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АНОТАЦІЯ 

 

Бабалян В.О. Оптимізація лікування переломів проксимального відділу 

стегнової кістки у осіб похилого та старечого віку (клініко-експериментальне 

дослідження). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за 

спеціальністю 14.01.21 «Травматологія та ортопедія» (222 – медицина). –

Харківська медична академія післядипломної освіти, Міністерство охорони 

здоров’я України; Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів 

імені професора М. І. Ситенка Національної академії медичних наук 

України», Харків, 2021. 

Дисертація присвячена науковому вирішенню проблеми оптимізації 

лікування переломів проксимального відділу стегнової кістки у осіб похилого 

та старечого віку. 

На підставі виконаного аналізу джерел літератури щодо питання 

лікування переломів проксимального відділу стегнової кістки у осіб похилого 

та старечого віку окреслено основні аспекти розвитку цієї проблеми, а також 

визначено основні моменти, які на сьогодні потребують нагального 

вирішення. 

Проведено ретроспективний аналіз первинної медичної документації 

травматологічних установ м. Харкова з 2011 по 2016 рр. і визначені основні 

епідеміологічні характеристики постраждалих (кількісний склад, віко-статеві 

показники, тощо). З’ясовано, що в Україні останніми роками існують значні 

тенденції до збільшення кількісних показників поширеності постраждалих із 

переломами проксимального відділу стегна (особливо, серед осіб похилого та 

старечого віку) та смертності через вищевказану патологію. 

Було досліджено динаміку звернень пацієнтів у лікувальні установи 

м. Харкова: встановлені рівні кількісного складу постраждалих із переломами 

проксимального відділу стегнової кістки в усіх травматологічних відділеннях 

м. Харкова з 477 у 2011 р. до 465 – у 2016 р. При цьому констатовано, що 
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найбільша кількість постраждалих надходила у комунальне некомерційне 

підприємство «Міська клінічна лікарня невідкладної допомоги ім. проф. 

О. І. Мєщанінова» Харківської міської ради (1669 постраждалих). 

Було відмічено стрімке зростання кількості переломів проксимального 

відділу стегна у пацієнтів старших за 50 років. Якщо кількість хворих до 50 

років із такими переломами становила до 5,00 % (3,99 % і 4,31 % – відповідно 

вікові групи до 40 та 41–50 років), то після 50 років вона зросла більше ніж 

удвічі (в 2,97 і 2,74 рази відповідно) – до 11,82 %, а після 60 років – до 

17,99 %. Основна частка пацієнтів (61,89 %) припадала на старшу вікову 

групу – 71 рік і старше. Переломи шийки стегна вірогідно (р < 0,001) 

реєстрували частіше (1694; 55,32% особи) порівняно із вертлюговими (1368; 

44,68% хворих). Вірогідно (р < 0,001) було встановлено, що значно частіше в 

лікувальні заклади травматологічного профілю з приводу переломів 

проксимального відділу стегна в цілому зверталися жінки (2048; 66,88 % 

осіб) порівняно із чоловіками (1014; 33,12 % хворих), а при збільшенні 

вікових характеристик особи жіночої статі зверталися з приводу таких 

переломів значно частіше й у віковій групі понад 70 років вірогідно (р < 

0,001) переважали в 3,7 рази порівняно з чоловіками (відповідно 78,73 % і 

21,27 %). Були встановлені основні супутні захворювання пацієнтів із 

переломами проксимального відділу стегна: захворювання серцево-судинної 

системи відмічено у 94,87 % хворих; серед яких частіш за все констатували 

ішемічну хворобу серця (93,01 %), гіпертонічну хворобу (переважно II 

ступеню) – 88,99 %, також відмічалися інсульти та інфаркти (1,44 % і 1,14 % 

відповідно). У 27,20 % пацієнтів відзначено наявність неврологічних розладів 

(гостра та хронічна мозкова недостатність, вестибулоатаксичний синдром, 

наслідки інсультів, дисциркуляторна енцефалопатія, хвороба Паркінсона та 

Альцгеймера тощо), у 11,63 % – цукровий діабет (переважно II типу), у 

11,56 % – хвороби шлунково-кишкового тракту (гастрити, дуоденіти, виразки 

шлунка та 12-палої кишки й інш.), у 11,30 % – патологія дихальної системи і 

легенів (хронічні обструктивні захворювання легень, бронхоспазми, 
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пневмонії, дихальна недостатність та інш.) і у 10,94 % – хвороби сечостатевої 

системи (хвороби нирок, пієлонефрити, цистити, сечакам’яна хвороба та 

інш.). Встановлено, що в значно меншій кількості серед обстежених 

відмічали анемії (6,50%) різного ґенезу та психічні розлади – 4,51 % 

(депресивні та панічні розлади і атаки, зловживання алкоголем, емоційні 

розлади тощо). Інша патологія зустрічалася менш ніж в 1,00 % випадків. Слід 

вказати, що дослідження проводилося сумісно із аспірантом кафедри 

травматології, анестезіології та війскової хірургії ХМАПО Гурбановой 

Тамарою та Валільщіковим Нікітою. 

Визначивши основні супутні захворювання, що зустрічаються у хворих 

із переломами проксимального відділу стегна, ми зазначили, що перші 

шпальта займають хвороби серцево-судинної системи (94,87 %), неврологічні 

розлади (27,20 %) та захворювання шлунково-кишкового тракту (11,56 %). 

Тому, нами було проведено визначення можливостей впливу цих захворювань 

та їх корекції на результати лікування таких хворих. В першу чергу було 

визначено можливості впливу патології шлунково-кишкового тракту. 

Численні дослідження доводять, що серед таких порушень, які надають 

значного впливу на розвиток багатьох хронічних захворювань є дефіцит 

лактози, що з високою вірогідністю спроможна викликати в тому числі й 

виникнення порушення кальцієвого метаболізму, зміни мінеральної щільності 

кісткової тканини і виникнення остеопорозу, що є предикторами виникнення 

переломів (особливо проксимального відділу стегна). Тому, задля визначення 

генетичних маркерів, які пов’язують із непереносимістю лактози та 

порушеннями кальцієвого метаболізму і мінеральної щільності кісткової 

тканини та розвитком остеопорозу нами було проведено вивчення генетичних 

особливостей непереносимості лактози та її сприйняття у хворих із такими 

переломами. 

За даними літератури було визначено, що зниження мінеральної 

щільності кісткової тканини є фактором ризику розвитку остеопоротичного 

ураження та одними із предикторів виникнення переломів, в більшості 
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випадків – проксимального відділу стегнової кістки. Оскільки порушення 

мінеральної щільності кісток є наслідком метаболічних змін організму, нами 

було досліджено генетичні особливості непереносимості лактози серед 

обстежених із переломами проксимального відділу стегнової кістки та серед 

населення регіону.  

Встановлено, що фенотип лактазної толерантності зустрічався серед 

69,46 % осіб з населення, від 46,80 % до 79,20 % у різних вікових групах, а 

лактазної непереносимості – приблизно серед 8,81 %, від 3,50 % до 24,10 %, 

із найвищими показниками у віковій групі від 30 до 39 років. В той же час 

важливо зазначити, що серед досліджених хворих не виявлено жодної особи 

із генотипом, обумовлюючим лактозну толерантність, за SNPs C13910Т 

(rs4988235) та G22018А (rs182549) гена MCM6. Частоти алелей серед групи 

хворих із переломами шийки стегнової кістки склали: 13910T – 0,30; 

13910C – 0,70; 22018A – 0,33; 22018G – 0,67. Розподіл генотипів становив: 

TT:CT:CC – 0,00 %:60,50 %:39,50 %; AA:GA:GG – 2,60 %:60,50 %:36,90 %, та 

відмічено нерівновагу за Харді-Вайнбергом (p = 0,027 та p = 0,050). Було 

констатовано, що більша частина обстежених пацієнтів мала остеопороз або 

остеопенію, 52,60 %, в жодного з них не виявлено генотип TTAA. Найнижчий 

показник мінеральної щільності кісткової тканини визначений у пацієнтів з 

гетерозиготним генотипом CTGA, який обумовлює лактазну персистенцію 

лише в дитинстві. Він склав 4047,10 ± 37,00, у порівнянні зі значенням 

4116,10 ± 28,40 у хворих з генотипом CCGG, обумовлюючим лактозну 

інтолерантність (p = 0,358). Усі хворі на остеопороз пацієнти мали генотип 

CTGA та середнє значення мінеральної щільності кісткової тканини 

3816,00 ± 43,80. При цьому, у 87,50 % хворих було констатовано наявність 

захворювань шлунково-кишкового тракту, таких, як гастрит (43 %), виразкова 

хвороба (29 %), рак шлунка (12,5 %) та інших. Встановлено, що 

гетерозиготний генотип хворих статистично значуще підвищує ризик 

розвитку патологій шлунково-кишкового тракту (OR = 21,0 95 % CI 3,2–

139,2, р < 0,05). 
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Також, з літературних джерел було встановлено, що ризик розвитку 

незадовільних результатів хірургічного лікування переломів значно зростає з 

віком оперованих пацієнтів; через що, вірогідна оцінка та прогнозування 

результатів хірургічного втручання постає значно складним завданням, 

вирішення якого має ґрунтуватися на комплексній оцінці багатьох чинників, у 

тому числі й обов’язковому врахуванні стану адаптаційних резервів 

організму. Було констатовано, що для оцінки адаптаційних резервів і 

видокремлення інформативних прогностичних критеріїв лікування важливого 

значення набувають молекулярні маркери – так звані показники цитокінового 

статусу. Тому, ми проаналізували групу цитокінів, виділених із сироватки 

крові хворих похилого та старечого віку із переломами проксимального 

відділу стегна та осіб контрольної групи, які безпосередньо впливають на 

процеси ремоделювання кістки: RANKL, OPG, TGF-β1, IL-6. Було 

зафіксовано, що визначення маркерів кісткового метаболізму визнається в 

якості інформативного критерію оцінки перебігу репаративного остеогенезу 

для виявлення початкових етапів порушення консолідації на індивідуальному 

рівні, що дає змогу своєчасному проведенню корекції порушень і 

напрацюванню індивідуальної тактики лікування конкретного пацієнта, 

враховуючи особливості його кісткового обміну. Були встановлені вирогідні 

маркерні особливості цитокінового статусу при прогнозуванні результатів 

хірургічного лікування переломів проксимального відділу стегнової кістки: 

констатовано, що зниження в сироватці крові рівня OPG виступає у якості 

вирогідного маркеру прогнозування ризику розвитку несприятливого 

результату хірургічного лікування через сприяння розвитку запального стану 

й зрив компенсаторних механізмів внаслідок зниження адаптаційних 

резервів; а підвищений вміст сироваткового TGF-β1, навпаки, визначає 

вірогідні маркерні властивості прогнозування розвитку сприятливого 

результату (через формування більш адекватної реакції кістки у відповідь на 

ушкодження, спрямованої на активацію процесу остеорепарації). Доведено, 

що зниження рівнів сироваткового OPG й низькі рівні IL-6 вирогідно 



 7 

констатують маркерні можливості прогнозування розвитку несприятливого 

результату лікування через зниження адренокортикальної чутливості до 

хірургічного стресу (є характерним для осіб похилого та старечого віку на тлі 

підвищення базового рівня кортизолу) і недостатню відповідь 

імунорегуляторних механізмів на пошкодження (вказує на порушення 

динаміки процесу стресового адаптивного ремоделювання у вигляді 

запізнення етапу регулювання внутрішньомембранозного й 

ендохондрального закостеніння). Було виявлено маркерні особливості 

прогнозування розвитку сприятливих результатів хірургічного втручання при 

наявності сильного прямого кореляційного зв’язку між рівнями OPG і 

RANKL (визначає більшу скоординованість процесу ремоделювання кістки 

по регуляторному шляху активації остеобластів) й негативних наслідків 

хірургічного лікування при наявності зворотного кореляційного зв’язку 

середньої сили між рівнем RANKL і співвідношенням OPG/RANKL. Також, 

було виявлено вірогідні маркерні властивості наявності сильного прямого 

кореляційного зв’язку між TGF-β1 і OPG/RANKL при прогнозуванні кращих 

результатів хірургічного лікування (свідчить про більшу збалансованість 

процесів резорбції і відновлення пошкодженої кістки та у протилежному 

випадку – про недостатню активацію процесів ремоделювання кістки в 

умовах травми, що призводить до більш тривалих термінів загоєння). Були 

зафіксовані вірогідні маркерні прояви прогнозування сприятливих результатів 

лікування наявності прямого кореляційного взаємозв’язку між IL-6 і RANKL 

(вказує на активацію резорбтивних і синтетичних процесів, а при 

протилежних обставинах – встановлює значні порушення скоординованості 

репаративних процесів, що й констатує наявність ризику розвитку 

несприятливого результату). 

Як вже було визначено, основою виникнення та розвитку багатьох 

захворювань є генні фактори та порушення загальних метаболічних процесів. 

Серед цих захворювань провідне місце займає серцево-судинна патологія, 

особливо – хвороби з гіпертензивним синдромом. Було з’ясовано, що 
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більшість генів, включених у генну мережу предикції артеріальної гіпертензії 

впливають і на розвиток інших захворювань, в переліку яких провідне місце 

займає остеопороз (так як, загальні процеси кісткового ремоделювання та 

регуляції артеріального тиску обумовлені спільними генетичними 

детермінантами, які й знаходяться в основі розвитку цих хвороб). 

Констатовано, що хворі з остеопорозом мають значно вищі ризики розвитку 

серцево-судинних захворювань і гіпертонії, порівняно з хворими з 

нормальною мінеральною щільністю кісткової тканини; тому, вивчення та 

деталізація механізмів розвитку остеопорозу та серцево-судинних 

захворювань є основою профілактичних та терапевтичних підходів при обох 

станах. 

Для розуміння впливу цієї патології на репаративний остеогенез було 

виконано біологічний експеримент на моделі перелому проксимального 

відділу стегна та проведеного інтрамедулярного остеосинтезу у пацюків лінії 

SHR. Тварини з генетично східною моделлю гіпертонічної хвороби були 

поділені на дві групи, де в одній використовували корекцію підвищеного 

артеріального тиску за допомогою еналаприлу у дозі 5,00 мг/кг, а в іншій – 

фармакологічну корекцію гіпертензії не проводили. Отримані результати 

свідчать про значний вплив гіпертонічної хвороби на репаративну 

регенерацію та необхідність обов’язкової фармакологічної корекції 

артеріальної гіпертензії при лікуванні переломів проксимального відділу 

стегнової кістки. Експериментом доведено повну консолідацію перелому без 

фармакологічної корекції у групі SHR пацюків лише у 30,00 % випадків, що й 

було підтверджено макроскопічним та гістологічними дослідженнями. Було 

констатовано, що у результаті фармакологічної корекції гіпертензії у пацюків 

SHR отримані вдвічі краще результати, а саме: 60,00 % тварин мали повне 

зрощення області змодельованого перелому з вираженим кістковим мозолем 

та повну відсутність кутової рухливості. Контрольна група пацюків лінії SHR 

продемонструвала 80,00 % відмінних результатів, що пояснювалося нами як 

наслідок генетичної схильності до гарного репаративного остеогенезу. 
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Так як було визначено, що переважна більшість хворих з переломами 

проксимального відділу стегна відносяться до старшої вікової групи та мають 

суттєву коморбідну соматичну патологію, що обумовлює значні порушення 

когнітивного статусу та емоційні розлади тривожно-депресивного спектру й 

можливість розвитку яскравої психопатологічної симптоматики на тлі 

хірургічного лікування, нами була запропонована система первинної 

діагностики цих порушень та алгоритм їх фармакологічної корекції. 

Наявність когнітивних розладів та/або тривожно-депресивних порушень 

вивчалися нами на момент надходження до клініки, напередодні проведення 

хірургічного втручання та після нього за допомогою цілої низки шкал і 

психодіагностичних методів. Усі хворі з наявними когнітивними розладами 

нами було розподілено на дві рівноцінні групи, в одній із яких нами була 

проведена фармакологічна корекція існуючих когнітивних та емоційних 

порушень. Було констатовано, що на початку нашого дослідження 

(надходження до стаціонару) серед пацієнтів відзначалася наявність досить 

значної частки осіб з одночасними когнітивними та емоційними розладами 

(87,50 %), а в подальшому (надходження до клініки та розуміння необхідності 

довготривалого хірургічного втручання) – усі пацієнти відмічали когнітивні й 

емоційні порушення різного ступеня та глибини. 

Були видокремлені основні психоневрологічні порушення хворих: 

дисциркуляторна енцефалопатія 2 та 3 ступенів (11 (45,84 %) та 6 (25,00 %) 

осіб); в більшості своїй обтяжена церебральним атеросклерозом (6 хворих 

(25,00 %) із енцефалопатією 2 ступеню й 1 (4,17 %) пацієнт – 3 ступеню) або 

слабоумством – у 4 (16,66 %) пролікованих із енцефалопатією 3 ступеню). 

Окрім цього, відзначалася наявність деменції (4 хворих; 16,66 %), значне 

когнітивне зниження (2 пацієнти; 8,33 %) та церебральний атеросклероз (1 

особа; 4,17 %). При цьому, була встановлена судинна етіологія розвитку 

когнітивних порушень (у 79,17 %). 

Було досліджено рівні тривожності та депресивні рівні й їх динаміку на 

фоні фармакологічної корекції. Відзначено наявність помірних (41,67 %) та 
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високих (58,33 %) рівнів реактивної та особистісної тривожності серед 

хворих похилого та старечого віку з переломами проксимального відділу 

стегнової кістки та когнітивними розладами й емоційними порушеннями. 

Зафіксовано наявність депресивного стану різного ступеня вираженості: 

субдепресивного стану (у 75,00 % осіб) та стану легкої депресії (у 25,00 %). 

Було констатовано, що при корегуванні когнітивних розладів та 

емоційних порушень тривожно-депресивного спектру відбувалося значне 

покращення когнітивних здібностей; зменшення об’єктивних проявів 

порушень пам’яті чи/або тих чи інших когнітивних функцій (цілковито 

підтверджено проведеним нейропсихологічним тестуванням); значне 

покращання повсякденної активності з деяким відновленням існуючих 

розладів складних видів діяльності та зниження проявів дементивних 

порушень; з’ясоване значне нівелювання наявних психологічних змін 

(зниження загальної підвищеної вразливості, уразливості та дратівливості; 

значне зменшення «афективної» концентрації уваги на своїй хворобі та 

необхідності хірургічного втручання; відсутність втрати ауто- та ало- 

психічної орієнтації; значне підвищення настрою та загального емоційного 

фону; поява оптимістичної спрямованості, зниження (чи повна відсутність) 

ознаків тривоги, остраху й ажитації; повна відсутність думок щодо 

аутоагресивної чи суїцидальної спрямованості). І навпаки, було встановлено 

значне погіршання наявних когнітивних розладів та емоційних порушень 

серед пацієнтів за відсутності медикаментозного корегування розладів: 

посилення психологічних змін; підвищення загальної вразливості та 

дратівливості й «афективної» концентрації уваги на травмі та необхідності 

тривалого хірургічного лікування; короткочасна психотична втрата ауто- та 

ало- психічної орієнтації (у деяких пацієнтів); погіршання емоційного фону і 

настрою та поява значної песимістичної спрямованості; невдоволеність 

оточуючими подіями й особами; посилення проявів тривоги, остраху та 

ажитації; поява суїцидальних думок та аутоагресивних проявів (у деяких 

хворих). 
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За даними світової літератури було констатовано, що переломи 

проксимального відділу стегна відзначаються високими показниками 

летальності та інвалідності, частота цих переломів значно зростає з віком (а 

після 65–74 років навіть відбувається експоненціальне їх зростання). При 

проведенні клінічного дослідження летальності нами було проаналізовано 

570 історій хвороб хворих із переломами проксимального відділу стегнової 

кістки, які знаходилися на лікуванні у травматологічному відділені 

комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна 

багатопрофільна лікарня № 17» Харківської міської ради та визначено рівні 

виживаності пацієнтів у перші шість місяців та упродовж трьох років після 

травми. Було відзначено, що переважна кількість лікованих хворих була 

похилого та старечого віку (старше 70 років), через що у них відзначалася 

значна кількість супутньої коморбідної патології (серед якої переважали 

хвороби серцево-судинної та дихальної систем), що значно збільшувало 

ризики летальності, особливо при розвитку легеневої недостатності 

(запалення легень, легеневі емболії, тощо) та серцево-судинних розладів 

(інфаркти, інсульти, тромбози та інш.). Усі хворі були розподілені нами на дві 

групи. До І групи увійшло 420 хворих, лікування яких можна розцінювати як 

статичне (деротаційна гіпсова пов’язка, система постійного скелетного 

витягування), а до ІІ – 150 осіб, лікування яких передбачало можливість 

хворих пересуватися (динамічне) – стрижневі системи, ендопротезування 

кульшового суглобу, функціональні пов’язки. 

Було відзначено, що через шість місяців померло 188 (32,98 %) із 570 

хворих. З них 18 (3,16 %) пацієнтів померли у лікарні. В цілому, серед осіб I 

групи померло 159 (37,86 %) осіб; основними причинами смертності були: 

серцево-судинна недостатність та легеневі хвороби (емболії і пневмонії). У 

хворих, яким були встановлені стабілізуючі конструкції (II група) – 

летальність в цілому була 19,33 % (29 лікованих); основні причини 

смертності: онкологічні захворювання, гостра органна недостатність 

(хронічна ниркова патологія, загострення хронічних хвороб), цукровий діабет 
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та хвороби серця різного ґенезу і гостра мозкова недостатність. 

Найбільша смертність була зафіксована у віковій групі старше 90 

років – 7 (77,78 %) хворих: по 1 особі на 1-му (11,11 %) та 3-му (20,00 %) 

місяці й 3 (37,50 %) і 2 (50,00 %) пацієнтів – відповідно 2 та 4 місяці. Всім їм 

у якості лікування було запропоновано деротаційну гіпсову пов’язку. 

Були отримані й рівні трирічної виживаності при хірургічному 

лікуванні. Встановлено, що загальна летальність через 3 роки після 

отримання травми становила 58,07 % (331 хворий): у І групі – 276 (65,71 %) 

осіб, у ІІ – 55 (36,67 %). Встановлено вірогідну доцільність застосування 

металоконструкцій при лікуванні переломів проксимального відділу 

стегнової кістки (особливо у хворих до 80 років) та з’ясовано, що у пацієнтів 

віком до 60 років застосування динамічного лікування нівелює ризик 

виникнення летальних випадків; а лікування осіб старше 80 років має свої 

особливості, які часто унеможливлюють проведення оперативного втручання 

через стан хворого. 

Констатовані часті порушення когнітивного статусу постраждалих і 

відповідне унеможливлювання хворих дотримуватись повного ортопедичного 

режиму визначили необхідність напрацювання оптимального засобу фіксації 

переломів зі встановленням рівнів напружено-деформованого стану 

розроблених моделей остеосинтезу та ендопротезування вертлюгових 

переломів проксимального відділу стегна та пошуку оптимізації ведення 

післяопераційного періоду. 

Потреба у виборі оптимального засобу фіксації переломів призвела до 

ретроспективного аналізу клінічного матеріалу, що дало змогу з’ясувати 

небезпечність та невисоку надійність накісткової фіксації при переломах 

проксимального відділу стегна. При вирішенні цього питання нами були 

запропоновані та отримані корисні моделі на накісний фіксатор (а саме 

пластину з блокуванням гвинтів та різним кутом нахилу для досягнення 

більшої надійності фіксації). Отримано патенти на корисну модель на 

інтрамедулярний фіксатор, модульний ендопротез кульшового суглобу, 
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пристрій для введення та видалення інтрамедулярних фіксаторів, на спейсер 

для використання при двоетапній ревізійній операції у випадку інфекційних 

ускладнень та здійснено інші винаходи. Для вивчення механічних 

властивостей запропонованих пристроїв вперше були створені скінчено-

елементні моделі вертлюгових переломів проксимального відділу стегна та 

математично моделювалися накісні й інтрамедулярні види остеосинтезу й 

ендопротезування. На цих моделях проводилися дослідження навантажень і 

надійності фіксації. Слід вказати, що дослідження проводилося сумісно із 

аспірантом кафедри травматології, анестезіології та війскової хірургії 

ХМАПО Кальченко Андрієм Вікторовичем. На відміну від дослідження 

Кальченко А.В. було розраховано величини максимальних напружень 

моделей остеосинтезу та ендопротезування вертлюгових переломів стегнової 

кістки деяких інших точок та визначено величини максимальних напружень в 

кістково-мозковому каналі. На основі проведеного дослідження було 

впроваджено відповідні патенти на корисну модель. Було з’ясовано, що при 

моделюванні варіантів остеосинтезу проксимального відділу стегнової кістки 

з вертлюговими переломами типів 2–5 за класифікацією Еванса модульна 

система (при всіх типах переломів) дозволяє активно значно знизити 

напруження практично в усіх контрольних точках елементів моделей (як в 

зоні перелому, так і на фіксуючих металевих конструкціях). Виняток склала 

лише діафізарна частина стегнової кістки, де наявність інтрамедулярного 

стрижня модульної конструкції викликало підвищений рівень напружень у 

порівнянні з остеосинтезом пластиною та гвинтами. Але, за своїми 

максимальними показниками рівень напружень в моделях із остеосинтезом 

модульною системою був значно нижчім (158,5 МПа при вертлюгових 

переломах типу 2 за Евансом) за ті, що виникають в моделях із остеосинтезом 

пластиною та гвинтами (632,0 МПа при вертлюгових переломах типу 5 за 

Евансом). При моделюванні ж варіантів ендопротезування проксимального 

відділу стегнової кістки з вертлюговими переломами типів 2–5 за 

класифікацією Еванса було визначено, що модульна система (при всіх типах 
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переломів) дозволяла значно знизити напруження практично в усіх 

контрольних точках кісткових елементів моделей. В елементах металевих 

конструкцій (за рахунок значно меншої жорсткості у вузлі з’єднання несучого 

стрижня з інтрамедулярним) в несучому стрижні виникали зони підвищених 

напружень (за абсолютною величиною значно більші за модель з 

ендопротезом). 

Було встановлено, що при вертлюгових переломах типу 2 за Евансом 

(як при остеосинтезі, так і при ендопротезуванні) основні навантаження 

приймали на себе металеві конструкції; отже, при остеосинтезі високий 

рівень напружень в кістковій тканині спостерігався в зоні перелому, а при 

ендопротезуванні – напруження в кістковій тканині в зоні перелому були 

незначними. На моделі остеосинтезу проксимального відділу стегнової кістки 

з вертлюговим переломом типу 3 за Евансом зони максимальних напружень 

виникали в елементах металевих конструкцій та вздовж лінії 

міжвертлюгового перелому, а при використанні ендопротезу рівень 

напружень в моделі значно знижувався. Було встановлено, що максимальні 

напруження виникали в шийці ендопротезу та спицях, що фіксували кісткові 

уламки й у місцях перетину ліній переломів. При моделюванні ж 

остеосинтезу проксимального відділу стегнової кістки з вертлюговим 

переломом типу 4 за Евансом були виявлені зони підвищених напружень 

вздовж лінії перелому та від неї до великого вертлюгу, а при використанні 

ендопротезу – напруження вздовж лінії перелому та на великому вертлюгу 

були значно нижчими за максимальні значення. Найменш напруженою зоною 

в обох моделях виявлявся уламок малого вертлюга. При наявності 

вертлюгових переломів проксимального відділу стегнової кістки типу 5 за 

Евансом використання ендопротезу дозволяло значно знизити рівень 

напружень в кістковій тканині (особливо в зоні переломів) в порівнянні з 

моделлю накісткового остеосинтезу. 

При оптимізації моделі ведення післяопераційного періоду шляхом 

відмови від активного дренування було встановлено, що така відмова у 



 15 

пацієнтів після ендопротезування при вертлюгових переломах стегна 

дозволяла значно поліпшити показники гемоконцетрації в найближчому 

післяопераційному періоді. Була констатована наявність деяких недоліків при 

відмові від дренування у вигляді незначного збільшення інтенсивності 

больового синдрому на 3-ю добу після операції з повною нормалізацією на 7-му 

добу, що викликало деяке зменшення оцінки пацієнтом стану свого здоров’я і 

нівелювалося застосуванням мультимодальної сучасної знеболюючої терапії. 

Також було визначено, що відсутність активного дренування збільшувало 

можливості реабілітаційного потенціалу хворих, прискорювало більш 

активне та раннє впровадження післяопераційного реабілітаційного 

втручання й досягнення кращого функціонального результату 

На останньому етапі нашого дослідження було доведено, що при 

вертлюгових переломах проксимального відділу стегнової кістки у хворих 

старечого віку при супутньому коксартрозі можливо виконання первинної 

біполярної геміартропластики або використання блокувального 

інтрамедулярного остеосинтезу із застосуванням проксимальної стегнової 

системи цвяхів. При порівнянні цих двох методів було визначено, що 

застосування біполярної геміартропластики істотно скорочує операційний час 

(біполярна геміартропластика – 22,40 хв.; блокувальний інтрамедулярний 

остеосинтез – 48,70 хв.) й (вірогідно) інтраопераційну крововтрату 

(210,20 мл – біполярна геміартропластика та 290,50 мл – блокувальний 

інтрамедулярний остеосинтез) із необхідністю застосування 

гемотрансфузійних заходів (біполярна геміартропластика – 2,67 %; а 

блокувальний інтрамедулярний остеосинтез – 23,53 % хворих). Було 

доведено перевагу застосування блокувального інтрамедулярного 

остеосинтезу проксимальною стегновою системою цвяхів над біполярною 

геміартропластикою за характеристиками виникнення та розвитку 

післяопераційних ускладнень (встановлена можливість розвитку глибокого 

периімплантного інфікування та раньової гематоми із необхідністю її 

дренування при біполярній геміартропластиці (2,67 %) й високий ризик 
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однорічної летальності (14,67 %) при біполярній геміартропластиці 

порівняно із блокувальним інтрамедулярним остеосинтезом (8,82 %)). 

Встановлені переваги застосування блокувального інтрамедулярного 

остеосинтезу над біполярною геміартропластикою й за динамікою показників 

HHS і VAS. Було зафіксовано, що через двенадцять місяців після проведеного 

оперативного втручання переважна більшість пацієнтів мала можливість 

повного навантаження оперованої кінцівки при використанні блокувального 

інтрамедулярного остеосинтезу (91,18 %) порівняно з біполярною 

геміартропластикою (88,00 %) із показниками HHS на рівні 79,73 ± 1,22 

(блокувальний інтрамедулярний остеосинтез) й 77,83 ± 1,27 (біполярна 

геміартропластика) та проявами болю за VAS – 41,13 ± 1,15 і 44,26 ± 2,62 

(блокувальний інтрамедулярний остеосинтез та біполярна 

геміартропластика). Встановлено в цілому, що лікування вертлюгових 

переломів внутрішньою фіксацією проксимальним стегновим цвяхом слід 

вважати кращим вибором для пацієнтів із високим рівнем соматичного 

здоров’я та якості кісток; а у випадках зниження характеристик соматичного 

статусу біполярна геміартропластика поставала у якості гарної альтернативи, 

маючи значну перевагу над блокувальним інтрамедулярним остеосинтезом 

проксимальним цвяхом шляхом менших больових проявів на ранніх 

післяопераційних стадіях та меншим ризиком повторних оперативних 

втручань.  

З огляду на визначені вище особливості лікування пацієнтів похилого 

та старечого віку із ППВСК нами було розроблено, науково обґрунтовано та 

клінічна апробовано методику вибору оптимальної лікувальної тактики літніх 

пацієнтів із порушеним соматичним та когнітивним статусом та ППВСК. 

Нами було визначено, що при лікуванні ОПСВ із вертлюговими ППВСК при 

наявності значної декомпенсації організму через наявність супутніх 

захворювань та порушень ментального статусу кращим вибором є 

використання БГА, а при кращому функціональному стані та адаптованому 

ментальному статусі кращим є застосування БІОС. Так, при надходженні до 
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клініки хворих ОПСВ із вертлюговими ППВСК визначається функціональний 

стан і ментальний статус хворого. При високому рівні функціонального стану 

і відсутності порушень ментальної сфери хворого відразу виконується 

оперативне втручання за методикою БІОС. У разі низького функціонального 

стану та ментального статусу проводиться можливе корегування та 

компенсація організму, після чого знову його визначається функціональний 

стан і ментальний статус. Якщо рівень функціонального стану і ментальної 

сфери хворого дозволяє виконання БІОС, то проводиться оперування за цією 

методикою, якщо ні – виконується БГА 

 

Наукова новизна отриманих результатів 

На основі проведеного клініко-експериментального дослідження 

вперше визначено зв’язок лактазної недостатності з порушеннями 

мінеральної щільності кісткової тканини, ризиком виникнення переломів 

проксимального відділу стегнової кістки, особливо серед осіб похилого та 

старечого віку. Вперше в якості інформативного критерію оцінки перебігу 

репаративного остеогенезу у хворих із переломами стегнової кістки 

встановлені вірогідні імунологічні цитокінові маркерні особливості 

кісткового метаболізму в процесі ремоделювання кістки (зниження в 

сироватці крові рівня OPG; низькі рівні IL-6; підвищення вмісту 

сироваткового TGF-β1; наявність прямого кореляційного взаємозв’язку між 

рівнями OPG і RANKL, між TGF-β1 і OPG/RANKL та між IL-6 й RANKL і 

зворотного – між рівнем RANKL і співвідношенням OPG/RANKL), що дає 

змогу проведенню своєчасної корекції порушень і напрацюванню 

індивідуальної тактики лікування конкретного пацієнта з урахуванням 

особливостей його кісткового обміну. 

Уперше доведено, що коморбідний стан постраждалих із переломами 

проксимального відділу стегна в основному представлено захворюваннями 

серцево-судинної системи та гастродуоденального тракту. Шляхом 

використання модельного об’єкту Rattus norvegicus (щур сірий) вперше в 
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експерименті проведено аргументацію схеми лікування переломів 

проксимального відділу стегнової кістки при артеріальній гіпертензії, яка 

передбачає обов’язкову медикаментозну корекцію гіпертензії. 

Вперше виокремлені основні психоневрологічні й психопатологічні 

прояви тривожно-депресивного спектру серед осіб похилого та старечого віку 

з переломами проксимального відділу стегнової кістки; встановлені критерії 

їх розвитку і посилення в процесі хірургічного лікування переломів стегна та 

фармакологічні профілактичні механізми їх попередження та корегування. 

Доповнені наукові дані про шестимісячні та трирічні причинно-

порівняльні рівні кумулятивної летальності та показники виживаності хворих 

осіб із переломами проксимального відділу стегна й їх взаємозв’язок із 

способом хірургічного лікування (статистичне чи динамічне). 

Вперше були створені скінченно-елементні моделі вертлюгових 

переломів проксимального відділу стегна та математично моделювалися 

накісні й інтрамедулярні види остеосинтезу й ендопротезування. Уперше 

проведено порівняльний аналіз напружено-деформованого стану моделей 

остеосинтезу (використання пластини та модульної системи) й 

ендопротезування (застосування ендопротезу й модульної системи) при 

лікуванні вертлюгових переломів стегнової кістки за типами переломів 

Еванса із визначенням розподілу величин напружень в моделях, кістково-

мозковому каналі, на зовнішній поверхні та в зонах переломів та точок входу 

гвинтів і спиць або елементів металевих конструкцій. 

Вперше обґрунтовано, розроблено та клінічно апробовано методику 

вибору оптимальної лікувальної тактики літніх пацієнтів із порушеним 

соматичним та когнітивним статусом. 

 

Практичне значення отриманих результатів 

На підставі отриманих клініко-експериментальних і теоретико-

практичних даних розроблено та напрацьовано алгоритми медичної 

реабілітації пацієнтів похилого і старечого віку із переломами 
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проксимального відділу стегнової кістки й ефективні методики 

ендопротезування кульшового суглобу в літніх пацієнтів із порушеним 

соматичним та когнітивним статусом залежно від стану кісткової тканини та 

типу перелому за класифікацією Еванса, що дасть змогу впроваджувати 

індивідуальні тактики лікування конкретного пацієнта з урахуванням 

особливостей його психосоматичного статусу, значно покращити результати 

хірургічного лікування та якість життя таких хворих й активно та своєчасно 

запроваджувати корекційні механізми можливих порушень. Досліджено 

генетичні особливості лактазної недостатності серед осіб із переломами 

стегнової кістки задля напрацювання механізмів формування груп ризику 

можливого несприятливого впливу лактазної недостатності на виникнення 

переломів та перебіг хірургічного лікування.  

Напрацьовано оптимальну хірургічну тактику ведення 

післяопераційного періоду хворих осіб похилого та старечого віку з 

вертлюговими переломами проксимального відділу стегнової кістки при 

ендопротезуванні кульшового суглоба шляхом оптимізації критеріїв 

використання активного дренування та доповнено наукові уявлення про 

переваги застосування блокувального інтрамедулярного остеосинтезу із 

проксимальною стегновою системою цвяхів і біполярної геміартропластики 

при лікуванні вертлюгових переломів стегнової кістки у хворих похилого та 

старечого віку. 

Розроблено та клінічно апробовано методику вибору оптимальної 

лікувальної тактики літніх пацієнтів із порушеним соматичним та 

когнітивним статусом. 

Ключові слова: переломи проксимального відділу стегнової кістки, 

ендопротезування, біполярна геміартропластика, блокувальний 

інтрамедулярний остеосинтез, мінеральна щільність кісткової тканини, 

остеопороз, когнітивні порушення, емоційні розлади, лактазна недостатність, 

цитокіни, артеріальна гіпертензія. 
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SUMMARY 

 

Babalyan V.O. Optimization of treatment of proximal femur fractures in the 

elderly and senile (clinical experimental research). – Qualifying scientific work on 

the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Medical Sciences in specialty 

14.01.21 – Traumatology and Orthopedics (222 – Medicine). – Kharkiv Medical 

Academy of Postgraduate Education, Ministry of Health of Ukraine; SI «Sytenkо 

Institute of Spine and Joints Pathology National Academy of Medical Sciences of 

Ukraine», Kharkiv, 2021. 

The dissertation is devoted to the scientific solution of the problem of 

treatment of fractures of the proximal femur in elderly and senile persons. 

Based on the analysis of literature sources concerning the treatment of 

proximal femur fractures in the elderly and senile, the main aspects of the 

development of this problem are outlined, as well as the main points that today 

require urgent solution. 

A retrospective analysis of the primary medical records of traumatology 

institutions in Kharkiv from 2011 to 2016 was conducted and the main 

epidemiological characteristics of the victims were determined (quantitative 

composition, age, sex, etc.). It has been found that in recent years there has been a 

significant trend in Ukraine in increasing the prevalence rates of proximal femur 

fractures (especially in the elderly and elderly) and mortality due to the above 

pathology. 

The dynamics of patient referrals to Kharkiv hospitals were investigated: : 

established levels of the quantitative composition of the victims with fractures of 

the proximal femur in all trauma departments of Kharkiv from 477 in 2011 to 465 

were established іn 2016, it was found that the largest number of victims came to 

the municipal non-profit enterprise «City Clinical Hospital Emergency Room. prof. 

O. I. Meshchaninov» Kharkiv City Council (1669 victims). 

There was a rapid increase in the number of fractures of the proximal thigh 
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in patients older than 50 years. If the number of patients under 50 with such 

fractures was up to 5,00 % (3,99 % and 4,31 % – respectively, age groups under 40 

and 41–50 years), then after 50 years it has more than doubled (in 2,97 and 2,74 

times, respectively) – up to 11,82 %, and after 60 years – up to 17,99 %. The 

majority of patients (61,89 %) were in the older age group – 71 years and older. 

Fractures of the femoral neck probably (p < 0,001) were registered more often 

(1694; 55,32 % of the person) compared to trochanteric (1368; 44,68 % of 

patients). It was probably (p < 0,001) that it was found that women (2048; 66,88 % 

of people) as a whole more often applied to trauma medical institutions for 

fractures of the proximal thigh compared to men (1014; 33,12 % of patients), and 

with increasing age characteristics, females stated for such fractures much more 

often and in the age group over 70 years probably (p < 0,001) prevailed 3,7 times 

compared with men (78,73 % and 21,27 %, respectively). The main concomitant 

diseases of patients with fractures of the proximal thigh were identified: diseases of 

the cardiovascular system were observed in 94,87 % of patients; among whom 

ischemic heart disease (93,01 %), hypertension (mostly grade II) – 88,99 %, 

strokes and heart attacks (1,44 % and 1,14 %, respectively) were most often noted. 

In 27,20 % of patients there were neurological disorders (acute and chronic brain 

failure, vestibuloatoxic syndrome, stroke consequences, dyscirculatory 

encephalopathy, Parkinson's and Alzheimer’s disease, etc.), in 11,63 % – diabetes 

mellitus (mostly type II), 56,00 % – diseases of the gastrointestinal tract (gastritis, 

duodenitis, gastric and duodenal ulcers, etc.), 11,30 % – pathology of the 

respiratory system and lungs (chronic obstructive pulmonary disease, 

bronchospasm, pneumonia, respiratory failure, etc.) and in 10,94 % – diseases of 

the genitourinary system (kidney disease, pyelonephritis, cystitis, urolithiasis, etc.). 

It was found that in a much smaller number of subjects noted anemia (6.50%) of 

various origins and mental disorders – 4,51 % (depressive and panic disorders and 

attacks, alcohol abuse, emotional disorders, etc.). Other pathology occurred in less 

than 1,00 % of cases. 

