, с уровнями в сыворотке провоспа-

лительных белков (ФГ, СРП) и атерогенных липидов 

(ОЛ, ХС, ЛПНП).

По результатам ANOVA, на показатель  досто-

верно влияют уровни в крови МГ и ОЛ, на  — ОБ и 

АБ, на  — ФГ, ФН, СРП, ХС и ЛПНП, на  — толь-

ко ХС, на  — СРП, ХС и ЛПНП, на  — ХС и ЛПНП, 

на  — апо-В. Больше всего достоверных корреляци-

онных связей касается показателя . Так, у больных 

псориазом установлены прямые взаимоотношения  с 

концентрациями ФГ, СРП, ИГ, ХС, ЛПНП и апо-В. 

Кроме того, содержание ОЛ обратно коррелирует с , 

ХС — с  и , ТГ и ЛПНП — только с .

По данным многофакторного дисперсионного ана-

лиза на интегральное состояние ССК оказывают до-

стоверное воздействие показатели  и , что представ-

лено в табл. 2. В свою очередь, как свидетельствует од-

нофакторный дисперсионный анализ, параметры G 

зависят от , , , , ,  и . Нами установлено, что 

показатели  > 3 мПа  с и  < 11 мН/м–1  с1/2 (боль-

ше или меньше M ± SD больных) указывают на нару-

шения протеино-липидного сурфактантного (поверх-

ностно-активного) комплекса у больных ПА.

В случаях изменений РСК (табл. 3) достоверно возра-

стают на 28 % показатели в крови ФГ, на 7 % — G, при 

уменьшении на 23 % параметров апо-В. С учетом полу-

ченных результатов исследования можно сделать сле-

дующее заключение: показатели G > 34 о.е. (> M + SD 

больных) указывают на нарушения у больных ПА РСК.

С учетом полученных данных необходимо дать не-

которые комментарии. Известно, что вискозные свой-

ства крови при псориатической болезни в первую оче-

редь определяет уровень атерогенных липидов (ХС, 

ТГ, ЛПНП, апо-В) [2]. ПА тесно связан с развити-

ем гиперлипидемии в виде увеличения в крови уров-

ней ХС и ЛПНП, что вызывает у таких больных более 

высокую, чем в популяции, частоту развития васку-

Показатели 
ССК

Влияние S на показатели ССК Корреляции S с показателями 
ССК Влияние показателей ССК на S

D p D r p r D p D

ОБ 0,82 0,696 –0,123 0,289 0,48 0,821

АБ 0,84 0,612 +0,082 0,479 0,47 0,827

ФГ 7,47 < 0,001 +0,476 < 0,001 4,52 0,001

ФН 1,73 0,159 +0,020 0,863 1,68 0,138

СРП 1,95 0,042 +0,454 < 0,001 3,06 0,010

МГ 0,45 0,770 +0,157 0,177 0,87 0,523

ИГ 1,02 0,437 +0,191 0,098 0,73 0,625

ОЛ 5,27 0,002 +0,258 0,024 4,54 0,001

ХС 4,53 0,001 +0,353 0,002 5,00 < 0,001

ТГ 4,90 0,002 –0,080 0,494 1,50 0,192

ЛПНП 6,71 < 0,001 +0,337 0,003 4,09 0,001

Апо-В 4,67 0,012 +0,336 0,003 2,19 0,054

Таблица 1. Взаимосвязь показателей S и сурфактантных свойств крови у больных псориатическим артритом

Показате-
ли РСК

Характер связи

Влияние параметров 
РСК на интегральные 

показатели ССК

Влияние параметров G 
на отдельные показа-

тели РСК

WR p WR D p D

 0,93 0,526 2,17 0,022

 0,44 0,943 0,89 0,564

 2,10 0,030 2,34 0,013

 0,72 0,724 2,17 0,022

 1,07 0,401 1,14 0,347

 0,59 0,846 0,79 0,673

 1,69 0,090 1,02 0,444

 2,16 0,025 3,03 0,002

 0,86 0,591 3,86 < 0,001

 1,33 0,223 1,92 0,045

 1,08 0,395 5,83 < 0,001

Таблица 2. Связь показателей реологических 
и сурфактантных свойств крови у больных 

псориатическим артритом
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лярной патологии, связанной с атеросклеротическим 

процессом [7, 12]. Медиаторы воспаления при ПА сти-

мулируют липолиз в периферических тканях, синтез 

жирных кислот и ТГ в печени, подавляют активность 

эндотелиальной липопротеидлипазы, ответственной 

за катаболизм ЛПНП. Это приводит к формированию 

при псориазе проатерогенного липидного профиля.