Having identified the main comorbidities found in patients with fractures of 
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the proximal thigh, we noted that the first places is occupied by diseases of the 

cardiovascular system (94,87 %), neurological disorders (27,20 %) and diseases of 

the gastrointestinal tract (11,56 %). Therefore, we determined the possibilities of 

the impact of these diseases and their correction on the results of treatment of such 

patients. First of all, the possibilities of the influence of pathology of the 

gastrointestinal tract were determined. Numerous studies show that among such 

disorders that have a significant impact on the development of many chronic 

diseases is lactose deficiency, which is highly likely to cause, among other things, 

disorders of calcium metabolism, changes in bone mineral density and 

osteoporosis, which are predictors of fractures (especially of the proximal thigh). 

Therefore, in order to determine the genetic markers associated with lactose 

intolerance and disorders of calcium metabolism and bone mineral density and the 

development of osteoporosis, we studied the genetic characteristics of lactose 

intolerance and its perception in patients with such fractures. 

According to the literature, the development of bone mineral density 

disorders and, as a result, the risk of osteoporotic lesions are one of the predictors 

of fracture occurrence (in most cases, the proximal femur). And since these lesions 

have the common gene marker components with lactase regulation, genetic marker 

features of lactose perception and intolerance were examined among the proximal 

femur fractures examined. 

It was determined that the lactase tolerance phenotype was found among 

69,46 % (from 46,80 % to 79,20 % in different age groups) of the surveyed, and 

lactase intolerance was found among about 8,81 % (from 3,50 % to 24,10 %) of 

patients with the highest rates in the age group from 30 to 39 years (24,10 %; 

which is almost 6 times higher than most quantitative characteristics of other age 

categories). In doing so, we established unbalanced D’(r2) indices for SNP analysis 

at 0,209 (0,554), and marker allele frequencies for fractures of the femoral neck 

were: 13910T – 0,30; 13910C – 0,70; 22018A – 0,33; 22018G – 0,67. Genotype 

distribution was probably: TT:CT:CC – 0,00 %:60,50 %:39,50 %; AA:GA:GG – 

2,60 %:60,50 %:36,90 % (according to Hardy-Weinberg: p = 0,027 and p = 0,050, 
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respectively). When analyzing genotypes for both SNPs, we determined the ratio 

of CTAA:CTGA:CCGA:CCGG at the level of: 2,60 %:58,00 %:2,60 %:36,80 %. It 

was found that the majority of the examined patients had osteoporosis or 

osteopenia (52,60 %; none of them revealed the TTAA genotype that causes lactase 

resistance), and found that bone mineral density in patients with genotype CTU 

genotype alone in childhood) was equal to 4047,10 ± 37,00; for CCGG, it is likely 

(p = 0,358) 4116,10 ± 28,40; and there were no significant correlations between the 

number of low-function alleles and bone mineral density (r = 0,23; p = 0,172). At 

the same time, all examined patients with osteoporosis had the CTGA genotype 

and the average bone mineral density was 3816,00 ± 43,80. At the same time, all 

patients were diagnosed with diseases of the gastrointestinal tract and (in the 

overwhelming majority – 87,50 %) – osteoporosis. 

In addition, literature has found that the risk of developing unsatisfactory 

outcomes for surgical fracture treatment increases significantly with the age of the 

operated patients, making probable assessment and prediction of intervention 

results a significant challenge, based on a multifaceted assessment of many factors 

and compulsory consideration of the state of adaptation reserves of the organism. It 

has been stated that molecular markers, the so-called cytokine status indicators, are 

important to evaluate adaptation reserves and to identify informative prognostic 

criteria for treatment. Therefore, we analyzed a group of cytokines isolated from 

the serum of elderly and elderly patients with hip fractures and controls who 

directly affect bone remodeling processes: RANKL, OPG, TGF-β1, IL-6. It was 

recorded that the definition of markers of bone metabolism is recognized as an 

informative criterion for assessing the course of reparative osteogenesis to identify 

the initial stages of consolidation disorders at the individual level, which allows 

timely correction of disorders and the development of individual treatment. Were 

established significant marker features of cytokine status in predicting the results 

of surgical treatment of fractures of the proximal femur: found that the decrease in 

serum OPG level acts as a probable marker for predicting the risk of adverse 

surgical treatment due to the condition of the development of inflammatory 
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treatment. Adaptation reserves; and increased serum TGF-β1 content, in contrast, 

determines the likely marker properties of predicting the development of a 

favorable outcome (by forming a more adequate bone response in response to 

damage aimed at activating the process of osteoreparation). It has been shown that 

decreases in serum OPG levels and low levels of IL-6 are likely to establish marker 

possibilities for predicting the development of adverse treatment outcome due to 

decreased adrenocortical sensitivity to surgical stress (characteristic of the elderly 

and senile due to the increase in baseline cortisol levels) and lack of cortisol. 

mechanisms for damage (indicates disturbance in the dynamics of the process of 

stress adaptive remodeling in the form of delayed regulation of the 

intramembranous stage and endochondral ossification). Marker features of 

prediction of development of favorable results of surgery in the presence of strong 

direct correlation between the levels of OPG and RANKL (determines greater 

coordination of the process of bone remodeling along the regulatory pathway of 

activation of osteoblasts) and the negative effects of surgical treatment in the 

presence of inverse treatment among reverse forces between the RANKL level and 

the OPG/RANKL ratio. Also, probable marker properties of strong direct 

correlation between TGF-β1 and OPG/RANKL were found in predicting better 

surgical results (indicating a greater balance of the processes of resorption and 

repair of damaged bone and, otherwise, insufficient activation of the bone process; 

in terms of trauma, leading to longer healing times). Probable marker 

manifestations of prognosis of favorable outcomes of treatment for the presence of 

direct correlation relationship between IL-6 and RANKL were recorded (indicates 

activation of resorptive and synthetic processes, and in opposite circumstances - 

establishes significant disturbances in the coordination of reparative processes, 

which results in the establishment of). 

As already determined, the basis for the emergence and development of 

many diseases are genetic factors and disorders of common metabolic processes. 

Among these diseases the leading place is occupied by cardiovascular pathology, 

especially – diseases with hypertensive syndrome. It has been determined that most 
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of the genes included in the gene network for the prediction of hypertension also 

influence the development of other diseases, in which the leading place is occupied 

by osteoporosis (as, the general processes of bone remodeling and regulation of 

blood pressure are caused by common genetic determinants and are found 

development of these diseases). It has been found that patients with osteoporosis 

have a significantly higher risk of developing cardiovascular disease and 

hypertension compared with patients with normal bone mineral density; therefore, 

the study and detail of the mechanisms of osteoporosis and cardiovascular disease 

are the basis of preventive and therapeutic approaches in both conditions. 

To understand the impact of this pathology on reparative osteogenesis, a 

biological experiment was performed on a model of fractured proximal femur and 

performed intramedullary osteosynthesis in SHR rats. Animals with a genetically-

similar model of hypertension were divided into two groups, where one used a 

correction of high blood pressure with enalapril at a dose of 5,00 mg/kg, and in the 

other, no pharmacological correction of hypertension was performed. The findings 

indicate a significant effect of hypertension on reparative regeneration and the need 

for mandatory pharmacological correction of hypertension in the treatment of 

fractures of the proximal femur. The experiment proved complete consolidation of 

the fracture without pharmacological correction in the SHR group of rats in only 

30,00 % of cases, which was confirmed by macroscopic and histological studies. It 

was found that pharmacological correction of hypertension in SHR rats resulted in 

twice as good results, namely: 60,00 % of animals had complete enlargement of 

the area of the simulated fracture with pronounced bone marrow and complete lack 

of angular mobility. The control group of SHR rats showed 80,00 % of excellent 

results, which was explained by us as a consequence of genetic predisposition to 

good reparative osteogenesis. 

Thus, it was determined that the vast majority of patients with fractures of 

the proximal femur belong to the older age group and have significant comorbid 

somatic pathology, which causes significant disorders of the cognitive status and 

emotional disorders of the anxiety-depressive spectrum and the possibility of 
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developing a bright psycho-psychopathological treatment, we were offered a 

system for the initial diagnosis of these disorders and an algorithm for their 

pharmacological correction. The presence of cognitive disorders and/or anxiety-

depressive disorders was studied by us at the time of admission to the clinic, before 

and after surgery, using a variety of scales and psychodiagnostic methods. All 

patients with existing cognitive disorders were divided into two equal groups, one 

of which provided pharmacological correction of existing cognitive and emotional 

disorders. It was found that at the beginning of our study (admission to the 

hospital), there was a significant proportion of patients with simultaneous cognitive 

and emotional disorders (87,50 %) in the patients, and subsequently (admission to 

the clinic and understanding of the need for long-term surgery) – patients noted 

cognitive and emotional impairments of varying degrees and depths. 

The main psychoneurological disorders of patients were distinguished: 

dyscirculatory encephalopathy of 2 and 3 degrees (11 (45,84 %) and 6 (25,00 %) 

persons); most of them are burdened with cerebral atherosclerosis (6 patients 

(25,00 %) with grade 2 encephalopathy and 1 (4,17 %) patient with grade 3) or 

dementia – 4 (16,66 %) treated with grade 3 encephalopathy). In addition, there 

was dementia (4 patients; 16,66 %), significant cognitive decline (2 patients; 8,33 

%) and cerebral atherosclerosis (1 person; 4,17 %). In this case, the vascular 

etiology of the development of cognitive impairment was established (79,17 %). 

Anxiety and depression levels and their dynamics were investigated against 

the background of pharmacological correction. The presence of moderate 

(41,67 %) and high (58,33 %) levels of reactive and personal anxiety among the 

elderly and senile patients with fractures of the proximal femur and cognitive 

disorders and emotional disorders were noted. The presence of a depressive state of 

varying degrees of severity was recorded: subdepressive state (75,00 % of persons) 

and mild depression (25,00 %). 

It was found that the correction of cognitive disorders and emotional 

disorders of the anxiety-depressive spectrum had a significant improvement in 

cognitive abilities; reduction in the objective manifestations of memory 
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impairment or/or certain cognitive functions (fully confirmed by 

neuropsychological testing); a significant improvement in day-to-day activity, with 

some recuperation of existing disorders of complex activities and reduction of 

manifestations of dementia disorders; found a significant leveling of the existing 

psychological changes (reduction of overall increased vulnerability, vulnerability 

and irritability; a significant reduction in the «affective» focus on their illness and 

the need for surgery; no loss of auto- and allo-psychic orientation; a significant 

increase in mood and overall mood and overall mood; appearance of optimistic 

orientation, reduction (or complete absence) of signs of anxiety, fear and agitation; 

complete absence of thoughts regarding autoaggressive or suicidal orientation). 

Conversely, there was a significant worsening of existing cognitive disorders and 

emotional disturbances among patients in the absence of medication adjustment of 

disorders: increased psychological changes; increased overall vulnerability and 

irritability and «affective» concentration on trauma and the need for long-term 

surgical treatment; short-term psychotic loss of auto- and allo-psychic orientation 

(in some patients); deterioration of emotional background and mood and the 

appearance of significant pessimistic orientation; dissatisfaction with others and 

people; increased anxiety, fear and agitation; suicidal thoughts and auto-aggressive 

manifestations (in some patients). 

According to the world literature, it has been stated that fractures of the 

proximal femur are marked by high rates of mortality and disability, the frequency 

of these fractures increases significantly with age (and after 65–74 years their 

exponential growth even occurs). In conducting a mortality clinical study, we 

analyzed 570 case histories of patients with fractures of the proximal femur who 

were treated at the traumatology department of the municipal nonprofit enterprise 

«City Clinical Multiple Hospital № 17» of Kharkiv City Council and determined 

the survival rates of patients in the first six months and over the last six months. 

three years after the injury. It was noted that the majority of treated patients were 

elderly and elderly (over 70 years), which resulted in a significant number of 

comorbid comorbidities (which were predominantly cardiovascular and respiratory 
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diseases), which significantly increased the risk of mortality, especially with 

development of pulmonary insufficiency (pneumonia, pulmonary emboli, etc.) and 

cardiovascular disorders (heart attacks, strokes, thrombosis, etc.). All patients were 

divided into two groups. The first group included 420 patients, whose treatment 

could be regarded as static (derotation gypsum bandage, permanent skeletal 

traction system), and the second group included 150 patients, whose treatment 

included the possibility of patients to move (dynamic) – rod systems, hip 

replacement, hip joint replacement. functional dressings. 

It was noted that after six months, 188 (32,98 %) of the 570 patients died. Of 

these, 18 (3,16 %) patients died in the hospital. In total, 159 (37,86 %) patients 

died from group I persons; The main causes of mortality were: cardiovascular 

failure and pulmonary disease (embolism and pneumonia). In patients who had 

stabilized structures (group II) were installed – the overall mortality rate was 

19,33 % (29 treated); main causes of mortality: cancer, acute organ failure (chronic 

renal pathology, exacerbation of chronic diseases), diabetes and heart disease of 

different genesis, and acute brain failure. 

The highest mortality was recorded in the age group over 90 years – 7 

(77,78 %) patients: 1 person per 1 (11,11 %) and 3 (20,00 %) months and 3 

(37,50 %) and 2 (50,00 %) patients – 2 and 4 months, respectively. All of them 

were offered derotation gypsum as a treatment. 

Levels of three years of survival in surgical treatment were also obtained. It 

was found that the total mortality 3 years after the injury was 58,07 % (331 

patients): in group I – 276 (65,71 %), in II – 55 (36,67 %). The probable 

expediency of the use of metal structures in the treatment of fractures of the 

proximal femur (especially in patients up to 80 years) was established, and it was 

found that in patients up to 60 years of age dynamic treatment reduces the risk of 

fatal cases; and the treatment of patients older than 80 years has its own 

peculiarities, which often make it impossible to perform surgery because of the 

patient’s condition. 

Frequent impairments of the cognitive status of the victims and the 



 36 

corresponding impossibility of patients to adhere to a complete orthopedic regimen 

determined the need to develop an optimal means of fixation of fractures with the 

establishment of levels of stress-deformed state of the developed models of 

osteosynthesis and endoprosthesis of trochanteric fracture retrieval after fractures. 

The need to select the optimal means of fracture fixation led to a 

retrospective analysis of the clinical material, which made it possible to identify 

the dangers and low reliability of skeletal fixation in fractures of the proximal 

femur. In addressing this issue, we have proposed and obtained utility models for a 

hinged retainer (namely, a plate with a screw lock and a different tilt angle for 

greater fixation reliability). Utility model patents were obtained for intramedullary 

fixation, modular hip replacement, device for inserting and removing 

intramedullary fixators, spacer for use in two-stage revision surgery in case of 

infectious complications and other inventions. For the purpose of studying the 

mechanical properties of the proposed devices, finite element models of 

trochanteric fractures of the proximal femur were first created and mathematical 

simulations of osteosynthesis and endoprosthesis were performed. These models 

were used to investigate load and fixation reliability. It should be noted that the 

study was conducted in conjunction with the employee of the traumatology 

department for adults communal non-profit enterprise «City Clinical 

Multidisciplinary Hospital № 17» Kharkiv City Council Kalchenko Andrey 

Viktorovich. In contrast to the study of Kalchenko AV, the values of maximum 

stresses of models of osteosynthesis and endoprosthesis of trochanteric fractures of 

the femur of some other points were calculated and the values of maximum 

stresses in the bone marrow canal were determined. Based on the study, the 

implemented relevant utility model patents were introduced. 

It was found that in modeling the variants of osteosynthesis of the proximal 

femur with trochanteric fractures of types 2–5 according to the Evans 

classification, the modular system (for all types of fractures) allows to significantly 

reduce the stress in almost all control points of model elements (as in the fracture 

zone, and on locking metal structures). The exception was only the diaphyseal part 
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of the femur, where the presence of an intramedullary rod of modular construction 

caused an increased level of stress compared to osteosynthesis of the plate and 

screws. But, by their maximum performance, the stress level in models with 

osteosynthesis modular system was significantly lower (158,5 MPa at Evans type 2 

trochanteric fractures) than those occurring in plate and screw models (632,0 MPa 

at type 5 trochanteric fractures according to Evans). When modeling the same 

variants of endoprosthesis of the proximal femur with trochanteric fractures of 

types 2–5 according to the Evans classification, it was determined that the modular 

system (for all types of fractures) allowed to significantly reduce the stress at 

almost all check points of the bone elements of the models. In the structural 

members (due to much less rigidity at the junction of the bearing rod with the 

intramedullary), zones of high stress (in absolute value much larger than the model 

with the endoprosthesis) appeared in the bearing rod. 

It was found that with Evans type 2 trochanteric fractures (both with 

osteosynthesis and endoprosthetics), the main loads assumed metal structures; 

therefore, with osteosynthesis, a high level of stress in the bone tissue was 

observed in the fracture area, and in endoprosthesis, stresses in the bone tissue in 

the fracture area were negligible. In the model of osteosynthesis of the proximal 

femur with Evans type 3 trochanteric fracture, the zones of maximum stresses 

appeared in the elements of metal structures and along the line of intervertebral 

fracture, and when using the endoprosthesis the level of stress in the model was 

significantly reduced. It was found that maximum stresses occurred in the neck of 

the endoprosthesis and spokes, which fixed the bone fragments and at the points of 

intersection of the fracture lines, swivel, and when using the endoprosthesis, the 

stresses along the fracture line and on the large swivel were much lower than the 

maximum values. The least intense area in both models was the small swivel 

fragment. In the presence of trochanteric fractures of the proximal femur type 5 

Evans using the endoprosthesis significantly reduced the level of stress in the bone 

(especially in the fracture zone) compared with the model osteosynthesis. 

When optimizing the model of postoperative period management by refusing 
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active drainage, it was found that such failure in patients after endoprosthesis at 

fractures of the trochanteric parts femur could significantly improve 

hemoconcentration in the immediate postoperative period. There were some 

shortcomings in the refusal of drainage in the form of a slight increase in the 

intensity of pain syndrome on the 3-rd day after surgery with complete 

normalization on the 7-th day, which caused some decrease in the patient’s 

assessment of his state of health and was offset by the use of 

multimodobodynoimodial . It was also determined that the lack of active drainage 

increased the possibilities of rehabilitation potential of patients, accelerated more 

active and earlier introduction of postoperative rehabilitation intervention and 

achievement of a better functional result. 

In the last stage of our study, it was proved that in the trochanteric fractures 

of the trochanteric parts femur in patients with advanced coxarthrosis, it is possible 

to perform primary arthroplasty by using blocking intramedullary osteosynthesis 

with the use of the proximal femoral nail system and biphas. When comparing the 

two methods, it was determined that the use of bipolar hemiarthroplasty 

significantly reduces operative time (bipolar hemiarthroplasty – 22,40 minutes; 

blocking intramedullary osteosynthesis – 48,70 minutes) and (probably) 

intraoperative blood loss (210,20 ml.) hemiarthroplasty and 290.50 ml – blocking 

intramedullary osteosynthesis) with the need to use hemotransfusion measures 

(bipolar hemiarthroplasty – 2,67 %; and blocking intramedullary osteosynthesis – 

23,53 % of patients). The advantage of the use of blocking intramedullary 

osteosynthesis by proximal femoral nail system over bipolar hemiarthroplasty 

according to the characteristics of emergence and development of postoperative 

complications (the possibility of development of deep peri-implant infection and 

early hematoma with the need for its dyplanitheria with the need for its 

dyplanitheria 7 was proved 14,67 %) with bipolar hemarthroplasty compared with 

blocking intramedullary osteosynthesis (8,82 %)). Advantages of the use of 

blocking intramedullary osteosynthesis over bipolar hemiarthroplasty and 

dynamics of HHS and VAS parameters were established. It was reported that fifty-
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two months after surgery, the vast majority of patients had the ability to fully load 

the operated limb using blocking intramedullary osteosynthesis (91,18 %) 

compared with bipolar hemarthroplasty (88,00 %) with HHS at 79,73 ± 1,22 

(blocking intramedullary osteosynthesis) and 77,83 ± 1,27 (bipolar 

hemiarthroplasty) and manifestations of VAS pain were 41,13 ± 1,15 and 44,26 ± 

2,62 (blocking intramedullary osteosynthesis and bipolar hemiarthroplasty). In 

general, it has been established that the treatment of trochanteric parts femur 

fractures internal fixation with a proximal femoral nail should be considered the 

best choice for patients with high levels of somatic health and bone quality; and in 

cases of somatic status decline, bipolar hemiarthroplasty has emerged as a good 

alternative, with a significant advantage over blocking intramedullary 

osteosynthesis by proximal nail by less painful manifestations in the early 

postoperative stages and less risk of recurrent surgery. 

Scientific novelty of the obtained results 

Based on a clinical and experimental study, the connection between lactase 

deficiency and bone mineral density disorders, the risk of fractures of the proximal 

femur, especially among the elderly and senile, was determined for the first time. 

For the first time, as an informative criterion for assessing the course of reparative 

osteogenesis in patients with femoral fractures, probable immunological cytokine 

markers of bone metabolism in the process of bone remodeling (decreased serum 

levels of OPG; low levels of IL-6; increased serum TGF; correlation between OPG 

and RANKL levels, between TGF-β1 and OPG / RANKL and between IL-6 and 

RANKL and vice versa - between RANKL level and OPG / RANKL ratio), which 

allows for timely correction of disorders and development of individual treatment 

tactics a particular patient, taking into account the peculiarities of his bone 

metabolism. 

It was proved for the first time that the comorbid condition of victims with 

fractures of the proximal thigh is mainly represented by diseases of the 

cardiovascular system and gastroduodenal tract. By using the model object Rattus 

norvegicus (gray rat) for the first time in the experiment, the argumentation of the 
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scheme of treatment of fractures of the proximal femur in hypertension, which 

provides mandatory medical correction of hypertension. 

For the first time, the main psychoneurological and psychopathological 

manifestations of the anxiety-depressive spectrum among the elderly and senile 

with fractures of the proximal femur have been singled out; criteria for their 

development and strengthening in the process of surgical treatment of hip fractures 

and pharmacological prophylactic mechanisms of their prevention and correction 

are established. 

Scientific data on six-month and three-year causal rates of cumulative 

mortality and survival rates of patients with proximal hip fractures and their 

relationship to the method of surgical treatment (statistical or dynamic) have been 

supplemented. 

For the first time, finite-element models of trochanteric fractures of the 

proximal thigh were created, and oblique and intramedullary types of 

osteosynthesis and endoprosthesis were mathematically modeled. For the first time 

a comparative analysis of the stress-strain state of models of osteosynthesis (use of 

plate and modular system) and endoprosthesis (use of endoprosthesis and modular 

system) in the treatment of trochanteric parts femur fractures of the femur by types 

of Evans fractures with determination of stress distribution in models, bone 

marrow the outer surface and in the areas of fractures and entry points of screws 

and spokes or elements of metal structures. 

For the first time, a method for selecting the optimal treatment tactics for 

elderly patients with impaired somatic and cognitive status was substantiated, 

developed and clinically tested. 

The practical significance of the results obtained 

Based on the received clinical-experimental and theoretical-practical data, 

algorithms for medical rehabilitation of elderly and senile patients with 

trochanteric fractures of the proximal femur and effective methods of 

endoprosthesis of the hip joint in elderly patients with the status of patients with 

the status of kittens with the status of patients with the status of kittens a type of 
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Evans classification fracture that will allow you to tailor individual patient-specific 

treatment tactics It is important to improve the results of surgical treatment and 

quality of life of such patients, and to actively and promptly introduce corrective 

mechanisms of possible disorders. 

A method for selecting the optimal treatment tactics for elderly patients with 

impaired somatic and cognitive status has been developed and clinically tested. 

Key words: fractures of the proximal femur, endoprosthesis, bipolar 

hemiarthroplasty, blocking intramedullary osteosynthesis, bone mineral density, 

osteoporosis, cognitive impairment, emotional disorders, lactase deficiency, 

cytokines, cytokines. 



 42 

ЗМІСТ 

 

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і 

термінів .............................................................................................................................  47 

Вступ ...................................................................................................................................  50 

Розділ 1 Сучасний стан проблеми хірургічного лікування переломів 

проксимального відділу стегнової кістки у осіб похилого та 

старечого віку (огляд літератури) ........................................................................  70 

1.1 Сучасні епідеміологічні особливості переломів проксимального 

відділу стегнової кістки серед країн світового співтовариства ............  70 

1.2 Механізми впливу остеопоротичного ураження на регенерацію 

кісткової тканини при хірургічному лікуванні переломів 

проксимального відділу стегнової кістки .....................................................  79 

1.3 Визначення ролі кровопостачання кісткової тканини у процесі 

кісткового ремоделювання ................................................................................  83 

1.4 Особливості впливу супутньої патології на результати лікування 

пацієнтів з переломами проксимального відділу стегнової кістки .....  85 

1.5 Застосування оперативних методів лікування постраждалих з 

переломами проксимального відділу стегнової кістки серед хворих 

похилого та старечого віку .....................................................................  94 

1.5.1 Внутрішній остеосинтез як метод вибору хірургічного 

лікування постраждалих похилого та старечого віку з 

переломами проксимального відділу стегнової кістки .................  96 

1.5.2 Особливості застосування ендопротезування кульшового 

суглоба при лікуванні хворих похилого та старечого віку з 

переломами шийки стегнової кістки ..............................................  101 

1.6 Маркери ризику розвитку ускладнень оперативного лікування 

переломів проксимального відділу стегнової кістки ...........................  103 

1.7 Резюме ................................................................................................  109 

  



 43 

Розділ 2 Матеріал і методи ..........................................................................  111 

2.1 Сучасна епідеміологічна ситуація щодо переломів 

проксимального відділу стегнової кістки серед мешканців 

м. Харкова та області ..............................................................................  111 

2.2 Дослідження генетичних маркерних особливостей засвоєння 

лактози у хворих із переломами проксимального відділу стегнової 

кістки ........................................................................................................  118 

2.3 Визначення імунологічних маркерів ремоделювання кісткової 

тканини серед хворих похилого та старечого віку із переломами 

проксимального відділу стегнової кістки .............................................  120 

2.4 Виявлення в експерименті особливостей репарації кісткової 

тканини при інтрамедулярному остеосинтезі після переломів 

проксимального відділу стегна на тлі артеріальної гіпертензії та її 

корекції .....................................................................................................  123 

2.5 Дослідження результатів лікування хворих похилого та 

старечого віку з переломами проксимального відділу стегна та 

когнітивними й емоційними розладами.  ..............................................  125 

2.6 Аналіз взаємозв’язку летальності хворих з переломами 

проксимального відділу стегна та видів лікування .............................  128 

2.7 Математичне моделювання із порівняльним аналізом 

напружено-деформованого стану моделей остеосинтезу й 

ендопротезування при лікуванні вертлюгових переломів стегнової 

кістки за типами переломів Еванса .......................................................  129 

2.7.1 Моделювання остеосинтезу проксимального відділу 

стегнової кістки ...............................................................................  130 

2.7.2 Моделювання ендопротезування проксимального відділу 

стегнової кістки ...............................................................................  136 

2.7.3 Навантаження моделей та механічні властивості 

матеріалів ..........................................................................................  141 



 44 

2.8 Вивчення впливу дренування на ведення післяопераційного 

періоду пацієнтів із переломами проксимального відділу стегна при 

ендопротезуванні їх кульшового суглоба .............................................  143 

2.9 Визначення ефективності застосування блокувального 

інтрамедулярного остеосинтезу та біполярної геміартропластики 

при лікуванні вертлюгових переломів стегнової кістки у хворих 

похилого та старечого віку .....................................................................  145 

2.10 Медико-статистичний аналіз отриманих при обстеженні хворих 

із переломами стегна результатів ..........................................................  147 

Розділ 3 Особливості сприйняття лактози у хворих із переломами 

проксимального відділу стегнової кістки ................................................  149 

3.1 Непереносимість лактози та її сприйняття серед обстежених із 

переломами проксимального відділу стегнової кістки .......................  151 

3.2 Резюме ................................................................................................  157 

Розділ 4 Імунологічні особливості ремоделювання кісткової 

тканини у пацієнтів похилого і старечого віку з переломами 

проксимального відділу стегнової кістки після ендопротезування 

кульшового суглоба ......................................................................................  160 

4.1 Імунологічні маркери ремоделювання кісткової тканини ............  162 

4.2 Резюме ................................................................................................  181 

Розділ 5 Дослідження репарації кісткової тканини при корекції 

артеріальної гіпертензії на моделі перелому проксимального відділу 

стегнової кістки у SHR щурів  ....................................................................  185 

5.1 Репарація кісткової тканини після переломів проксимального 

відділу стегнової кістки з подальшим інтрамедулярним 

остеосинтезом на тлі артеріальної гіпертензії та її корекції ...............  188 

5.2 Резюме ................................................................................................  196 

Розділ 6 Прогнозування розвитку та корекція когнітивних 

порушень у пацієнтів похилого та старечого віку з переломами 

проксимального відділу стегна ..................................................................  197 



 45 

6.1 Характеристика лікованих хворих із переломами 

проксимального відділу стегна та когнітивними та/або тривожно-

депресивними розладами ........................................................................  200 

6.2 Результати лікування пацієнтів похилого та старечого віку з 

переломами проксимального відділу стегна та когнітивними і 

тривожно-депресивними розладами......................................................  206 

6.3 Резюме ................................................................................................  232 

Розділ 7 Летальність пацієнтів похилого та старечого віку з 

переломами проксимального відділу стегна ...........................................  236 

7.1 Порівняльний аналіз летальності хворих похилого та старечого 

віку з переломами проксимального відділу стегнової кістки у перші 

шість місяців та упродовж трьох років після травми ..........................  236 

7.2 Резюме ................................................................................................  253 

Розділ 8 Порівняльний аналіз напружено-деформованого стану 

моделей остеосинтезу та ендопротезування вертлюгових переломів 

проксимального відділу стегнової кістки ................................................  254 

8.1 Порівняльний аналіз напружено-деформованого стану моделей 

остеосинтезу вертлюгов переломів стегнової кістки при 

остеосинтезі за типами переломів Еванса ............................................  255 

8.2 Порівняльний аналіз напружено-деформованого стану моделей 

вертлюгових переломів стегнової кістки після ендопротезування ....  280 

8.3 Резюме ................................................................................................  306 

Розділ 9 Порівняльний аналіз особливостей післяопераційного 

періоду осіб похилого та старечого віку в залежності від дренування 

післяопераційної рани при первинному ендопротезуванні 

кульшового суглобу при переломах проксимального відділу стегна  309 

9.1 Аналіз показників післяопераційного періоду хворих похилого 

та старечого віку з переломами проксимального відділу стегна при 

ендопротезуванні їх кульшового суглоба в залежності від 

дренування післяопераційної рани ........................................................  310 



 46 

9.2 Резюме ................................................................................................  338 

Розділ 10 Особливості хірургічного лікування вертлюгових 

переломів стегнової кістки у хворих похилого та старечого віку .......  341 

10.1 Порівняльна характеристика результатів лікування 

вертлюгових переломів проксимального відділу стегнової кістки у 

хворих похилого та старечого віку шляхом блокувального 

інтрамедулярного остеосинтезу та біполярної геміартропластики ...  342 

10.2 Резюме ..............................................................................................  360 

Розділ 11 Методика вибору оптимальної тактики хірургічного 

лікування пацієнтів похилого та старечого віку із порушеним 

соматичним та когнітивним статусом ......................................................  362 

11.1 Алгоритм вибору лікувальної тактики хворих похилого і 

старчого віку із вертлюговими переломами стегнової кістки ..............  362 

11.2 Резюме ..............................................................................................  372 

Висновки .........................................................................................................  374 

Список використаних джерел .....................................................................  377 

Додаток А ........................................................................................................  448 

Додаток Б ........................................................................................................  513 

Додаток В ........................................................................................................  525 

 

 



 47 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, 

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

АГ – артеріальна гіпертензія 

АТ – артеріальний тиск 

БГА – біполярна геміартропластика 

БІОС – блокувальний інтрамедулярний остеосинтез 

ВШ – відношення шансів (Odds Ratio)) 

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я 

ГРК – гострі розлади кровообігу 

ГСН – гостра серцева недостатність 

ДАТ – діастолічний артеріальний тиск 

ДЕП – дисциркуляторна енцефалопатія 

ДНК – дезоксирибонуклеїнова кислота 

ДІ – довірчі інтервали 

ДУ – Державна установа 

ЕП – емоційні порушення 

ЕР – емоційні розлади 

КГ – контрольна група 

КНП – комунальне некомерційне підприємство 

КП – когнітивні порушення 

КР – когнітивні розлади 

КТ – комп’ютерна томографія 

КФ – когнітивні функції 

ЛН – лактазна недостатність 

ЛТ – лактозна толерантність 

МКХ-10 – Міжнародна статистична класифікація хвороб, травм і 

причин смерті 10-го перегляду 

МПА – мегапаскалі 

МРТ – магнітно-резонансна томографія 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%97%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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МЩКТ – мінеральна щільність кісткової тканини 

НАМН – Національна академія медичних наук 

ОП – остеопороз 

ОПСВ – особи похилого і старечого віку 

ОТ – особистісна тривожність 

ПВСК – проксимальний відділ стегнової кістки 

ПКНК – переломи кісток нижніх кінцівок 

ППВСК – переломи проксимального відділу стегнової кістки 

ПСК – переломи стегнової кістки 

ПССЦ – проксимальна стегнова система цвяхів 

РД – рівень депресії 

РівТ – рівні тривожності 

РТ – реактивна тривожність 

САТ – систолічний артеріальний тиск 

США – Сполучені Штати Америки 

ТЕЛА – тромбоемболія легеневої артерії 

ХМАПО – Харківська медична академія післядипломної освіти 

ХМР – Харківська міська рада 

ЧСС – частота серцевих скорочень 

ШКТ – шлунково-кишковий тракт 

ASA – американське товариство анестезіологів (American Society 

of Anesthesiologists) 

DCS – динамічний виростковий гвинт (Dynamic Condylar Screw) 

DHS – динамічний стегновий гвинт (Dynamic Hip Screw) 

EQ-5D-

5L 

– система суб’єктивної оцінки стану здоров’я пацієнта 

FAB – батарея лобової дисфункції (Frontal Assessment Battery) 

HHS – Harris Hip Score 

IL-6 – інтерлейкін-6 

MMSE – коротка шкала оцінки психічного статусу (Mini Mental State 
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Examination) 

OPG – остеопротегерін 

PFN – проксимальний стегновий цвях (Proximal Femoral Nail) 

RANK – рецептор-активатор нуклеарного фактору каппа-B (receptor-

activator of nuclear factor kappa-B) 

RANKL – ліганд рецептора-активатора ядерного фактору каппа-B 

(ligand receptor-activator of nuclear factor kappa-B) 

SHR – Spontaneous lyhypertensive rat 

TGF-β1 – трансформуючий фактор росту-β1 

VAS – візуально-аналогова шкала (Vissual Analog Score) 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження 

Значний перелік сучасної світової літератури свідчить, що переломи 

стегнової кістки (ПСК) у світовому суспільстві за своїми медико-соціальними 

та епідеміологічними показниками виявляються найтяжчими серед усіх 

фіксованих ушкоджень кісток нижніх кінцівок. На сьогоднішній час за 

даними багатьох світових досліджень, частка таких переломів складає від 

15,00 % до 45,00 % у структурі всіх констатованих переломів [200, 345, 368, 

505]. Причому (за поширеними епідеміологічними даними та отриманими 

результатами досліджень) найчастішими є переломи саме шийки стегнової 

кістки (50,00–55,00 %). 

Вказується, що вищевказані переломи більш усього поширені серед осіб 

похилого та старечого віку (ОПСВ). У даної категорії хворих переломи 

проксимального відділу стегнової кістки (ППВСК) в більшості своїй 

обтяжуються значним переліком коморбідної супутньої патології, що ще більш 

обтяжує стан хворого та вимагає здійснення довготривалої медико-

реабілітаційної програми, яка передбачає необхідність дотримання досить 

значного проміжку часу повного ліжкового режиму пацієнта. Окрім зазначеного 

(за визначенням багатьох літературних джерел), наявність значного переліку 

супутніх хронічних захворювань та необхідність тривалого знерухомлення 

через ушкодження в більшості випадків викликає розвиток так званого 

декомпенсаційного синдрому практично всіх органів і систем організму, що 

призводить до високої летальності та інвалідності, значно ускладнює процеси 

відновлення рухової активності та можливості самообслуговування й 

повернення до звичного соціально-активного способу життя [112, 161, 298]. 

Постійно фіксуємі високі показники смертності, інвалідності та 

зайнятості ліжок у травматологічних стаціонарах хворими через ППВСК, 

пов’язані з цим великі економічні витрати та інші характеристики визначають 

проблему лікування ПСК як важливе медичне та соціально-економічне 

сучасне питання усього світового суспільства [284]. 
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Проведені на протязі останніх років у багатьох провідних країнах світу 

чисельні епідеміологічні дослідження зазначають, що частота ППВСК 

прогресивно збільшується зі зростанням вікових характеристик пацієнтів і 

експоненційно зростає після досягнення 50-річного вікового інтервалу, 

збільшуючись майже в два рази за кожне десятиліття. При цьому вказується, 

що серед жіночого населення старших вікових груп частота зустрічаємості 

ПСК у 2–3 рази вища, ніж серед чоловічого [330, 409, 523]. Так як за 

основними епідеміологічними показниками динаміки населення чисельність 

осіб старших вікових груп стрімко зростає на протязі останніх десятиріч у 

всьому світі через збільшення середньої очікуваної тривалості життя, то за 

прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) кількість 

ППВСК буде постійно прогресивно зростати [289, 330, 368, 391, 409, 523 і 

досягне (на думку інших дослідників) до 2050 р. 4,5 млн. випадків на рік [384] 

або навіть і 6,26 млн. [311, 453, 553, 561]. При цьому, не дивлячись на значну 

медико-соціальну значущість та актуальність проблематики лікування ППВСК 

(особливо серед ОПСВ) слід вказати, що й на сьогоднішній момент ціла низка 

імуно-патофізіологічних, лікувально-діагностичних, медико-реабілітаційних 

та інших питань цих ушкоджень залишаються ще невирішеними.  

На сьогодні результати лікування ППВСК ще залишаються досить 

незадовільними. Певною мірою це зумовлено суперечливістю завдань, що 

стоять перед травматологами. З одного боку слід іммобілізувати 

пошкоджений сегмент на термін консолідації, а з іншого – виконати 

реалізацію принципу раннього функціонального лікування і відновлення 

можливості фізичного навантаження кінцівки. Постійно ведуться пошуки 

найбільш раціональних методів лікування та ведення післяопераційного 

періоду, які б спромоглися звести до мінімуму можливий відсоток важких 

ускладнень, максимально зменшили б летальність та інвалідизацію, істотно 

поліпшили б результати лікування та максимально зменшили б терміни 

повного відновлення медико-соціальної активності хворого. 

Ще на сьогодні не встановлені генетичні маркерні предикції, характерні 
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для патологій, що зумовлюють підвищення ризику виникнення ППВСК і 

мають спільну генну складову з ППВСК і з поширеними 

мультифакторіальними захворюваннями та розладами, зокрема остеопорозом 

(ОП), зниженням мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ), 

лактазною недостатністю (ЛН) та лактазною толерантністю (ЛТ), 

артеріальною гіпертензією (АГ) та інш. Повністю не встановлено молекулярні 

маркерні особливості цитокінопосередкованої регуляторної реакції на травму і 

оперативне втручання при лікуванні ППВСК, які безпосередньо впливають на 

процеси стресового ремоделювання кістки, що є результатом адаптаційної 

мультифакторної реакції кісткової тканини на імплантати. 

Недостатньо визначено вплив супутньої патології на перебіг 

репаративних процесів, зокрема АГ (з огляду на те, що хворі з ОП мають 

більш високий ризик розвитку серцево-судинних захворювань і АГ, ніж 

пацієнти з нормальною МЩКТ). Повністю не розкриті можливості розвитку 

психоневрологічних та психопатологічних проявів тривожно-депресивного 

спектру у відповідь на хірургічне втручання серед ОПСВ із ППВСК та 

профілактичні механізми їх попередження і корекції. Ще досі не визначені 

вітчизняні повікові рівні кумулятивної летальності та їх причинний спектр 

серед ОПСВ при хірургічному лікуванні ППВСК та рівні виживаності таких 

хворих залежно від виду лікування (статичне чи динамічне). 

На сьогодні ще не винайдені скінченно-елементні моделі вертлюгових 

ППВСК та математично не змодульовані накісні й інтрамедулярні види 

остеосинтезу й ендопротезуванні з проведенням порівняльного аналізу 

напружено-деформованого стану моделей остеосинтезу (використання 

пластини та модульної системи) й ендопротезування (застосування 

ендопротезу й модульної системи) при вертлюгових переломах стегнової 

кістки за типами переломів Еванса із визначенням розподілу напружень в 

моделях, в зонах перелому та в точках входу гвинтів і спиць або елементах їх 

металевих конструкцій і в кістково-мозковому каналі. 

Не напрацьовані оптимальні хірургічні тактики післяопераційного 
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ведення ОПСВ із вертлюговими ППВСК при ендопротезуванні кульшового 

суглоба в залежності від використання активного дренування та повністю не 

з’ясовані переваги і недоліки застосування блокувального інтрамедулярного 

остеосинтезу (БІОС) із проксимальною стегновою системою цвяхів (ПССЦ) і 

біполярної геміартропластики (БГА) при лікуванні вертлюгових ППВСК у 

хворих ОПСВ при супутньому коксартрозі. 

Отже, вищезазначені невирішені питанні у напрямку медичної 

реабілітації та ефективного хірургічного лікування ППВСК (особливо серед 

ОПСВ) й обумовлюють проведення подальшого наукового аналізу та 

дослідження для їхнього розв’язання. 

Мета дослідження 

Покращити результати лікування пацієнтів похилого і старечого віку із 

переломами проксимального відділу стегнової кістки шляхом обґрунтування 

розробки та клінічного застосування методики вибору оптимальної 

лікувальної тактики літніх пацієнтів із порушеним соматичним та 

когнітивним статусом. 

Завдання дослідження 

1. Провести системний аналіз світових досліджень та узагальнити 

досвід щодо лікування переломів проксимального відділу стегнової кістки 

(особливо в осіб похилого та старечого віку). 

2. Визначити регіональну епідеміологічну ситуацію щодо переломів 

проксимального відділу стегнової кістки. 

3. Встановити генетичні особливості лактазної недостатності та її 

зв’язки із порушенням мінеральної щільності кісткової тканини, розвитком 

остеопорозу і ризиком виникнення переломів проксимального відділу стегна. 

4. Дослідити імунологічні маркери кісткового метаболізму та 

визначити найбільш інформативні для раннього прогнозування перебігу 

репаративного остеогенезу після лікування переломів проксимального 

відділу стегнової кістки (особливо в осіб похилого та старечого віку). 
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5. В експерименті на генетично-детирмінованих щурах визначити 

вплив артеріальної гіпертензії на перебіг репаративного остеогенезу в ділянці 

перелому проксимального відділу стегнової кістки. 

6. Дослідити особливості та вплив психопатологічної симптоматики на 

результати хірургічного лікування переломів проксимального відділу 

стегнової кістки у осіб похилого та старечого віку.  

7. Провести аналіз летальності хворих із переломами проксимального 

відділу стегна у процесі лікування та в термін до трьох років після травми з 

визначенням їх взаємозв’язків із способом лікування. 

8. Обчислити та проаналізувати напружено-деформований стан на 

скінченно-елементних моделях остеосинтезу та ендопротезування 

вертлюгових переломів проксимального відділу стегнової кістки. 

9. Оцінити доцільність і ефективність відмови від активного 

дренування в післяопераційному періоді в разі ендопротезування кульшового 

суглоба у випадку вертлюгових переломів проксимального відділу стегнової 

кістки. 

10. У клінічних умовах порівняти результати застосування 

блокувального інтрамедулярного остеосинтезу та біполярної гемі 

артропластики, встановити недоліки та переваги цих методик для лікування 

вертлюгових переломів проксимального відділу стегнової кістки в осіб 

похилого та старечого віку. 

11. Розробити та клінічно застосувати алгоритм вибору оптимальної 

лікувальної тактики пацієнтів похилого та старечого віку з переломами 

проксимального відділу стегнової кістки з порушеним соматичним і 

когнітивним статусом. 

Об’єкт дослідження – переломи проксимального відділу стегнової 

кістки у осіб похилого та старечого віку. 

Предмет дослідження – зв'язок фенотипів і генотипів лактазної 

недостатності та остеопорозу, імунологічні характеристики цитокінового 

статусу ремоделювання кістки, механізми репарації кісткової тканини на тлі 
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артеріальної гіпертензії, когнітивні розлади та емоційні порушення тривожно-

депресивного спектру, кумулятивна летальність та показники виживаності 

хворих із переломами проксимального відділу стегна, напружено-

деформований стан моделей вертлюгових переломів проксимального відділу 

стегна, хірургічні методи лікування та схеми ведення післяопераційного 

періоду вертлюгових переломів проксимального відділу стегнової кістки серед 

осіб похилого та старечого віку, клінічний ефект хірургічного лікування 

пацієнтів. 

Методи дослідження – системного аналізу та узагальнення, 

проспективно-ретроспективні, клінічні, генетичні, імунологічний, 

психодіагностичний, експериментальний, математичного моделювання та 

прогнозування, біомеханічні, статистичний аналіз. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт 

Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України («Роль 

міжклітинних медіаторів у патогенезі остеопорозу», держреєстрація 

№ 0111U003589). 

Наукова новизна отриманих результатів 

На основі проведеного клініко-експериментального дослідження 

вперше визначено зв’язок лактазної недостатності з порушеннями 

мінеральної щільності кісткової тканини, ризиком виникнення переломів 

проксимального відділу стегнової кістки, особливо серед осіб похилого та 

старечого віку. Вперше в якості інформативного критерію оцінки перебігу 

репаративного остеогенезу у хворих із переломами стегнової кістки 

встановлені вірогідні імунологічні цитокінові маркерні особливості 

кісткового метаболізму в процесі ремоделювання кістки (зниження в 

сироватці крові рівня OPG; низькі рівні IL-6; підвищення вмісту 

сироваткового TGF-β1; наявність прямого кореляційного взаємозв’язку між 

рівнями OPG і RANKL, між TGF-β1 і OPG/RANKL та між IL-6 й RANKL і 
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зворотного – між рівнем RANKL і співвідношенням OPG/RANKL), що дає 

змогу проведенню своєчасної корекції порушень і напрацюванню 

індивідуальної тактики лікування конкретного пацієнта з урахуванням 

особливостей його кісткового обміну. 

Уперше доведено, що коморбідний стан постраждалих із переломами 

проксимального відділу стегна в основному представлено захворюваннями 

серцево-судинної системи та гастродуоденального тракту. Шляхом 

використання модельного об’єкту Rattus norvegicus (щур сірий) вперше в 

експерименті проведено аргументацію схеми лікування переломів 

проксимального відділу стегнової кістки при артеріальній гіпертензії, яка 

передбачає обов’язкову медикаментозну корекцію гіпертензії. 

Вперше виокремлені основні психоневрологічні й психопатологічні 

прояви тривожно-депресивного спектру серед осіб похилого та старечого віку 

з переломами проксимального відділу стегнової кістки; встановлені критерії 

їх розвитку і посилення в процесі хірургічного лікування переломів стегна та 

фармакологічні профілактичні механізми їх попередження та корегування. 

Доповнені наукові дані про шестимісячні та трирічні причинно-

порівняльні рівні кумулятивної летальності та показники виживаності хворих 

осіб із переломами проксимального відділу стегна й їх взаємозв’язок із 

способом хірургічного лікування (статистичне чи динамічне). 

Вперше були створені скінченно-елементні моделі вертлюгових 

переломів проксимального відділу стегна та математично моделювалися 

накісні й інтрамедулярні види остеосинтезу й ендопротезування. Уперше 

проведено порівняльний аналіз напружено-деформованого стану моделей 

остеосинтезу (використання пластини та модульної системи) й 

ендопротезування (застосування ендопротезу й модульної системи) при 

лікуванні вертлюгових переломів стегнової кістки за типами переломів 

Еванса із визначенням розподілу величин напружень в моделях, кістково-

мозковому каналі, на зовнішній поверхні та в зонах переломів та точок входу 

гвинтів і спиць або елементів металевих конструкцій. 
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Вперше обґрунтовано, розроблено та клінічно апробовано методику 

вибору оптимальної лікувальної тактики літніх пацієнтів із порушеним 

соматичним та когнітивним статусом. 

Практичне значення отриманих результатів 

На підставі отриманих клініко-експериментальних і теоретико-

практичних даних розроблено та напрацьовано алгоритми оптимізації лікування 

пацієнтів похилого і старечого віку із переломами проксимального відділу 

стегнової кістки й ефективні методики ендопротезування кульшового суглобу 

в літніх пацієнтів із порушеним соматичним та когнітивним статусом 

залежно від стану кісткової тканини та типу перелому за класифікацією Еванса, 

що дасть змогу впроваджувати індивідуальні тактики лікування конкретного 

пацієнта з урахуванням особливостей його психосоматичного статусу, значно 

покращити результати хірургічного лікування та якість життя таких хворих й 

активно та своєчасно запроваджувати корекційні механізми можливих 

порушень. Досліджено генетичні особливості лактазної недостатності серед 

осіб із переломами стегнової кістки задля напрацювання механізмів 

формування груп ризику можливого несприятливого впливу лактазної 

недостатності на виникнення переломів та перебіг хірургічного лікування.  

Напрацьовано оптимальну хірургічну тактику ведення 

післяопераційного періоду хворих осіб похилого та старечого віку з 

вертлюговими переломами проксимального відділу стегнової кістки при 

ендопротезуванні кульшового суглоба шляхом оптимізації критеріїв 

використання активного дренування та доповнено наукові уявлення про 

переваги застосування блокувального інтрамедулярного остеосинтезу із 

проксимальною стегновою системою цвяхів і біполярної геміартропластики 

при лікуванні вертлюгових переломів стегнової кістки у хворих похилого та 

старечого віку. 

Розроблено та клінічно апробовано методику вибору оптимальної 

лікувальної тактики літніх пацієнтів із порушеним соматичним та 

когнітивним статусом. 
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Результати дослідження впроваджено в клінічну практику 

Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна 

багатопрофільна лікарня №17» Харківської міської ради, комунального 

некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласна клінічна 

травматологічна лікарня», комунального некомерційного підприємства 

«Зміївська центральна районна лікарня» Зміївської районної ради Харківської 

області. 

Особистий внесок автора 

Автором самостійно проведено аналітичний огляд джерел науково-

медичної та методологічної інформації за темою роботи, сформульована 

основна робоча гіпотеза, мета та завдання дослідження, сформовано основну 

методологію роботи, визначено та реалізовано основні методи дослідження, 

написані усі розділи дисертації. Дисертантом особисто проведено набір 

матеріалу, його аналітичну обробку, реалізовано усі клінічні дослідження.  
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клінічну практику отриманих результатів дослідження. 

Наукові дослідження виконані: генетичні – на базі кафедри акушерства 
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допомоги професора кафедри д.мед.н. проф Федоти А.М., імунологічні – на 

базі Центральної науково-дослідної лабораторії ХМАПО за консультативної 

допомоги д.б.н. Павлова С. Б., біомеханічні – в лабораторії біомеханіку ДУ 
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літературний пошук, досліджено хворих, зроблено висновки та узагальнено 

результати, підготовлено матеріали до публікації); 

– Бабалян, В. О., Карпінський, М. Ю., & Яресько, О. В. (2017). Аналіз 

напружено-деформованого стану моделей вертлюгових переломів стегнової 

кістки типу 3 за Евансом після ендопротезування. Вісник ортопедії, 

травматології та протезування, (4), 47–53. (Автором особисто 

проаналізовано наукову інформацію та стан проблеми, проведено лікування, 

порівняно отримані результати; зроблено висновки та узагальнено 

результати, підготовлено матеріали до публікації); 

– Fedota, O. M., Babalian, V. O., Mitiohlo, L. V., Mazniakov, S. M., 

Valilshchikov, M. V., Tyzhnenko, T. V., & Ruban, S. Y. (2017). Bone mineral 

density in evaluation the productive traits and reproductive health of dairy cows. 
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Journal for veterinary medicine, biotechnology and biosafety, 3(3), 16–22. http:// 

jvmbbs.kharkov.ua/archive/2017/volume3/issue3/oJVMBBS_2017033_018-025.pdf 

(Автором проаналізовано стан проблеми, проведено частину експериментальних 

досліджень, прийнято участь у підготовці матеріалів до публікації); 

– Бабалян, В. О., Карпінський, М. Ю., & Яресько, О. В. (2018). Аналіз 

напружено-деформованого стану моделей вертлюгових переломів стегнової 

кістки типу 5 за Евансом після ендопротезування. ScienceRise. Medical 

science, (1), 14–19. http://dx.doi.org/10.15587/2519-4798.2018.122199 (Автором 

особисто проаналізовано наукову інформацію та стан проблеми, проведено 

лікування, порівняно отримані результати; зроблено висновки та узагальнено 

результати, підготовлено матеріали до публікації); 

– Бабалян, В. О., Карпінський, М. Ю., & Яресько, О. В. (2018). Аналіз 

напружено-деформованого стану моделей вертлюжних переломів стегнової 

кістки після ендопротезування. Травма, 19(1), 52–64. 

http://dx.doi.org/10.22141/1608-1706.1.19.2018.126662 (Автором особисто 

проаналізовано наукову інформацію та стан проблеми, проведено лікування, 

порівняно отримані результати; зроблено висновки та узагальнено 

результати, підготовлено матеріали до публікації); 

– Бабалян, В. О., Карпінський, М. Ю., & Яресько, О. В. (2018). 

Напружено-деформований стан моделей вертлюгових переломів стегнової 

кістки типу 2 за Евансом після ендопротезування. Ортопедия, 

травматология и протезирование, (1), 59–64. http://dx.doi.org/10.15674/0030-

59872018159-64 (Автором особисто проаналізовано наукову інформацію та 

стан проблеми, проведено лікування, порівняно отримані результати; зроблено 

висновки та узагальнено результати, підготовлено матеріали до публікації); 

– Бабалян, В. О. (2018). Аналіз госпітальної летальності 

постраждалих із переломами проксимального відділу стегна. Травма, 19(6), 

87–90. http://dx.doi.org/10.22141/1608-1706.6.19.2018.152226 (Автором 

проаналізовано стан проблеми, обробка та аналіз результатів, зроблено 

висновки та узагальнено результати, підготовлено матеріали до публікації); 

http://dx.doi.org/10.15674/0030-59872018159-64
http://dx.doi.org/10.15674/0030-59872018159-64
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– Бабалян, В. О. (2018). Аналіз післяопераційного періоду при 

первинному ендопротезуванні кульшового суглоба переломів 

проксимального відділу стегна в залежності від дренування післяопераційної 

рани. ScienceRise: Medical Science, 7(27), 4–7. http://dx.doi.org/10.15587/2519-

4798.2018.149293 (Автором проаналізовано стан проблеми, обробка та аналіз 

результатів, зроблено висновки та узагальнено результати, підготовлено 

матеріали до публікації); 

– Бабалян, В. О. (2018). Аналіз летальності пацієнтів із переломами 

проксимального відділу стегна. Проблеми безперервної медичної освіти та 

науки, (4), 55–62. (Автором проаналізовано стан проблеми, обробка та аналіз 

результатів, зроблено висновки та узагальнено результати, підготовлено 

матеріали до публікації); 

– Бабалян, В. О. (2018). Когнітивні розлади у хворих похилого та 

старечого віку з переломами проксимального відділу стегна. Медична 

психологія, 13(4), 58–62. (Автором проаналізовано стан проблеми, 

обстеження хворих, обробка та аналіз результатів, зроблено висновки та 

узагальнено результати, підготовлено матеріали до публікації); 

– Бабалян, В. О. (2018). Механізми корекції когнітивних (ментальних) 

порушень у хворих похилого та старечого віку з переломами проксимального 

відділу стегна. Психіатрія, неврологія та медична психологія, (10), 62–71. 

http://dx.doi.org/10.26565 /2312 56752018909 (Автором проаналізовано стан 

проблеми, обстеження хворих, обробка та аналіз результатів, зроблено 

висновки та узагальнено результати, підготовлено матеріали до публікації); 

– Babalyan, V., Valilshchykov, M., Pavlov, S., Koshevaya, E., & Fedota, O. 

(2019). Study of bone tissue reparation after a femur fracture depending on the 

correction of arterial hypertension in model object rattus norvegicus (rat 

gray). Georgian medical news, 1(286), 72–77. PMID: 30829593. (Автором 

запропоновано ідею дослідження, проаналізовано стан проблеми, проведено 

огляд літератури, зроблено висновки та узагальнено результати, підготовлено 

матеріали до публікації); 
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– Бабалян, В. О. (2019). Аналіз кореляції госпітальної летальності 

постраждалих із переломами проксимального відділу стегнової кістки з 

оцінкою фізичного стану за класифікацією ASA. Проблеми безперервної 

медичної освіти та науки, (2), 57–60. (Автором проаналізовано стан 

проблеми, обстеження хворих, обробка та аналіз результатів, зроблено 

висновки та узагальнено результати, підготовлено матеріали до публікації); 

– Бабалян, В. О. (2019). Динаміка депресивно-тривожних проявів у 

хворих похилого та старечого віку при лікуванні переломів проксимального 

відділу стегна. Медична психологія, 14(2), 65–70. (Автором проаналізовано 

наукову інформацію та стан проблеми, обстеження хворих, обробка та аналіз 

результатів, зроблено висновки та узагальнено результати, підготовлено 

матеріали до публікації); 

– Бабалян, В. О., Т. С. Гурбанова (2019). Регіональні епідеміологічні 

характеристики переломів проксимального відділу стегнової кістки серед 

мешканців м. Харкова та області. Вісник Харківського Регіонального 

Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров’я, 89(3), 37–47. doi: 

https://doi.org/10.5281/zenodo.3976067 (Автором запропоновано ідею 

дослідження, проаналізовано наукову інформацію та стан проблеми, 

проведено літературний пошук, зроблено висновки та узагальнено 

результати, підготовлено матеріали до публікації); 

– Бабалян, В. О. (2019). Особливості хірургічного лікування 

вертельних переломів стегнової кістки у хворих літнього та старечого 

віку. Проблеми безперервної медичної освіти та науки, (4), 31–36. 

https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.04.031 (Автором проаналізовано 

наукову інформацію та стан проблеми, проведено літературний пошук, 

обробка та аналіз результатів, зроблено висновки та узагальнено результати, 

підготовлено матеріали до публікації); 

– Федота, О. М., Бабалян, В. О., Борозенець, В. В., Мазняков, С. М., & 

Пузік, Н. Г. (2019). Лактозна непереносимість та її зв’язок з показником 

походження серед населення сходу України. Фактори експериментальної 
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еволюції організмів, 24, 249–253. https://doi.org/10.7124/FEEO.v24.1110 

(Автором прийнято участь у проведенні експериментальних досліджень, у 

інтерпретації результатів, у підготовці матеріалів до публікації); 

– Khvysyuk, O. M., Babalian, V. O., Pavlov, S. B., & Pavlova, G. B. 

(2020). Bone remodeling features in elderly and senile patients with the proximal 

femur fractures after hip replacement. Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 

1960), 73(2), 259–265. PMID: 32248156. (Автором запропоновано ідею 

дослідження, проаналізовано наукову інформацію та стан проблеми, 

проведено літературний пошук, досліджено хворих, зроблено висновки та 

узагальнено результати, підготовлено матеріали до публікації); 

– Бабалян, В. О., Павлов, С. Б., & Хвисюк, О. М. (2020). Імунологічні 

особливості ремоделювання кісткової тканини в пацієнтів похилого та 

старечого віку з переломами проксимального відділу стегнової кістки після 

ендопротезування кульшового суглоба. Ортопедия, травматология и 

протезирование, 1 (618), 88–98. http://dx.doi.org/10.15674/0030-59872020188-

98 (Автором запропоновано ідею дослідження, проаналізовано наукову 

інформацію та стан проблеми, проведено літературний пошук, прийнято 

участь у проведенні досліджень, у інтерпретації результатів, у підготовці 

матеріалів до публікації); 

– Fedota, O, Babalyan, V., Ryndenko, V., Belyaev, S., &. Belozоrov, I. 

(2020). Lactose tolerance and risk of multifactorial diseases on the example of 

gastrointestinal tract and bone tissuepathologies. Georgian medical news, 6(303), 

109–112. PMID: 32841191. (Автором запропоновано ідею дослідження, 

проаналізовано стан проблеми, проведено огляд літератури, зроблено 

висновки та узагальнено результати, підготовлено матеріали до публікації); 

– Fedota, O., Babalian, V., Borozenets. V., & Puzik, N. (2020). Study of 

the lactose intolerance genetic aspects among the population and patients with hip 

fracture in eastern Ukraine. ScienceRise: Medical Science, 4(37), 29–33. 

https://doi.org/10.15587/2519-4798.2020.209143 (Автором запропоновано ідею 

дослідження, проаналізовано стан проблеми, проведено огляд літератури, 

https://doi.org/10.7124/FEEO.v24.1110
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зроблено висновки та узагальнено результати, підготовлено матеріали до 

публікації); 

– Babalian, V., Pastukh, V., Sykal, O., Pavlov, O., Rudenko, T., 

Ryndenko, V. (2020). Management of emotional disorders in elderly patients 

undergoing surgical treatment of proximal femoral fractures. Georgian Medical 

News, 9(306), 99–106 (Автором запропоновано ідею дослідження, 

проаналізовано стан проблеми, проведено огляд літератури, зроблено 

висновки та узагальнено результати, прийнято участь у проведенні 

досліджень, у інтерпретації результатів, у підготовці матеріалів до 

публікації); 

– Сикал, О. О., Бабалян, В. О., & Пастух, В. В. (2014). Фіксатор для 

остеосинтезу проксимального відділу стегна. Патент України № 94109. 

(Автором особисто проведено патентно-інформаційний пошук, взято участь 

у розробці конструктивного рішення, апробовано пристрій у клінічній 

практиці, підготовлено матеріали заявки на патент); 

– Лук’янченко, В. В., Бабалян, В. О., Самойленко, О. А., & Аксенко, О. О. 

(2015). Пристрій для інтрамедулярного введення і видалення 

внутрішньокісткових імплантатів. Патент України № 98546. (Автором 

особисто проведено патентно-інформаційний пошук, взято участь у розробці 

конструктивного рішення, апробовано пристрій у клінічній практиці, 

підготовлено матеріали заявки на патент); 

– Бабалян, В. О., Кальченко, А. В., Хвисюк, О. М., Черепов, Д. В., 

Гурбанова, Т. С., Мязняков, С. М., & Чеверда, В. М. (2015). Спосіб лікування 

уламкових переломів, хибних суглобів та переломів проксимального відділу 

стегна після металоостеосинтезу. Патент України № 101594. (Автором 

особисто проведено патентно-інформаційний пошук, взято участь у розробці 

конструктивного рішення, апробовано спосіб у клінічній практиці, 

підготовлено матеріали заявки на патент); 

– Бабалян, В. О., Лук’янченко, В. В., & Кальченко, А. В. (2016). 

Модульний ендопротез шийки і голівки стегнової кістки. Патент України № 
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108371. (Автором особисто проведено патентно-інформаційний пошук, взято 

участь у розробці конструктивного рішення, апробовано пристрій, 

підготовлено матеріали заявки на патент); 

– Чеверда, В. М., Лук’янченко, В. В., Кальченко, А. В., Хвисюк, О. М., 

Бабалян, В. О., & Черепов, Д. В. (2016). Модульний ендопротез 

проксимального відділу стегнової кістки. Патент України № 109846. 

(Автором особисто проведено патентно-інформаційний пошук, взято участь 

у розробці конструктивного рішення, апробовано пристрій, підготовлено 

матеріали заявки на патент); 

– Бабалян, В. О., & Лук’янченко, В. В. (2016). Ніжка ендопротеза 

кульшового суглоба. Патент України № 110490. (Автором особисто проведено 

патентно-інформаційний пошук, взято участь у розробці конструктивного 

рішення, апробовано пристрій у клінічній практиці, підготовлено матеріали 

заявки на патент); 

– Бабалян, В. О., Лук’янченко, В. В., & Гурбанова, Т. С. (2017). Спосіб 

інтрамедулярного остеосинтезу переломів проксимального відділу стегнової 

кістки. Патент України № 113792. (Автором особисто проведено патентно-

інформаційний пошук, взято участь у розробці конструктивного рішення, 

апробовано пристрій у клінічній практиці, підготовлено матеріали заявки на 

патент); 

– Бабалян, В. О., Володькова, Н. В., Лук’янченко, В. В., Хвисюк, О. М., 

& Черепов, Д. В. (2017). Модульна система для інтрамедулярного 

остеосинтезу переломів проксимального відділу стегнової кістки. Патент 

України № 114072. (Автором особисто проведено патентно-інформаційний 

пошук, взято участь у розробці конструктивного рішення, апробовано 

пристрій, підготовлено матеріали заявки на патент); 

– Хвисюк, О. М., Черепов, Д. В. , Бабалян, В. О., Мазніков, С. М., & 

Павлов, С. Б. (2012). Роль маркерів міжклітинної взаємодії в патогенезі 

остеопорозу. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною. 

участю «Остеопороз: від дитинства до старості» (13–14 березня, рр. 19). 
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Харків. (Автором самостійно проаналізовано стан проблеми, зроблено 

висновки, узагальнено результати, зроблено доповідь на конференції); 

– Бабалян, В. А., Кальченко, А. В., Хвисюк, А. Н., Мазняков, С. М., & 

Гурбанова, Т. С. (2016). Эндопротезирование однополюсными протезами с 

двойной мобильностью при чрезвертельных переломах. Матеріали науково-

практичної конференції «Актуальні питання лікування патології суглобів та 

ендопротезування» (8–9 вересня, рр. 8–9). Запоріжжя. (Автором самостійно 

проаналізовано стан проблеми, виконано ендопротезування, зроблено 

висновки та узагальнено результати, зроблено доповідь на конференції); 

– Бабалян, В. А., Кальченко, А. В., Хвисюк, А. Н., Черепов, Д. В., 

Мазняков, С. М., & Гурбанова, Т. С (2016). Эндопротезирование 

однополюсными эндопротезами с двойной мобильностью при 

чрезвертельных переломах (предварительные результаты). Збірник наукових 

праць XVII з’їзду ортопедів-травматологів України (5–7 жовтня, рр. 266). 

Київ. (Автором самостійно проаналізовано стан проблеми, виконано 

ендопротезування, зроблено висновки та узагальнено результати, зроблено 

доповідь на конференції); 

– Федота, О., Лисенко, Н., Мітіогло, Л., Бабалян, В., Тижненко, Т., 

Мазняков, С., Вальщіков, М., & Рубан, С. (2018). Вплив гену CYP3A28 на 

продуктивність та репродуктивне здоров’я великої рогатої худоби молочних 

та м’ясних порід. Збірник наукових праць III щорічного регіонального 

наукового симпозіуму в рамках концепції «Єдине здоров’я» (16–20 квітня, 

рр. 211). Київ. (Автором проаналізовано стан проблеми , прийнято участь у 

аналізі та узагальненні результатів); 

– Бабалян, В. О., Аладашвілі, П. М., & Федота, О. М. 

(2018).Дослідження засвоюваності молока серед населення східної України. 

Матеріали XV Міжнародної наукової конференції студентів, молодих вчених та 

фахівців «Актуальні питання сучасної медицини» до 213-річчя зі дня заснування 

та 25-річчя зі дня відродження медичного факультету Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна (25–26 квітня, рр. 36–37). Харків. 
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(Автором проаналізовано стан проблеми, проведено огляд літератури, зроблено 

висновки та узагальнено результати, зроблено доповідь на конференції); 

– Babalian, V., Kalchenko, A., Hurbanova, T., Khvysuk, A., Cherepov, D. 

& Valilshchikov, M. (2018). Comorbid Disease In Patient With Proximal Femur 

Fracture. Thesis of 19th EFORT Congress (30 May–01 June). Barcelona. 

(Автором проаналізовано стан проблеми , прийнято участь у аналізі та 

узагальненні результатів); 

– Fedota, O., Babalian, V., Borozenets, V., Mazniakov, S., & Lysenko, N. 

(2018). Genetic aspects of lactase persistence in the Eastern Ukraine population. 

Environmental and Experimental Biology, 16 (Abstract of the 7-th Baltic Genetics 

Congress (October 24–27, pp. 202). Rīga, Latvia. (Автором проаналізовано стан 

проблеми, проведено частину ксперименталних досліжень, прийнято участь 

у інтерпретації результатів, представлено доповідь на конгресі); 

– Бабалян, В. О., & Борозенець, В. В. (2019). Генетичні особливості 

лактозної толерантності серед українського населення. Матеріали XVІ 

міжнародної наукової конференції студентів, молодих вчених та фахівців 

«Актуальні питання сучасної медицини» (28–29 березня, рр. 48–49). Харків. 

(Автором проаналізовано стан проблеми, проведено частину 

есперименталних досліжень, прийнято участь у інтерпретації результатів, 

зроблено доповідь на конференції); 

– Fedota, O. M., Roshenyuk, L. V., Gontar, V. V., Lysenko, N. G., 

Babalian, V. O., Tyzhnenko, T. V., Sadovnychenko, V. M., Vorontsov, P. P., & … 

Gerilovych, A. P. (2019). Effects of inbreeding on linkage disequilibrium for SNPs 

of MTHFR, MTR, F5, LCT and VDR3 genes in Ukrainian population. European 

Journal of Human Genetics, 27, 647. http://dx.doi.org/10.1038/s41431-019-0404-7 

(Автором проаналізовано стан проблеми, проведено частину 

експериментальних досліджень, представлено доповідь на конференції); 

– Бабалян, В. О., Гурбанова, Т. С., Кальченко, А. В., Хвисюк, О. М., & 

Черепов, Д. В. (2019). Порівняння результатів лікування вертельних 

переломів у хворих старечого віку блокувальним інтрамедулярним 
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остеосинтезом проксимальним стегновим цвяхом з біполярним гемі 

протезуванням. Збірник наукових праць XVIII з’їзду ортопедів-травматологів 

України (9–11 жовтня, рр. 322). Івано-Франківськ. (Автором самостійно 

проаналізовано стан проблеми, проліковано хворих, зроблено висновки та 

узагальнено результати, зроблено доповідь на з’їзді). 

Апробація результатів дисертації 

Результати дисертаційного дослідження були представлені на 19-th 

EFORT Congress (Barcelona, Spain, 2018); 7-th Baltic Genetics Congress (Rīga, 

Latvia, 2018); 1-st Virtual EFORT Congress (Zurich, Switzerland, 2020); 

European Conference of Human Genetics (Milan, Italy, 2018); III-му щорічному 

регіональному науковому симпозіумі в рамках концепції «Єдине здоров’я» 

(Київ, 2018); дні спеціаліста (Харків, Зміїв, Мерефа 2018); XVIII з’їзді ВГО 

«Українська асоціація ортопедів-травматологів» (Івано-Франківськ, 2019); 

науково-практичних конференціях з міжнародною участю: «Остеопороз: від 

дитинства до старості» (Харків, 2012); «Актуальні питання лікування 

патології суглобів та ендопротезуванні» (Запоріжжя, 2016); «Медицина XXI 

століття» (Харків, 2016); «Motus forum» (Коблево, 2018); «Актуальні питання 

сучасної медицини» (Харків, 2018); «Актуальні питання сучасної медицини» 

(Харків, 2019). 

Структура та обсяг дисертації 

Робота складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів і 

методів досліджень, дев’яти розділів власних досліджень, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Дисертацію викладено на 538 сторінках 

машинописного тексту. Матеріали дисертаційної роботи проілюстровано 98 

таблицями та 74 малюнками. Кількість використаних джерел літератури у 

списку складає 565, з яких – 277 мовами з кириличною символікою, 288 – з 

латинською. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ 

ПЕРЕЛОМІВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ 

У ОСІБ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

Згідно з сучасними світовими уявленнями, проблема лікування ППВСК 

у хворих старших вікових груп була і на сьогодні ще залишається досить 

актуальною та визначною світовою медичною проблемою. Існуюче 

різноманіття видів переломів, тяжкість їх перебігу, превалювання 

постраждалих старших вікових груп зі зниженою репаративною активністю і 

часто з ускладненим соматичним статусом завжди становило певні труднощі 

при виборі тієї чи іншої тактики лікування цього складного контингенту 

хворих. 

 

1.1 Сучасні епідеміологічні особливості переломів проксимального 

відділу стегнової кістки серед країн світового співтовариства 

 

На сьогоднішній день виділяють значну кількість існуючих 

класифікацій переломів кісток нижніх кінцівок (ПКНК). При цьому 

виокремлюються декілька основних принципів їх класифікації: анатомічний; 

за видом перелому чи механізмом отриманої травми; наявними ознаками, що 

надають впливу на загальну оцінку віддалених результатів; за видом і 

характером зміщення уламків, тощо [322]. За даними сучасної світової 

літератури основні ПКНК включають в себе: ПСК, переломи колінного 

суглоба, кісток гомілки та ступні. Відзначається, що захворюваність на ПКНК 

має свої особливості, серед яких основне місце посідають вікові розбіжності 

частоти виникнення переломів різної локалізації (серед осіб молодого віку 

значно частіше зустрічаються переломи низької локалізації, а зі збільшенням 

вікових показників – переважно ділянки шийки стегнової кістки [413]), що 

пов’язано з розвитком системного ОП ураження ОПСВ. 
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Окрім цього, слід вказати, що за медико-соціальними та іншими 

наслідками серед ПКНК найбільш тяжкими виявляються ПСК, особливо її 

проксимального відділу. В літературі відзначається, що частка ПСК в усьому 

світі сягає приблизно 15,00–45,00 % в структурі всіх зафіксованих переломів 

[200, 345, 368]; при цьому, встановлено, що серед ПСК більшість – переломи 

шийки стегнової кістки (від 50,00 до 55,00 %). Також, за світовими даними 

фіксується, що переломи метадіафізарної та діафізарної частини стегнової 

кістки займають приблизно 35,00 % усіх ПСК. Так, ВООЗ відзначає, що 

кожного року метадіафізарні та діафізарні ПСК займають близько 30 випадків 

на 100 тис. населення [85]. 

За даними сучасної світової літератури, ППВСК є значно поширеним 

захворюванням та мають високу актуальність серед основних проблем як 

травматології, так і практичної охорони здоров’я загалом. Особливо дана 

проблематика є визначною для ОПСВ, частка яких збільшується з кожним 

роком, а відсоток схильності до ризику отримання переломів цієї локалізації є 

найвищим [77, 101]. За даними різних авторів, на даний час ППВСК 

складають від 9,00 % до 45,00 % у структурі всіх переломів скелета серед 

хворих старших вікових груп провідних країн світу [100, 138, 139, 174, 281]. 

При цьому, багатьма авторами зазначається, що збільшення частоти ППВСК 

визначається неухильною тенденцією до загального постаріння світового 

населення та збільшенням ризику розвитку ОП серед мешканців нашої 

планети [96, 97]. 

Як відзначають провідні науковці, ОП є високо поширеним системним 

захворюванням скелету, яке супроводжується значним зниженням міцності 

кісткової тканини з різко зростаючим ризиком розвитку переломів. Не 

дивлячись на те, що ОП ураження населення та розвиток відповідних 

ускладнень значно зростає зі збільшенням вікових показників, багатьма 

дослідженнями доведено «омолодження» цього захворювання останніми 

роками й підвищення прошарку осіб середнього віку з ОП [134, 195]. При 

цьому відзначається, що одним із основних ускладнень ОП ураження є 



 72 

розвиток переломів. Вказується, що саме переломи (як основне ускладнення 

ОП ураження) визначають високу медико-соціальну значущість ОП, до якої 

входять і збільшення рівнів інвалідизації та смертності й пов’язані з цим 

великі економічні витрати та інші характеристики [214, 261]. 

Відмічається, що ОП (поряд з інфарктом міокарда, інсультом, 

онкопатологію, раптовою смертю та інш. захворюваннями) розглядається у 

якості провідної патологія людини [498]. На думку експертів ВООЗ, ОП 

займає перші шпальта у структурі захворюваності та смертності усього 

населення [551]. Це, в першу чергу, пов’язано з його високою поширеністю 

серед усієї популяції та з тяжкістю перебігу основних наслідків розвитку 

ОП – переломів кісток (у першу чергу проксимального відділу стегнової 

кістки (ПВСК)) [58, 156, 159]. Відзначається, що основними видами 

переломів, які виникають унаслідок ОП ураження, є переломи 

проксимального відділу плечової кістки, хребцевих тіл, дистального відділу 

кісток передпліччя та ППВСК (є найбільш поширеними та складними, через 

що мають збільшений ризик підвищення рівнів захворюваності й смертності 

та матеріальних витрат на проведення медико-реабілітаційних заходів) [394, 

408]. Так, за даними світової літератури, близько 20,00 % хворих із ППВСК 

помирають на протязі першого року після виникнення перелому (30,00 % – 

через наслідки самого перелому, а 70,00 % – із-за супутніх захворювань). При 

цьому, менш ніж 50,00 % серед тих, хто залишається жити після перелому, 

відновлює функціональний стан свого організму до початкового рівня, який 

відзначався у них до виникнення захворювання [194, 523]. 

Відомо, що частота поширеності ОП серед населення значно 

збільшується з віком як серед чоловіків, так і у жінок. З огляду на те, що на 

сьогодні відмічається постійне зростання тривалості життя світового 

населення (особливо серед розвинених країн), то, за прогнозами, очікується 

відчутне збільшення частоти ОП переломів до 2050 р. у більш ніж 6 разів (з 

1,66 млн. до 6,26 млн.), порівняно із 1990 р. [439] серед усієї популяції. Таку 

визначну тенденцію пов’язують із двома основними причинами: невпинним 
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зростанням середньої тривалості життя світового населення та збільшенням 

кількості ОПСВ по всьому світу [74, 193]. Інші дослідження вказують, що 

смертність через розвиток ускладнень, обумовлених переломами з-за ОП 

ураження в популяції жіночого населення європейських країн у віці старше 

50 років фіксується на рівні 2,80 %, що відповідає показникам летальності 

через злоякісні пухлини молочної залози. При цьому відзначається, що 

ризики виникнення ОП ПСК мають показники, що дорівнюють об’єднаним 

ризикам розвитку раку матки, молочної залози та яєчників. Тільки в 

Сполучених Штатах Америки (США) ОП ураження кожного року викликає 

більш ніж 250000 ПСК, як і переломів передпліччя та близько 700000–750000 

вертебральних переломів [369]. 

Як вже зазначалося вище, одним із найбільш серйозних ускладнень ОП 

(особливо серед ОПСВ) – є ППВСК (включають вертлюгові та переломи 

шийки стегна), з якими (за даними багатьох літературних джерел) пов’язані 

більш значні показники смертності та інвалідності при хірургічному 

лікуванні й значно вищі рівні вартості медичного лікування, ніж при всіх, 

разом узятих, інших ОП переломах [404]. 

При цьому визначається, що частота ОП ППВСК широко варіює в 

окремих областях земної кулі, досягаючи навіть десятикратних відмінностей 

між різними світовими країнами. Як відзначають науковці, ці розходження 

пов’язані з цілою низкою факторів: кліматичними особливостями, віковим і 

гендерним складом населення, існуючими соціо-культуральними цінностями 

й сформованими етнічними традиціями та рівнем цивілізованості й ще 

багатьма іншими чинниками. Так, у США, за 60 років (у період з 1928 по 

1992 рр.), зафіксоване п’ятикратне збільшення показників поширеності 

ППВСК на 100 тисяч населення [457]. При цьому встановлено, що серед 

європейських країн на рік трапляється приблизно 400000 переломів даної 

локалізації [94], а на країни Азії припадає близько 30,00 % ППВСК від 

загальної їх кількості (що зареєстровані серед усіх країн світу) [430]. 

Відзначається, що серед мешканців Швеції протягом останніх тридцяти років 
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зареєстровано збільшення більш ніж у два рази кількості переломів шийки 

стегнової кістки. Ці негативні тенденції фіксуються й в інших 

високорозвинених країнах світу: Норвегія, Італія, Іспанія, Великобританія, 

Канада, Фінляндія та інш. [345, 368]. Провідні світові фахівці дані показники 

пов’язують із збільшенням популяційних рівнів ОПСВ (більш за все серед 

жіночого населення, яке частіш усього страждає від ППВСК) [322]. 

Слід вказати, що значні розбіжності вищенаведених показників можуть 

також залежати й від різних методологічних підходів при зборі та обробці 

статистичних даних. Наприклад, у країнах Західної Європи та Північної 

Америки епідеміологічна інформація щодо ППВСК виходить з даних 

офіційної статистики (у першу чергу з регістрів хворих, яким було проведено 

оперативне втручання). Але, такий спосіб збору даних для країн, де 

хірургічне лікування ППВСК не є стандартом надання допомоги, свідомо 

приречений на отримання значно занижених показників захворюваності. 

Прикладом цього може бути єдине багатоцентрове дослідження в Росії (було 

проведене за період 1992–1997 рр.), в яке увійшло дослідження шістнадцяти 

міст. При цьому було встановлено, що частота ППВСК у всіх містах склала 

лише 100,90 на 100000 населення (77,00 серед чоловіків і 115,50 серед жінок) 

[176], що виявилося значно нижчим, порівняно з іншими світовими країнами 

(у тому числі, й європейськими державами). Зазначається, що лише 

останніми десятиліттями при проведенні епідеміологічних дослідженнях 

почали використовувати уніфіковані методи збору та обробки статистичної 

інформації для одержання порівнянних даних у різних регіонах світового 

співтовариства. При цьому, більшість проведених досліджень відзначають 

переважання частоти ППВСК серед жіночого населення порівняно з 

чоловічим [157, 433, 488]. Було встановлено, що співвідношення чоловіків і 

жінок у середньому складає 1:3 з невеликими коливаннями в обидві сторони 

серед різних країн світу [336]. Так, за отриманими результатами проведеного 

в Австралії на протязі 2006–2007 рр. дослідження [479], частота ППВСК 

фіксувалася на значно вищих рівнях серед жіночого населення порівняно з 
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чоловічим і відзначалася в цілому відповідно 10,80 % та 5,60 % та у різних 

вікових групах відповідно: 33,00 % і 17,10 % (понад 50 років); 0,50 % і 0,80 % 

(20–49 років) та 0,00 % й 0,40 % (до 20 років). За даними ж дослідження 

S. Scholes та співав. (2002–2007 рр., Велика Британія) [509] серед осіб старше 

55 років встановлені нижчі ризики ППВСК серед чоловіків порівняно з 

жінками (відповідно 1,90 % та 3,20 %) та вищі – для ПСК (відповідно 1,70 % 

й 1,40 %). Проте, відзначається, що в азіатських країнах зареєстрована 

найменша частота ППВСК без значних статевих відмінностей [401]. 