Выводы
1. Изменения РСК наблюдаются у 61 % от числа 

больных ПА, что проявляется повышением показате-

лей поверхностной упругости, объемной вязкости и 

интегральной угловой вязкоупругости на фоне умень-

шения угла наклона тензиореограмм.

2. Нарушения РСК у больных ПА взаимосвязаны 

с интегральными изменениями ССК и их составля-

ющих (ОБ, АБ, ФГ, ФН, СРП, МГ, ИГ, ОЛ, ХС, ТГ, 

ЛПНП, апо-В), показатели которых зависят от фор-

мы кожного псориаза, наличия тендовагинитов, сте-

пени активности заболевания и характера суставно-

го синдрома, причем сдвиги параметров РСК сопро-

вождаются высокими значениями ФГ, СРП и G на 

фоне уменьшения в сыворотке концентрации апо-В, 

а по показателям объемной вязкости и угла наклона 

тензио реограмм можно устанавливать дисбаланс про-

теино-липидного сурфактантного комплекса в орга-

низме пациентов.

3. Представленные данные открывают новые зве-

нья патогенеза псориаза, причем исследование пара-

метров РСК и ССК в перспективе будет полезным для 

оценки характера и тяжести кожного и суставного па-

тологического процесса, прогнозирования его тече-

ния, контроля за эффективностью проводимых лечеб-

ных мероприятий. 

Показатели
РСК Отличия

Нормальные (n = 30) Измененные (n = 46) t p

ОБ, г/л 72,80 ± 1,25 71,70 ± 1,07 0,68 0,501

АБ, г/л 34,90 ± 0,67 35,20 ± 0,51 0,40 0,691

ФГ, г/л 4,00 ± 0,15 5,10 ± 0,22 3,51 0,001

ФН, мкг/мл 863,10 ± 13,14 844,50 ± 13,95 0,92 0,362

СРП, мг/л 4,80 ± 0,43 7,30 ± 0,67 2,81 0,006

МГ, мг/л 2,20 ± 0,11 2,40 ± 0,09 1,21 0,231

ИГ, ммоль/л 13,50 ± 0,31 14,20 ± 0,30 1,63 0,107

ОЛ, г/л 5,50 ± 0,11 5,70 ± 0,10 0,84 0,404

ХС, ммоль/л 5,60 ± 0,23 6,00 ± 0,22 1,19 0,238

ТГ, ммоль/л 2,70 ± 0,17 2,40 ± 0,15 1,27 0,207

ЛПНП, ммоль/л 3,60 ± 0,21 4,00 ± 0,22 1,19 0,238

G, о.е. 29,10 ± 0,44 31,00 ± 0,56 2,36 0,021

Таблица 3. Показатели сурфактантных свойств крови у больных псориатическим артритом с нормальными 
и измененными реологическими свойствами крови (M ± m)
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Взаємозв’язок реологічних 
і сурфактантних властивостей 
сироватки крові у хворих на псоріаз 
з артритом

Резюме. Зміни реологічних властивостей крові у хво-

рих на псоріаз виявляються підвищенням показників по-

верхневої пружності, об’ємної в’язкості та інтегральної 

кутової в’язкопружності на тлі зменшення кута нахилу 

тензіореограм; взаємопов’язані з інтегральними змінами 

сурфактантної системи крові та їх складових (загальний 

білок, альбуміни, фібриноген, фібронектин, С-реактив-

ний протеїн, 
2
-мікроглобулін, імуноглобулін G, загаль-

ні ліпіди, холестерин, тригліцериди, ліпопротеїди низької 

щільності, аполіпопротеїди В), показники яких залежать 

від форми шкірного псоріазу, наявності тендовагінітів, 

ступеня активності захворювання й характеру суглобово-

го синдрому, причому за показниками об’ємної в’язкості 

та кута нахилу тензіореограм можна встановлювати дис-

баланс протеїно-ліпідного сурфактантного комплексу в 

організмі пацієнтів.

Ключові слова: псоріаз, суглоби, кров, реологія, сур-

фактанти.