Хоча ОП зазвичай і вважають хворобою жінок старших вікових груп, 

нещодавно він отримав визнання й як визначна проблема серед осіб старшого 

віку чоловічої статі. Так, близько 20,00 % хворих на ОП становлять чоловіки, 

серед яких відзначається 25,00 % ОП ПСК від усіх. При цьому, як серед 

жіночого, так і серед чоловічого населення частота ПСК збільшується з віком 

в експоненційній залежності та (як свідчать світові джерела), приблизно 

30,00 % цих переломів серед осіб старше 65 років фіксується у чоловіків [45, 

202, 313, 557]. 

На жаль, проблема ОП не залишає осторонь і населення нашої 

держави, для якого характерною також є значна тенденція до постаріння. Так, 

за даними Державної служби статистики України, частка населення 50 років і 

старше становить 16 млн. осіб (35,00 % популяції). При цьому (за існуючими 

прогнозами), до 2050 року населення України скоротиться до 39 млн. осіб; а 

44,00 % популяції буде знаходитися вже у віковій категорії 50 років і старше й 

16,00 % – 70 років і старше [8, 155]. На даний час встановлено, що загальна 

кількість жінок України, що хворіють на ОП, сягає 3005 тис. (11,80 % від 

усього жіночого населення нашої держави). Суттєве відсоткове збільшення 

кількісного складу жіночого населення, що хворіють на ОП, відзначається 

вже у віковій групі 50–59 років (387,00 тис.), надалі ж ці показники значно 

зростають із віком, досягаючи 754,20 тис. у віковій категорії 60–69 років та 

1235 тис. – у віці 70–79 років. Вищезазначене вказує на досить значні рівні 

поширеності ОП серед мешканців нашої держави, особливо серед ОПСВ 
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[231]. 

Що стосується показників ППВСК, то, слід вказати, що достовірної 

статистики щодо їх частоти і поширеності серед мешканців Україні не існує. 

Багато авторів пов’язує це з тим, що в більшості випадків пацієнти з 

підозрою на ППВСК (особливо серед ОПСВ) не госпіталізуються. З огляду на 

те, що більшість з них не можуть самостійно пересуватися, такі хворі взагалі 

не звертаються до медичних закладів, через що діагностування ППВСК 

значно унеможливлюється. Наслідком цього є те, що значна частка осіб із 

ППВСК взагалі не потрапляє до поля зору відповідних фахівців. Так, 

відповідно до отриманих аудитом (ініційований Міжнародним товариством з 

ОП [8]) даних було представлено результати щодо частоти ППВСК за 1997–

2002 рр. серед мешканців м. Вінниця (Україна). Згідно з ними, за всі 

вищезазначені роки спостереження вони коливалися від 117,10 до 171,10 на 

100000 населення 50 років і старше та були практично вдвічі більшими серед 

жіночого населення порівняно з чоловіками. Слід вказати, що ці дані є дещо 

нижчими, порівняно з відповідними показниками інших європейських країн, 

що вказує на недостатній рівень діагностики ППВСК в Україні. Також 

відзначено, що в нашій державі існують лише поодинокі дослідження 

епідеміологічних особливостей ПСК. Так, серед проведених досліджень 

відзначається вивчення частоти реєстрації цих переломів серед мешканців 

Закарпатської області [198], згідно з яким було визначено їх основні 

демографічні характеристики. 

Слід вказати, що окрім вищезазначеного, серед мешканців багатьох 

країн світу фіксується значно висока летальність таких пацієнтів (як на 

госпітальному етапі, так і на після госпітальному), що пов’язано з похилим та 

старечим віком, який майже завжди обтяжується супутньою патологією, яка 

ще більше обтяжує їх стан. Так, за даними різних світових авторів, 

летальність у стаціонарі ОПСВ із ППВСК становить 4,31–14,00 % [46, 283, 

466, 467], через чотири місяці після травми – вже 15,09–20,00 % [508], а через 

один рік – 14,85–48,50 % [347, 407, 412, 431, 518] та через два – 36,20–
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39,00 % [466, 379]. При цьому відмічено, що частота ускладнень при 

лікуванні ППВСК фіксується на значно високих кількісних рівнях, а повного 

медико-функціонального відновлення досягає лише третина лікованих 

хворих (30,00–35,00 %) [200]. Також, світові літературні дані свідчать, що 

фіксовані рівні інвалідності, смертності та медичної вартості лікування 

переломів шийки стегна значно більші, порівняно з усіма іншими, разом 

узятими переломами [345, 413]. При цьому, переломи цієї ділянки 

викликають значні зниження (близько 12,00–15,00 %) середньої тривалості 

очікуваного життя, а летальність перших шести місяців після таких 

переломів сягає майже 20,00 % та близько половини всіх хворих потребують 

сторонньої допомоги при пересування, а третина – взагалі не має можливості 

сама себе обслуговувати. 

Високі показники летальності при лікуванні ОП ППВСК притаманні й 

для нашої держави. Так, за дослідженнями, проведеними в Україні, 

летальність серед цих хворих становить близько 18,50 %; при чому, 47,00 % 

хворих із зазначеної групи помирає на протязі перших шести місяців після 

отримання перелому [193]. 

Слід вказати, що показники летальності при ППВСК протягом останніх 

десятиліть серед мешканців розвинених країн залишаються практично на не 

змінному рівні. За думкою багатьох вчених, причиною цього є прогресуюче 

збільшення віку пацієнтів із ППВСК (на 1 рік за кожні 5 років: від 73 років у 

60-і роки до 79 років – у 90-і) [367, 387]. З урахуванням вказаного, слід 

виокремити основні фактори ризику, що значно впливають на летальність 

пацієнтів (особливо ОПСВ) при лікуванні переломів стегна. Так, серед 

демографічних предикторів виділяють чоловічу стать [392, 402, 425, 542] і 

похилий та старечий вік лікованих пацієнтів [347, 542]. Як свідчать 

результати проведених досліджень, через рік після травми смертність серед 

чоловічого населення при ПСК є достовірно вищою у порівнянні з жінками 

(31,00 % проти 17,00 %) [542]. При цьому відзначається, що летальність 

значно зростає з кожною декадою їх життя й є максимальною у чоловіків 



 78 

дев’ятої (80,00 % протягом року) та десятої (100,00 %) декади [347]. 

Визначним є й значні матеріально-технічні та соціально-економічні 

витрати при лікуванні ППВСК. За багатьма твердженнями, лікування 

пацієнтів із ППВСК вважають у всьому світі найбільш затратними, так як 

більшість випадків вимагає обов’язкової госпіталізації (сягаючи майже 

100,00 % серед ОПСВ). У вітчизняній літературі практично відсутні 

відомості про економічну та соціальну складову даної проблеми. Однак, 

закордонні вчені наводять вірогідні дані щодо вартості лікування таких 

пацієнтів. Так, у Великій Британії щорічні державні витрати на лікування 

пацієнтів із ППВСК (включаючи медичну та соціальну допомогу) становлять 

близько двох мільярдів фунтів стерлінгів [372], а у США – близько десяти 

мільярдів доларів [327]. Окрім цього, і в Кореї, Німеччині, Бельгії та інших 

країнах світу існують економічні розрахунки, які підтверджують необхідність 

досить високих державних витрат на лікування таких пацієнтів [423, 437]. 

Окрім значного економічного тягаря при лікуванні ППВСК, представляють 

інтерес і медико-соціальні аспекти їх лікування: значне зниження 

функціональних можливостей особистості та повсякденної активності 

пацієнтів і здатності до самообслуговування, необхідність соціалізації та 

стороннього догляду, необхідність тривалих медико-реабілітаційних 

втручань, значне зниження якості життя таких пацієнтів, погіршання 

показників здоров’я даних хворих, тощо [467]. Так, встановлено, що 

відновлення здатності до пересування (за різними літературними світовими 

джерелами [158, 424]) становить від 32,00 до 97,00 % з переліку усіх хворих. 

Констатовано, що ОП та пов’язані з ним переломи істотно впливають і на 

якість життя хворих [158, 210, 475]. Відзначається, що при сприятливому 

перебігу післяопераційного періоду відновлення показників якості життя (до 

90,00 % від максимально можливого рівня) припадає на перші шість місяців 

після отримання травми. Однак, навіть через рік після перелому, якість життя 

більшості хворих сягає лише рівня в 85,00 % від вихідного [75, 503]. 
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1.2 Механізми впливу остеопоротичного ураження на регенерацію 

кісткової тканини при хірургічному лікуванні переломів 

проксимального відділу стегнової кістки 

 

З огляду на встановлену вище значущість ППВСК, слід зупинитися на 

питаннях їх лікування, серед яких провідне місце займають процеси 

остеогенезу. Як зазначають провідні світові науковці, репаративна 

регенерація є відновленням тканини після будь-якого її ушкодження. При 

цьому констатується, що механізми репаративної та фізіологічної регенерації 

мають спільні закономірності і втілюються на основі загальних принципів 

включення послідовних фізіологічних процесів [221, 374]. Репаративна 

регенерація, в тій чи іншій мірі, являє собою посилену фізіологічну 

регенерацію [123]. На відміну від фізіологічної регенерації (за своєю суттю є 

адаптаційною), репаративна регенерація – компенсаторний процес, який 

зумовлює відновлення порушеного гомеостазу після загибелі частини або 

цілого органу [146, 178]. 

Питання репаративної регенерації є значно актуальними для сучасної 

медицини, особливо для тих її напрямків, котрі мають постійну справу з будь-

якими ушкодженнями органів та систем організму. З огляду на це, слід 

зазначити, що проблематика остеогенезу (репаративної регенерації кісткової 

тканини) є досить визначною проблемою для сучасної травматології та 

ортопедії, вирішення якої потребує постійних зусиль світових науковців [59]. 

Багатьма дослідженнями було встановлено [146], що кістка має досить 

високий репаративний потенціал. Процеси репаративної регенерації, що 

мають нормальний перебіг, фізіологічно можна прискорити за рахунок 

прискорення метаболізму, але лише в досить обмеженому ступені 

(прискорення пролонгується на цілі дні та тижні). Уповільнити ж цей процес, 

навпаки, досить легко шляхом порушення умов, що сприяють перебігу 

нормальної регенерації (виникає значно часто через приділення недостатньої 

уваги фізіології кістки при її репаративних процесах). Згідно з твердженнями 
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авторів [236, 237], репаративна регенерація кісткової тканини – це складний 

процес, викликаний руйнуванням кісткових структур, який кількісно значно 

перевищує усі допустимі межі фізіологічної регенерації та спрямований на 

відновлення анатомічної цілісності й забезпечення повноцінної 

функціональної активності кістки. Інші літературні джерела [133] 

представляють регенеративні процеси кістки як складне переплетіння 

системних загальних впливів і місцевих змін тканинного метаболізму, 

включаючи й зміни на молекулярному рівні. 

Слід зазначити, що існує загальновідома концепція щодо стадійно-

зонального характеру регенерації кістки [102], яка в подальшому після її 

розробки знайшла свій значний розвиток і висвітлення у роботах вітчизняних 

та зарубіжних дослідників [58, 132, 133, 435, 449]. З огляду на дану 

концепцію, стадійність остеорегенерації обов’язково необхідно враховувати у 

клінічній практиці для визначення терміну виконання репозиції відламків, 

вибору способу їх репозиції та фіксації, а також для призначення режиму 

функціональної активності ушкодженої кінцівки [204]. Зазначається також, 

що репаративна регенерація кісткової тканини є складним, генетично 

запрограмованим процесом, стадійно-часові характеристики якого залежать 

від впливу існуючих можливих численних ендо- та екзогенних факторів. При 

цьому, перебіг остеорепаративного процесу здебільшого пов’язують із 

особливостями та інтенсивністю травми, характером пошкодження кістки і 

м’яких тканин, якістю надання первинної й кваліфікованої медичної 

допомоги, особливостями відновного лікування, наявності обтяжуючої 

супутньої патології [82, 133]. 

При цьому, за визначенням багатьох науковців, на остеорепаративні 

процеси надає значного впливу й розвиток ОП ураження. Згідно з сучасними 

дослідженнями [91, 201], основним механізмом, що призводить до розвитку 

ОП, є порушення ремоделювання кістки, який полягає у дисбалансі процесів 

кісткової резорбції і кісткоутворення у напрямку підвищення резорбтивних 

процесів. Переважання резорбції у компактній кістці супроводжується 
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утворенням тріщин і щілин, формуванням великих резорбційних порожнин, 

що призводить до значного зниження якості кісткової міцності. При цьому 

відзначається зменшення маси кісткових трабекул у губчастій кістці за 

рахунок їх витончення, порушення трабекулярної мережі та її остеоінтеграції 

з компактною кісткою. Негативна зміна гістоархітектоніки кістки 

супроводжується якісними порушеннями у клітинах і матриксі. 

Важливого значення в регенеративних процесах відіграє й так зване 

ремоделювання, яке займає ключову позицію у гомеостазі кістки і 

метаболічних процесах організму. Це постійний фізіологічний процес, 

основна функція якого полягає у відновленні кісткових структур, їх адаптації 

до дії механічних напружень, а також підтримці мінерального обміну кальцію 

та фосфору. На сьогодні виявлено складний механізм ремоделювання з 

участю двох видів клітин: остеобластів – сприяють кісткоутворенню, і 

остеокластів – клітини позаскелетного походження, які резорбують кісткову 

тканину. Стромальні клітини, преостебласти й остеобласти експресують 

рецептори ліганд рецептора-активатора ядерного фактору каппа-B (ligand 

receptor-activator of nuclear factor kappa-B (RANKL)), що відносяться до 

сімейства фактора некрозу пухлини й активують рецептори рецептора-

активатора нуклеарного фактору каппа-B (receptor-activator of nuclear factor 

kappa-B (RANK)), які розташовані на остеобластах. Модуляція згаданих 

рецепторів сприяє диференціюванню преостеокластів у остеокласти, а також 

підвищенню функціональної активності цих клітин. У системі RANKL-

RANK велика роль відводиться остеопротегерину, який конкурентно зв’язує 

рецептори RANKL, що знижує формування та активність остеокластів і, 

відповідно, темпи резорбції кістки [395, 402, 490]. На стимуляцію резорбції 

впливають й інші чинники, що контролюють ремоделювання кістки. Це 

рецептори CD200, які відіграють ключову роль у формуванні остеокластів. 

Процес ремоделювання контролюється гормонами, цілим рядом локальних 

біологічно активних речовин, представлених поліпептидними факторами 

росту та цитокінами [58, 146, 398]. 
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Порушення ремоделювання кісткової тканини може відбуватися при 

різних захворюваннях кісткової системи. Найбільш поширеним є ОП 

ураження кісткової тканини. ОП визначається у якості основної причини 

виникнення переломів, він також може впливати на перебіг загоєння 

переломів у випадку травми. Враховуючи низьку кісткову масу в зоні 

перелому та ризик нестабільності фіксаторів лікування переломів при ОП 

ураженні є доволі складною справою, [192, 521, 525]. Так як метаболізм 

кісткової тканини у нормі передбачає наявність мікропереломів трабекул, а 

при ОП відбувається їх надмірне накопичення, то, відображаючи порушення 

процесу кісткоутворення, це може значно впливати на кісткову міцність. Так, 

зниження міцності кістки через накопичення мікропереломів трабекул було 

продемонстровано у дослідженнях Т. Mashiba та інш. [450] і підтверджено 

більш пізніми дослідженнями Z. C. Li та інш. [434]. Також, було 

встановлено, що накопичення мікропереломів значно знижує здатність 

кісткової тканини до деформації, результатом чого може стати перелом при 

незначній силі стороннього впливу на неї [211, 212]. 

Також, було відзначено зв’язок погіршення якості кісткової тканини з 

порушенням процесів ремоделювання [93, 450]. Ризик перелому 

збільшувався і при зміщенні ремоделювання з поверхні трабекул на 

кортикальну кістку. Констатувалося, що збільшення інтенсивності 

інтракортикального ремоделювання супроводжувалося як збільшенням 

порозності, так і зниженням аппозиції нової кістки [560]. 

Слід вказати, що зниження інтенсивності регенераторних процесів 

деякі дослідники пов’язують лише з віком [346]. Так, порушення формування 

повноцінної кісткової мозолі в ОПСВ продемонстровано лише поодинокими 

експериментальними дослідженнями [349], а існуючі дані про вплив 

безпосередньо ОП серед ОПСВ на регенерацію переломів кісток нечисленні 

та суперечливі [318, 436]. Тому, можна з упевненістю відмітити, що проблема 

репаративної регенерації переломів кісток на тлі системного ОП набуває 

надзвичайної актуальності для сучасної світової медицини, особливо для її 
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травматологічної спрямованості. 

Окрім цього, було представлено дослідження з вивчення репаративної 

регенерації кісткової тканини на моделі ПСК в експерименті залежно від 

структурно-функціонального стану скелета [197]. Отримані цим 

дослідженням дані суперечать роботам деяких дослідників, в яких 

заперечується вплив ОП, спричиненого оваріоектомією [456] та тривалою 

іммобілізацією [375] на перебіг процесів репаративної регенерації довгих 

трубчастих кісток нижніх кінцівок. Зроблено висновок, що наявність 

системного ОП у експериментальних тварин не впливає на перебіг 

репаративного процесу на ранній та середній стадіях утворення мозолі, 

проте, спричиняє вірогідне зниження показників мікротвердості регенерату, а 

також погіршення його якості (що виражається у переважанні в його складі 

ретикулофіброзної та грубоволокнистої кісткової тканини на стадіях 

формування та мінералізації остеоїду порівняно з тваринами контрольної 

групи (КГ)) [166]. 

В цілому, слід вказати, що (як зазначають провідні світові вчені) 

кісткова тканина є унікальною тканиною, у якій навіть великі за довжиною 

дефекти можуть бути відновлені повністю [121, 133, 147]. Однак біологічна 

здатність пошкодженої кісткової тканини до репаративного остеогенезу та 

формування повноцінного зрощення кісткових відламків реалізуються у 

більшості випадків переломів і травм тільки за наявності оптимальних умов, 

які необхідно створити, починаючи з моменту травми і закінчуючи 

відновленням анатомічної цілісності пошкодженої кістки і функції 

травмованої кінцівки. 

 

1.3 Визначення ролі кровопостачання кісткової тканини у процесі 

кісткового ремоделювання 

 

Окрім визначеної вище провідної ролі ОП ураження на репаративні 

процеси кісткової тканини, також слід розглянути й вплив порушення 
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кровообігу в місці ушкодження [131, 241] на розвиток розладів репаративного 

остеогенезу. Багатьма дослідженнями було констатовано, що недостатній 

ступінь кровопостачання зони перелому внаслідок масивного ушкодження 

м’яких тканин чи кістки, відшарування та травматизації окістя, порушення 

медулярного кровообігу призводить до стимуляції хондрогенезу та 

порушення процесу зрощення кістки [146]. У результаті значної кількості 

експериментальних і клінічних досліджень було доведено й визначну роль 

кровопостачання у кістковій регенерації [257, 415, 449]. Однак, на 

сьогоднішній день, не існує єдиної думки щодо динаміки відновлення 

кровообігу після переломів трубчастих кісток. Згідно з даними авторів, після 

перелому настає судинний спазм, тривалість якого залежить від локалізації 

перелому та характеру знерухомлення уламків [142, 274] (від декількох годин 

до багатьох діб [152, 170]). 

Слід вказати, що у дослідженнях Г. А. Ілізарова [141] було виявлено 

взаємозв’язок стану реґіонарного кровообігу і якості фіксації кісткових 

відламків: при неточній репозиції та недостатньому знерухомленні відламків 

у гіпсовій пов’язці виникали явища декомпенсації місцевого кровотоку, що 

створювало несприятливі умови для зрощення перелому. Як 

продемонстрували інші (експериментальні) дослідження, при застосуванні 

стабільного остеосинтезу терміни відновлення функціональних показників 

зміненого кровотоку в пошкоджених кінцівках були меншими, ніж при 

використанні інших методів іммобілізації відламків [95]. 

За матеріалами других дослідників, динаміка реґіонарного кровообігу і 

його відновлення обумовлені загальним станом травмованого, характером 

фіксації кісткових відламків, термінами початку опорної функції 

пошкодженої кінцівки, якістю реабілітаційних заходів та ін. [51, 109]. 

Вказувалося, що при черезкістковому остеосинтезі створювалися найбільш 

сприятливі умови для мікроциркуляції крові на рівні перелому [118, 184]. 

Слід відзначити, що в основі відновлення реґіонарного 

кровопостачання після перелому кісток знаходиться перерозподільна 
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рециркуляція та реваскуляризація тканин, які втратили життєздатність. При 

переломах без зміщення кісткових уламків і без значного пошкодження 

м’яких тканин та магістральних судин, компенсація порушеного реґіонарного 

та місцевого кровопостачання, як правило, настає протягом декількох годин. 

Субкомпенсація, або неповна компенсація, супроводжується гіпоксією, яка 

сприяє розвитку фіброзної сполучної тканини, затримує кісткове й 

обумовлює фіброзне зрощення кісткових уламків. На ділянках декомпенсації 

виникають некрози кісткової та м’яких тканин, які і є причиною збільшення 

термінів лікування й формування хибних суглобів та розвитку гнійних 

ускладнень [70]. При цьому, динаміка васкуляризації та оксигенації у зоні 

остеорепарації виявляє підвищену потребу регенерату в забезпеченні киснем; 

тому, поліпшення тканинної оксигенації є особливо актуальним при 

переломах. Ліквідування гіпоксії при переломах у короткий термін цілковито 

можливо шляхом фармакологічної корекції препаратами, що мають 

антиоксидантну та антигіпоксантну дії [165]. 

Слід вказати, що передумовою успішного лікування переломів є не 

тільки створення оптимальних місцевих умов для проходження процесу 

остеогенезу, але і нормалізація загальногомеостатичних порушень, які 

значною мірою впливають на метаболізм кісткової тканини [374]; показники 

ж реґіонарного кровообігу, які визначається цілою низкою сучасних методів,  

допомагають оцінити репаративні процеси, визначити терміни демонтажу 

металоконструкцій і попередити розвиток ускладнень [2–4, 67, 89, 114, 143, 

154, 162, 168, 222, 248, 265,]. 

 

1.4 Особливості впливу супутньої патології на результати 

лікування пацієнтів з переломами проксимального відділу стегнової 

кістки 

 

Окрім вищезазначеного, на перебіг лікування ППВСК (особливо серед 

ОПСВ) значно впливає й наявність будь-якої супутньої патології. 
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Загальновідомо, що у процесі старіння організм людини зазнає суттєвих 

структурно-функціональних змін практично усіх органів і систем, при цьому, 

відбуваються досить значні порушення обміну речовин, зниження захисних і 

бар’єрних реакцій систем організму та ще ціла низка функціональних 

зрушень, що призводить до появи різноманітних супутніх захворювань і 

розвитку можливих ускладнень при хірургічному лікуванні ППВСК серед 

ОПСВ. 

Як вказують літературні дані, однією з основних важливих проблем 

геріатричної практики є так звана поліморбідність (коморбідність) – 

наявність декількох захворювань у одного хворого. Розвиток захворювань, які 

формують коморбідну патологію, та їх хронізація припадають (переважно) на 

середній вік пацієнтів, але негативні наслідки їх сумарного накопичення 

(період найбільш виражених проявів), починають виявлятися лише у 

літньому та похилому віці. Саме у ОПСВ коморбідність призводить до 

складного переплетіння численних симптоматичних ознак (що значно знижує 

для клініциста їх звичну діагностичну цінність) та/або посилює 

симптоматичні прояви, погіршуючи перебіг основного захворювання [7, 131]. 

У вітчизняній та російськомовній науковій літературі для визначення 

стану, який характеризується наявністю декількох захворювань (що мають як 

гострий, так і хронічний перебіг), використовують терміни «поєднана 

патологія», «комбінована патологія», «супутні» або «асоційовані» 

захворювання та стани [48, 129]. В англомовній же літературі частіш за все 

застосовуються терміни «коморбідні захворювання» або «коморбідні стани», 

які використовують для визначення одночасного ураження двох органів або 

систем організму, або наявності двох захворювань; за наявності трьох та 

більше патологій застосовується термін «мультиморбідність» [310, 313]. 

Згідно зі світовими визначеннями, «коморбідні захворювання» та 

«коморбідні стани» класифікують на чотири основні групи [149, 536]: 

-каузальні (так званні, причинні) – при констатуванні двох та більше 

захворювань, які мають єдиний механізм розвитку; 
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-ускладнення основного захворювання; 

-конкурентні – захворювання, які ніяким чином не пов’язані між 

собою; 

-інтеркурентні – стани, які характеризуються розвитком гострого 

захворювання на фоні хронічної патології. 

При цьому, слід зазначити, що вплив коморбідної патології на клінічні 

прояви, діагностику, прогноз і лікування багатьох захворювань є досить 

багатогранним та суто індивідуальним; так як взаємодія наявних 

захворювань, віку і медикаментозного патоморфозу значно змінює клінічну 

картину та перебіг основної нозології, характер і тяжкість ускладнень, 

погіршує якість життя хворого, обмежуючи або ускладнюючи лікувально-

діагностичний процес. Також, визначається, що коморбідність значно впливає 

на прогноз життя та підвищує ймовірність розвитку летального результату 

[66, 92]. 

З огляду на вищевизначене, при лікуванні ППВСК (особливо у ОПСВ) 

пильну увагу слід приділяти такому захворюванню, як ОП, так як він сприяє 

виникненню переломів і значно ускладнює їх лікування та його поєднання з 

іншими хворобами [159]. Так, встановлена висока частота коморбідності ОП 

з серцево-судинними захворюваннями [181], когнітивними порушеннями 

[79], синдромом загальної слабкості, саркопенією [299], які надають значного 

впливу на підвищення частоти падінь і (як наслідок) переломів кісток та на 

погіршення відновлювальних процесів і віддалених результатів після 

оперативних втручань з приводу переломів (зокрема, шийки стегнової кістки) 

[104]. 

Було проведено дослідження з вивчення коморбідності у пацієнтів з 

переломом шийки стегнової кістки на тлі ОП, яким надалі проводили 

ендопротезування кульшових суглобів. Згідно з цим дослідженням у 

структурі коморбідності превалювали захворювання серцево-судинної 

системи (ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, порушення ритму, 

що призводили до розвитку хронічної серцевої недостатності), а також 
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судинні захворювання центральної нервової системи [62]. 

При цьому, зазначається, що з віком індекс коморбідності значно 

зростає, погіршується перебіг супутніх захворювань і значно зростає ризик 

розвитку різноманітних ускладнень. Інші дослідження вказують, що 

вираженість супутньої патології та величина індексів коморбідності суттєво 

впливають на вибір методу оперативного лікування перелому шийки 

стегнової кістки [80], а більш високі індекси коморбідності зустрічаються 

серед жіночого населення [271]. Оцінка соматичного статусу пацієнта частіш 

усього проводиться за індексом коморбідності Чарлсона, який представляє 

собою бальну систему оцінювання наявності основних соматичних 

захворювань [56]. 

За іншими дослідженнями було доведено зв’язок захворювань печінки 

та ОП [231]. Відзначено, що при ураженні печінки відбувається патологічне 

накопичення колагену в самому органі, негативні зміни ліпідного обміну та 

зниження синтезу холестерину [78]. Все це призводить до порушення 

утворення жовчних кислот і їх перетворення у стероїдні гормони та вітамін 

D2. Окрім того, знижується виділення у кишечник жовчних кислот, 

порушується травлення, що супроводжується недостатнім надходженням до 

організму жиророзчинних вітамінів (А, D, Е, К), білків й інших макро- та 

мікроелементів. Унаслідок цього відбувається розвиток гормонального 

дисбалансу в організмі та дефіцит необхідного для процесів регенерації 

кісткової речовини матеріалу. Вищевказане може як поглибити вже існуюче 

ОП ураження організму, так і стати «пусковим механізмом» його розвитку 

[444]. Доведено, що всі хронічні захворювання печінки можуть сприяти 

розвитку ОП [465], а їх тип – впливати на локалізацію перелому [555]. 

З огляду на вищевказане задля профілактики розвитку та лікування ОП 

і його ускладнень використовують лікарські препарати, які здатні гальмувати 

чи стимулювати процес резорбції кісткової тканини. Існує правило, за яким 

пацієнтам з малою кістковою масою і невеликою швидкістю резорбції кістки 

призначають стимулятори остеогенезу, а при низькій масі кісток і високій 
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швидкості остеорезорбції, навпаки, показані антирезорбтивні засоби. Так, 

естрогенні гормони здатні сповільнювати активацію нових циклів 

ремоделювання кістки та поліпшувати баланс між формуванням і резорбцією 

кісткової тканини, а естрогени використовують у якості замісної терапії для 

профілактики та лікування постменопаузального та сенільного ОП [314, 319, 

524]. 

У якості препарату, який знижує резорбцію кістки та зменшує її втрату 

використовують кальцитрин [137, 410], який (окрім впливу на кісткову 

тканину) також проявляє й аналгетичну активність, що й підтверджується 

результатами експериментальних і клінічних досліджень. 

Також, за літературними даними вказується, що кальцій та вітамін D 

мають певний антирезорбтивний потенціал. Препарати кальцію широко 

використовуються для профілактики та лікування ОП, хоч дані про 

ефективність їх монотерапії суперечливі [499]. Кальцій є необхідною 

речовиною для мінералізації кісток та здатен сприяти значному збільшенню 

пікової маси кісткової тканини [180]. Регулярне введення кальцію та вітаміну 

D до 40,00 % знижує ризик частоти виникнення переломів при ОП ураженні 

[90]. У контрольованих дослідженнях було вказано, що профілактичне 

вживання кальцію зменшує пов’язане з віком втрачання кісткової тканини 

більш ніж на 50,00 % [316]. Слід вказати, що вітамін D займає важливе місце 

у профілактиці та лікуванні ОП ураження. Він стабілізує параметри кісткової 

тканини і попереджує прогресування резорбції [214]. Прийом препаратів 

кальцію при поєднанні з вітаміном D попереджує ризик розвитку ОП [90]. 

У літературі наводиться перелік вимог до засобів, які застосовуються 

для лікування ОП при захворюваннях печінки. Так, ці засоби повинні 

збільшувати МЩКТ, знижувати ризик розвитку і частоту переломів, не 

порушувати нормальної структури та мінералізації кістки, не поглиблюючи 

при цьому існуючий патологічний процес у печінці [231]. 

Також, нещодавні дослідження відзначили й помітне збільшення ризику 

ПСК серед пацієнтів із цукровим діабетом [88, 219, 252]. Це пояснюється 
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неадекватним формування кісткової тканини, що призводить до розвитку ОП 

та порушення консолідації переломів. Доведено, що у щурів з індукованим 

цукровим діабетом зміни були безпосередньо пов’язані з дефіцитом інсуліну, 

оскільки при введенні їм інсуліну відбувалося відновлення нормальної 

консолідації переломів [441]. Процес консолідації переломів кісток у 

звичайних умовах відбувається таким чином, що тканина, яка знову 

утворилася, структурно і функціонально не відрізняється від кісткової 

тканини у цілому. Однак, при цукровому діабеті, цей процес порушується, 

причому причини розвитку даних порушень залишаються до цього часу 

остаточно не з’ясованими. 

У багатьох дослідженнях було показано, що цукровий діабет 

призводить до різноманітних структурно-функціональних порушень 

практично всіх органів та систем організму, одними з яких є й розвиток 

остеопенії та ОП. До причин порушення відновлення кісткової тканини при 

цукровому діабеті, зокрема відносять порушення глікозилювання глікогену в 

умовах гіперглікемії. Утворення кінцевих продуктів глікозилювання надає 

значного впливу на обмін речовин у кістці та на її міцність. Окрім цього, на 

міцність кісткової тканини при цукровому діабеті можуть надавати впливу й 

ускладнення захворювання. Зокрема, діабетична полінейропатія може 

призводити до посилення процесу резорбції кістки, а мікро- і 

макроангіопатія – порушувати кровопостачання кісток [539]. 

Важливу роль у процесі формування кістки приймає й інсулін, надаючи 

стимулюючого впливу на кістковий матрикс і формування хряща. При 

зниженні рівня цього гормону розвивається остеопенія, яку можна пояснити 

порушеннями обміну кальцію, хронічною мальнутріцією і судинними 

ураженнями. Відомо, що інсулін впливає на кістку прямим і непрямим чином, 

зокрема, призводить до збільшення синтезу колагену остеобластами. У ході 

експериментальних досліджень доведено порушення формування хряща і 

погіршення механічних властивостей новоствореної тканини в умовах 

дефіциту інсуліну [275]. Окрім цього, ще однією причиною порушення 
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структури кісток при цукровому діабеті є дефіцит кальцію. Ці зміни 

призводять до порушення регенерації кісткової тканини [308]. 

Вплив цукрового діабету на частоту переломів було підтверджено й 

дослідженнями американських вчених, які задля пояснення даних про 

збільшення переломів провели ретроспективне дослідження пацієнтів 

похилого віку з цукровим діабетом [458]. У цій групі хворих загальний ризик 

переломів був підвищеним, але частота виникнення переломів стегна 

збільшувалася лише через 10 років після діагностики цукрового діабету. Були 

позначені й фактори ризику виникнення переломів, які включали: вік, 

наявність попередніх переломів, вторинний ОП і прийом кортикостероїдів; 

тоді як захисними факторами виступали: висока фізична активність та індекс 

маси тіла. Окрім цього, було визначено, що частота переломів значно 

підвищувалася у пацієнтів з нейропатією і при застосуванні інсулінотерапії. 

Істотне ж зниження ризику виникнення переломів спостерігалося серед 

хворих, які отримували метформін [458]. 

В цілому, слід вказати, що при цукровому діабеті відзначається значне 

порушення процесу регенерації кісткової тканини і, як наслідок, порушення 

консолідації переломів в умовах дефіциту інсуліну та гіперглікемії, що 

потребує ретельного контролю за рівнем цукру крові і адекватної замісної 

терапії. У той же час терапія цукрового діабету також може істотно впливати 

на процеси підтримки і відновлення кісткової тканини. За деякими даними, 

препарат метформін, який має протективну дію на кісткову тканину, є 

найбільш вигідним препаратом у даному аспекті [275, 300, 473, 512]. 

Були також встановлені й рівні взаємозв’язку хронічної обструктивної 

хвороби легень та ОП. За даними багатьох досліджень, частота ОП ураження 

при розвитку хронічної обструктивної хвороби легень є більшою (порівняно з 

популяційними даними) [340, 530] не тільки через застосування лікувальних 

заходів, а й з-за патогенетичні особливості захворювання. Було встановлено, 

що у чоловіків із зазначеною хворобою легень частота переломів хребців 

фіксувалася в 2,6 рази частіше, а шийки стегна – в 1,4 рази, порівняно з 
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чоловіками того ж віку без хронічної обструктивної легеневої хвороби [337]. 

При цьому, смертність протягом першого року у хворих із хронічним 

обструктивним легеневим захворюванням після перелому шийки стегна 

збільшувалася у 3–5 разів порівняно з хворими того ж віку і стадії 

захворювання без наявних переломів [136, 339]. 

Ще один із факторів ризику розвитку ОП є дефіцит естрогенів, який 

виступає у якості одного з основних механізмів патогенезу 

постменопаузального ОП. На тканинному рівні естрогени гальмують як 

кісткову резорбцію так і кісткоутворення, а на органному – підтримують 

баланс кісткового ремоделювання і забезпечують підтримку МЩКТ. Також, 

відомо, що естрогени впливають на процеси проліферації та 

диференціювання остеобластів і остеокластів та формують позитивний 

баланс кісткового ремоделювання. В літературі відзначається, що перевагами 

терапії естрогенами є запобігання втрат кісткової маси (і навіть деяке її 

збільшення) зі зниженням частоти переломів кістки [47, 228]. 

Слід вказати, що до ризику виникнення переломів та збільшення 

частоти їх зустрічаємості може призвести і поєднання серцево-судинних 

захворювань з низькою МЩКТ. На теперішній час накопичено багато 

наукових даних, що свідчать про незалежний від віку взаємозв’язок і можливі 

загальні механізми розвитку ОП і серцево-судинних захворювань [65, 151, 

526]. Лікування цих хвороб вимагає тривалого і регулярного прийому 

препаратів, тому, терапевтична ефективність багато в чому залежить і від 

комплаєнтності та схильності до терапії. Лікарські препарати, які мають 

властивості гарного впливу на обидва захворювання одночасно, сприяють і 

поліпшенню комплаєнса. Останнім часом з’являється все більше даних про 

вплив бета-адреноблокаторів, інгібіторів АПФ, статинів, тіазидних діуретиків 

на кістковий обмін і міцність кісткової тканини [226]. Відомі роботи, де 

переконливо доведено позитивний вплив бета-адреноблокаторів на кісткову 

масу [305, 533, 556]. У популяційному дослідженні жінок старше 50 років 

було оцінено зв’язок прийому бета-адреноблокаторів із МЩКТ і переломами, 
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у результаті чого автори підтвердили асоціації прийому бета-

адреноблокаторів з високою МЩК і низьким ризиком переломів [478]. 

Клінічним свідченням позитивного впливу бета-адреноблокаторів на 

кістковий обмін стало зниження частоти переломів на фоні терапії у ряді 

одномоментних і проспективних досліджень [341]. При цьому, слід вказати, 

що не дивлячись на переконливі докази впливу симпатичної нервової системи 

на кісткову масу і мікроархітектоніку кістки в експериментальних 

дослідженнях, поки що не вистачає клінічного досвіду для того, щоб зробити 

остаточні висновки про вплив бета-адреноблокаторів на МЩКТ [182]. 

На відміну ж від бета-адреноблокаторів (позитивний вплив яких на 

кісткову тканину вимагає додаткових досліджень), статини на теперішній час 

відносять до препаратів з доведеною позитивною дією [335, 495]. 

Підтверджено, що у пацієнтів, які приймали статини, частота переломів будь-

якої локалізації є нижчою порівняно з особами, які не використовують 

препарати даної групи [291]. 

Поряд зі статинами до препаратів з доведеним позитивним ефектом на 

кістку відносять також тіазидні діуретики. Відмічено, що у пацієнтів з АГ 

фіксуються зміни в обміні кальцію, найбільш частими з яких є: збільшення 

його екскреції з сечею та зниження рівня іонізованого кальцію у крові, що 

призводить до збільшення продукції паратиреоїдного гормону. Все це (у 

кінцевому результаті) позначається на кількості і якості кісткової тканини. 

Тіазидні діуретики, підвищуючи реабсорбцію кальцію нирковими 

канальцями, розривають це «порочне коло» та сприяють збереженню 

щільності кістки [484]. Так, проведені дослідження виявили більш високі 

показники МЩКТ у пацієнтів, які перебували на терапії препаратами цієї 

групи [494]. Також, здатність тіазидних діуретиків запобігати переломам 

продемонструвало й когортне дослідження з участю близько восьми тисяч 

пацієнтів старше 55 років, де лікування гідрохлортіазидом протягом одного 

року супроводжувалося статистично значущим зниженням ризику переломів 

стегна у порівнянні з особами, які не отримували ці препарати. Слід 
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зазначити, що через 4 міс після припинення терапії, ризик переломів 

повертався до рівнів, які відзначалися до початку лікування [511]. 

Окрім цього, в літературі існує значна кількість результатів проведених 

досліджень, які демонструють позитивний вплив на стан кісткової тканини й 

серцево-судинних препаратів інших груп: антагоністів кальцію, нітратів, 

серцевих глікозидів. Є дані про підвищення рівня кальцію крові у пацієнтів з 

АГ на тлі терапії антагоністом кальцію – верапамілом [280], зниження рівня 

кальцитоніну плазми при лікуванні ніфедипіном та нісолдипіном [565]. 

Дослідниками з Данії описано невелике, але достовірне зниження ризику 

будь-яких переломів при лікуванні антагоністами кальцію [497]. Інші автори, 

навпаки, не констатували будь-яких змін показників кальцій-фосфорного 

обміну і маркерів кісткового метаболізму при лікуванні препаратами даної 

групи [558]. Представляє інтерес і робота з вивчення дії на кістку серцевих 

глікозидів, де продемонстровано вірогідне, залежне від дози препарату 

зниження ризику будь-яких переломів (в тому числі й стегна) на тлі терапії 

дігоксином [496]. 

При цьому, механізми позитивного впливу на кістку вживання серцевих 

глікозидів до кінця не з’ясовані, але деякі автори їх пов’язують зі здатністю 

підвищувати рівень внутрішньоклітинного кальцію [510]. Слід зазначити, що 

всі проведені дослідження, які стосуються впливу антагоністів кальцію, 

нітратів та серцевих глікозидів на кістковий обмін, не були достатньо 

тривалими і проводилися на невеликих групах пацієнтів, що не дозволяє на 

сьогоднішній день в повній мірі зробити однозначний висновок щодо їх 

впливу на кісткову тканину. 

 

1.5 Застосування оперативних методів лікування постраждалих з 

переломами проксимального відділу стегнової кістки серед хворих 

похилого та старечого віку 

 

Як вже було визначено вище, лікування ППВСК серед ОПСВ є 
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визначної проблемою, складність якої полягає не лише у змінах кісткової 

тканини, але і в досить частій (практично стовідсотковій) наявності значного 

переліку супутньої коморбідної патології. Переломи даної локалізації через 

цілу низку причин вимагають особливого підходу до лікування, оскільки 

травма у літнього пацієнта – це комплексна терапевтична, хірургічна, 

психолого-психіатрична та медико-соціальна проблема [324, 334, 420]. 

Напрацювання тактики лікування хворих (особливо ОПСВ) із ППВСК 

відбувалося на протязі значного проміжку часу та здійснювалося у декілька 

етапів, відзначаючи певні тактико-методичні зміни. 

Раніше, основним методом лікування був консервативний, який полягав 

у застосуванні постійного скелетного витяжіння. Незважаючи на можливу 

консолідацію переломів при такому лікуванні, результати його не можна було 

вважати задовільними, так як, тривале знерухомлення пацієнта не 

створювало необхідних умов для репозиції та фіксації відламків, що є 

запорукою ефективної консолідації перелому. Тому, результати такого 

лікування не можна було вважати задовільними. Консервативне лікування 

таких хворих було пов’язане з тривалим вимушеним ліжковим режимом, що 

призводило до летальних наслідків у 25,00–40,00 % випадків [148, 272]. 

Смертність протягом першого року життя у даної групи пацієнтів сягала 

60,00–80,00 % [10, 43]. За деякими даними [101], при консервативному 

лікуванні протягом одного року після травми помирало 30,00–50,00 % 

хворих; а 40,00 % з них – ставали інвалідами та лише близько 10,00 % 

повністю відновлювалися. Трирічна виживаємість пацієнтів літнього віку при 

цьому не перевищувала 49,00 % [262]. Багато пацієнтів, якщо і переносили 

тривале скелетне витяжіння, під час тривалого ліжкового режиму фізично 

значно слабшали, відзначали розвиток вираженої м’язової гіпотрофії та 

контрактури суглобів, що у багатьох випадках призводило (у подальшому) до 

малорухливості та повного знерухомлення таких хворих [113, 124]. Також, 

згідно з іншими дослідженнями, відзначалося, що на активність 

репаративного процесу безпосередньо значно впливав і психологічний стан 
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хворого та наявність будь-яких когнітивних розладів (КР) та/або когнітивних 

порушень (КП) [258]. 

Провівши ретельні аналізи результатів консервативного лікування 

ППВСК у пацієнтів старше 60 років, вчені одностайно прийшли до висновку, 

що даний метод лікування може бути ефективним лише у віці до 60 років у 

випадку відмови від операції остеосинтезу [73]. 

 

1.5.1 Внутрішній остеосинтез як метод вибору хірургічного лікування 

постраждалих похилого та старечого віку з переломами проксимального 

відділу стегнової кістки 

 

З огляду на вищевказане, єдиною ефективною тактикою лікування 

хворих (особливо ОПСВ) із ППВСК було визначено оперативне втручання 

[125, 216, 266]. Чимала світова практика підтвердила значно більшу 

ефективність оперативного методу лікування ППВСК (особливо серед 

ОПСВ). Відзначається, що хірургічне втручання при даній патології показано 

більш ніж у 80,00 % випадків [320, 559]. При цьому в тих чи інших випадках 

віддається перевага різним видам остеосинтезу [269] та первинному 

ендопротезування кульшового суглобу [206, 234]. 

Згідно із сучасними вимогами, діагноз ушкодження стегнової кістки є 

абсолютним показанням до оперативного лікування незалежно від віку та 

ваги пацієнтів [537]. Найважливішим завданням лікування – є збереження 

життя постраждалого, що досягається виконанням оперативного втручання у 

як можна найкоротші терміни. При цьому відзначається, що рання активізація 

хворих ОПСВ із переломами шийки стегна виключає розвиток ускладнень, 

які можуть стати причиною виникнення летального результату. Оперативне 

лікування дозволяє таким пацієнтам не тільки уникнути гіпостатичних 

ускладнень (які є неминучими при консервативному лікуванні), але і 

зменшити інтенсивність больового синдрому, а також (в цілому) поліпшити 

якість їх життя та повернути хворого до звичного для нього оточення з 
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досягненням вихідного рівня рухової та медико-соціальної активності [538, 

517]. Через ці можливості переважна більшість світових і вітчизняних 

травматологічних відділень використовує активну хірургічну тактику при 

лікуванні людей літнього віку [54, 140, 147, 191, 249]. 

При цьому відзначається, що сучасні заглибні конструкції дозволяють 

ефективно знімати навантаження з пошкодженого сегмента, починати ранні 

активні і пасивні рухи кінцівкою у найближчі дні після операції, а у ряді 

випадків і дозволяти раннє осьове навантаження на пошкоджену кінцівку, що 

є особливо важливим для літніх людей [122]. Завдяки мінімальному 

порушенню періостального кровопостачання у зоні перелому, надійній 

фіксації відламків, ранній функції пошкодженої кінцівки, застосування 

сучасних конструкцій забезпечує оптимальні умови для зрощення і 

профілактики гіподинамічних ускладнень [106]. 

Протягом останніх десяти років для лікування ППВСК стали широко 

застосовувати інтрамедулярний остеосинтез, так як цей метод забезпечує 

найбільш надійну біомеханічну фіксацію перелому. При цьому, багато авторів 

вказують на ряд істотних переваг даного методу: малоінвазивність, простоту 

оперативного втручання, допустимість використання у осіб з тяжкою 

супутньою патологією (особливо, у хворих ОПСВ), можливість зберегти і 

збільшити терміни активного функціонування власного кульшового суглобу 

[39, 83, 84]. Застосування методики забезпечує ранню реабілітацію з добрими 

анатомо-функціональними результатами у постраждалих [264]. 

Остеосинтез вертлюгових ППВСК із застосуванням динамічного 

стегнового гвинта (Dynamic Hip Screw, DHS) розцінюють як прогрес в області 

травматології. Ряд вітчизняних і зарубіжних авторів [120, 273, 344, 470] 

оцінили переваги методу DHS, а на думку інших дослідників, операціями 

вибору при вертлюгових ППВСК, незалежно від віку та стану пацієнта, є 

остеосинтез з використанням саме фіксатора DHS і проксимального 

стегнового цвяху (Proximal Femoral Nail, PFN) [84, 229, 377, 513]. 

У сучасній літературі активно обговорюється застосування 
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інтрамедулярних конструкцій при навколосуглобових ППВСК. Визначається, 

що використання цефалокондилярних PFN при лікуванні постраждалих з 

ППВСК дозволяє значно знизити інтраопераційну крововтрату і ризик 

розвитку гіподинамічних ускладнень, застосовувати раннє навантаження на 

кінцівку і проводити медико-соціальну реабілітацію у найближчі терміни після 

лікування. При цьому відзначається, що кількість ускладнень залежить від 

дотримання технології установки фіксатора і професійного досвіду хірурга 

[462]. При лікуванні ж міжвертлюгових переломів доцільно використовувати 

опорні пластини у поєднанні з PFN достатньої довжини [277]. 

В. К. Піонтковський та співав. [190] стверджують, що застосовування 

блокувальних інтрамедулярних фіксаторів при вертлюгових ППВСК у ОПСВ 

з вираженим ОП можна вважати практично єдиним надійним методом 

фіксації перелому, який дозволяє досягти зрощення в оптимальний строк, має 

значно менший ризик розвитку ускладнень, оскільки є менш травматичним. 

Дослідження, проведені рядом інших авторів [270] з оцінки жорсткості 

фіксації фрагментів, а також аналізу віддалених результатів при хірургічному 

лікуванні ППВСК конструкціями DHS і динамічним виростковим гвинтом 

(Dynamic Condylar Screw, DCS), показали досить високий відсоток гарних 

результатів при застосуванні цих конструкцій. Використання даних 

фіксаторів дозволяє активізувати хворих вже на другу добу після операції, а 

стабільний остеосинтез вертлюгових переломів стегна системою DHS значно 

знижує інтенсивність больового синдрому в ушкодженому сегменті. 

Деякі автори [69, 116] вважають, що використання конструкції DHS при 

лікуванні хворих з внутрішньо суглобовими ППВСК показано тільки особам 

молодого віку (які не мають виражених порушень щільності і структури 

головки стегнової кістки), а при вираженому ОП для гвинтової фіксації в 

голівці стегна доцільно використовувати кістковий цемент [107]. Інші вчені 

відзначають досить позитивні ефекти остеосинтезу вертлюгових переломів з 

використанням конструкції PFN [55, 220, 506]. 

Між тим, існують і численні розбіжності при порівнянні результатів 



 99 

застосування конструкцій DHS і PFN. На думку деяких дослідників [489, 

547], у випадках застосування цих методик остеосинтезу немає суттєвої 

різниці у часі операції, об’ємі крововтрати і тривалості стаціонарного 

лікування хворих, але кількість інтра- та післяопераційних ускладнень після 

установки екстрамедулярних систем є нижчою. Н. Jones та співав. [406] при 

нестабільних переломах надають перевагу остеосинтезу екстрамедулярними 

системами, такими як DHS. 

Переважна ж більшість вчених надає перевагу застосуванню саме 

інтрамедулярному остеосинтезу, так, як він є біохімічно більш надійним 

способом. Таким чином, можна стверджувати, що інтрамедулярний 

остеосинтез є перспективним методом лікування ППВСК (особливо у 

ОПСВ), що відрізняється певними перевагами (малоінвазивність, 

біомеханічно обґрунтована висока стабільність фіксації пошкодженого 

сегмента, можливість динамізації конструкції у процесі консолідації), що 

забезпечує більш позитивні результати лікування. 

Принципам малої травматичності відповідає й застосування апаратів 

зовнішньої фіксації при лікуванні вертлюгових ППВСК [81]. Найчастіше 

застосовують комбіновані спице-стрижневі апарати зовнішньої фіксації [188, 

225, 350, 370], велику кількість різних компонувань яких пропонує сучасна 

світова медицина [175, 216]. За даними багатьох досліджень було 

встановлено, що апарат зовнішньої фіксації на основі стрижнів для фіксації 

фрагментів стегнової кістки дозволяє значно покращити результати лікування 

хворих ОПСВ, уникаючи біомеханічно необґрунтованих і технічно складних 

та громіздких металоконструкцій [52, 160]. 

Зазначається, що лікування переломів апаратним остеосинтезом має 

широкі можливості репозиції та стабілізації уламків і відзначає досить 

бережливе ставлення до м’яких тканин. Противники цього методу вказують, 

що даний спосіб лікування (у переважній більшості) застосовується до хворих 

молодого і середнього віку й є проблематичним для використання у пацієнтів з 

вираженим ОП, а також у осіб старшої вікової групи [179, 480]. До недоліків 
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фіксації кісткових відламків апаратами зовнішньої фіксації при ППВСК 

належать, також: прорізування та нагноєння м’яких тканин навколо фіксаторів, 

розвиток навколоспицьового остеомієліту та невритів, сповільнена 

консолідація, трудомісткість остеосинтезу, незручності для пацієнта й 

обслуговуючого медичного персоналу. При використанні спицьового апарату 

зовнішньої фіксації частота специфічних ускладнень може досягати 12,00–

60,00 % [169]. Внаслідок цього, останнім часом відзначається суттєве 

зменшення частки черезкісткового остеосинтезу апаратами зовнішньої 

фіксації до 9,00 %, тоді як у попередні десятиліття застосування цієї методики 

(за даними різних авторів) сягало 20,00–30,00 % [276]. 

З огляду на вищевказане, останніми роками лікування ППВСК методом 

черезкісткового остеосинтезу використовується (в основному) при відкритих 

й осколкових переломах і ревізійному остеосинтезі, а також при високому 

ризику розвитку інфекційних ускладнень у зоні перелому (обумовлено 

трудомісткістю даного методу, найменшою міцністю фіксації і порівняно 

високим відсотком розвитку неспецифічних ускладнень). 

Сучасний накістковий остеосинтез представлено цілою низкою 

типорозмірних пластин: підтримуючих і нейтралізуючих; компресійних; 

реконструктивних; а також із кутовою стабільністю. Останні здійснюють 

профілактику вторинного зміщення відламків за рахунок блокування гвинтів 

у пластині, що виявляється особливо важливим при наявності ОП і 

нестабільному характері перелому [223]. 

У літературі є багато інформації стосовно пристроїв для накісткового 

остеосинтезу, а саме гвинтів і пластин. Охарактеризовано залежність функції 

імплантатів від способу їх застосування, надано характеристику різних 

гвинтів і пластин, зазначено відмінності між їх дизайном та функціями [215]. 

Практично накісткові пластини застосовуються у будь-якій клінічній ситуації, 

де необхідно з’єднати два і більше кісткових фрагменти з урахуванням того, 

що ризик, який пов’язаний з відкритою репозицією, повністю є виправданим. 

Особливо ефективним є накістковий остеосинтез при косих, великоуламкових 
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і гвинтоподібних переломах [40], коли внутрішньокістковий остеосинтез не 

забезпечує (як правило) стабільного положення відламків. 

Остеосинтез з використанням накісткових пластин має цілу низку переваг, 

серед яких основне місце посідають стабільність до ротації та кутових і 

лінійних зміщень кісткових відламків [5, 115, 119]. Однак, в умовах локального 

ОП, порушується стабільне положення фіксуючих та стягуючих гвинтів [145]. 

Блоковані пластини, розвантажуючи місце перелому, не вимикають кістковий 

сегмент від рівномірного осьового навантаження, і тим самим, виключають 

появу зон концентрації напруги у системі імплантат-кістка [105]. 

Слід вказати, що останнім часом почали з’являтися повідомлення щодо 

досить успішного застосування проксимальних стегнових LCP-пластин з 

технологією блокованих гвинтів у лікуванні ППВСК при ОП у літніх 

пацієнтів [106, 223, 428, 448]. ППВСК при фізіологічних навантаженнях 

схильний не тільки до здавлювання і згинання, але і до торсії [58]; тому, 

можливості LCP-пластин дозволяють високоефективно протидіяти 

зміщуючим силам на цьому рівні. 

Окрім цього, у літературі описано технологію виконання напруженого 

остеосинтезу вертлюгових переломів стегнової кістки з використанням 

проксимальної стегнової пластини [100, 106]. Було відзначено, що 

застосування цього методу дозволяє хворим виконувати активні рухи 

нижніми кінцівками і самостійно себе обслуговувати вже у ранньому 

післяопераційному періоді. 

 

1.5.2 Особливості застосування ендопротезування кульшового суглоба 

при лікуванні хворих похилого та старечого віку з переломами шийки 

стегнової кістки 

 

Останніми роками у вітчизняній та світовій літературі відзначається все 

більше зростаючий інтерес до ендопротезування кульшового суглоба при 

ППВСК. Зазначається, що вибір тієї чи іншої ендопротезної системи 
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проводиться за слідуючими основними критеріями: стан кульшової западини, 

травматичність оперативного втручання та економічна складова (при 

застосуванні більш дешевих однополярних ендопротезів) [244, 262]. 

Дослідниками визначено показання та протипоказання до виконання 

первинного ендопротезування кульшового суглоба у постраждалих з 

переломами шийки стегнової кістки [98, 135]. Протипоказаннями до 

ендопротезування при даній патології вважаються: сенільний психоз і 

старечий маразм, ішемічна хвороба серця зі стенокардією спокою та напруги, 

декомпенсований цукровий діабет, наявність вогнищ активного інфекційного 

процесу, виражені післяінсультні неврологічні розлади, хронічна венозна 

недостатність нижніх кінцівок [321, 451]. У той же час зазначається, що 

похилий вік пацієнта не розглядається ні як протипоказання до 

ендопротезування кульшового суглоба, ні як ключовий фактор, що визначає 

вибір моделі та способу фіксації ендопротеза [234, 531]. Лише для хворих 

старше 90 років вважається можливим виконання тільки однополюсного 

цементного ендопротезування кульшового суглоба [99, 491]. 

Слід вказати, що спочатку при ендопротезуванні кульшового суглоба 

постраждалим з переломами шийки стегнової кістки встановлювали 

однополюсні уніполярні імплантати типу Austin-Moore і Thompson [419]. 

Згодом фахівці відмовилися від широкого використання подібних конструкцій 

через несприятливі віддалені результати таких операцій [348]. Надалі було 

розроблено однополюсні біполярні цементні ендопротези, які знижували 

негативні властивості однополюсних ендопротезів [321] При цьому 

передбачалося, що імплантати такого дизайну дозволять знизити інтенсивність 

розвитку та прогресування дегенеративно-дистрофічних змін кульшової 

западини, а також забезпечать більшу амплітуду рухів оперованого суглоба. 

Однак, отримані дані порівняльних рандомізованих досліджень показали, що 

функціональні результати уні- та біполярного ендопротезування практично 

однакові [338, 342]. Відмінності між цими двома варіантами однополюсного 

ендопротезування було відзначено лише щодо частоти виконання ревізійних 
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втручань: у першому випадку протягом 7–10 років після операції було 

ревізовано 22,90–27,10 % імплантатів, у другому – 13,70–18,40 % [543]. 

При цьому, останніми десятиліттями відзначається відчутне збільшення 

частки операцій первинного тотального ендопротезування кульшового 

суглоба [267, 554]. Вважається, що виконання подібних втручань показано 

соціально-активним хворим без порушень когнітивних функцій (КФ), вік 

яких перевищує 60–70 років [260, 302, 414]. За даними різних авторів, 

тотальне ендопротезування при ППВСК серед ОПСВ у більшості випадків 

фіксує сприятливі результати. Відмічається, що при безцементній та 

цементній фіксації ендопротеза відмінний результат отримують у близько 

15,00–22,00 % випадків, у 50,00–65,00 % – добрий та у 15,00–19,00 % – 

задовільний і лише у 3,00–5,00 % – незадовільний [244]. 

Порівнюючи тотальне і однополюсне ендопротезування при переломах 

шийки стегна багато дослідників [60, 61, 177] прийшли до висновку, що 

тотальне ендопротезування є кращим методом лікування даної патології у 

похилому і старечому віці при відсутності проблем з боку серцево-судинної 

та дихальної систем, неврологічних розладів зі зниженням психічної та 

когнітивної діяльності. Однополюсне ендопротезування покращує 

результати оперативного лікування переломів шийки стегнової кістки, 

підвищує активність і якість життя літніх людей, хоча й на нетривалий 

термін – 2–3 роки. Можна сказати, що однополюсне ендопротезування 

кульшового суглоба на теперішній час вважається методом вибору для 

лікування постраждалих похилого та старечого віку з низькими 

функціональними запитами. 

 

1.6 Маркери ризику розвитку ускладнень оперативного лікування 

переломів проксимального відділу стегнової кістки 

 

Зазначається, що ризики розвитку ускладнень у пацієнтів із ППВСК 

значно знижують можливу частку отримання позитивних результатів їх 
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хірургічного лікування. Сучасні світові літературні джерела вказують, що до 

виникнення ускладнень можуть призвести як дефекти організації 

лікувального процесу (немотивована відмова лікарів від призначення 

комп’ютерної томографії (КТ) та/або магнітно-резонансної томографії (МРТ) 

при діагностиці патологічного стану; вибір невірної тактики на користь 

консервативного лікування; низька оснащеність клініки сучасними 

металофіксаторами, алотрансплантатами та біокомпозитними матеріалами; 

відсутність можливості для пацієнтів отримати повноцінну реабілітаційну 

терапію та порушення режиму навантажень на амбулаторному етапі), так і 

технічні помилки, допущені у процесі хірургічного втручання (використання 

травматичного серединного доступу, неадекватний вибір накісткових 

фіксаторів, не відновлення імпресійного кісткового дефекту, тощо) [144]. 

Слід вказати, що заглибні конструкції, які використовують у сучасній 

медицині, дозволяють ефективно знімати навантаження з пошкодженого 

сегмента та розпочати ранні активні рухи хворого у найближчі години після 

операції, що є особливо важливим для літніх та похилих людей. Зазначається, 

що застосування сучасних конструкцій остеосинтезу забезпечує оптимальні 

умови для зрощення і профілактики гіподинамічних ускладнень [107]. 

Також відзначається, що при виконанні остеосинтезу проксимального 

відділу стегна інтраопераційно можуть виникати значні технічні труднощі, 

пов’язані з анатомічними особливостями переломів і відсутністю сучасного 

обладнання у міських лікарнях. В літературі було проведено аналіз помилок, 

допущених при виконанні остеосинтезу і констатовано, що переважна їх 

більшість (69,00 %) була допущена при накістковому остеосинтезі, а 

31,00 % – при інтрамедулярному [268]. При цьому зазначається, що 

виникаючі післяопераційні ускладнення можуть бути пов’язані як із 

особливостями кісткової тканини в області перелому, так і зі способом життя 

хворих у побутових умовах, що обов’язково необхідно враховувати при 

призначенні реабілітаційних заходів і патронажному догляді [493]. 

Згідно з сучасної літературою, з освоєнням нових методик з’явилися й 
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повідомлення про появу різноманітних ускладнень, таких, як: міграція 

конструкції – 2,00–6,00 % [63, 64, 537], асептичний некроз голівки стегна – 

5,00 %, інфекції – 1,90 % [185] та летальність внаслідок тромбозу – 2,00–

6,00 % [187]. Також констатується, що досить часто розвивається й 

післяопераційна анемія середнього та тяжкого ступеня, яка є предиктором 

розвитку інфаркту міокарда [172]. 

Слід зазначити, що до теперішнього часу ще досить недостатньо 

вивчено причини незадовільних результатів хірургічного лікування. 

Припускається, що при травмі або при проведенні остеосинтезу різними 

конструкціями розвиваються некротичні та дистрофічні процеси, пов’язані з 

порушенням кровопостачання у кісткових уламках шийки і головки стегнової 

кістки. Цей факт наголошує (з одного боку) на необхідність подальшого 

вивчення кровопостачання ПВСК та (з іншого боку) розробки 

малотравматичних фіксаторів, які не пошкоджують внутрішньокісткову 

судинну мережу [42, 44]. 

Також відзначається й можливий розвиток запальних ускладнень при 

проведенні остеосинтезу, який пов’язаний з використанням різних металів 

для фіксації відламків, так як, перебуваючи у кістковій тканині, навіть 

найбільш інертні у біологічному відношенні метали та їх сплави не є 

ідеальними імплантатами. Відзначається, що використання нових сплавів і 

металоконструкцій у сучасній травматології, які є в своїй основі 

гальванічними парами, потребують детальних досліджень електрофізичних 

процесів, що протікають як у самій металоконструкції, так і у кістковій 

тканині. Відомо, що вони піддаються корозії і викликають явища гальванізму 

і гальванозу, які негативно впливають на процеси репаративної регенерації, 

сприяють розвитку гнійно-запальних ускладнень і появі больових реакцій, 

що у ряді випадків є причиною негативних наслідків при різних оперативних 

втручаннях [217, 325, 343]. З метою дослідження ефективної остеоінтеграції 

імплантату і пошуку шляхів подальшого удосконалення покриттів на 

поверхні ендопротезів в експериментальних дослідженнях з вивчення 
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електрохімічних характеристик біметалевих імплантатів у біологічних 

середовищах застосовують метод потенціометрії [218, 238, 242]. Але, в 

сучасній вітчизняній медицині (зокрема в травматології) цей метод на 

сьогодні використовується досить недостатньо. 

Окрім вищезазначеного, для покращення результатів лікування хворих 

із ППВСК останнім часом було запропоновано застосування 

остеоіндукованих препаратів (зокрема гідроксиапатиту), що дозволило 

оптимізувати остеогенез в області перелому шийки стегнової кістки і знизити 

кількість незадовільних результатів лікування у хворих із зазначеною 

травмою з 29,20 % до 8,00 % [233]. 

Слід вказати (за даними світової сучасної літератури), що найбільш 

загрозливим ускладненням ППВСК є тромбоемболія, яка може 

спостерігатися як у групі хворих, які лікувалися консервативно, так і у 

прооперованих пацієнтів. Так, тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА), 

причиною якої є тромбоз магістральних вен нижніх кінцівок і таза, являє 

собою одне з найбільш частих ускладнень у пацієнтів, які перенесли різні 

хірургічні втручання. Венозний тромбоз може виникати внаслідок цілого 

ряду причин: стазу крові у венах нижніх кінцівок, підвищеної здатності крові 

до тромбоутворення (тромбофілії), пригнічення фібринолітичної активності 

крові. Провокуючу роль при цьому відіграють хірургічні маніпуляції в 

області великих венозних магістралей (операції на кульшовому суглобі, 

органах малого тазу, тощо) й інші фонові види патології та стани, що 

призводять до тромбозу вен (злоякісні пухлини, ожиріння, цукровий діабет, 

серцева недостатність, тощо). Окрім цього, значного впливу на ризик 

розвитку ТЕЛА надає й тривала іммобілізація як у до-, так і у 

післяопераційному періоді через суттєве погіршення показників венозної 

гемодинаміки. Відзначається, що явища гострого венозного тромбозу 

розвиваються приблизно у 70,00–80,00 % пацієнтів після травматологічних та 

ортопедичних втручань, проте, часто протікають безсимптомно і можуть 

проявлятися «раптовою» ТЕЛА [232]. 
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Також, численними дослідженнями було проведено вивчення впливу 

віку, термінів і об’ємів оперативного втручання на частоту ризику розвитку та 

тяжкість тромбоемболічних ускладнень у постраждалих із ППВСК. 

Дослідники прийшли до висновку, що консервативна тактика лікування у 

пацієнтів із ППВСК у 27,30 % випадків призводить до летального результату, 

причому, кожен третій оперований помирає від ТЕЛА. Відзначається, що при 

виконанні тотального ендопротезування та проведенні більш травматичної та 

тривалої операції таким хворим кількість виникаючих тромбоемболічних 

ускладнень є нижчою, ніж при інших втручаннях; а вік пацієнтів (у більшій 

мірі) впливає не на частоту розвитку венозних тромбозів, а на тяжкість і 

характер перебігу тромбозу глибоких вен (зокрема, на поширеність і 

ембологенність) [68]. 

В сучасних літературних джерелах наведено схему профілактики 

тромбоемболії, яка дозволяє запобігти ризику її розвитку як у групі хворих, 

що лікувалися оперативним методом, так і при консервативному лікуванні 

ППВСК [108]. Вказується, що профілактичні заходи ТЕЛА обов’язково 

повинні включати як фармакологічну, так і механічну профілактику [250, 

251], що підтверджується цілим рядом досліджень, в яких надаються різні 

підходи до профілактики венозних тромбоемболічних ускладнень та 

проводяться порівняння ефективності запропонованих методик [250]. 

Також, у літературі виділяють післяопераційні ускладнення з приводу 

ендопротезування ППВСК. До них відносять ускладнення гнійно-запального 

характеру, нестабільність компонентів ендопротезу, вивихи головки 

ендопротезу, перипротезні переломи, невропатії та тромбоемболічні 

ускладнення [72, 227]. 

Згідно з науковими джерелами, на даний момент часу було 

проаналізовано причини та розроблено способи хірургічної профілактики 

інтраопераційних і ранніх післяопераційних ускладнень ендопротезування 

кульшового суглоба (вивихів ендопротезу і перипротезних переломів), 

застосування яких дозволило значно знизити ризики подібних ускладнень до 
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можливого мінімуму [9]. 

Серед ускладнень післяопераційного періоду при ендопротезуванні 

кульшового суглоба також виділяють й інфекції в області хірургічного 

втручання, які (згідно з літературними даними) фіксуються у 2,30–4,30 % 

випадків [38]. У 30,00 % – вони призводять до тяжких наслідків – видалення 

протезу, розвитку хронічного постімплантаційного остеомієліту, утворення 

дефектів кісток, які входять до кульшового суглоба [206, 468]. 

На сьогодні вже представлено значний напрацьований досвід розробки 

єдиних підходів до діагностики інфекцій в області хірургічного втручання та 

показано, що використання стандартизованих підходів до виявлення і 

реєстрації даних ускладнень дозволяє активно об’єктивізувати оцінку їх 

частоти [207]. Впровадження ж програми профілактики інфекційних 

ускладнень (включає поєднання системної профілактики антибіотиками і 

дотримання ортопедичного режиму) дозволяє значно знизити кількість 

інфекційних ускладнень [11]. 

Слід вказати, що питання профілактики ризику розвитку раньової 

інфекції на сучасному етапі ефективно вирішуються шляхом застосування 

адекватної антибіотикопрофілактики [397]. Правильність вибору методу цієї 

профілактики та ретельне дотримання методів асептики й антисептики 

дозволяють достовірно значно знизити частоту місцевих інфекцій у такій 

складній категорії пацієнтів, як ОПСВ [148, 355, 411, 481]. При цьому 

підкреслюється важливість вибору антибактеріального препарату, при якому 

необхідно враховувати не тільки формальні критерії чутливості до них 

збудників, але й фармакокінетичні та фармакодинамічні показники й 

механізми їх дії [53, 189]. 

Слід вказати, що вище нами було розглянуто ризики розвитку лише 

основних, найбільш зустрічаємих ускладнень, пов’язаних із лікуванням 

ППВСК. Незважаючи на значні досягнення в хірургічній та травматологічній 

областях медицини, у випадках, пов’язаних з хірургічним лікуванням хворих 

із ППВСК (особливо ОПСВ), відсоток ускладнень та незадовільних 
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результатів їх лікування й на сьогодні ще залишається значно високим. Це 

цілковито визначає доцільність більш поглибленого вивчення помилок, а 

також розробки методів їх усунення та профілактики при лікуванні пацієнтів 

із ППВСК (в особливості ОПСВ). 

 

1.7 Резюме 

 

На підставі вищевикладеного з урахуванням сучасних існуючих 

світових та вітчизняних літературних даних можна зазначити наступне: 

1. З’ясовано, що сучасна світова проблематика лікування переломів 

проксимального відділу стегнової кістки (особливо серед хворих старших 

вікових груп) ще й до сьогоднішнього часу залишається високо актуальною 

та визначною світовою медичною проблемою травматологічно-хірургічно 

спрямування. 

2. Встановлені значно високі рівні розповсюдженості та смертності й 

матеріальних витрат при проведенні медико-реабілітаційних заходів лікування 

переломів цієї локалізації. Відзначено, що при виборі методу лікування 

обов’язково необхідно враховувати як характер ушкодження, так і 

загальносоматичний статус хворого. Доведено, що наявність супутньої 

коморбідної патології значно підвищує ймовірність виникнення різноманітних 

післяопераційних ускладнень (інфаркт міокарда, тромбоемболічні 

ускладнення, загальні і місцеві інфекційні ускладнення, тощо). 

3. Констатовано, що незважаючи на велику кількість існуючих методів 

остеосинтезу, не завжди досягається стабільна і жорстка фіксація місця 

перелому, через що, використання інтрамедулярного остеосинтезу слід 

вважати перспективним методом лікування переломів проксимального 

відділу стегнової кістки (особливо серед осіб похилого та старечого віку) 

через його більшу біохімічну надійність, а однополюсне ендопротезування 

кульшового суглоба – методом вибору для лікування хворих старшого віку з 

низькими функціональними запитами. 

4. Визначено, що тотальне ендопротезування є кращим методом 

лікування переломів проксимального відділу стегна у хворих похилого та 
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старечого віку за умови відсутності коморбідної патології серцево-судинної, 

дихальної, та нервової систем. Констатовано, що однополюсне 

ендопротезування кульшового суглоба є методом вибору для лікування 

хворих похилого та старечого віку з низькими функціональними запитами. 

 

За матеріалами розділу опубліковано: 

[25] Бабалян, В. О., Гурбанова, Т. С., Черепов, Д. В., Хвисюк, О. М., & 

Кальченко, А. В. (2017). Медико-соціальні наслідки переломів 

проксимального відділу стегнової кістки в осіб похилого та старечого віку 

(огляд літератури). Ортопедия, травматология и протезирование, 2(607), 

130–134. http://dx.doi.org/10.15674/0030-598720172130-134 

[87] Гурбанова, Т. С., Бабалян, В. О., Черепов, Д. В., & Кальченко, А. В. 

(2017). Переломи шийки стегнової кістки в осіб старшого віку: епідеміологія 

та чинники ризику (огляд літератури). Ортопедия, травматология и 

протезирование, 3(608), 114–122. http://dx.doi.org/10.15674/0030-

598720173114-122 

[110] Кальченко, А. В., Бабалян, В. А., Гурбанова, Т. С., & Мазняков, С. 

М. (2016). Хірургічне лікування остеопоротичних переломів проксимального 

відділу стегнової кістки (огляд літератури). Ортопедия, травматология и 

протезирование, (2), 111–119.  http://dx.doi.org/10.15674/0030-598720162111-119 

[253] Хвисюк, А. Н., Сыкал, А. А., Бабалян, В. А., & Кальченко, А. В. 

(2015). Оценка риска перелома у пациентов с сахарным диабетом. 

Ортопедия, травматология и протезирование, (2), 35–41. 

https://doi.org/10.15674/0030-59872015235-41 

[255] Хвисюк, О. М., Черепов, Д. В., Бабалян, В. О., Мазніков, С. М., 

& Павлов, С. Б. (2012). Роль маркерів міжклітинної взаємодії в патогенезі 

остеопорозу. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною. 

участю «Остеопороз: від дитинства до старості» (13–14 березня, рр. 19). 

Харків. 

[287] Babalian, V., Kalchenko, A., Hurbanova, T., Khvysuk, A., Cherepov, D. 

& Valilshchikov, M. (2018). Comorbid Disease In Patient With Proximal Femur 

Fracture. Thesis of 19-th EFORT Congress (30 May–01 June). Barcelona. 



 111 

РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ 

 

2.1 Сучасна епідеміологічна ситуація щодо переломів проксимального 

відділу стегнової кістки серед мешканців м. Харкова та області 

 

Вивчення частоти ППВСК проведено в межах епідеміологічного 

дослідження населення м. Харкова та Харківської області за даними п’яти 

лікувальних закладів, серед яких було визначено: комунальне некомерційне 

підприємство (КНП) «Міська багатопрофільна лікарня № 18» Харківської 

міської ради (ХМР), КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25» 

ХМР, КНП Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня», КНП 

«Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. 

проф. О. І. Мещанінова» ХМР, Державної установи (ДУ) «Інститут патології 

хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Національної академії медичних 

наук (НАМН) України») упродовж 6 років – з 01.01.2011. по 31.12.2016. рр. 

Критерієм включення в проведене нами дослідження була наявність у 

пацієнтів хоча б одного перелому, який був локалізований на рівні ПВСК та 

відповідно до загальновизнаних кодів Міжнародної статистичної 

класифікації хвороб, травм і причин смерті 10-го перегляду (МКХ-10) 

відносився до переломів: шийки стегнової кістки – S72.0 за МКХ-10, 

черезвертлюгового перелому стегнової кістки – S72.1, надвертлюгового 

перелому стегнової кістки – S72.2 за МКХ-10. Джерелом інформації були 

журнали госпіталізації пацієнтів та відмов від госпіталізації 

травматологічних відділень лікувальних закладів м. Харкова. 

Було проаналізовано дані 3062 пацієнтів, яких було зареєстровано в 

лікувальних закладах травматологічного профілю з вертлюговими (1368; 

44,68% хворих) і переломами шийки стегна (1694; 55,32% осіб) ППВСК за 

2011–12016 рр. Серед них чоловіків було 1014 (33,12%) осіб, а жінок – 2048 

(66,88%). Розподіл пацієнтів у лікувальні заклади за роками надходження 

наведено в табл. 2.1. 
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Таблиця 2.1. 

Розподіл обстежених хворих із переломами на рівні ПВСК за 

лікувальними закладами м. Харкова (абс., %) 

№ 

з/п 
Рік 

Лікувальний заклад 
Усього 

1 2 3 4 5 

абс.ч.  % абс.ч.  % абс.ч.  % абс.ч.  % абс.ч.  % абс.ч.  % 

1 2011 86 16,67 44 19,82 42 10,69 285 17,08 20 7,64 477 15,58 

2 2012 97 18,80 56 25,23 64 16,29 277 16,60 31 11,83 525 17,14 

3 2013 47 9,11 65 29,28 74 18,83 297 17,79 61 23,28 544 17,77 

4 2014 74 14,34 54 24,32 75 19,08 276 16,54 52 19,85 531 17,34 

5 2015 103 19,96 3 1,35 68 17,30 279 16,71 67 25,57 520 16,98 

6 2016 109 21,12 - 0,00 70 17,81 255 15,28 31 11,83 465 15,19 

Усього 516 16,85 222 7,25 393 12,83 1669 54,51 262 8,56 3062 100,0 

Примітки: 1 – «Міська багатопрофільна лікарня № 18»; 2 – «Міська 

клінічна багатопрофільна лікарня № 25»; 3 – «Обласна клінічна лікарня»; 

4 – «Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. 

проф. О. І. Мещанінова»; 5 – «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. 

М. І. Ситенка НАМН України». 

 

Обстежених було розподілено на п’ять вікових підгруп: до 40 років 

(122; 3,99% осіб), 41–50 років (132; 4,31%), 51–60 років (362; 11,82%), 61–70 

років (551; 17,99%), старші за 71 рік (1895; 61,89%) – рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1. Розподіл частоти ППВСК у вікових групах (%). 
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За отриманими нами даними було відмічено стрімке зростання 

кількості ППВСК у пацієнтів старших за 50 років. Якщо кількість хворих 

молодого віку (до 50 років) із переломами становила до 5,00 % (3,99 % і 

4,31 % – відповідно вікові групи до 40 та 41–50 років), то після 50 років вона 

зросла більше ніж удвічі (в 2,97 і 2,74 рази відповідно) – до 11,82 %, а після 

60 років – до 17,99 %. Але, основна частка пацієнтів (61,89 %) припадала на 

старшу вікову групу – 71 рік і старше. Аналогічні результати отримано й 

іншими вченими під час епідеміологічних досліджень в других регіонах 

України та світу: встановлено зростання частоти ППВСК із збільшенням 

вікових характеристик як серед жінок, так і у чоловіків [199]. 

Уточнюючий аналіз показав, що переломами шийки стегна вірогідно 

(р < 0,001) реєстрували частіше (1694; 55,32% особи) порівняно із 

вертлюговими (1368; 44,68% хворих) – табл. 2.2. 

Таблиця 2.2. 

Вікові характеристики розподілу ушкоджень стегнової кістки за 

локалізацією серед обстежених хворих із переломами на рівні ПВСК (абс., %) 

№ 

з/п 
Локалізація 

Вікова група, роки 
Усього 

до 40 41–50 51–60 61–70 > 71 

1 
Вертлюгові 

ППВСК 

абс.ч. 72 73 166 221 836 1368 

% 59,02 55,30 45,86 40,11 44,12 44,68 

2 
Шийкові 

ППВСК 

абс.ч. 50 59 196 330 1059 1694 

% 40,98 44,70 54,14 59,89 55,88 55,32 

3 Усього 
абс.ч. 122 132 362 551 1895 3062 

% 3,99 4,31 11,82 17,99 61,89 100,0 

4 
Статистична зна-

чущість різниці 

р = 0,0026 р = 0,0029 р < 0,001 р < 0,001 р < 0,001 р < 0,001 

χ2 = 7,133 

Примітки: статистична значущість різниці між хворими із 

вертлюговими та переломами шийки стегна. 

 

Слід вказати, що зі збільшенням віку ця різниця зростала, що 
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відповідає літературним даним щодо переважання вертлюгових ППВСК 

серед осіб віком до 50 років та значне збільшення й пріоритетність переломів 

шийки стегна з кожним наступним десятиріччям із переважанням серед 

жінок [368]. 

За механізмом травми у пацієнтів до 50 років переломи шийки стегна 

(зазвичай) були обумовлені високоенергетичними травмами (дорожньо-

транспортною пригодою, падінням з висоти, тощо) і траплялися в меншій 

кількості порівняно із вертлюговими. У старших вікових групах кількість 

таких ушкоджень збільшувалася й у віковій групі більш ніж 71 рік сягала вже 

55,88 % серед усіх ушкоджень досліджуваної патології; тоді, як на 

вертлюгові припадало 44,12 % випадків. Розподіл переломів за локалізацією 

та віковими групами виявився статистично близьким (р = 0,129). 

Результати аналізу розподілу травмування ПВСК серед чоловічого та 

жіночого контингенту наведено в табл. 2.3. 

Таблиця 2.3. 

Гендерні та вікові показники розподілу ППВСК серед обстежених 

хворих із переломами на рівні ПВСК (абс.ч., %) 

№ 

з/п 
Стать 

Вікова група, роки 
Усього 

до 40 41–50 51–60 61–70 > 71 

1 Чоловіки 
абс.ч. 91 94 196 230 403 1014 

% 74,59 71,21 54,14 41,74 21,27 33,12 

2 Жінки 
абс.ч. 31 38 166 321 1492 2048 

% 25,41 28,79 45,86 58,26 78,73 66,88 

3 Усього 
абс.ч. 122 132 362 551 1895 3062 

% 3,99 4,31 11,82 17,99 61,89 100,00 

4 
Статистична 

значущість різниці 

р = 0,011 р = 0,011 р < 0,001 р < 0,001 р < 0,001 р < 0,001 

χ2 = 531,783 

Примітки: статистична значущість різниці між чоловіками та жінками 

із ППВСК. 
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Так, вірогідно (р < 0,001) було встановлено, що значно частіше в 

лікувальні заклади травматологічного профілю з приводу ППВСК в цілому 

зверталися жінки (2048; 66,88 % осіб) порівняно із чоловіками (1014; 33,12 % 

хворих), а при збільшенні вікових характеристик особи жіночої статі 

зверталися з приводу таких переломів значно частіше й у віковій групі понад 

70 років вірогідно (р < 0,001) переважали в 3,7 рази порівняно з чоловіками 

(відповідно 78,73 % і 21,27 %). Отримані дані співпадають із наведеними в 

роботі В. В. Поворознюка та співав. [199] висновками, які зазначили, що у 

жінок м. Вінниця та м. Ужгород показник переваги хворих із переломами на 

рівні ПВСК жіночої статі підвищувався із збільшенням вікових 

характеристик і у 80–85 років був значно більшим порівняно з чоловіками. 