Yermolaieva M.V., Pavliuchenko A.K., Syniachenko O.V.
Donetsk National Medical University named after M. Horkyi, 
Krasnyi Liman, Ukraine

Interrelation of Rheologic and Surfactant 
Properties of Blood Serum in Patients with 
Psoriasis and Arthritis

Summary. Changes in the rheological properties of the 

blood in patients with psoriasis is manifested by increased 

performance of the surface elasticity, bulk viscosity and inte-

gral angular viscoelasticity on the background of reduced an-

gulation of tensiorheogram, interrelated with integral chan-

ges in surfactant system of the blood and its components (to-

tal protein, albumin, fibrinogen, fibronectin, C-reactive pro-

tein,  
2
-microglobulin, immunoglobulin G, total lipids, cho-

lesterol, triglycerides, low density lipoproteins, apolipopro-

teins B), indicators of which depend on the form of skin pso-

riasis, presence of tendovaginitis, the degree of disease activity 

and the nature of joint syndrome, and an imbalance of protein-

lipid surfactant complex of the body of patients can be detec-

ted by the parameters of bulk viscosity and angulation of ten-

siorheogram.

Key words: psoriasis, joints, blood, rheology, surfactants.
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19–21 квітня 2016 року у ВЦ «КиївЕкспоПлаза» 
відбудеться головна подія галузі охорони здоров’я 
України — VII Міжнародний медичний форум «Ін-
новації в медицині — здоров’я нації» — міжнародна 
професійна платформа для обміну досвідом і підви-
щення кваліфікації, що об’єднує потужну науково-
практичну програму та найбільші в Україні спеці-
алізовані виставки останніх досягнень ринку охо-
рони здоров’я. Організаторами події є Національ-
на академія медичних наук України, Національ-
на медична академія післядипломної освіти імені 
П.Л. Шупика, компанія LMT.

Захід відбудеться за підтримки Президента Укра-

їни та під патронатом Комітету Верховної Ради 

України з питань охорони здоров’я. 

Офіційна підтримка Кабінету Міністрів України, 

Міністерства охорони здоров’я України, Держав-

ної служби України з лікарських засобів, Київської 

міської державної адміністрації. 

За сприяння медичних асоціацій, громадських 

об’єднань, вищих навчальних медичних закладів, 

соціальних фондів України та зарубіжжя.

У рамках Форуму відбудеться V ювілейний Між-
народний медичний конгрес «Впровадження сучас-
них досягнень медичної науки у практику охорони 
здоров’я України». Відвідувачі зможуть підвищити 

рівень кваліфікації, обмінятися досвідом, дізнати-

ся про найновіші методи та методики діагностики, 

профілактики і лікування та представити власні до-

слідження, взявши участь у понад 50 науково-прак-

тичних заходах — симпозіумах, конференціях, кру-

глих столах, семінарах, майстер-класах. 

Міждисциплінарне підґрунтя заходів передба-

чає об’єднання кількох медичних спеціальностей 

з метою узгодження дій у подоланні хронічних за-

хворювань та їх ускладнень, а також дозволяє при-

скорити впровадження нових технологій у практи-

ку охорони здоров’я України.

Заплановані спеціальні програми: «Організація 

і управління охороною здоров’я»; «Дні приватної 

медицини»; «Дні лабораторної медицини»; «Ме-

дична радіологія»: ультразвукова діагностика, кон-

венційна рентгенодіагностика, комп’ютерна томо-

графія, магнітно-резонансна томографія, промене-

ва терапія, ядерна медицина, радіаційна безпека; 

«Функціональна діагностика»; «Телемедицина та 

медичні інформаційні системи»; «Військова меди-

цина»; «Медицина невідкладних станів»; «Хірургія, 

нейрохірургія, ендоскопія»; «Фізіотерапія і реабілі-

тація»; «Онкологія»; «Терапія»: кардіологія, невро-

логія, гастроентерологія, ендокринологія, дермато-

венерологія, гематологія та трансфузіологія; «Аку-

шерство, гінекологія, неонатологія»; «Офтальмо-

логія»; «Отоларингологія»; «Урологія»; «Сестрин-

ська справа»; «Health Beauty»: дерматологія, плас-

тична хірургія, комбустіологія, дієтологія; «Органі-

зація і управління фармацією».

Комплекс науково-практичних заходів, майстер-

класів, присвячених сучасним технологіям профі-

лактики, діагностики та лікування травм, ушко-

джень хребта і суглобів та інших ортопедичних за-

хворювань, відбудеться у рамках спеціальної про-
грами «Травматологія та ортопедія».