Схожі дані отримані й у Білоруській популяції – частота ППВСК у жінок 

старших за 70 років виявилася значно вищою порівняно з чоловіками [492]. 

Окрім вищевказаного, нами було оцінено наявність супутньої патології 

у обстежених. Для спрощення обробки отриманої інформації коморбідні 

стани було згруповано за нозологічними категоріями та наведено в табл. 2.4. 

за зменшенням частоти їх зустрічаємості. В цілому констатовано, що усі 

хворі із ППВСК мала наявну ту чи іншу супутню патологію (100,00 %). 

Усього зафіксовано 3062 нозологічних одиниці супутньої патології. З огляду 

на те, що ППВСК мають більшістю ОПСВ, а захворювання серцево-судинної 

системи є вік-асоційованою патологією, то її захворювання відмічено у 

94,87 % хворих; серед яких частіш за все констатували ішемічну хворобу 

серця (93,01 %), гіпертонічну хворобу (переважно II ступеню) – 88,99 %, 

також відмічалися інсульти та інфаркти (1,44 % і 1,14 % відповідно). Інші 

коморбідні захворювання фіксувалися значно рідше. Так, у 27,20 % пацієнтів 

відзначено наявність неврологічних розладів (гостра та хронічна мозкова 

недостатність, вестибулоатоксичний синдром, наслідки інсультів, 

дисциркуляторна енцефалопатія, хвороба Паркінсона та Альцгеймера тощо), 

у 11,63 % – цукровий діабет (переважно II типу), у 11,56 % – хвороби 

шлунково-кишкового тракту (ШКТ) (гастрити, дуоденіти, виразки шлунка та 
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12-палої кишки й інш.), у 11,30 % – патологія дихальної системи і легенів 

(хронічні обструктивні захворювання легень, бронхоспазми, пневмонії, 

дихальна недостатність та інш.) і у 10,94 % – хвороби сечостатевої системи 

(хвороби нирок, пієлонефрити, цистити, мочекам’яна хвороба та інш.). 

Таблиця 2.4 

Нозологічні групи супутньої патології серед обстежених хворих із 

переломами на рівні ПВСК (абс. ч., %) 

№ 

з/п 
Нозологічні групи 

Кількість 

спостережень 

абс.ч. % 

1 

Патологія серцево-судинної системи: 

   -ішемічна хвороба серця; 

   -гіпертонічна хвороба; 

   -інсульт; 

   -інфаркт. 

2905 

2848 

2725 

44 

35 

94,87 

93,01 

88,99 

1,44 

1,14 

2 Неврологічні захворювання 833 27,20 

3 Цукровий діабет та ендокринологічна патологія 356 11,63 

4 Захворювання ШКТ 354 11,56 

5 Захворювання дихальної системи 346 11,30 

6 Захворювання сечостатевої системи 335 10,94 

7 Анемія 199 6,50 

8 Психічні розлади 138 4,51 

9 Захворювання шкіри та підшкірної клітковини 14 0,46 

10 Онкологічні захворювання 13 0,42 

11 Захворювання опорно-рухового апарату 11 0,36 

12 Захворювання очей 3 0,10 

13 Усього супутніх захворювань 11159 364,44 

14 Усього хворих із супутньою патологією 3062 100,00 

15 Усього обстежених 3062 100,00 

 



 117 

При цьому встановлено, що в значно меншій кількості серед 

обстежених ОПСВ відмічали анемії (6,50%) різного ґенезу та психічні 

розлади – 4,51 % (депресивні та панічні розлади і атаки, зловживання 

алкоголем, емоційні розлади тощо). Інша патологія зустрічалася менш ніж в 

1,00 % випадків – табл. 2.4.Констатовано, що визначені коморбідні 

порушення серед обстежених із такими типами переломів є чинниками 

ризику збільшення падінь і (відповідно) частоти виникнення переломів. 

Супутні захворювання є перешкодою для раннього хірургічного втручання та 

обтяжливими чинниками післяопераційного періоду, що ускладнюють 

ефективне запровадження медико-реабілітаційних заходів і в більшості 

випадків постають причиною збільшення показників смертності після 

ППВСК в похилому віці [400]. Слід вказати, що 80 хворих надійшли у стані 

алкогольного сп’яніння різного ступеня тяжкості. 

Пацієнтам, яких було включено до нашого дослідження було 

проведено консервативне та оперативне лікування (табл. 2.5.), які 

потребували різного періоду знаходження у клініці. Було встановлено, що в 

цілому тривалість перебування в стаціонарі обстежених хворих становила в 

середньому 13,85 ± 0,29 днів. При цьому відзначалося, що більш тривалішого 

лікування цілком закономірно вимагало оперативне (18,58 ± 0,31 днів) 

порівняно із консервативним (10,63 ± 0,43 днів) – табл. 2.5. Слід відзначити, 

що за віковими характеристиками в більш молодому віці (до 40 років) частіш 

за все проводилося оперативне втручання (55,74 %) порівняно із 

консервативним (44,26 %), що є цілком закономірним, так, як в цьому віці ще 

не відзначається значної коморбідної обтяженості та зниження 

функціональних рівнів хворих. При цьому, з віком ці показники 

вирівнювалися і в 50-річному віці складали практично по 50,00 % 

(оперативне – 53,03 % і консервативне – 46,97 %); а в більш пізньому віці 

кількість консервативних втручань зменшувалася і у віці понад 70 років 

складала вже 46,10 % порівняно із оперативними – 53,90 %. Відзначалося 

переважання консервативного втручання серед жіночого контингенту 

(60,99 %) порівняно із чоловіками (56,61 %), що пояснюється скоріш за все 

кращим фізичним станом чоловічого контингенту – табл. 2.5. 
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Таблиця 2.5 

Розподіл обстежених хворих із ПВСК та шийки стегна за методиками 

лікування та показниками проведених ліжко-днів (абс. ч., %, M ± mp) 

№ 

з/п 

Л
ік

у
ва

н
н

я
 

Показники 

чоловіки жінки 

у
сь

о
го

 

л
іж

ко
-д

н
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Примітки: 1 – консервативне; 2 – оперативне; 3 – абс.ч.; 4 – %; 5 – M ± mp 

 

2.2 Дослідження генетичних маркерних особливостей засвоєння 

лактози у хворих із переломами проксимального відділу стегнової кістки 

 

Визначивши основні супутні захворювання, що зустрічаються у хворих 

із ППВСК ми зазначили, що перші шпальта займають хвороби ССС 

(94,87 %), неврологічні розлади (27,20 %) та захворювання ШКТ (11,56 %). 

Численні дослідження [386, 391, 400, 418, 422, 433, 447, 470, 529, 545] 

доводять, що серед порушень ШКТ, які надають значного впливу на розвиток 

багатьох хронічних захворювань є дефіцит лактози, що з високою 
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вірогідністю спроможна викликати в тому числі й виникнення порушення 

кальцієвого метаболізму, зміни МЩКТ і виникнення ОП [422, 433], що є 

предикторами виникнення переломів (особливо ППВСК). Тому, задля 

визначення генетичних маркерів, які пов’язують із непереносимістю лактози 

та порушеннями кальцієвого метаболізму і МЩКТ та розвитком ОП нами 

було проведено вивчення генетичних особливостей непереносимості лактози 

та її сприйняття у хворих із ППВСК. 

При дослідженні населення регіону під нашим спостереженням були 

733 особи віком від 14 до 79 років, які мешкають в м. Харкові та області та у 

яких було отримано та проаналізовано генеалогічну та медичну інформацію 

та дані щодо засвоєння молочної продукції. 

Досліджені хворі були госпіталізовані в травматологічне відділення 

КНП «Міська клінічної багатопрофільна лікарня № 17» ХМР з ППВСК та 

коксартрозом; середній їх вік склав 62,50 ± 14,72 рр. У хворих визначалася 

МЩКТ за допомогою ультразвукової денситометрії (аксіального 

вимірювання) [117]. Даний метод є інформативним та безпечним методом 

оцінки структурно-функціонального стану кісткової тканини на основі 

визначення МЩКТ. Застосовується для вимірювання вмісту кальцію в кістці. 

Денситометрія буває: кількісна ультразвукова; двуенергетична рентгенівська 

абсорбціометрія; кількісна МРТ; кількісна КТ. Нами було використано 

ультразвуковий денситометр Hitachi Aloka AOS100E. 

З усіх обстежених (733 особи) 38 хворим проведено генотипування за 

SNPs С13910CT (rs4988235) і А22018GA (rs182549) гену MCM6 виконано 

методом полімеразної ланцюгової реакції з дослідженням поліморфізму длін 

рестрикційних фрагментів ПЛР-ПДРФ [290], який передбачає значне 

збільшення експериментальним шляхом малих концентрацій бажаних 

фрагментів дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) в біологічному матеріалі. 

Метод використовується в біології та медицині для визначення поліморфізму 

генів, носійства патологічних алелей, клонування та виділення окремих генів 

та послідовностей тощо. Ще виконували перевірку розподілу частот алелей 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%97%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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та генотипів на відповідність закону Харді-Вайнберга. 

Визначення лактазної толерантності проводилося за допомогою 

дихального водневого тесту, перевагою якого є неінвазивність (не потрібна 

здача крові або іншого біоматеріалу) та швидкість (результат готовий відразу 

після виконання тесту). Тест проводили натщесерце. Спочатку за допомогою 

гастролайзеру замірювався вміст водню в повітрі, що видихається без 

навантаження лактозою. Для цього пацієнти спочатку затримували дихання 

на 15 секунд, а потім робили один глибокий видих в трубку. Потім проводили 

навантаження лактозою (пацієнт випивав розчин лактози) і робили повторні 

три вимірювання три з інтервалом в 15 хв. і три з інтервалом в 30 хв. 

Перед проведенням тесту хворі утримувалися від прийому їжі протягом 

14 год. (дозволялося пити тільки воду); за добу до тесту – від вживання 

молока, молочних продуктів, фруктових соків і газованих напоїв, а також 

цибулі, часнику, капусти, бобових, квашених та маринованих продуктів. 

Останній прийом їжі за день до тесту був легким. Хворим протягом 12 годин 

до проведення тесту заборонялося палити жувати жувальну гумку. В день 

проведення тесту заборонялося приймати вітаміни, антибіотики і проносні 

препарати. Тест не проводився, якщо протягом останнього місяця пацієнт 

вживав антибіотики або проводив колоноскопію чи ірігоскопію. 

 

2.3 Визначення імунологічних маркерів ремоделювання кісткової 

тканини серед хворих похилого та старечого віку із переломами 

проксимального відділу стегнової кістки 

 

Провідними науковцями визначається, що клінічний результат 

лікування ППВСК в більшості своїй пов’язаний з реакцією сполучної 

тканини не тільки тому, що виникає ушкодження кістки на тлі ОП ураження, 

а в першу чергу через залучення в розвиток патологічного процесу 

фізіологічної системи сполучної тканини, реакція якої (разом із реакціями 

інших органів і систем організму) є одним з важливих компонентів синдрому 
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системної запальної відповіді [188]. При цьому зазначається, що характер, 

глибину та тривалість запального процесу й імунної відповіді організму 

регулюють цитокіни. Зміна їх кількісного рівня є відображенням 

функціонування регуляторних систем організму та надає впливу на основні 

ланки патологічного процесу [330]. Фізіологічний процес загоєння перелому 

може розглядатися як форма регенерації тканини. Тому, для оцінки 

адаптаційних резервів і виокремлення інформативних прогностичних 

критеріїв важливого значення набувають молекулярні маркери – так звані 

показники цитокінового статусу. Тому, нами було проведено визначення 

імунологічних цитокінових маркерних особливостей кісткового метаболізму 

в процесі ремоделювання кістки, для чого було обстежено 74 хворих ОПСВ із 

ППВСК. Середній їх вік склав 77,62 ± 4,93 років; серед них нараховували 24 

чоловіки та 50 жінок. Усі пацієнти перебували на лікуванні та були 

прооперовані в умовах травматологічного відділення КНП «Міська клінічна 

багатопрофільна лікарня № 17» ХМР з 2008 по 2017 рр.. включно. 

Дослідження виконано відповідно до вимог Гельсінкської декларації [552]. 

У пацієнтів брали до уваги переломи типу А (відповідно до міжнародної 

класифікації ППВСК по АТ (позасуглобні, вертлюгові переломи). 

Діагностували переважно переломи 31А2 (навколосуглобові осколкові 

переломи вертлюжної зони) – 61,50 %; прості переломи вертлюжної зони 

(31А1) – в 5,80 % випадків, міжвертлюгові переломи (31А3) – у 23,10 %. На 

інші типи переломів доводилося приблизно 9,60 %. Всім хворим була виконана 

цементна біполярна геміартропластика з аугментацією, фіксацією спицями 

та/або серкляжем. Використовували біполярний ендопротез з нержавіючої 

сталі (Narang, bipolar hip prosthesis; TIPSAN, STAINLESS STEE), кістковий 

цемент фірми EVOCEM1 (40g) і спиці Кіршнера діаметром 1,2 мм з 

нержавіючої сталі. 

У дослідження увійшли хворі, виживаємість яких склала понад 18 міс. 

Результати лікування оцінювали через 12 міс після операції. Клінічна оцінка 

результатів проводилася з використанням оціночної шкали Harris для 
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тазостегнового суглоба (розроблена для оцінки результатів хірургічної 

операції на стегні і призначена для оцінки різних вад тазостегнових суглобів 

та методів лікування у дорослого населення). Harris розподіляється на три 

категорії оцінювання: перша – питання про біль та її вплив (відповідає 

пацієнт); друга і третя – оцінка тазостегнового суглобу пацієнта. HHS – це 

міра дисфункції, тому чим вище досягнутий бальний показник, тим кращий 

результат (максимально можливий – 100 балів). Результати інтерпретують 

таким чином: < 70 балів – поганий результат; 70–80 – нормальний, 80–90 – 

хороший та 90–100 балів – відмінний. Для цього застосовували опитувальник 

Harris Hip Score (HHS) [389]. Потім проводили сумарний підрахунок оцінки 

відповідей в балах і розраховували медіану. Залежно від кількості набраних 

балів усі хворі були розділені на 2 групи: I група – 37 пацієнтів з кількістю 

балів вище значення медіани (результати лікування краще) та II група – 37 

осіб із кількістю балів нижче значення медіани (результати лікування гірше). 

Була залучена й КГ – 37 обстежених, репрезентативних за віком, статтю та 

наявності супутніх захворювань. 

Критерії включення і виключення були сформульовані таким чином, 

щоб вибірка найбільшою мірою відповідала генеральній сукупності ОПСВ із 

ППВСК. Тому, пацієнти включалися в дослідження незалежно від виду 

супутньої патології. Критеріями виключення були: наявність інфекційних 

післяопераційних ускладнень протягом 1 міс після операції, супутня інфекція 

в анамнезі (пневмонія, інфекції сечових шляхів, тощо), тривале лікування 

стероїдами й оперативна процедура протягом 3 міс до надходження. 

У сироватці крові методом твердофазного імуноферментного аналізу 

визначали вміст цитокінів: ліганд рецептора-активатора ядерного фактору 

каппа-B (receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand) (RANKL) 

(Biomedica, Австрія), остеопротегеріна (OPG) (Bioscience, Австрія), 

трансформуючого фактора росту-β1 (transforming growth factor-β1) (TGF-β1) 

(DRG, Німеччина), інтерлейкіна-6 (IL-6) (Вектор-Бест, Росія). Розраховували 

співвідношення OPG/RANKL. Дослідження проводили на 1-му, 2-му та 3-му 
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тижні після проведення оперативного втручання. 

Також, ми виконали визначення динаміки цитокінових рівнів у 

відповідь на травму і оперативне втручання, які надають впливу на процеси 

ремоделювання кістки (RANKL, OPG, TGF-β1, IL-6, співвідношення 

OPG/RANKL) за допомогою лінійної регресії. 

 

2.4 Виявлення в експерименті особливостей репарації кісткової 

тканини при інтрамедулярному остеосинтезі після переломів 

проксимального відділу стегна на тлі артеріальної гіпертензії та її корекції 

 

З огляду на визначені значні поширення захворювань ССС (94,87 %) 

серед ОПСВ із ППВСК, серед якої перше місце займала гіпертонічна хвороба 

(88,99 %) нами експериментально було проведено встановлення залежності 

ефективності репарації кісткової тканини від корекції існуючої АГ. 

Дослідження проводилося на базі Центральної науково-дослідної лабораторії 

Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО). Було 

використано модельний об’єкт – щур сірий лінії Spontaneous lyhypertensive rat 

(SHR). Середня маса тварини склала (210,03 ± 30,12 г) у віці 9 міс. Було 

сформовано три групи щурів по 10 особин у кожній. Перша група (SHR1) 

представляла собою модель щурів із генетично детермінованою АГ. У SHR1 

виконувалася корекція АГ у вигляді монотерапії еналаприлом по 5 мл/кг. 

Щурам лінії SHR другої групи (SHR2) монотерапія не проводилася. Третя 

група (КГ, SHR2), складалася з нормотензивних тварин лінії SHR. Реєстрація 

показників артеріального тиску (АТ), частоти серцевих скорочень (ЧСС), 

систолічного артеріального тиску (САТ) і діастолічного артеріального тиску 

(ДАТ) тварин проводилася неінвазивним методом на хвості перед виконанням 

оперативного втручання і в післяопераційному періоді за допомогою системи 

вимірювання АТ у дрібних тварин LE 5001 PRESSUREMETER (Spain, Panlab 

S.L.U). 

Відповідно до «Загальних принципів експериментів на тваринах» 
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(Страсбург, 1986; Київ, 2001 р.) [6, 332, 333] всім тваринам під загальною 

анестезією (мононаркоз золетілом з розрахунку 10 мг/кг маси тіла) без 

розрізу м’яких тканин за допомогою крампонів з натягнутими на ріжучі 

поверхні силіконовими трубками здійснювали механічний вплив на ПВСК 

перпендикулярно осі кістки до появи в ній перелому [209]. Для фіксації та 

стабілізації перелому здійснювали закритий мініінвазивний інтрамедулярний 

остеосинтез способом ретроградного введення спиці Кіршнера через 

колінний суглоб. Проводилася перевірка стабільності фіксації на відсутність 

кутової і ротаційної рухливості фрагментів кістки й на відсутність обмежень 

рухливості в колінному і тазостегновому суглобах. Наявність перелому та 

його заживлення встановлювалися морфологічно. У післяопераційному 

періоді першій групі щурів SHR шляхом зондового введення в шлунок 

давався розчин еналаприлу в дозуванні з розрахунку 5 мг/кг маси тіла щодня 

з моменту оперативного втручання. Упродовж післяопераційного періоду 

тваринам з періодичністю один раз на тиждень проводили вимірювання АТ. 

Тварини виводилися з експерименту через 28 діб після оперативного 

втручання. Після забою у тварин виокремлювалася стегнова кістка з 

відсепарованих м’яких тканин. При макроскопічному огляді препаратів 

стегнових кісток після видалення інтрамедулярної фіксації проводилася 

оцінка макроскопічної структури кісткової тканини і кутової рухливості в 

зоні змодельованого перелому. Також виконувалася резекція ділянки кістки 

на рівні змодельованого перелому; отримані зразки передавалися на 

гістологічне дослідження, де їх фіксували в 10,00 % нейтральному формаліні, 

піддавали декальцинації в 5,00 % розчині азотної кислоти та проводили через 

спирти зростаючої фракції (50°, 70° спирти і двічі – 96°), спирт з 

хлороформом, хлороформ та укладали в парафін. Виготовлені зрізи 

товщиною 7–10 мкм фарбували гематоксиліном і еозином за Ван-Гізоном, 

проводили аналіз в полі зору мікроскопа «PrimoStar» (Zeiss). Фотографували 

препарати за допомогою цифрової камери Microocular. 

Встановлені експериментальні особливості репарації кісткової тканини 
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при інтрамедулярному остеосинтезі після ППВСК на тлі АГ та її корекції 

було підтверджено математично за допомогою лінійної регресії динаміки 

ЧСС, САТ і ДАТ. 

 

2.5 Дослідження результатів лікування хворих похилого та 

старечого віку з переломами проксимального відділу стегна та 

когнітивними й емоційними розладами 

 

Встановлені проведенням епідеміологічної оцінки ОПСВ із ППВСК 

серед мешканців м. Харкова та області високі рівні поширення неврологічної 

патології (27,20 %) та психічних розладів (4,51%), що можуть без відповідної 

корекції на фоні отриманої травми та визнання необхідності лікування 

поглиблюватися і обтяжуватися різноманітними психоневрологічними 

порушеннями, які надають значного утруднення як при проведенні самого 

лікування, так і при застосуванні необхідних медико-реабілітаційних заходів 

постали передумовами вивчення можливостей вирішення питань необхідної 

корекції когнітивних та емоційних розладів і порушень та профілактики 

виникнення і розвитку психопатологічної симптоматики у хворих ОПСВ при 

проведенні хірургічного лікування ППВСК. Було обстежено 24 пацієнти, що 

отримували лікування ППВСК і мали ті чи інші прояви КР та/або емоційні 

порушення (ЕП) тривожно-депресивного характеру. Наявність КР та/або 

емоційних розладів (ЕР) тривожно-депресивного спектру вивчалися на 

момент надходження до клініки, напередодні проведення хірургічного 

втручання та після нього. 

На момент надходження за допомогою Шкали оцінки стану КФ 

(коротка шкала оцінки психічного статусу (Mini Mental State Examination; 

MMSE)) виявляли наявні КР та ступінь порушення КФ. 

MMSE використовують при визначенні проблем в когнітивній сфері та 

підозрах на деменцію. Визначають ступені орієнтування в часі та місці, 

ступінь сприйняття, концентрацію уваги, пам’ять та мову. Підсумовується 

http://psplexus.com/testy/46-shkala-otsenki-sostoyaniya-kognitivnykh-funktsij-mmse.html
http://psplexus.com/testy/46-shkala-otsenki-sostoyaniya-kognitivnykh-funktsij-mmse.html
http://psplexus.com/testy/46-shkala-otsenki-sostoyaniya-kognitivnykh-funktsij-mmse.html
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загальний бал (максимально 30 балів (відповідає оптимальному стану КФ)). 

Чим нижче підсумковий бал, тим більш виражений когнітивний дефіцит. 

Результати інтерпретуються наступним чином: 28–30 балів – немає порушень 

КФ; 24–27 балів – переддементні КП; 20–23 бали – деменція легкого ступеня; 

11–19 балів – деменція помірного ступеня; 0–10 балів – важка деменція. 

Потім, за допомогою модифікованої ішемічної шкали Хачінського 

(Modified Hachinski Ischemic Scale; Hachinski et al.) вивчали етіологію 

наявних КП (судинного чи іншого ґенезу) та за допомогою батареї тестів для 

оцінки лобної дисфункції (Frontal Assessment Battery (FAB)) констатували 

ступінь порушення і можливі ділянки ураження головного мозку; а з 

використанням Шкали реактивної та особистісної тривожності Спілберга-

Ханіна встановлювали прояви рівнів тривожності (РівТ): реактивної 

тривожності (РТ) та особистісної тривожності (ОТ) і за допомогою Методики 

диференціальної діагностики депресивних станів Зунга (адаптація 

Т. І. Балашової) проводили діагностику наявних депресивних станів і станів, 

близьких до депресії з визначенням рівнів депресії (РД). 

Ішемічна шкала Хачінського визначає особливості початку, розвитку та 

перебігу симптоматики дементивних проявів, вимірюється в балах і визначає 

етіологію деменції. 4 і менше балів – найбільш вірогідною є атрофічна 

деменція; понад 7 балів – припускається судинна етіологія деменції; а 4–7 – 

не дозволяє однозначно визначити вірогідну причину деменції. 

Шкала FAB для виявлення деменції з переважним ураженням лобових 

часток (лобно-скронева деменція, хвороба Піка) або підкіркових утворень 

мозку. Визначають концептуалізацію, швидкість мови, динамічний праксис, 

просту та ускладнену реакцію вибору, дослідження хапальних рефлексів. 

Оцінка проводиться за кількістю набраних балів: 16–18 – нормальна лобова 

функція; 12–15 – помірна лобова дисфункція; 11 і менше –лобова деменція. 

Шкала ситуативної та особистісної тривожності Ч. Д. Спілберга та 

Ю. Л. Ханіна є надійним та інформативним способом самооцінки РівТ в 

даний період часу (РТ), та ОТ, як стійкої характеристики особистості. ОТ 
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визначає стійку схильність сприймати «напружені» ситуацій як загрозливі та 

реагувати на них станом тривоги (невротичного конфлікту, емоційними і 

невротичними зривами та психоматичними захворюваннями), а РТ 

характеризується напругою, занепокоєнням, нервозністю та може викликати 

порушення уваги та тонкої координації. Опитувальник складається з двох 

частин (40 стверджень), що оцінюють роздільно – РТ (пункти 1–20) і ОТ 

(пункти 21–40). Отримані показники РТ і ОТ розраховуються за формулами: 

   PT = ∑1 - ∑2 + 35 (2.1) 

де, ∑1 – сума закреслених цифр ОП за пунктами шкали 3, 4, 6, 7, 9, 12, 

13, 14, 17, 18;  

∑2 – сума інших закреслених цифр (пункти 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20). 

   ОТ = ∑1 - ∑2 + 35  (2.2) 

де, ∑1 – сума закреслених цифр пунктів ОП 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 

34, 35, 37, 38, 40; 

∑2 – сума інших цифр за пунктами 21, 26, 27, 30, 33, 36, 39. 

Результати оцінюються так: до 30 балів – низька тривожність; 31–45 – 

помірна тривожність; 46 і більше балів – висока тривожність. 

Шкалу Зунга для самооцінки депресії розроблено для диференціальної 

діагностики депресивних станів і станів, близьких до депресії. Опитувальник 

складається з 20 стверджень. Після отриманих даних РД розраховується за 

формулою: 

   РД = ∑пр. + ∑ зв. (2.3) 

де, ∑пр. – сума цифр, закреслених до «прямих» стверджень ОП (номери 

1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 19); 

∑зв. – сума цифр, закреслених до «зворотніх» стверджень ОП (номери 2, 

5, 6, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20. 

Отримані результаті оцінюються наступним чином: РД не вище 50 

балів – стан без депресії; РД більший 50 і менший 59 балів – легка депресія 

ситуативного або невротичного ґенезу; від 60 до 69 балів – субдепресивний 

стан або маскована депресія; більше за 70 балів – дійсний депресивний стан. 
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В подальшому, серед хворих ОПСВ із ППВСК та КР і ЕП для 

визначення ефективності фармакологічної корекції КР та ЕП за принципом 

сліпого конверта було виокремлено дві підгрупи (перша – з корегуванням КР 

та ЕП (КРа) та друга – без корегування КП та ЕП (КРб)) – по 12 осіб кожна). 

Отримані закономірності динаміки показників MMSE, FAB, РТ, ОТ і РД 

на тлі хірургічного лікування при корекції КР та ЕР та без неї у ОПСВ із 

вертлюговими ППВСК і проявами КР та ЕР було підтверджено математично 

за допомогою біноміальної регресії. 

 

2.6 Аналіз взаємозв’язку летальності хворих з переломами 

проксимального відділу стегна та видів лікування 

 

За даними сучасної літератури при проведенні лікування хворих ОПСВ 

із ППВСК відзначаються досить високі рівні післяопераційної летальності 

таких пацієнтів. Задля порівняльного аналізу рівнів летальності хворих 

ОПСВ із ППВСК нами було проаналізовано 570 історій хвороб 

постраждалих, які знаходилися на лікуванні у травматологічному відділені 

КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17» ХМР у період з 2011 

по 2016 рр. 

Було проведено аналіз виживаності після травми двох груп хворих: І – 

420 хворих, лікування яких можна розцінювати як статичне (деротаційна 

гіпсова пов’язка, система постійного скелетного витягування), ІІ – 150 осіб, 

лікування яких передбачало можливість пересування (динамічне) – стрижневі 

системи, ендопротезування кульшового суглобу, функціональні пов’язки. 

Кожна група розподілена на 5 вікових підгруп по 10 років: 50–59 років; 

60–69; 70–79; 80–89 та більше за 90 років. Аналіз проводився за допомогою 

використання таблиць тривалості життя (таблиця виживаності) [461], які 

застосовують у дослідженнях для перевірки розподілу показників смертності 

(захворюваності) в когортних дослідженнях пацієнтів у часі. Для кожного 

конкретного майбутнього розраховують кількість на початок періоду, число 
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померлих через захворювання. Передбачається, що конкретний пацієнт, який 

не завершив наступний період, підпадає під вплив у середині цього періоду. 

Окрім цього, математично було простежено рівні виживаємості 

залежно від типу обраного лікування (статичне чи динамічне) за трирічний 

період і була розрахована модель виживаємості та визначена її асоціація із 

факторами впливу. 

 

2.7 Математичне моделювання із порівняльним аналізом 

напружено-деформованого стану моделей остеосинтезу й 

ендопротезування при лікуванні вертлюгових переломів стегнової кістки 

за типами переломів Еванса 

 

З огляду на визначену загальну визнаність та високу ефективність й 

дієвість хірургічних методів лікування ППВСК і значну частку незадовільних 

(до 87,50 %) [112] відділених результатів накісткового остеосинтезу із 

констатацією вченими більшої ефективності методу ендопротезування 

кульшового суглоба, який сприяє досягненню функціонального відновлення 

на ранніх термінах лікування нами було проведено математичний розрахунок 

величини напружено-деформованого стану моделей скінченних елементів 

стегнової кістки з різними типами вертлюгових переломів при їх лікуванні 

методом остеосинтезу та ендопротезування, що дозволяє створити об’ємні 

моделі біологічних об’єктів і встановити основні тенденції зміни величини їх 

напружень. Застосування методу скінченних елементів широко 

використовуваний механізм, який дозволяє встановити рівні напруги 

ключових вузлів конструкцій остеосинтезу вертлюгових ППВСК при 

лікуванні [296, 298, 472], що заздалегідь надає можливість обрати найбільш 

ефективний спосіб лікування для кожного конкретного пацієнта. Задля цього, 

за допомогою методу моделювання, в лабораторії біомеханіки ДУ «Інститут 

патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка НАМН України» 

були проведені аналітичні дослідження за допомогою математичного 
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моделювання. При моделюванні з використанням методу скінченних 

елементів вивчали напружено-деформований стан математичних моделей 

стегнової кістки із вертлюговими переломами різних типів за класифікацією 

Еванса при їх лікуванні методами накісткового та інтрамедулярного 

остеосинтезу, а також – при використанні стандартного ендопротезу та 

(запропонованого автором) модульного ендопротезу. 

Для цього нами було розроблено математичні моделі стегнової кістки із 

вертлюговими переломами різних типів за класифікацією Еванса [1]. 

Моделювали 4 типи вертлюгових ППВСК (за класифікацією Еванса типи 2–

5). При кожному типі переломів моделювали остеосинтез пластиною із 

додатковою фіксацією уламків гвинтами та остеосинтез модульною 

конструкцією (розроблена та запропонована автором); також – використання 

стандартного ендопротезу з фіксацією окремих уламків спицями та 

модульного ендопротезу запропонованої конструкції. 

Слід вказати, що дослідження проводилося сумісно із співробітником 

травматологічного відділення для дорослих КНП «Міська клінічна 

багатопрофільна лікарня № 17» ХМР Кальченко Андрієм Вікторовичем. На 

відміну від дослідження Кальченко А. В. було розраховано величини 

максимальних напружень моделей остеосинтезу та ендопротезування 

вертлюгових переломів стегнової кістки деяких інших точок та визначено 

величини максимальних напружень в кістково-мозковому каналі. На основі 

проведеного дослідження було впроваджено відповідні патенти на корисну 

модель [32, 37]. 

 

2.7.1 Моделювання остеосинтезу проксимального відділу стегнової 

кістки 

 

На рис. 2.2 наведено моделі стегнових кісток із вертлюговими 

переломами типу 2 за класифікацією Еванса при використанні остеосинтезу 

пластиною та модульною системою. 
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а б в г 

Рис. 2.2. Модель ППВСК (тип 2 за Евансом): а – загальний вигляд 

моделі з накістковим остеосинтезом; б – розтин моделі з накістковим 

остеосинтезом; в – модель з остеосинтезом модульною конструкцією; г – 

розтин моделі з остеосинтезом модульною конструкцією. 

 

Схему розташування контрольних точок вертлюгових ППВСК типу 2 за 

Евансом, в яких проводили контроль величини напружень, наведено на рис. 

2.3 та 2.4. 

 

  
а б 

 

Рис. 2.3. Схема розташування контрольних точок на моделі 

вертлюгового ППВСК (тип 2 за Евансом): а – вид ззаду, б – вид спереду. 
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а в 

Рис. 2.4. Схема розташування контрольних точок на розтині моделей 

вертлюгових ППВСК (тип 2 за Евансом): а – на стрижнях та гвинтах; б – в 

кістково-мозковому каналі. 

 

На рис. 2.5 наведено модель вертлюгового ППВСК типу 3 за Евансом. 

Схему розташування контрольних точок моделі вертлюгового перелому 

проксимальної частини стегнової кістки типу 3 за Евансом, в яких проводили 

контроль величини напружень наведено на рис. 2.6 та 2.7. 

    

а б в г 

Рис. 2.5. Модель вертлюгового ППВСК (тип 3 за Евансом): а – 

загальний вигляд моделі з накістковим остеосинтезом; б – розтин моделі з 

накістковим остеосинтезом; в – модель з остеосинтезом модульною 

конструкцією; г – розтин моделі з остеосинтезом модульною конструкцією. 
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а б 

Рис. 2.6. Схема розташування контрольних точок на моделі 

вертлюгового ППВСК (тип 3 за Евансом): а – вид ззаду; б – вид спереду. 

 

На рис. 2.8 наведено модель вертлюгового ППВСК типу 4 за 

класифікацією Еванса. Схему розташування контрольних точок моделі 

вертельного ППВСК у ОПСВ з переломом типу 4 за Евансом, в яких 

проводили контроль величини напружень наведено на рис. 2.9 та 2.10. 

 

  

а б 

Рис. 2.7. Схема розташування контрольних точок на розтині моделей 

вертельних ППВСК (тип 3 за Евансом): а – на стрижнях та гвинтах; б – в 

кістково-мозковому каналі. 
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а б в г 

 

Рис. 2.8. Модель вертлюгового ППВСК (тип 4 за Евансом): а – 

загальний вигляд моделі з накістковим остеосинтезом; б – розтин моделі з 

накістковим остеосинтезом; в – модель з остеосинтезом модульною 

конструкцією; г – розтин моделі з остеосинтезом модульною конструкцією. 

 

На рис. 2.11 наведено модель вертельного ППВСК типу 5 за 

класифікацією Еванса. Схему розташування контрольних точок моделі 

вертельного ППВСК типу 5 за Евансом, в яких проводили контроль величини 

напружень, наведено на рис. 2.12 та 2.13. 

 

  
а б 

Рис. 2.9. Схема розташування контрольних точок на моделі 

вертлюгового ППВСК (тип 4 за Евансом): а – вид ззаду; б – вид спереду. 
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а б 

Рис. 2.10. Схема розташування контрольних точок на розтині моделей 

вертлюгових ППВСК (тип 4 за Евансом): а – на стрижнях та гвинтах; б – в 

кістково-мозковому каналі. 

    
а б в г 

Рис. 2.11. Модель вертлюгового ППВСК (тип 5 за Евансом): а – 

загальний вигляд моделі з накістковим остеосинтезом; б – розтин моделі з 

накістковим остеосинтезом; в – модель з остеосинтезом модульною 

конструкцією; г – розтин моделі з остеосинтезом модульною конструкцією. 

  
а б 

Рис. 2.12. Схема розташування контрольних точок на моделі 

вертлюгового ППВСК (тип 5 за Евансом): а – вид ззаду; б – вид спереду. 
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а б 

Рис. 2.13. Схема розташування контрольних точок на розтині моделей 

вертлюгових ППВСК (тип 5 за Евансом): а – на стрижнях та гвинтах; б – в 

кістково-мозковому каналі. 

 

2.7.2 Моделювання ендопротезування проксимального відділу стегнової 

кістки 

 

На рис. 2.14 наведено моделі стегнових кісток із вертлюговими 

переломами типу 2 за класифікацією Еванса при використанні 

ендопротезів. 

    
а б в г 

Рис. 2.14. Модель вертлюгового ППВСК (тип 2 за Евансом): а – 

загальний вигляд моделі з ендопротезом; б – розтин моделі з ендопротезом; в – 

загальний вигляд моделі з ендопротезом модульної системи; г – розтин 

моделі з ендопротезом модульної системи. 
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Схему розташування контрольних точок моделі вертлюгового ППВСК 

типу 2 за Евансом, в яких проводили контроль величини напружень, наведено 

на рис. 2.15 та 2.16. 

  
а б 

Рис. 2.15. Схема розташування контрольних точок на моделі 

вертлюгового ППВСК (тип 2 за Евансом): а – вид ззаду; б – вид спереду. 

 

На рис. 2.17 наведено модель вертлюгового ППВСК типу 3 за 

класифікацією Еванса. Схему розташування контрольних точок моделі 

вертлюгового ППВСК типу 3 за Евансом, в яких проводили контроль 

величини напружень, наведено на рис. 2.18 та 2.19. 

   

а б в 

Рис. 2.16. Схема розташування контрольних точок на розтині моделей 

вертлюгових ППВСК (тип 2 за Евансом): а, б – на стрижнях та гвинтах; в – в 

кістково-мозковому каналі. 
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а б в г 

 

Рис. 2.17. Модель вертлюгового ППВСК (тип 3 за Евансом): а – 

загальний вигляд моделі з ендопротезом; б – розтин моделі з ендопротезом; в – 

загальний вигляд моделі з ендопротезом модульної системи; г – розтин 

моделі з ендопротезом модульної системи. 

 

На рис. 2.20 наведено розроблену модель вертлюгового ППВСК типу 4 

за класифікацією Еванса. Схему розташування контрольних точок моделі 

вертлюгового ППВСК із переломом типу 4 за Евансом, в яких проводили 

контроль величини напружень, наведено на рис. 2.21 та 2.22. 

 

  
а б 

Рис. 2.18. Схема розташування контрольних точок на моделі 

вертлюгового ППВСК (тип 3 за Евансом): а – вид ззаду; б – вид спереду. 
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а б в 

Рис. 2.19. Схема розташування контрольних точок на розтині моделей 

вертлюгових ППВСК (тип 3 за Евансом): а, б – на стрижнях та гвинтах; в – в 

кістково-мозковому каналі. 

    
а б в г 

Рис. 2.20. Модель вертельного ППВСК (тип 4 за Евансом): а – 

загальний вигляд моделі з ендопротезом; б – розтин моделі з ендопротезом; в – 

загальний вигляд моделі з ендопротезом модульної системи; г – розтин 

моделі з ендопротезом модульної системи. 

  
а б 

Рис. 2.21. Схема розташування контрольних точок на моделі 

вертельного ППВСК (тип 4 за Евансом): а – вид ззаду; б – вид спереду. 
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а б в 

Рис. 2.22. Схема розташування контрольних точок на розтині моделей 

вертлюгових ППВСК (тип 4 за Евансом): а, б – на стрижнях та гвинтах; в – в 

кістково-мозковому каналі. 

 

На рис. 2.23 наведено розроблену модель вертлюгового ППВСК типу 5 

за класифікацією Еванса. Схему розташування контрольних точок 

розробленої нами моделі вертлюгового ППВСК із переломом типу 5 за 

Евансом, в яких проводили контроль величини напружень, наведено на рис. 

2.24 та 2.25. 

 
 

 
 

а б в г 

Рис. 2.23. Модель вертлюгового ППВСК (тип 5): а – загальний вигляд 

моделі з ендопротезом; б – розтин моделі з ендопротезом; в – загальний 

вигляд моделі з ендопротезом модульної системи; г – розтин моделі з 

ендопротезом модульної системи. 
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а б 

Рис. 2.24. Схема розташування контрольних точок на моделі 

вертлюгового ППВСК (тип 5 за Евансом): а – вид ззаду; б – вид спереду. 

 

   
а б в 

Рис. 2.25. Схема розташування контрольних точок на розтині моделей 

вертлюгових ППВСК (тип 5 за Евансом): а, б – на стрижнях та гвинтах; в – в 

кістково-мозковому каналі. 

 

2.7.3 Навантаження моделей та механічні властивості матеріалів 

 

В нашому дослідженні матеріал рахували однорідним та ізотропним. В 

якості кінцевого елементу був обраний дев’ятивузловий тетраедр з 

квадратичною апроксимацією. Вибір механічних властивостей біологічних 

тканин проводили за данними, які найчастіше зустрічаються в літературі [50].  

Характеристики штучних матеріалів вибирали за даними технічної 

літератури [382]. Використовували такі характеристики: Е – модуль пружності 

(модуль Юнга),  - коефіцієнт Пуассона. Механічні характеристики матеріалів, 
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що використовували в розрахунках, дано в табл. 2.6. 

Таблиця 2.6 

Механічні характеристики матеріалів, що використовували при 

моделюванні ПВСК 

№ 

з/п 
Матеріал Модуль Юнга (Е), МПа Коефіцієнт Пуассона,  

1 Кортикальна кістка 18350 0,29 

2 Губчаста кістка 330 0,30 

3 Хрящова тканина 10,5 0,49 

4 Титан ВТ-16 1,1*105 0,2 

 

Навантаження моделей здійснювали розподіленою силою, яку 

прикладали до крижового відділу хребта. По суглобовій поверхні виростків 

стегнової кістки моделі мали жорстке закріплення. З метою компенсації 

обертаючого моменту, викликаного дією сили ваги тіла, до великого вертлюга 

та крила здухвинної кістки прикладали силу, що імітувала дію групи м’язів, 

які відводять стегно. 

Схема навантаження моделей наведена на рис. 2.26. Величина 

навантаження складала 540 Н, що відповідає навантаженню тіла людини 

вагою 70 кг (700 Н) при одноопорному стоянні (без врахування маси опорної 

кінцівки) [126]. 

 
Рис. 2.26. Навантаження розроблених моделей вертлюгових ППВСК. 
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Величину сили групи м’язів, що відводить стегно (згідно з даними 

літератури) приймали рівною 1225 Н [183, 380], що й надано в табл. 2.7. 

(нижня площина лівого колінного суглоба закріплена). 

Таблиця 2.7 

Використані при моделюванні вертлюгового ППВСК величини сил 

№ з/п М’язи Зусилля м’язів (Н) 

1 Середній сідничний м’яз 1225 

2 Вага тіла без урахування опорної кінцівки 540 

 

Дослідження напружено-деформованого стану моделей виконували за 

допомогою методу скінченних елементів. В якості критерію оцінки 

напруженого стану моделей використовували напруження за Мізесом [277]. 

Моделювання виконували за допомогою системи автоматизованого 

проектування SolidWorks. Розрахунки напружено-деформованого стану 

моделей виконували за допомогою програмного комплексу CosmosM [103]. 

 

2.8 Вивчення впливу дренування на ведення післяопераційного 

періоду пацієнтів із переломами проксимального відділу стегна при 

ендопротезуванні їх кульшового суглоба 

 

На основі встановлення сучасною світовою літературою дієвості 

хірургічного методу лікування ППВСК, а саме ендопротезування кульшового 

суглобу [71, 205], який є методом вибору при переломах шийки стегна у 

ОПСВ [71, 205, 295] нами проведено більш детальне вивчення можливостей 

покращення застосування ендопротезування при ППВСК у ОПСВ залежно 

від використання дренування післяопераційної рани. Під нашим 

спостереженням знаходилося 44 пацієнти, оперованих з 2015 по 2017 рр. в 

КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17» ХМР, котрим 

виконувалось первинне ендопротезування в зв’язку з вертлюговими 

переломами 31 А2–А3 (за класифікацією АО/ASIF). Були сформовані дві 

групи пацієнтів в залежності від застосування аспіраційного дренування в 
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післяопераційному періоді: основна (n = 20) та контрольна (n = 24); 

репрезентативні за середнім віком, статтю, індексом маси тіла, показаннями 

до ендопротезування кульшового суглоба. В основній групі (включала 20 

пацієнтів) застосовувалася тактика пошарового аспіраційного дренування 3 

дренажами, що підводилися до шийки ендопротезу, субфасціально та в 

підшкірно-жировому шарі із створенням аспіраційного тиску 75 мм HG; час 

дренування складав від 24 до 72 годин (М = 48). КГ склали 24 пацієнти, у 

котрих аспіраційне дренування не застосовувалося. Усі пацієнти були 

оперовані однією операційною бригадою доступом по К. Hardinge. Анестезія 

в усіх випадках була спінальною, середній об’єм інфузійної терапії склав 

1500 ± 600 мл. В післяопераційному періоді застосовувалася оцінка 

больового синдрому за візуально-аналоговою шкалою (Vissual Analog Score, 

VAS), візуальна оцінка стану здоров’я (EQ VAS), анкетування за системою 

суб’єктивної оцінки стану здоров’я пацієнта (EQ-5D-5L) [548, 403]; 

встановлення наявності та вираженості гіперемії післяопераційної рани, 

розміру окружності кінцівки в підвертлюговій зоні та надвиростковій ділянці, 

аналізувалися показники гемоглобіну венозної крові на 1-у та 7-му добу; 

прихована крововтрата аналізувалася за формулою (2.4) [307]: 

         Прихована крововтрата = ОЦКх(гематокрит до – гематокрит після)  (2.4) 

де, гематокрит до – значення показника до операції; гематокрит після – 

значення показника на 7-му добу після операції. 

Визначення об’єму циркулюючої крові проводили за формулою Nadler, 

Hidalgo and Bloch [464]: 

   PBV = К1 х зріст (м)3+ K2 х вага(кг) + K3  (2.5) 

де, K1 = 0,3669, K2 = 0,03219, K3 = 0,6041 – для чоловіків; К1 = 0,3561, 

K2 = 0,03308, K3 = 0,1833 – для жінок. 

VAS призначена для вимірювання інтенсивності болю та являє собою 

безперервну шкалу у вигляді горизонтальної або вертикальної лінії 

довжиною 10 см і розташованими на ній двома крайніми точками: 

«відсутність болю» і «сильна біль, яку можна тільки уявити». Пацієнт 
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розміщує лінію, яка перпендикулярно перетинає візуально-аналогову шкалу в 

тій точці, яка відповідає його інтенсивності болю. За допомогою лінійки, 

вимірюється відстань (в мм) між «відсутність болю» і «сильна біль, яку 

можна тільки уявити», забезпечуючи діапазон оцінок від 0 до 100. Більш 

високий бал вказує на велику інтенсивність болю. 

Опитувальник EQ-5D-5L призначений для вивчення якості життя 

пацієнтів і здорових людей. Опитувальник оцінює статус здоров’я на підставі 

5 компонентів, пов’язаних із наступними аспектами життя: рухливість, 

самообслуговування, активність в повсякденному житті, біль або дискомфорт, 

неспокій або депресія. Комбінування рівнів по 5 компонентам дозволяє 

отримати 243 варіанти «стану здоров’я». 

В ранньому післяопераційному періоді також фіксували ускладнення, 

пов’язані з використанням активного дренування. 

Визначені особливості динаміки показників прихованої крововтрати, 

довжини окружності стегна, больового синдрому, мобілізації нижньої 

кінцівки, гіперемії шкіри та стану здоров’я за EQ-5D-5L серед хворих ОПСВ 

із вертлюговими ППВСК у післяопераційному періоді при ендопротезуванні 

кульшового суглобу в залежності від застосування активного дренування 

нами було підтверджено математично з використанням регресійного аналізу. 

 

2.9 Визначення ефективності застосування блокувального 

інтрамедулярного остеосинтезу та біполярної геміартропластики при 

лікуванні вертлюгових переломів стегнової кістки у хворих похилого та 

старечого віку 

 

Як вказувалося вище, численні світові дослідження доводять наявність 

значного прошарку хворих (особливо серед ОПСВ) із ППВСК, які мають 

будь-яку супутню коморбідну патологію, окрім основного захворювання 

(ППВСК), що надає значного впливу на вибір тактики лікування разом із 

рівнем функціональної активності постраждалого до травми та наявним 
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когнітивним статусом [57, 155, 175, 188]. Згідно досягнутого консенсусу 

серед ортопедів-травматологів України при вертлюгових ППВСК у хворих 

ОПСВ при супутньому коксартрозі можливо виконання первинної 

артропластики, що й успішно застосовується на протязі останніх років 

клінікою кафедри травматології, анестезіології та військової хірургії ХМАПО 

шляхом використання БІОС із застосуванням ПССЦ і БГА. При цьому, в 

літературі зустрічаються досить невелика кількість прямого порівняння 

вищевказаних двох засобів оперативного лікування, що (на нашу думку) 

пов’язано зі стандартизованістю підходів до лікування вертлюгових ППВСК 

у травматологічних відділеннях та незначний перелік показань до 

застосування цих засобів лікування [384, 387, 406, 477, 565]. Тому, нами було 

вивчено та порівняно результати лікування вертлюгових ППВСК серед ОПСВ 

із застосуванням БІОС та ПССЦ, задля чого ретроспективним шляхом з січня 

по грудень 2017 р. нами було переглянуто медичні записи про 143 пацієнтів із 

вертлюговими ППВСК, які лікувалися хірургічним шляхом в клініці 

травматології ХМАПО на базі травматологічного відділення для дорослих 

КНП «Харківська міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17» ХМР. 

Згідно дизайну дослідження (важкий соматичний стан, легкі чи помірні КП, 

вік старіше 71 років у чоловіків та 74 років у жінок, вертлюговий перелом 

(класифіковані за Евансом), спостереження не менше 12 міс) всі пацієнти 

були розподілені на дві групи для ретроспективної оцінки. Одну групу 

лікували внутрішньою фіксацією, використовуючи ПССЦ (68 пацієнтів), а 

іншу – біполярним протезуванням з аугментацією згідно розробленого 

патенту (75 випадків). Усі цвяхи були виготовлені Double Medical (China), 

біполярні геміпротези вироблені Narang (Pakistan) або Evolutis (Франція), 

використовувався метілметакрелатний кісний цемент Evolutis (Франція). 

Застосовували шкали HHS, VAS та класифікацію американського товариства 

анестезіологів (American Society of Anesthesiologists, ASA) оцінки фізичного 

статусу, оцінку необхідності кровозамісних заходів та доопераційний час. 

Фізичний статус пацієнтів за класифікацією ASA представляє собою 
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оцінку стану пацієнта перед хірургічним втручанням. Існує 5 класів 

фізичного статусу: ASA I – здоровий пацієнт; ASA II – хворий з легким 

системним захворюванням; ASA III – важкі системні захворювання; ASA IV – 

пацієнт з важким системним захворюванням, яке представляє собою постійну 

загрозу для життя і ASA V – помираючий пацієнт (виконується оперативне 

втручання за життєвими показаннями). Існує й додатковий, шостий клас – 

ASA VI, який констатує смерть мозку хворого і застосовується в 

трансплантології. 

Для розробки, наукового обґрунтування, клінічної апробації і 

напрацювання алгоритму методики вибору оптимальної лікувальної тактики 

літніх пацієнтів із порушеним соматичним та когнітивним статусом та 

ППВСК нами було вивчено доопераційні та післяопераційні (4-ий тиждень 

після операції) характеристики хворих, яких було проліковано за методикою 

БІОС (54 хворих) та БГА (56 пацієнтів). 

 

2.10 Медико-статистичний аналіз отриманих при обстеженні 

хворих із переломами стегна результатів 

 

Математична обробка результатів виконувалася на персональному 

комп’ютері Pentium з використанням пакету прикладних програм Microsoft 

Office 2013. Розраховувалися відносні та середні величини й їх помилки. 

Вірогідність розходжень показників між групами оцінювали з використанням 

критерію Ст’юдента та Колмогорова-Смірнова. Використовувалися методи 

математичного моделювання, регресійний (проста, множинна), кореляційний, 

системний та інші аналізи [86] і т.і.). Оскільки розподіл отриманих даних 

досить часто істотно відрізнявся від нормального розподілу, для 

кореляційного аналізу використовувався коефіцієнт рангової кореляції 

Спірмена [150]. 

Також, нами були враховані рекомендації щодо застосування 

статистичних методів у соціально-гігієнічних дослідженнях (А. П. Кулаічев, 
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1998; C. Гланц, 1999; С. П. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабіч, 2000 і ін.), 

досвід і пропозиції вітчизняних та іноземних провідних науково-

дослідницьких колективів [171] щодо проведення вибіркових медико-

соціальних досліджень. 

Визначення асоціацій в роботі проведено із використанням 

логістичного регресійного аналізу з покроковим включенням незалежних 

змінних та із розрахунком коефіцієнтів β (описують зміну розвитку 

негативного наслідку при зміні на одиницю визначеного фактору ризику), 

стандартизованих коефіцієнтів β (відношення шансів (ВШ; Odds Ratio)) та 

95,00  % довірчих інтервалів (ДІ). Відсутність ефекту впливу чинника 

визначалася при ВШ, яке дорівнювало 1,00; значення ВШ від 0,00 до 1,00 

відповідало зниженню ризику; значення ВШ більше 1,00 вказувало на 

підвищений ризик розвитку події. Чим більшим було ВШ, тим більш 

імовірним було настання певної прогнозованої події. Перевірка якості моделі 

була проведена із розрахунком критерію Нагелькерке R2 (Nagelkerke R2) та 

критерію Хосмера-Лемешова (Hosmer and Lemeshow Test). 

 

За матеріалами розділу опубліковано: 

[36] Бабалян, В. О., Т. С. Гурбанова (2019). Регіональні епідеміологічні 

характеристики переломів проксимального відділу стегнової кістки серед 

мешканців м. Харкова та області. Вісник Харківського Регіонального 

Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров’я, 89(3), 37–47. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.3976067 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ЛАКТОЗИ  

У ХВОРИХ ІЗ ПЕРЕЛОМАМИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ 

СТЕГНОВОЇ КІСТКИ 

 

При визначенні основних захворювань, що зустрічаються у хворих 

ОПСВ із ППВСК (див. розділ 2) було констатовано, що перші шпальта 

займають хвороби ССС (94,87 %), неврологічні розлади (27,20 %) та 

захворювання ШКТ (11,56 %). Згідно з багатьма проведеними дослідженнями 

[385, 390, 399, 417, 421, 432, 446, 469, 528, 544] серед порушень ШКТ, які 

надають значного впливу на розвиток багатьох хронічних захворювань є 

дефіцит лактози, що з високою вірогідністю спроможна викликати в тому 

числі й виникнення порушення кальцієвого метаболізму, зміни МЩКТ і 

виникнення ОП [421, 432], які виявляються підвищеними факторами ризику 

виникнення переломів (особливо ППВСК). Тому, задля визначення маркерів, 

які пов’язують із непереносимістю лактози та порушеннями кальцієвого 

метаболізму і МЩКТ та розвитком ОП нами було проведено вивчення 

особливостей непереносимості лактози та її сприйняття у ОПСВ із ППВСК. 

За результатами багатьох сучасних досліджень близько 75 % населення 

країн світу, досягнувши дорослого віку, втрачають здатність перетравлювати 

лактозу [452]. Було визначено, що поширеність лактазної недостатності (ЛН) 

найнижча в тих популяціях, які протягом тривалого часу мали значну 

залежність від неферментованих молочних продуктів як важливого джерела 

харчування [309], а найбільші частоти ЛН на протязі тривалого часу 

відзначаються в Північно-Західній та Північній Європі, де географічний 

розподіл ЛТ відповідає розміщенню молочних господарств [427]. 

На сьогоднішній день відомо, що розвиток ЛН цілковито залежить від 

специфічних генних маркерів. У популяціях європеоїдів два SNPs (Single 

Nucleotide Polymorphisms, «точковий нуклеотидний поліморфізм»), що 

використовуються у якості генетичних маркерів – 13910C-T (rs4988235) і 
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22018G-A (rs182549), які розташовані в гені MCM6, впливають на активність 

лактази, а ген LCT регулює толерантність лактози та гіполактазію. Багато 

досліджень, що представлені в літературі та досі обговорюються, 

представляють зв’язки дефіциту лактози та розвитку хронічних патологій 

людини. Було показано, що споживання молока та молочних продуктів 

пов’язано з нейтральним або зниженим ризиком розвитку діабету 2-го типу 

та зниженим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань (особливо 

інсульту), раку легенів і молочної залози та яєчників [385, 528]. Також, 

досліджені європейські генотипи лактазного регулювання свідчать про їх 

тісний зв’язок із збільшенням індексу маси тіла [417], регулюванням рівня 

холестерину [544], розвитком надмірної ваги [390, 446] та метаболічного 

синдрому [399] й серцево-судинних захворювань [469]. За даними літератури 

відомо, що серед можливих мультифакторіальних захворювань та розладів, 

пов’язаних із специфікою лактазного регулювання, провідними є: розвиток 

ОП та порушення кальцієвого метаболізму, а саме – поява значних 

відмінностей у рівнях кальцію в сироватці крові та реальним його 

споживанням [421, 432]. 

Оскільки ОП ураження є багатофакторним розладом, зв’язок лактазної 

недостатності (ЛН) з порушеннями МЩКТ та ризиком виникнення переломів 

і ОП є одними з основних обговорюваних питань, які спрямовують сучасні 

дослідження у напряму з’ясування генетичної складової патологій та її 

маркерного складу [306, 365, 500]. ОП має наступні предикційні фактори 

ризику: алкоголізм, анорексія, гіпертиреоз, захворювання нирок та хірургічне 

видалення яєчників, куріння й низька фізична активність, тощо [331] та 

здатен вражати всі верстви населення, в тому числі й вагітних і жінок, які 

годують груддю [532]. 

В Україні профілактика, лікування та реабілітація хворих на ОП є 

актуальною проблемою, як і для інших Європейських країн [110, 196, 239, 

254]. При тому, що Україна, згідно з даними OECD-FAO Agricultural Outlook 

2016–2025, потрапляє у ТОП-10 найбільших виробників свіжих молочних 
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продуктів та має значні обсяги їх споживання, генетичні аспекти ЛН та їх 

зв’язок із патологіями людини в нашій країні майже не вивчалися, через що 

нами й було досліджено маркерні особливості ЛН у осіб із ППВСК для 

визначення можливостей несприятливого впливу ЛТ або ЛН на розвиток ОП 

задля його профілактики та прогнозування перебігу лікування. 

 

3.1 Непереносимість лактози та її сприйняття серед обстежених із 

переломами проксимального відділу стегнової кістки 

 

За результатами нашого дослідження було встановлено, що фенотип 

лактозної толерантності (ЛТ) серед обстежених зустрічався у 69,46 %, від 

46,80 % до 79,20 % у різних вікових групах досліджених осіб з населення, а 

ЛН – приблизно серед 8,81 %, від 3,50 % до 24,10 % ( табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Характеристики населення щодо можливості споживання молока ( %) 

№ 

з/п 

Вікові групи 

обстежених 

Показник можливості споживання молока, ( %) 

на протязі життя ніколи в дитинстві 

1 10–19 (n = 113) 69,90 3,50 26,60 

2 20–29 (n = 136) 69,10; р = 0,8917 7,40; р = 0,1847 23,50; р = 0,5863 

3 30–39 (n = 79) 46,80; р = 0,0013 24,10; р < 0,001 29,10; р = 0,6923 

4 40–49 (n = 140) 70,00; р = 0,9863 9,30; р = 0,0673 20,70; р = 0,2788 

5 50–59 (n = 77) 79,20; р = 0,1541 7,80; р = 0,1929 13,00; р = 0,0254 

6 60–69 (n = 103) 76,70; р = 0,2612 4,90; р = 0,6079 18,40; р = 0,1563 

7 70–79 (n = 85) 74,50; р = 0,4772 4,70; р = 0,6711 20,80; р = 0,1545 

В цілому (n = 733) 69,46 8,81 21,73 

Примітки: статистична значущість різниці відносно вікової групи 10–19 

років. 

 

Нами були встановлені вірогідні відмінності в показниках ЛН між 

обстеженими різними віковими групами. Так, найбільший рівень ЛН 
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встановлено у віковій групі від 30 до 39 років, якій вірогідно (р < 0,001) склав 

24,10 %, що практично в 6 разів перевищувало даний показник серед 

більшості інших вікових категорій, що може бути пов’язано з генетико-

демографічними особливостями осіб вказаного віку (табл. 3.1). Згідно з 

нашими результатами оцінювання нерівноваги за зчепленням, показники 

зв’язку D’(r2) визначалися на рівні 0,209 (0,554) на відміну від описаного в 

літературі гаплотипу 13910T-22018A, якій надає можливість набуття 

лактазної стійкості та показує відсутність рекомбінації [323]. 

В той же час важливо зазначити, що, згідно даних літератури, кореляції 

показників фенотипу, результатів аналізу ДНК і функціональних тестів на ЛН 

досить високі [128, 205, 352, 353], і це збігається з отриманими нами даними. 

Серед 38 досліджених хворих, яким проведено генотипування, не виявлено 

жодної особи із генотипом, обумовлюючим ЛТ, за SNPs C13910Т (rs4988235) 

та G22018А (rs182549) гена MCM6. 

Частоти алелей серед групи хворих із ППВСК склали: 13910T – 0,30; 

13910C – 0,70; 22018A – 0,33; 22018G – 0,67. Розподіл генотипів становив: TT 

(тимін-тимін: генотип, пов’язаний з гарною переносимістю лактози у 

дорослих):CT (цитозин-тимін: генотип, пов’язаний з частковою 

непереносимістю лактози; гіполактазія; існує ризик розвитку вторинної 

лактазної недостатності):CC (цитозин-цитозин: генотип, пов’язаний з повною 

непереносимістю лактози у дорослих; алактазія;) – 0,00 %:60,50 %:39,50 %; 

AA (аденін-аденін; гомозиготний тип гену):GA (гуанін-аденін; 

гетерозиготний тип гену):GG (гуанін-гуанін; «дикий» тип гену) – 

2,60 %:60,50 %:36,90 % із нерівновагою за Харді-Вайнбергом на рівні 

p = 0,027 та p = 0,050. Було констатовано, що більша частина обстежених 

пацієнтів мала ОП або остеопенію (52,60 %), в жодного з яких не виявлено 

генотип TTAA. 

Найнижчий показник МЩКТ визначений у пацієнтів з гетерозиготним 

генотипом CTGA, який обумовлює лактазну персистенцію лише в дитинстві. 

Він склав 4047,10 ± 37,00, у порівнянні зі значенням 4116,10 ± 28,40 у хворих 
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з генотипом CCGG, обумовлюючим лактозну інтолерантність (p = 0,358). В 

той же час значущої кореляції між кількістю низькофункціональних алелей та 

значеннями МЩКТ виявлено не було (r = 0,23; р = 0,172). Усі хворі на ОП (8 

осіб) пацієнти мали генотип CTGA та середнє значення МЩКТ серед 8 

хворих на рівні 3816,00 ± 43,80. При цьому, у 87,50 % хворих було 

констатовано наявність захворювань ШКТ, таких, як гастрит (43 %), 

виразкова хвороба (29 %), рак шлунка (12,5 %) та інших. Встановлено, що 

гетерозиготний генотип хворих статистично значуще підвищує ризик 

розвитку патології ШКТ (OR = 21,0 95 % CI 3,2–139,2; р < 0,05) (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Характеристики обстежених хворих за різними генотипами за 

геном MCM6 (абс. ч., M ± mp)  

№ 

з/п 
Характеристики 

Генотип Статистична 

значущість 

різниці 

CTGA 

(n = 22) 

CCGG 

(n = 14) 

CTAA 

(n = 1) 

CCGA 

(n = 1) 

1 Середній вік, років 
61,60 ± 

3,30 

65,70 ± 

4,30 
55 50 p = 0,437 

2 МЩКТ (M ± mp) 
4047,10 ± 

37,00 

4116,10 ± 

28,40 
3965 3961 p = 0,932 

3 ОП (абс.ч.) 8 - - - р < 0,001 

4 
Хвороби ШКТ 

(абс.ч.) 
14 1 1 1 р < 0,001 

Примітки: статистична значущість різниці між генотипами CTGA і 

CCGG. 

 

Результати дослідження показали, що переносимість лактози серед 

обстежених осіб склала 0,70 та отримані показники цілковито співпадають із 

даними по інших європейських популяціях: французькій (0,71), естонській 

(0,64), польській (0,63) [358]. Зафіксовані ж відмінності в розподілі ознаки 

можуть бути пов’язані з генетичними та демографічними характеристиками 

населення або особливостями культури харчових продуктів на різних 



 154 

історичних етапах розвитку. 

При цьому, було встановлено, що вікова група характеризувалася 

максимальною кількістю осіб із ЛН та найменшою кількістю осіб з 

найнижчими ступенями екзогамії батьків, що цілковито відповідає 

твердженням щодо можливого впливу генетико-демографічних параметрів на 

частоту рекомбінації генів [245, 363]. 

Вищевказане зіставне з даними світової літератури, згідно з якими, 

тенденції з генетичної різноманітності, посилення процесів рекомбінації і 

зменшення кількості гомозигот [295, 323]. 

Також, важливим для дослідження було вивчення асоціації зниження 

показників МЩКТ та патологій метаболізму, травлення та засвоєння лактози 

й продуктів, що містять лактозу. Слід зазначити, що лактоза міститься не 

тільки в молоці та у всіх продуктах молока, але й може бути додана як 

інгредієнт для багатьох продуктів харчування й напоїв. При цьому, за даними 

літератури відомо, що мешканці різних регіонів та етнічних груп формують 

власну культуру виробництва і споживання продуктів, які впливають на 

здоров’я населення [358, 359, 514]. 

Як свідчать отримані вище результати (табл. 3.2), усі обстежені 

пацієнти з переломами кісток та ОП мали захворювання ШКТ, такі як: 

гастрит, виразкова хвороба, рак шлунку та інші, що цілковито узгоджується з 

даними, представленими іншими авторами. Так, Iacone et al. [400] помітили, 

що метаболічний ацидоз та метаболічна хвороба кісток є частими 

ускладненнями у пацієнтів з парентеральним харчуванням. Згідно з даними 

В. С. Баранова [41], надмірне споживання білків тваринного походження і 

злаків сприяє посиленню кальційурії та появі вторинного негативного 

кальцієвого балансу. При цьому, за даними інших авторів, надмірна кількість 

споживання білків збільшує виведення кальцію й негативно впливає на 

загальний рівень кальцію в організмі [545]. Однак, інші дослідження 

зазначають, що високий вміст білку також збільшує поглинання кальцію 

кишечником, ефективно компенсуючи його вплив на виведення кальцію, тому 
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кількість кальцію в організмі залишається незмінною [416]. Експерти 

відзначають, що споживання білкових та зернових продуктів із низьким 

вмістом калію провокує дієтичне кислотне навантаження, екстракцію кислот, 

підвищення вмісту кальцію в сечі та виведення кальцію зі скелетної тканини, 

що призводить до ОП захворювання [529]. З іншого боку, за результатами 

T. R. Fenton та співав. [366], немає жодних доказів, що підвищення дієтичного 

кислотного навантаження сприяє зниженню МЩКТ або ОП. Зміни рівнів 

кальцію в сечі не точно свідчать про порушення кальцієвого балансу, тому, 

схильність до «лужної дієти» задля запобігання втрати кальцію є досить не 

виправданою. 

Також, за світовими даними, при дослідженні впливу вживання 

тваринного та рослинного білку на МЩКТ і вміст мінеральної кістки за 

допомогою відбору біомаркерів кісток у здорових дорослих було отримано 

результати, які не надають переваги споживанню соєвого білку над 

тваринним [516]; тим паче, що дослідження останніх років не свідчать про 

несприятливі наслідки більшого споживання будь-яких білків [516]. 

За результатами іншої групи вчених, продукти, які генерують 

нейтральну або лужну сечу, сприяють зростанню кісткової маси та рівноваги 

калію й запобігають втраті кісткової тканини і зменшують ризик переломів. 

Визначається, що у здорових людей, споживаючих продукти, які містять 

тваринний білок, виникає «латентний» ацидоз і, в кінцевому підсумку, ОП 

[278]. Згідно з H. Adelercreutz та W. Mazur [278], «м’ясна» дієта в порівнянні 

з «напіввегетаріанською» деякими біохімічними механізмами може змінити 

вироблення гормонів на клітинному рівні; при цьому, дослідники зосереджені 

на двох групах гормоноподібних дифенолілфітоестрогенів дієтичного 

походження – лігнанах та ізофлавоноїдах. Прекурсори біологічно активних 

сполук, виявлених у людини, зустрічаються в соєвих продуктах, харчових 

продуктах із цільнозернових зернових культур, насіннях та ягодах. Рослинні 

лігнани та ізофлавоноїдні глікозиди перетворюються бактеріями кишечника 

на гормоноподібні сполуки. 
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Також, було встановлено, що слабоестрогенні діфеноли мають вплив на 

продукцію полових гормонів, метаболізм та біологічну активність, 

внутрішньоклітинні ферменти, синтез білків, дію фактора росту, 

проліферацію злоякісних клітин, диференціювання та клітинну адгезію й 

ангіогенез, резорбцію кісток таким чином, що можуть бути кандидатами на 

роль природних захисних сполук. Завдяки своїй естрогенній активності вони 

демонструють певний ступінь гальмування ОП [278]. Інші ж епідеміологічні 

дослідження показали, що жінки, які споживають продукти харчування з 

високий вмістом сої, мають менший ризик ОП, ніж жінки, які мають типовий 

«західний» раціон [519, 562]. Запропонована H. G. Bone та співав. [303] роль 

ізофлавонів сої у модифікації кісткової маси людини вказує, що соєві білкові 

добавки, збагачені ізофлавонами, знижують втрати кісткової тканини; а 

метааналіз досліджень ізофлавонів, представлений P. Wei та співав. [546] 

демонструє ефективну дію соєвих на профілактику ОП у людини та значний 

вплив ізофлавонів сої на МЩКТ. При цьому, результати вивчення проблеми 

на модельних об’єктах [362] продемонстрували, що вагітність та лактація не є 

причиною зниження МЩКТ при збалансованій та повноцінній дієті [357]. 

Також, в сучасній літературі зазначено, що ОП може бути пов’язаний із 

різкими змінами кількісного складу функціональних білків слизової 

оболонки тонкого кишечника при надмірному споживанні жиру [550]. 

Оскільки дієтична лактоза гідролізується лактазою, глюкоза та галактоза 

поглинаються ентероцитом шляхом активного транспортування, 

використовуючи цукрові транспортери (SGLT1), споживання жиру зменшує 

концентрацію протеїну контртранспортеру Na (+)-d-глюкози і призводить до 

ОП; тому, відбувається зниження вмісту білків у різних поживних 

транспортерах, розташованих в плазматичній мембрані ентероцитів, 

включаючи контртранспортер SGLT1 Na(+)-d-глюкози, пасивного глюкозного 

транспортеру GLUT2 та H(+)-пептидного контртранспортеру PEPT1. 

Важливим чинником для успішного сприйняття молочних продуктів та стану 

скелетної тканини є споживання вітаміну D, який відіграє одну з головних 
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ролей у збереженні функціональності кісткового матриксу [432, 445, 485, 507]. 

S. C. Larsson та співав. [429] показали, що надмірне споживання молочних 

продуктів може збільшити ймовірність розвитку раку яєчників. За даними 

інших авторів, ризик виникнення раку легенів, молочної залози та яєчників 

істотно знижується серед осіб із непереносимістю лактози, тоді як частота 

раку у їхніх братів, сестер та батьків подібна такій серед населення [393]. З 

іншого боку, згідно зі спостереженнями F. Marangoni та співав. [447], немає 

чітких даних про зв’язок між споживанням молока та ризиком виникнення 

раку. Слід відмітити, що у дослідженнях не було встановлено зв’язку між 

загальним споживанням молока або молочних продуктів та раком яєчників, 

проте припустимо, що гормони, які містяться в молоці, можуть збільшити 

ризик виникнення раку яєчників та продукування інших гормонів [373]. 

Це доводить, що вивчення генетичних аспектів метаболізму хворих із 

ППВСК надає передумови для створення рекомендацій з персоналізованої 

терапії та дієти з урахуванням харчових та інших чинників [245, 362]. 

 

3.2 Резюме 

 

Таким чином, вищевказане дозволяє: 

1. Констатувати відсутність осіб з генотипом лактозної толерантності 

серед пацієнтів із переломами проксимального відділу стегнової кістки. 

2. Відмітити, що найнижчі показники мінеральної щільності кісткової 

тканини, 4047,10 ± 37,00, визначено у пацієнтів з гетерозиготним генотипом 

CTGA, якій обумовлює розвиток лактозної інтолерантності з віком. 

3. Вказати, що всі пацієнти з остеопорозом мали гетерозиготний 

генотип CTGA та середнє значення мінеральної щільності кісткової 

тканини – 3816,00 ± 43,80. 

4. Зазначити, у 87,50 % хворих, які гомозиготами та гетерозиготами за 

поліморфними алелями аналізованих SNPs, було констатовано наявність 

захворювань шлунково-кишкового тракту, таких, як гастрит (43 %), виразкова 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marangoni%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30247998
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хвороба (29 %), рак шлунка (12,5 %) та інших. 

3. Підсумувати, що особи з генотипами, які обумовлюють лактозну 

інтолерантність, особливо з віком, мають ризик виникнення остеопорозу та 

патологій шлунково-кишкового тракту та потребують рекомендацій щодо 

корекції раціону для профілактики вказаних патологій. 
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РОЗДІЛ 4 

ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕМОДЕЛЮВАННЯ 

КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО І СТАРЕЧОГО 

ВІКУ З ПЕРЕЛОМАМИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТЕГНОВОЇ 

КІСТКИ ПІСЛЯ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА 

 

Як зазначають провідні світові науковці, зі збільшенням тривалості 

життя і розвитком поширеності системного ОП у всьому світі неухильно 

зростає й кількість ППВСК [25, 371, 372, 463]. Слід відзначити, що переломи 

кульшового суглоба, особливо у ОПСВ, є досить визначною світовою 

проблемою та відносяться до найбільш небезпечних ускладнень ОП 

захворювання. Також, через значні складнощі в лікуванні ППВСК серед 

ОПСВ у всьому світі залишаються високими й показники летальності. 

Загальновизнаними та високоефективними й дієвими методами лікування 

ППВСК є хірургічні (остеосинтез або ендопротезування). Однак, за даними 

багатьох досліджень, віддалені результати після накісткового остеосинтезу в 

більшості випадків визначаються як незадовільні (до 87,50 %) [111]. При 

цьому визнано, що метод ендопротезування кульшового суглоба є більш 

ефективним і сприяє досягненню функціонального відновлення на ранніх 

термінах лікування. 

Загальновідомо, що ризик незадовільних результатів артропластики 

значно зростає з віком оперованих пацієнтів. Також, слід відзначити, що 

особливістю пацієнтів старших вікових груп є поєднання двох і більше 

супутніх захворювань, які можуть бути взаємно обтяжливими. Однак, 

залишається великим питанням, чому одні пацієнти добре переносять травму 

й оперативне втручання, а інші ні; в одних прооперованих імплантати 

виходять із ладу, а в інших – залишаються стабільними, при (здавалося б) 

схожих клінічних станах. Тому, вірогідна оцінка та прогнозування результатів 

лікування постає значно складним завданням, вирішення якого має 

ґрунтуватися на комплексній оцінці багатьох чинників, у тому числі й 
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обов’язкове урахування системного аналізу стану адаптаційних резервів 

організму. При цьому, загальновідомим є той факт, що при формуванні 

резервів адаптації та підтримці гомеостазу ключову роль відіграють стан 

сполучної тканини й її реакція на ушкодження, яка складає основу 

загальнопатологічних процесів (запалення та регенерації), формуючи резерви 

адаптації та виникнення і розвиток стереотипної реакції організму на 

ушкодження. Ці процеси є базисними при гострій хірургічній патології, 

визначаючи поточний і віддалений прогнози результатів лікування [483]. 

Також, слід відзначити, що клінічний результат лікування захворювання 

пов’язаний саме з реакцією сполучної тканини не тільки тому, що виникає 

ушкодження кістки на тлі ОП ураження, а в першу чергу через залучення в 

розвиток патологічного процесу фізіологічної системи сполучної тканини, 

реакція якої (разом із реакціями інших органів і систем організму) є одним з 

важливих компонентів синдрому системної запальної відповіді [186]. 

Відомо, що характер, глибину та тривалість запального процесу й 

імунної відповіді організму регулюють цитокіни. Зміна їх кількісного рівня є 

відображенням функціонування регуляторних систем організму та надає 

впливу на основні ланки патологічного процесу [329]. Фізіологічний процес 

загоєння перелому може розглядатися як форма регенерації тканини. Як 

вказують багато світових науковців, процеси регенерації – це складне 

переплетіння загальних фізіологічних впливів на системному рівні та 

місцевих змін тканинного метаболізму, включаючи зміни на молекулярному 

рівні. Результатом адаптаційної мультифакторної реакції кісткової тканини на 

імплантат є стресове ремоделювання, яке в більшості своїй залежить від 

стану регуляторних механізмів, що визначають посилення кісткової резорбції 

та неспроможність репараційних процесів.  

Отже, для оцінки адаптаційних резервів і видокремлення 

інформативних прогностичних критеріїв важливого значення набувають 

молекулярні маркери – так звані показники цитокінового статусу. 
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4.1 Імунологічні маркери ремоделювання кісткової тканини 

 

Враховуючи вищевказане, задля встановлення залежності результатів 

хірургічного лікування хворих ОПСВ із ППВСК від особливостей розвитку 

та перебігу відповідної цитокінопосередкованої регуляторної реакції на 

травму і оперативне втручання нами було проаналізовано групу цитокінів, 

виділених із сироватки крові хворих ОПСВ із ППВСК та осіб КГ, які 

безпосередньо впливають на процеси ремоделювання кістки: RANKL, OPG, 

TGF-β1, IL-6. Також, нами були розраховані співвідношення OPG/RANKL. 

Дослідження проводилося на 1-му, 2-му та 3-му тижні. Слід зазначити, що в 

близькому післяопераційному періоді (1-й тиждень) відзначалася адекватна 

цитокінова реакція з боку організму у відповідь на отриману травму та 

хірургічне лікування ППВСК – табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 

Показники цитокінового статусу в сироватці крові хворих ОПСВ із 

ППВСК в залежності від результатів лікування та осіб КГ на 1-му тижні після 

оперативного втручання (M ± mp) 

№ 

з/п 
Показники 

Групи обстежених 

I група (n = 37) II група (n = 37) КГ (n = 37) 
p2 

M ± mp p1 M ± mp p1 M ± mp 

1 
RANKL, 

пмоль/л 
0,35 ± 0,04* 0,04 0,42 ± 0,04* 0,001 0,23 ± 0,04 0,22 

2 OPG, пг/мл 68,3 ± 9,24# 0,49 74,2 ± 3,19*# 0,01 61,3 ± 4,13 0,54 

3 OPG/RANKL 137 ± 19,3* < 0,001 104 ± 12,1*# < 0,001 577 ± 11,3 0,15 

4 TGF-β1, нг/мл 18,3 ± 0,12* < 0,001 16,1 ± 0,12*  ̂ < 0,001 11,7 ± 0,27 <0,001 

5 IL-6, пг/мл 18,7 ± 2,72* < 0,001 13,4 ± 1,17*  ̂ < 0,001 3,60 ± 0,25 0,07 

Примітки: p1 – значення р в порівнянні з контролем; p2 – значення р в 

порівнянні груп I і II; * – відмінності вірогідні в порівнянні з контролем 

(р < 0,05); ^ – відмінності вірогідні в порівнянні з I групою (р < 0,05); 

# − відмінності на рівні статистичної тенденції (0,1 < p > 0,05). 
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Так, відбувалося збільшення фактору активації остеокластів (RANKL) 

у хворих I та II груп порівняно із КГ. Причому, I група відзначала більш 

контрольоване збільшення RANKL-фактору (а значить і резорбцію 

кісткового матриксу) порівняно із II (відповідно менші підвищення RANKL-

фактору). Відмінності були вірогідні лише у порівнянні I і II групи з 

контролем. Що стосується протизапальної реакції організму та стимулювання 

ангіогенезу (OPG-фактор), то, дослідженням встановлені закономірно більші 

його рівні у хворих I та вірогідно II груп порівняно із КГ. Причому, запальна 

реакція та ангіогенез невірогідно більш інтенсивніше визначалися у хворих II 

групи. 

Подібні тенденції було визначено нами на 1-му тижні після проведення 

лікування і за співвідношенням факторів OPG і RANKL: констатовано 

вірогідну значну підвищену резорбтивну активність серед хворих I та II груп 

порівняно із контролем (відповідно в 4,21 і 5,55 разів), характерну для 

початкових етапів остеорепарації. Причому, невірогідно, дана активність 

більш інтенсивно протікала серед пацієнтів II групи порівняно із I – табл. 4.1. 

Також, наявність активного процесу утворення матриксу та 

диференціювання остеобластів підтверджено за рівнями фактору TGF-β1. 

Визначене вірогідне збільшення цього фактору порівняно із КГ свідчить про 

високе диференціювання остеобластів і вплив на активне утворення кісткової 

маси (невірогідно вище серед хворих I групи порівняно із II). При цьому, 

вірогідно значні збільшення IL-6 у ОПСВ із ППВСК I та II груп у порівнянні 

із КГ (відповідно у 5,19 і 2,51 разів) визначили адекватну реакцію організму у 

вигляді імунної відповіді на травму та проведене хірургічне лікування. Більш 

активну імунну відповідь вірогідно було зафіксовано у пацієнтів I групи 

порівняно із II – табл. 4.1. 

Подальше (2-ий та 3-ій тиждень) визначення рівнів цитокінів, які 

надають впливу на процеси ремоделювання кістки (RANKL, OPG, TGF-β1 і 

IL-6) підтвердило встановлені раніш (табл. 4.1) тенденції динаміки 

цитокінових реакцій на травму та хірургічне лікування. В табл. 4.2 надано 
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рівні цитокінових факторів, виділених із сироватки крові ОПСВ із ППВСК на 

2-му тижні після оперативного лікування. 