Тільки тут можна відвідати унікальні освітні 
школи, у рамках яких слухачі отримають кваліфіко-

вану консультацію професіоналів і протестують су-

часне медичне обладнання: школа головного ліка-

ря; Українська лабораторна школа; школа ультра-

звукової та функціональної діагностики; терапев-

тична школа; тактична медицина; школа екстре-

ної медичної допомоги; школа реабілітаційної те-

рапії; школа Health Beauty; Українська школа мед-

сестринства.

Співорганізаторами заходів є державні устано-

ви НАМН та МОЗ України, кафедри НМАПО імені 

П.Л. Шупика, НМУ ім. О.О. Богомольця, медичні 

заклади МО України і профільні українські та між-

народні асоціації.

Конгрес внесений до Реєстру з’їздів, конгресів, 

симпозіумів та науково-практичних конференцій, що 

затверджується МОЗ та НАМН України. Учасники 

науково-практичних заходів отримають сертифіка-

ти про підвищення кваліфікації.

Доповнять Форум і Конгрес дві найбільші ви-

ставки галузі охорони здоров’я — Міжнародна ви-
ставка охорони здоров’я MEDICAEXPO та Міжна-
родна фармацевтична виставка PHARMAEXPO. 

На виставці охорони здоров’я буде презентовано 

різноманітне обладнання, техніка, інструментарій, 

вироби медичного призначення вітчизняного та за-

ЧОМУ ВАРТО ВІДВІДАТИ VII МІЖНАРОДНИЙ 
МЕДИЧНИЙ ФОРУМ?
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рубіжного виробництва. Вітчизняні та закордон-

ні виробники, постачальники представлять новин-

ки лікарських препаратів, парафармацевтичну про-

дукцію, товари медичного призначення, лікувальну 

косметику, комплексне оснащення аптек, послуги 

для фармацевтичного ринку.

Завдяки інтегрованому підходу триденний Фо-

рум стане майданчиком для презентацій іннова-

ційних технологій для всіх галузей медицини. Фа-

хівці зможуть побачити та протестувати облад-
нання і техніку, отримати консультації експертів, 

оцінити переваги та обрати для себе найкращі про-
позиції.

Вхід на Форум/Конгрес — вільний, за умови по-

передньої реєстрації на офіційному сайті Форуму: 

www.medforum.in.ua  

З питань участі у виставках:
Тел.: +380 (44) 206-10-16, 206-10-98

E-mail: med@lmt.kiev.ua, pharm@lmt.kiev.ua

З питань участі у Конгресі:
Тел.: +380 (44) 206-10-99

E-mail: congress@medforum.in.ua 

Детальна інформація

Чекаємо на вас!

VII Міжнародний медичний форум та

V ювілейний Міжнародний медичний конгрес

19–21 квітня 2016 року у ВЦ «КиївЕкспоПлаза»

(Україна, м. Київ, вул. Салютна, 2-Б, метро «Нивки»)
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ДО УВАГИ АВТОРІВ
Усі матеріали повинні бути оформлені згідно з 

наступними вимогами:

1. Рукопис статті надсилається українською або 

російською мовою у двох екземплярах. Обсяг оригі-

нальних статей повинен становити 6–8 с. через 1,5 

інтервалу, рецензій — 4 с., повідомлень про спостере-

ження з практики — 2–4 с., робіт методичного харак-

теру — 6–8 с., включаючи список літератури, табли-

ці, ілюстрації, підписи до них. Шрифт 12 пт, Word.

2. Короткий зміст статті англійською мовою не 

менше 2 друкованих сторінок (шрифт Times New 

Roman, розмір шрифту — 12, через 2 інтервали з 

полями зліва 3,5 см, справа 1 см, зверху і знизу по 

3 см), що має включати такі розділи: вступ, матері-

али й методи, результати, висновки. Матеріали роз-

міщуються на web-сайті журналу. 

Стаття повинна мати візу керівника кафедри або 

інституту (на 2-му екземплярі), супровідний лист від 

керівництва установи, у якій проводилися дослідження.

3. На першій сторінці в лівому верхньому куті 

наводяться шифр УДК, далі — ініціали й прізвища 

авторів, нижче — назва статті й найменування уста-

нови, у якій виконана робота, країна. 

4. При викладі результатів оригінальних дослі-

джень рекомендується дотримуватися такої схеми: 

вступ, матеріали й методи, результати, обговорення 

результатів, висновки, список літератури.

До статті повинно додаватися резюме, написане 

російською, українською й англійською мовами, 

що містить не більше 175 слів, стисло характеризує 

мету, методи й результати дослідження, описані в 

рукописі. Резюме не повинне містити абревіатур, 

виносок і посилань. Під резюме пишуться ключові 

слова (не більше 4).

5. Наприкінці статті ставляться підписи всіх ав-

торів, повідомляються їхні вчені ступені й наукові 

звання, прізвище, повне ім’я та по батькові, контак-

тні адреси й номери телефонів.

6. До текстового варіанта статті додається елек-

тронна версія у форматі Word на компакт-диску.

7. Хімічні й математичні формули, таблиці, до-

зування, цитати візуються автором на полях. Авто-

ри рукописів повинні дотримуватися міжнародної 

номенклатури.

Одиниці виміру наводяться в метричній системі СІ. 

Усі літерні позначення й абревіатури повинні 

бути пояснені в тексті при першому викорис-

танні.

8. Фотографії повинні бути контрастними, ри-

сунки — чорно-білими. У тексті (на полях) необхід-

но вказати місце рисунку та його порядковий номер. 

Графіки та схеми не повинні бути перевантажені 

текстовими написами. До ілюстрацій даються під-

писи із вказівкою номера рисунку. У підписах наво-

дяться пояснення значень усіх кривих, букв, цифр і 

інших умовних позначень.

9. Таблиці повинні бути побудовані наочно, мати 

назву. Всі цифри, що наводяться в таблиці, ретельно 

вивіряються автором і повинні відповідати цифрам, 

що наводяться в тексті. Необхідно вказати місце 

таблиці в статті і її порядковий номер. Вірогідність 

розбіжностей слід підтверджувати статистичним 

аналізом.

10. Посилання в тексті даються з номерами у ква-

дратних дужках відповідно до списку літератури.

11. Бібліографія повинна містити роботи за 

останні 7 років. Лише за потреби допускаються по-

силання на окремі більш ранні публікації. В оригі-

нальних статтях цитується не більше 20, а в пере-

дових статтях і оглядах літератури — не більше 40 

джерел. До списку літератури не включаються нео-

публіковані роботи.

12. Список літератури до статті повинен оформ-

лятися відповідно до Держстандарту 7.1-84. Літера-

турні джерела необхідно перераховувати за алфа-

вітом або в порядку згадування в статті. Ці вимоги 

стосуються оригінальних досліджень. В інших ви-

падках можливий та навіть бажаний вільний виклад 

матеріалу.

13. Рукопис повинен бути ретельно відредагова-

ний та вивірений автором.

Редакція залишає за собою право скорочення й 

виправлення надісланих статей. Відхиливши руко-

пис, редакція залишає один її екземпляр у своєму 

архіві.

Рукописи, не оформлені відповідно до зазначе-

них правил, вертаються авторам без розгляду. Стат-

ті, відіслані авторам для виправлення, повинні бути 

повернені до редакції не пізніше ніж через 10 днів 

після одержання. Повернення статті в більш пізній 

термін відповідно змінює й дату її надходження в 

редакцію.

Статті направляти за адресою: 

Редакція журналу 
«Біль. Суглоби. Хребет», 

Україна, 04107, 
м. Київ, а/с 74

або електронною поштою:   

medredactor@i.ua
(Тема: До редакції журналу «Біль. Суглоби. Хребет»).

До уваги авторів / Information for Authors
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АНКЕТА ЧИТАТЕЛЯ

1. Ф.И.О. ______________________________________________________________________________________________

Адрес  ________________________________________________________________________________________________

Место работы  ________________________________________________________________________________________

Должность __________________________________________________ телефон_________________________________

Категория _____________________________________     Ученая степень _____________________________________

2. Ваша оценка этого номера по пятибалльной шкале 
(где 1 — совсем не понравился, а 5 — очень понравился).   

3. Укажите названия, авторов и номера страниц материалов, особенно заинтересовавших Вас в этом 
номере, и почему?

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

4. Какие статьи не понравились или не привлекли Ваше внимание? Если возможно, укажите название 
статьи. Будем признательны, если укажете причину. 

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

5. О чем бы Вам хотелось прочитать в следующих номерах журнала «Боль. Суставы. Позвоночник»?

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Дорогие коллеги!
Спасибо вам за отзывы о работе нашего журнала. 

Просим заполнить анкету и отправить в редакцию по адресу: 
Украина, 04107, г. Киев, а/я 74, 

редакция журнала «Боль. Суставы. Позвоночник». 

Примечание: анкеты читателей анализируются, но не публикуются! 
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