Таблиця 4.2 

Показники цитокінового статусу в сироватці крові хворих ОПСВ із 

ППВСК в залежності від результатів лікування та осіб КГ на 2-му тижні після 

оперативного втручання (M ± mp) 

№ 

з/п 
Показники 

Групи обстежених 

I група (n = 37) II група (n = 37) КГ (n = 37) 
p2 

M ± mp p1 M ± mp p1 M ± mp 

1 
RANKL, 

пмоль/л 
0,28 ± 0,03# 0,10 0,31 ± 0,03*# 0,02 0,21 ± 0,03 0,48 

2 OPG, пг/мл 63,2 ± 4,19# 0,85 69,3 ± 1,14# 0,15 64,2 ± 3,31 0,16 

3 OPG/RANKL 189 ± 17,3* < 0,001 145 ± 7,14*  ̂< 0,001 576 ± 107 0,02 

4 TGF-β1, нг/мл 17,7 ± 0,47* < 0,001 14,7 ± 1,2*  ̂ 0,025 11,87 ± 0,31 0,02 

5 IL-6, пг/мл 16,0 ± 1,73* < 0,001 9,24 ± 0,96*  ̂ < 0,001 3,68 ± 0,35 0,001 

Примітки: p1 – значення р в порівнянні з контролем; p2 – значення р в 

порівнянні груп I і II; * – відмінності вірогідні в порівнянні з контролем 

(р < 0,05); ^ – відмінності вірогідні в порівнянні з I групою (р < 0,05); 

# − відмінності на рівні статистичної тенденції (0,1 > p > 0,05). 

 

Так, 2-ий тиждень дослідження визначив деяке зниження фактору 

активації остеокластів (RANKL) порівняно з 1-им тижнем із невірогідним 

переважанням в I та вірогідним у II групі порівняно із контролем. I група 

невірогідно характеризувалася дещо меншими RANKL-рівнями порівняно із 

II і відзначала більшу контрольованість процесу резорбції кісткового 

матриксу. Протизапальна реакція організму та стимулювання ангіогенезу за 

OPG-фактором поступово приходили до нормативних показників та 

вірогідно перевищували серед хворих II групи порівняно із КГ. За 

співвідношенням факторів OPG і RANKL було встановлене й зниження 

резорбтивної активності серед хворих I та II груп, що характерні для 
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початкових етапів остеорепарації, але (порівняно із контролем), вони 

вірогідно були значно нижчими в I та II групі (відповідно в 3,05 і 3,97 рази). 

Дані процеси вірогідно протікали більш інтенсивно у хворих II групи. 

Процеси утворення матриксу та диференціювання остеобластів за 

отриманими рівнями TGF-β1 на 2-му тижні дещо нівелювалися порівняно з 

1-им, але також вірогідно відбувалися активно порівно із контролем 

(вірогідно інтенсивніше в I групі). При цьому, імунна відповідь на травму та 

хірургічне лікування у вигляді продукування білка гострої фази, визначена за 

рівнями фактору IL-6 у обстежених ОПСВ із ППВСК дещо знижувалася 

порівняно із 1-им тижнем спостереження, але, вірогідно була ще досить 

вираженою порівняно із контролем (перевищення рівнів IL-6 в I та II групі у 

порівнянні із КГ відповідно в 4,35 і 2,51 рази). Більш інтенсивніше (в 1,73 

рази) продукування білка гострої фази вірогідно визначено у осіб I групи 

порівняно із II – табл. 4.2. 

Вищевказані тенденції визначалися й на 3-му тижні після проведеного 

хірургічного лікування – табл. 4.3. Так, при аналізі цитокінового статусу було 

встановлено, що рівень RANKL мав достовірні відмінності з контролем у 

хворих обох груп і був практично порівняним з КГ. Рівень OPG в порівнянні 

з контролем був недостовірно зниженим у хворих I та II груп. Згідно з 

даними світової літератури, рівень сироваткового OPG збільшується з віком 

й у хворих з ОП. Вікове збільшення OPG як антирезорбтивного фактору 

може відображати недостатність паракринного механізму компенсації втрати 

кісткової маси, а при ОП являє собою компенсаторну відповідь на посилену 

остеокластичну резорбцію кістки [474]. Встановлене нами невірогідне 

зниження рівня OPG у хворих може свідчити про зрив компенсаторних 

механізмів внаслідок зниження адаптаційних резервів. Однак, слід 

враховувати, що наше дослідження проводилося через 3 тижні після травми 

(під час загоєння перелому). Тому, зниження сироваткового OPG може 

відображати й відповідний етап ремоделювання, оскільки регенерація 

кісткової тканини після ендопротезування являє собою складний каскадний 

процес, що не обмежується тільки процесом синтезу – табл. 4.3. Оскільки у 
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хворих I групи рівень OPG в порівнянні з КГ менше знижувався ніж у хворих 

II, слід припустити, що низькі рівні OPG в заданих умовах обороту кістки 

можуть вказувати на більш високий ризик розвитку ускладнень у 

віддаленому періоді лікування. OPG (вперше описаний як інгібітор 

остеокластної резорбції кістки) виконує безліч функцій, включаючи 

протизапальну дію [354] та стимулювання ангіогенезу [501]. Беручи до уваги 

протизапальну дію OPG, зниження його концентрації в сироватці може 

сприяти розвитку запального стану і підвищувати ризик несприятливого 

результату лікування. 

Таблиця 4.3 

Показники цитокінового статусу в сироватці крові хворих ОПСВ із 

ППВСК в залежності від результатів лікування та осіб КГ на 3-му тижні після 

оперативного втручання (M ± mp) 

№ 

з/п 
Показники 

Групи обстежених 

I група (n = 37) II група (n = 37) КГ (n = 37) 
p2 

M ± mp p1 M ± mp p1 M ± mp 

1 
RANKL, 

пмоль/л 
0,23 ± 0,02 < 0,001 0,26 ± 0,02 < 0,001 0,21 ± 0,02 < 0,001 

2 OPG, пг/мл 51,7 ± 6,88 0,456 45,0 ± 2,68 0,236 63,2 ± 4,32 0,413 

3 OPG/RANKL 224 ± 15,0 0,00043 188 ± 13,3 0,00011 574 ± 116 0,763 

4 TGF-β1, нг/мл 15,5 ± 0,55 < 0,001 13,4 ± 0,46 < 0,001 11,9 ± 0,35 < 0,001 

5 IL-6, пг/мл 13,2 ± 1,27 < 0,001 6,17 ± 0,75 < 0,001 3,72 ± 0,232 < 0,001 

Примітки: p1 – значення р в порівнянні з контролем; p2 – значення р в 

порівнянні груп I і II. 

 

Що стосується співвідношення OPG/RANKL, то слід відмітити, що 

воно в порівнянні з контролем було достовірно нижче у хворих обох груп (в 

2,6 і в 3,1 рази відповідно I та II групи). Вважається, що характер 

ремоделювання кісткової тканини багато в чому визначається 

співвідношенням продукції OPG і RANKL; його зниження у обстежених 
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хворих I і II груп свідчить про збереження підвищеної резорбтивної 

активності, характерної для початкових етапів остеорепарації. Однак, на 

даному етапі ключового значення набуває активація синтетичних процесів, 

оскільки результат буде визначатися оптимальним співвідношенням синтезу 

і резорбції. Запізнення та недостатній рівень активності синтетичних 

процесів можуть бути несприятливою прогностичною ознакою для 

стабільної довгострокової фіксації компонентів ендопротезу, оскільки саме 

баланс кісткоутворення та резорбції в ремодулюючих циклах визначає 

оптимальне співвідношення репаративних і резорбтивних процесів на межі 

ендопротез-кісткова тканина. 

При цьому, вміст сироваткового TGF-β1 відносно контролю вірогідно 

(р < 0,001) підвищувався у обстежених хворих обох груп (значно 

інтенсивніше серед контингенту обстежених I групи). Його рівень був 

достовірно (р < 0,001) вищим у хворих I групи в порівнянні з II групою. TGF-

β1 – один із основних чинників, що беруть участь в багатоступеневому 

процесі загоєння переломів кісток на різних стадіях оссифікації. TGF-β1 

сприяє утворенню матриксу та диференціювання остеобластів і знижує їх 

здатність продукувати фактор диференціювання остеокластів RANKL, тим 

самим опосередковано обмежує подальше утворення остеокластів і може 

впливати на кісткову масу [317]. TGF-β1 має виражену активуючу дію для 

міофібробластів [504], які відіграють ключову роль в загоєнні ран. Найбільша 

концентрація TGF-β1 зафіксована серед пацієнтів I групи, віддалені 

результати лікування у яких були значно кращими, що підтверджує 

припущення щодо формування більш адекватної реакції кістки у відповідь на 

ушкодження після ендопротезування, спрямованої на активацію процесу 

остеорепарації серед хворих цієї групи. 

Після того, як відбувається резорбція кістки, TGF-β1 локально 

вивільняється з кісткового матриксу, а потім частково інгібує резорбцію 

кістки, викликаючи апоптоз остеокластів і частково стимулюючи утворення 

остеобластної кістки [396]. Вивільнившийся під час остеокластичної 
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резорбції TGF-β1 потім може індукувати експресію OPG остеобластами в 

локальному кістковому мікрооточенні та тим самим пригнічувати 

утворення/активність остеокластів і зупиняти резорбцію кістки [527]. Можна 

припустити, що встановлений більш високий рівень TGF-β1 у хворих I групи 

дозволяв підтримувати у них більш активну експресію OPG і 

опосередковано – більш вищий оборот кістки. Ці дані свідчать про те, що у 

хворих з більш сприятливим прогнозом порушення балансу синтез/резорбція 

відбувається як за рахунок збільшення синтетичної активності, так і за 

рахунок зниження рівня резорбції, які регулюються відповідно TGF-β1 і 

OPG. При цьому, існують дані щодо підвищення рівня TGF-β1 при 

різноманітних запальних реакціях, фіброзних змінах печінки чи нирок або 

міокарда [388]. Дані особливості в нашому дослідженні підлягали 

обов’язковому врахуванню при оцінці результатів через лікування ОПСВ із 

майже стовідсотковим ризиком наявності супутніх захворювань. 

Як свідчать дослідження Y. Hara та співав. [472], у групах хворих зі 

нормальним зрощенням перелому максимальний пік TGF-β1 спостерігався 

через два тижні після травми, а серед пацієнтів без зрощення було відзначено 

відстрочений максимальний пік через три тижні. Можливо також висловити 

припущення, що сама наявність імплантату призводить до локального 

вивільнення TGF-β1 остеобластами [460]. Тому, для визначення більш 

чіткого уявлення про роль TGF-β1 в процесі кісткової регенерації при 

ендопротезуванні потрібні подальші дослідження експресії TGF-β1 в 

динаміці процесу регенерації кістки з урахуванням хронологічної 

послідовності, що було поза межами нашого дослідження, так як не входило 

в його завдання. 

Що стосується рівнів IL-6, слід відзначити вірогідне (р < 0,001) їх 

збільшення серед хворих обох груп зі статистично значущою різницею з КГ. 

При цьому, у пацієнтів II групи його рівень був достовірно (р < 0,001) 

нижчим, порівняно з хворими I групи. Підвищення рівня IL-6 у хворих обох 

груп порівняно з контролем стало очікуваним і закономірним результатом, 
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оскільки IL-6 продукується у вигляді білка гострої фази для стимуляції 

імунної відповіді та вважається ключовим медіатором в цьому складному 

сценарії через його значні кореляції з тяжкістю травми та клінічними 

ускладненнями [282]. 

Однак тривалість і відносна варіабельність травматичності 

хірургічного втручання не може розглядатися як визначальний фактор 

динаміки збільшення IL-6. Найбільш важливим фактором, що регулює 

запальну реакцію на хірургічне втручання, є вік пацієнта [459]. Одним із 

основних проявів пов’язаної з віком проблеми зменшення фізіологічних 

резервів є зниження адренокортикальної чутливості до хірургічного стресу, 

яка є характерною для ОПСВ на тлі підвищення базового рівня кортизолу 

[292], що може призводити до зниження синтезу OPG, збільшення експресії 

RANKL і пригнічення синтезу IL-6 [482], що в нашому випадку проявлялося 

зниженням рівня сироваткового OPG і більш низькими рівнями IL-6 у хворих 

II групи порівняно з I. Спотворена таким чином експресія цитокінів веде до 

активації ремоделювання кісткової тканини, що призводить до збільшення 

швидкості резорбції без компенсаторного утворення кісткової тканини, в 

результаті чого спостерігається швидка втрата кісткової речовини та 

порушується послідовність стадій остеогенезу. 

Як зазначають світові вчені, експресія IL-6 в умовах перелому 

вважається двухфазною та досягає максимуму під час гострої запальної фази 

після перелому, коли він викликає рекрутування імунних клітин і стимулює 

ангіогенез. Пізніше, експресія IL-6 знову зростає в зв’язку з ремоделюванням 

кістки під час її вторинного формування [279]. Таким чином, відносно 

низький рівень сироваткового IL-6, встановлений серед хворих II групи в 

нашому дослідженні може бути пояснений недостатньою відповіддю 

імунорегуляторних механізмів на пошкодження, або свідчити про порушення 

динаміки процесу стресового адаптивного ремоделювання (запізнення етапу 

регулювання внутрішньомембранозного й ендохондрального закостеніння) 

[486]. 
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При цьому, є експериментальні дані щодо того, що глобальне 

інгібування IL-6 на ранній стадії після перелому зменшувало системне 

запалення, рекрутування імунних клітин і регенерацію кістки, що призводило 

до затримки загоєння перелому [422]. Окрім того, що IL-6 – плейотропний 

цитокін, який надає прозапальну й протизапальну дію й ініціює каскад 

загоєння переломів, він також може відігравати ключову роль в фазі 

ремоделювання [422]; що цілковито підтверджує відносно низький рівень 

його вмісту в сироватці крові пацієнтів II групи, як прояв зміни характеру 

адаптивної відповіді внаслідок порушення його регулюючої ролі в складному 

каскаді загоєння переломів. 

Зі світової літератури відомо, що в механізмі регулювання кісткового 

ремоделювання, який відбувається на рівні фізіологічної системи сполучної 

тканини задіяно досить значну кількість різноманітних чинників [256], в 

тому числі й майже всі компоненти імунної системи людини. Особливу роль 

при цьому відіграють клітини макрофагального ряду (фіброкласти, 

остеокласти, хондрокласти та подібні їм тканиноспецифічні клітини) [293, 

461, 564]. Однак, дія всіх регуляторних процесів опосередкована 

міжклітинними молекулярними медіаторами, багато з яких беруть участь в 

реалізації відразу декількох регуляторних шляхів, що контролюються за 

допомогою різних механізмів зворотного зв’язку. 

Так, відзначається, що IL-6 є активатором фібробластів, які одночасно є 

його продуцентами [328]. Будучи класичним прозапальним цитокіном, який 

стимулює розвиток запальних процесів на самому початковому етапі [535]; 

IL-6 на більш пізніх етапах діє як індуктор протизапальних процесів, 

пригнічуючи синтез багатьох «ранніх» прозапальних цитокінів [454, 549]; 

входить до складу сигнальних шляхів активації фібробластів і при цьому 

стимулює протизапальні процеси. 

Окрім цього, нами було проведено прогнозування динаміки 

цитокінових рівнів у відповідь на травму і оперативне втручання, які надають 

впливу на процеси ремоделювання кістки (RANKL, OPG, TGF-β1, IL-6, 
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співвідношення OPG/RANKL). При проведенні лінійної регресії нами було 

отримано асоціації показників цитокінового статусу в сироватці крові ОПСВ 

із ППВСК в залежності від результатів лікування, що підтверджують раніше 

визначені особливості відповідної цитокінопосередкованої регуляторної 

реакції на отриману травму (табл. 4.1 – 4.3) – табл. 4.4. 

Таблиця 4.4 

Асоціація показників цитокінового статусу в сироватці крові хворих 

ОПСВ із ППВСК в залежності від результатів лікування у порівнянні із КГ 

№ 

з/п 
Показники 

Нестандартизовані 

коефіцієнти 

Стандартизовані 

коефіцієнти t р 
95,00 % ДІ 

Beta m Beta нижній верхній 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

RANKL, пмоль/л 

1 Константа 0,212 0,015 – 13,809 <0,001 0,181 0,242 

2 
I група 

(n = 37) 
0,016 0,022 0,083 0,760 0,449 -0,027 0,060 

3 
II група 

(n = 37) 
0,046 0,022 0,230 2,117 0,037 0,003 0,089 

OPG, пг/мл 

4 Константа 63,202 4,942 – 12,789 <0,001 53,407 72,997 

5 
I група 

(n = 37) 
-11,507 6,989 -0,177 -1,647 0,103 -25,360 2,346 

6 
II група 

(n = 37) 
-18,202 6,989 -0,281 -2,605 0,010 -32,055 -4,350 

OPG/RANKL 

7 Константа 371,411 32,335 – 11,486 <0,001 307,318 435,504 

8 
I група 

(n = 37) 
-109,692 45,728 -0,251 -2,399 0,018 -200,333 -19,050 

9 
II група 

(n = 37) 
-169,294 45,728 -0,387 -3,702 <0,001 -259,935 -78,653 
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Продовження табл. 4.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TGF-β1, нг/мл 

10 Константа 11,903 0,463 – 25,706 <0,001 10,985 12,821 

11 
I група 

(n = 37) 
3,596 0,655 0,539 5,491 <0,001 2,298 4,894 

12 
II група 

(n = 37) 
1,497 0,655 0,224 2,286 0,024 0,199 2,795 

IL-6, пг/мл 

13 Константа 3,720 0,860 – 4,325 <0,001 2,015 5,424 

14 
I група 

(n = 37) 
9,480 1,216 0,683 7,795 <0,001 7,069 11,891 

15 
II група 

(n = 37) 
2,452 1,216 0,177 2,016 0,046 0,041 4,862 

Примітки: Beta – бета-коефіцієнт, m – стандартна помилка, t – t-

статистика, р – статистична значущість різниці. 

 

Було зафіксовано, що у хворих I та II групи порівняно із КГ 

збільшувалися можливості підйому рівнів RANKL відповідно на 0,016 

пмоль/л в I групі (Beta = 0,016; 95,00 % ДІ [-0,027–0,060]; р = 0,449) і 

вірогідно на 0,046 пмоль/л в II (Beta = 0,046; 95,00 % ДІ [0,003–0,089]; 

р = 0,037); при чому, в II групі дещо значніше (на 0,030 пмоль/л). Рівні OPG в 

обох групах були меншими порівняно із КГ: невірогідно на 11,507 пг/мл в I 

(Beta = -11,507; 95,00 % ДІ [-25,360–2,346]; р = 0,103) і вірогідно на 18,202 

пг/мл в II (Beta = -18,202; 95,00 % ДІ [-32,055–-4,350]; р = 0,010) із 

констатацією менших рівнів в II групі (на 6,695 пг/мл) – табл. 4.4. 

Співвідношення OPG/RANKL вірогідно також, як і рівні OPG були меншими 

в I та II групі порівняно із контролем: відповідно на 109,692 (Beta = -109,692; 

95,00 % ДІ [-200,333–-19,050]; р = 0,018) і на 169,294 (Beta = -169,294; 

95,00 % ДІ [-259,935–-78,653]; р < 0,001) одиниці із констатацією менших 

рівнів в II групі (на 59,602). Рівні TGF-β1 і IL-6 визначали вірогідну перевагу 
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над КГ: відповідно на 3,596 (Beta = 3,596; 95,00 % ДІ [2,298–4,894]; р < 0,001) 

і на 1,497 (Beta = 1,497; 95,00 % ДІ [0,199–2,795]; р = 0,024) нг/мл в I та II 

групі і на 9,480 (Beta = 9,480; 95,00 % ДІ [7,069–11,891]; р < 0,001) і на 2,452 

(Beta = 2,452; 95,00 % ДІ [0,041–4,862]; р = 0,046) пг/мл в I та II групі. 

Причому, як рівні TGF-β1, так і IL-6 вірогідно були більшими в I групі: 

відповідно на 2,099 нг/мл і на 7,028 пг/мл – табл. 4.4. 

Враховуючи дані особливості, нами було визначено й кореляційні 

взаємозв’язки між рівнями досліджуваних цитокінів сироватки крові 

(RANKL, OPG, TGF-β1, IL-6, співвідношення OPG/RANKL) обстежених нами 

пацієнтів та осіб, які утворили КГ (табл. 4.5). 

Таблиця 4.5 

Кореляційні взаємозв’язки між рівнями цитокінів сироватки крові хворих 

ОПСВ із ППВСК в залежності від результатів лікування та осіб КГ (M ± mp) 

№ 

з/

п 

Кореляції 

Групи обстежених 

I група (n = 37) II група (n = 37) КГ (n = 37) 

r p r p r p 

1 OPG-RANKL 0,88 0,000 – – – – 

2 OPG-OPG/RANKL 0,44 0,006 0,72 0,000 – – 

3 RANKL-OPG/RANKL – – -0,53 0,0007 -0,58 0,00017 

4 TGF-β1-OPG – – – – -0,36 0,027 

5 TGF-β1-OPG/RANKL 0,66 0,000 – – – – 

6 IL-6-OPG 0,67 0,000 – – -0,62 0,000 

7 IL-6-RANKL 0,53 0,001 – – – – 

8 IL-6-OPG/RANKL 0,39 0,016 – – – – 

Примітки: r – коефіцієнт кореляції; p – критерій вірогідності Фішера. 

 

При цьому встановлено, що в когорті хворих I групи мав місце сильний 

прямий кореляційний зв’язок між OPG і RANKL (r = 0,88; p = 0,000) (рис. 

4.1) і середньої сили прямий зв’язок з високим рівнем статистичної 

значущості між рівнем OPG і співвідношенням OPG/RANKL (r = 0,44; 
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p = 0,006) (рис. 4.2). 

 

Рис. 4.1. Кореляційні взаємозв’язки між рівнями OPG і RANKL 

сироватки крові обстежених хворих ОПСВ із ППВСК та осіб КГ. 

 

Рис. 4.2. Кореляційні взаємозв’язки між рівнями OPG і OPG/RANKL 

сироватки крові обстежених хворих ОПСВ із ППВСК та осіб КГ. 

 

Також, серед хворих II групи було встановлено наявність сильного 
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прямого кореляційного зв’язку високого ступеня значущості між рівнем OPG 

і співвідношенням OPG/RANKL (r = 0,72; p = 0,000) (рис. 4.2) та зворотного 

кореляційного зв’язку середньої сили й високого ступеня значущості між 

рівнем RANKL і співвідношенням OPG/RANKL (r = -0,53; p = 0,0007) 

(рис. 4.3). 

При цьому, серед обстежених нами осіб КГ відзначалася наявність 

зворотного взаємозв’язку між RANKL і OPG/RANKL (r = -0.58; p = 0,00017) 

(рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3. Кореляційні взаємозв’язки між рівнями RANKL і OPG/RANKL 

сироватки крові обстежених хворих ОПСВ із ППВСК та осіб КГ. 

 

Загальновідомо, що відносна експресія RANKL і OPG має вирішальне 

значення в регуляції активності остеокластів і збереженні циклу 

ремоделювання кістки. У нашому ж дослідженні кореляційний взаємозв’язок 

між рівнями OPG і RANKL було виявлено тільки серед осіб I групі; а в II 

групі та КГ цей зв’язок був відсутнім (рис. 4.1). Отже, відмінності в зміні 

процесів ремоделювання між цими групами були мінімальні, що можна 

розглядати як відсутність адекватної відповіді на ушкодження серед 
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обстежених II групи та можна припустити, що процес ремоделювання кістки 

по регуляторному шляху активації остеокластів у хворих I групи є більш 

скоординованим. Оскільки КГ не піддавалася оперативному втручанню, то 

аналогічні показники регуляторного шляху RANK/RANKL/OPG у хворих II 

групи можуть свідчити про недостатню активацію процесу ремоделювання 

та відповідно процесів остеоінтеграції й приживлення імплантату. 

Серед КГ кореляція між рівнем OPG і співвідношенням OPG/RANKL 

була відсутньою (рис. 4.2), мав місце зворотній кореляційний зв’язок між 

RANKL і OPG/RANKL (рис. 4.3). У хворих I ж групи з більш сприятливим 

віддаленим прогнозом спостерігалася інверсія цих взаємозв’язків: мала місце 

кореляція між OPG і OPG/RANKL, а між RANKL і OPG/RANKL вона була 

відсутньою. Таким чином, резорбтивна активність (характеризується 

співвідношенням OPG/RANKL) в КГ й у хворих I групи реалізувалася через 

різні регуляторні шляхи. В II групі (результати лікування гірше) відзначався 

приблизно однаковий вплив і RANKL і OPG на резорбтивну активність. 

Середньої сили зворотній кореляційний взаємозв’язок між рівнями 

TGF-β1 і OPG було встановлено в КГ (r = -0,36; p = 0,027) (рис. 4.4), в I же 

групі був наявним сильний прямий кореляційний зв’язок між TGF-β1 і 

співвідношенням OPG/RANKL (r = 0,66; p = 0,000) (рис. 4.5). Аналізуючи 

виявлені взаємозв’язки, варто враховувати ще й той факт, що TGF-β1 

регулює остеокластогенез і виживання остеобластів; зокрема, за допомогою 

індукції OPG: білка, який (як відомо) пригнічує їх утворення і 

функціонування [527]. Відсутність же кореляційних зв’язків між рівнями 

TGF-β1 і OPG у хворих обох груп, що є характерним для КГ (рис. 4.4), 

свідчить про недостатню активацію серед них репаративних процесів. У 

фізіологічних умовах баланс досягається за рахунок того, що зміни продукції 

TGF-β1 й OPG врівноважують один одного. Наявність же зворотної кореляції 

між цими показниками в КГ (ймовірно) може бути пояснена тим, що при 

активації синтетичних процесів в кістці внаслідок збільшення рівня TGF-β1 

відбувається компенсаторне зменшення рівня OPG, яке одночасно 
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призводить до активації остеолітичних процесів, що забезпечує підтримку 

кісткового гомеостазу.  

 

Рис. 4.4. Кореляційні взаємозв’язки між рівнями TGF-β1 і OPG 

сироватки крові обстежених хворих ОПСВ із ППВСК та осіб КГ. 

 

 

Рис. 4.5. Кореляційні взаємозв’язки між рівнями TGF-β1 і OPG/RANKL 

сироватки крові обстежених хворих ОПСВ із ППВСК та осіб КГ. 
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Слід вказати, що в умовах травми цей компенсаторний механізм 

перестає діяти. Такого роду зворотній зв’язок сприяє активації процесів 

ремоделювання кістки. У разі травми взаємозв’язки цих двох регуляторних 

шляхів розриваються, що й пояснюється відсутністю кореляції між цими 

двома показниками. Це може частково пояснювати наявність кореляції між 

TGF-β1 і OPG в КГ і відсутність взаємозв’язку після травми. 

Наявність же кореляційного взаємозв’язку між TGF-β1 і OPG/RANKL у 

хворих I групи (рис. 4.5) свідчить про більшу збалансованість процесів 

резорбції і відновлення пошкодженої кістки. В даному випадку мова може 

йти не тільки про активацію процесів остеобластного утворення кістки, в 

яких бере участь TGF-β1, а й про синхронну активацію регуляторного шляху 

RANK/RANKL/OPG, який гальмує активність остеокластів і, відповідно, 

забезпечує зсув ремоделювання кістки в сторону консолідації імплантату. 

Відсутність значущих кореляцій в КГ і в II групі можна трактувати як 

недостатню активацію процесів ремоделювання кістки в умовах травми, що 

може призводити до більш тривалих термінів загоєння. 

При цьому, серед КГ встановлено наявність середньої сили зворотної 

кореляції між IL-6 і OPG (r = -0,62; p = 0,000) (рис. 4.6); в I групі – прямі 

зв’язки середньої сили між IL-6 і OPG (r = 0,67; p = 0,000) (рис. 4.6.) та IL-6 й 

RANKL (r = 0,53; p = 0,001) (рис. 4.7) й IL-6 і OPG/RANKL (r = 0,39; p = 0,016) 

(рис. 4.8). II група значущих кореляцій цих показників не констатувала. 

Зворотна кореляція між IL-6 і OPG в КГ можливо була пов’язана з тим, що 

збільшення рівня IL-6 внаслідок змін міжклітинної сигналізації в умовах 

старіння і розвитку хронічного запального фону, є чинником, що провокує 

активацію резорбтивного процесу в кістці, який реалізується шляхом 

зниження рівня OPG. В результаті такого роду взаємозв’язку через інші 

регуляторні шляхи може відбуватися компенсаторне зростання рівня OPG, 

характерне для ОПСВ [354]. 
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Рис. 4.6. Кореляційні взаємозв’язки між рівнями IL-6 і OPG сироватки 

крові обстежених хворих ОПСВ із ППВСК та осіб КГ. 

 

 

Рис. 4.7. Кореляційні взаємозв’язки між рівнями IL-6 і RANKL 

сироватки крові обстежених хворих ОПСВ із ППВСК та осіб КГ. 
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Рис. 4.8. Кореляційні взаємозв’язки між рівнями IL-6 і OPG/RANKL 

сироватки крові обстежених хворих ОПСВ із ППВСК та осіб КГ. 

 

В I групі відбувалася зміна напрямку взаємозв’язку (зі зворотної на 

пряму) в порівнянні з КГ між IL-6 і OPG та виявлявся взаємозв’язок між IL-6 

і RANKL; через що можна констатувати, що на даному етапі проявлялася як 

протизапальна дія IL-6, так і його участь в адаптивному ремоделюванні. 

Разом з тим позитивна кореляція між IL-6 і співвідношенням 

OPG/RANKL вказувала, що IL-6 активував як резорбтивні, так і синтетичні 

процеси, однак на даному етапі превалював його вплив на активацію 

остеосинтезу.  

У хворих же II групи таких закономірностей не спостерігалося, що 

свідчить про значні порушення у них скоординованості репаративних 

процесів. 

Отримані дані підтверджують відоме положення про те, що після 

ендопротезування великих суглобів активуються як процеси резорбції, так і 

кісткоутворення. У пацієнтів з менш успішним результатом значно 

посилюються вихідні метаболічні порушення в кістковій тканині, які 
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полягають у відносному переважанні процесу резорбції кісткової тканини над 

кісткоутворенням. Ці зміни (в цілому) характеризуються формуванням 

дисфункції сигнальних шляхів, наростанням дезорганізації синтезу 

регуляторних сигнальних молекул, що може свідчити про порушення 

загальної схеми регуляції сполучної тканини на системному рівні, та в 

кінцевому результаті визначати вихід процесу за рамки адаптаційних 

можливостей організму. 

Також, слід відзначити, що наше дослідження мало деякі обмеження. 

По-перше, ми не поділяли хворих на групи в залежності від наявності і виду 

супутньої патології. Такий дизайн роботи був обумовлений необхідністю 

створення репрезентативної вибірки по відношенню до популяції хворих з 

ППВСК в нашому регіоні. По-друге, в роботі представлені результати оцінки 

цитокінового статусу тільки в одному часовому інтервалі, що (на нашу 

думку) є більш інформативним для прогнозування результатів хірургічного 

лікування. Але, дані обмеження не слід вважати як такові, що не дозволяють 

розглядати отримані результаті в цілому в межах нашого дослідження; тим 

паче, проведення дослідження з урахуванням цього не входило до основних 

завдань нашої роботи. 

 

4.2 Резюме 

 

Таким чином, на основі отриманих даних слід констатувати наступне: 

1. Зазначено, що в цілому прогноз результатів лікування пацієнтів з 

переломами проксимального відділу стегнової кістки визначається 

характером адаптаційної реакції на травму й імплантат, синхронністю 

механізму стресового ремоделювання кістки. При цьому констатовано, що 

менш сприятливий прогноз після ендопротезування асоціюється з 

посиленням вихідних метаболічних порушень в кістковій тканині внаслідок 

вираженої цитокінопосередкової дисфункції регуляторних шляхів. 

2. Встановлено, що цитокіновий дисбаланс може бути використаний в 
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якості тригера порушень кісткового ремоделювання та процесів, що 

забезпечують функціонування інших систем організму, через що може 

відбуватися погіршення перебігу супутніх захворювань. Відзначено, що 

ключовим фактором успішного результату лікування є скоординованість 

активації регуляторних шляхів, тому раннє прогнозування результатів 

оперативного лікування слід базувати на оцінці порушень регуляторних 

механізмів остеоіндуктивної активності кісткової тканини. 

3. Доведено, що визначення маркерів кісткового метаболізму слід 

розглядати в якості інформативного критерію оцінки перебігу репаративного 

остеогенезу для виявлення початкових етапів порушення консолідації на 

індивідуальному рівні, що дає змогу проведенню корекції порушень і 

напрацюванню індивідуальної тактики лікування конкретного пацієнта, 

враховуючи особливості його кісткового обміну. 

4. Дослідженням констатовано і математично доведено наявність 

зниження в сироватці крові рівня OPG як вірогідний маркер прогнозування 

ризику несприятливого результату хірургічного лікування через сприяння 

розвитку запального стану й зрив компенсаторних механізмів внаслідок 

зниження адаптаційних резервів (встановлене вірогідне зниження рівня OPG 

порівняно з контрольною групою у хворих II групи). При цьому зафіксовані 

вірогідні маркерні властивості підвищеного вмісту сироваткового TGF-β1 у 

напрямку прогнозування розвитку сприятливого результату хірургічного 

втручання через формування більш адекватної реакції кістки у відповідь на 

ушкодження, спрямованої на активацію процесу остеорепарації (констатовані 

вірогідно більш високі рівні TGF-β1 у хворих I групи порівняно з II). 

5. Вірогідно доведені і математично підтверджені маркерні можливості 

зниження рівнів сироваткового OPG й низькі рівні IL-6 щодо прогнозування 

розвитку несприятливого результату лікування через зниження 

адренокортикальної чутливості до хірургічного стресу, що є характерним для 

осіб похилого та старечого віку на тлі підвищення базового рівня кортизолу 

(вірогідно встановлено наявність нижчих рівнів IL-6 та зниження рівня 



 183 

сироваткового OPG у хворих II групи як прояв зміни характеру адаптивної 

відповіді внаслідок порушення його регулюючої ролі в складному каскаді 

загоєння переломів порівняно з I групою). Дані особливості підтверджують 

недостатню відповідь імунорегуляторних механізмів на пошкодження та 

вказують на порушення динаміки процесу стресового адаптивного 

ремоделювання у вигляді запізнення етапу регулювання 

внутрішньомембранозного й ендохондрального закостеніння серед хворих II 

групи. 

6. Встановлено вірогідні маркерні можливості прогнозування розвитку 

сприятливих результатів хірургічного втручання наявності кореляційного 

взаємозв’язку між рівнями OPG і RANKL, що вірогідно підтверджується 

наявним сильним прямим кореляційним зв’язком між ними (r = 0,88; 

p = 0,000) серед осіб I групі та вказує на більшу скоординованість у них 

процесу ремоделювання кістки по регуляторному шляху активації 

остеокластів. Вірогідно доведено недостатню активацію процесу 

ремоделювання та відповідно процесів остеоінтеграції й приживлення 

імплантату серед хворих II групи (наявність зворотного кореляційного 

зв’язку середньої сили й високого ступеня значущості між рівнем RANKL і 

співвідношенням OPG/RANKL (r = -0,53; p = 0,0007)). 

7. Дослідженням констатовано, що наявність кореляційного 

взаємозв’язку між TGF-β1 і OPG/RANKL є маркерною особливістю 

вірогідного прогнозування кращих результатів хірургічного лікування 

(зафіксований сильний прямий кореляційний зв’язок (r = 0,66; p = 0,000) у 

хворих I групи), що свідчить про наявність більшої збалансованості процесів 

резорбції і відновлення пошкодженої кістки. Встановлено, що відсутність 

значущих кореляцій між TGF-β1 і OPG/RANKL в II групі доводить 

недостатню активацію процесів ремоделювання кістки в умовах травми, що 

призводить до більш тривалих термінів загоєння. 

8. Зафіксовані вірогідні маркерні прояви прогнозування сприятливих 

результатів лікування наявності кореляційного взаємозв’язку між IL-6 і 



 184 

RANKL (в I групі виявлявся прямий зв’язок середньої сили (r = 0,53; 

p = 0,001)), що вказує на активацію резорбтивних і синтетичних процесів. 

Відсутність вищевказаної кореляції у хворих II групи встановлює значні 

порушення у них скоординованості репаративних процесів, що й констатує 

наявність ризику розвитку у них несприятливого результату хірургічного 

лікування. 
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РОЗДІЛ 5 

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕПАРАЦІЇ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ПРИ 

КОРЕКЦІЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ НА МОДЕЛІ ПЕРЕЛОМУ 

ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ У SHR ЩУРІВ 

 

Серед обстежених хворих із ППВСК (див. розділ 2) нами визначене 

значне поширення ССС (94,87 %), серед якої перше місце займала 

гіпертонічна хвороба (88,99 %). Тому, одним із завдань нашого дослідження 

постало встановлення залежності ефективності репарації кісткової тканини 

від корекції існуючої АГ. Багатьма проведеними дослідженнями встановлено, 

що важливість всебічного вивчення мультифакторіальних захворювань 

обумовлена їх високою поширеністю серед населення, фізичним 

дискомфортом хворих і важкістю перебігу, що часто призводить до розвитку 

стійкої інвалідності, зниження якості життя і порушень соціально-

психологічної адаптації хворих. При цьому, сучасна література констатує, що 

основою виникнення та розвитку багатьох хронічних хвороб неінфекційної 

природи є генні фактори та порушення загальних метаболічних процесів. 

Серед цих захворювань провідне місце займає широкий спектр серцево-

судинної патології, а перші шпальта посідають хвороби з гіпертензивним 

синдромом. Було визначено, що значна кількість генів, включених у генну 

мережу предикції АГ, вносять свій вклад і в розвиток інших патологій, 

формуючи загальні молекулярно-патогенетичні основи поширення багатьох 

хронічних хвороб [41, 76, 208, 285, 487]. 

Однією із значущих патологій, яка має високу асоціацію з АГ, є ОП, 

через те, що загальні процеси кісткового ремоделювання та регуляції АТ 

обумовлені спільними генетичними детермінантами, які й знаходяться в 

основі розвитку цих хвороб [41, 351, 522]. Загальновідомо, що хворі з ОП 

мають більш високий ризик розвитку серцево-судинних захворювань і 

гіпертонії, ніж пацієнти з нормальною МЩКТ. При цьому, значна низка 

проведених досліджень на модельних тваринах (в тому числі на 
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рекомбінантних інбредних штамах щурів) показують, що виникнення 

кальцифікації судин є досить складним механізмом, який включає в себе 

патогенетичні механізми, аналогічні описаним при нормальній кальцифікації 

кісток [351, 520]. Крім того, існує й зворотна залежність між судинними 

ушкодженнями та параметрами МЩКТ, що може визначатися як загальною 

етіологією, так і додатковими факторами: тютюнопаління, низький рівень 

споживання кальцію, незбалансований раціон, знижений рівень вітаміну D в 

організмі, похилий вік, наявність цукрового діабету, тощо [540]. При цьому, 

багатьма дослідниками було визначено, що вивчення та деталізація 

механізмів виникнення та розвитку ОП ураження та серцево-судинних 

захворювань є основою профілактичних і терапевтичних підходів при обох 

станах. 

Слід зазначити, що найбільш серйозним ускладненням ОП є 

виникнення переломів кісток, особливо ПВСК, які складають до 30,00 % в 

структурі стаціонарної травматологічної патології, що є серйозною медико-

соціальною сучасною світовою проблемою; особливо з огляду на те, що 

переважна кількість пацієнтів з даною патологією належить до літнього і 

старечого віку, а в 66,00–80,00 % випадків у них поряд із ОП відзначається і 

наявність супутньої гіпертонічної хвороби, яка може бути причиною не 

тільки відтермінування оперативного втручання, а й ускладнювати перебіг 

до- та післяопераційного періоду на всіх його етапах, впливати на 

реабілітаційний потенціал пацієнтів і бути однією з головних причин 

отримання незадовільних результатів оперативного лікування ППВСК [62, 

199, 523]. Отже, позитивне вирішення практичних медичних завдань при 

лікуванні ППВСК, особливо серед ОПСВ неможливе без проведення 

ефективної корекції та лікування одночасно із основною патологією й АГ 

задля досягнення максимального позитивного терапевтичного ефекту. 

Вищевказане також було доведене й в експериментальних умовах. Так, 

в роботі R. El Bikai [351] показано зв’язок АГ з частими переломами кісток і 

низькою МЩКТ. При цьому, в роботі також доведені вірогідні відмінності й 
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між статтю щурів у напрямку маніфестації АГ, показниками МЩКТ і 

резистентності до інсуліну всередині штамів; також була виявлена асоціація 

між показниками міцності кісткової маси і хромосомою Х. 

Іншими дослідженнями з’ясовано, що у гіпертензивних щурів лінії 

SHR в період стабільно високого АТ порушується мікроваскулярізація по 

типу структурної та функціональної рарефікації, що проявляється в більш 

низьких значеннях середньої щільності капілярів [191] і доводить вплив 

порушення кровопостачання мікроархітектури кісткової тканини та зниження 

МЩКТ на збільшення ризику виникнення переломів кісток скелета. 

Інші дослідження, що були проведені різними науковцями за останні 20 

років, були спрямовані на встановлення взаємозв’язку між обміном кальцію, 

зниженням МЩКТ, гіпертонією й іншими серцево-судинними 

захворюваннями у людини та довели, що зниження МЩКТ тазостегнового 

суглобу у хворих має прямий зв’язок між ОП і зниженим кровотоком в 

верхніх і нижніх кінцівках. Було показано, що втрата кісткової маси, 

зменшення показників МЩКТ тазостегнового суглобу та існуючий 

підвищений ризик перелому хребта значно частіше відзначалися у пацієнтів 

із субклінічною периферичною артеріальною хворобою в порівнянні зі 

здоровими людьми. При цьому, було констатовано, що САТ обернено корелює 

з показниками МЩКТ шийки стегнової кістки [312, 326, 351, 376, 541]. 

Також, у літературі представлені численні дані щодо різнобічного 

впливу гіпертонічних препаратів на стан кісткової тканини. Так, за 

результатами великого епідеміологічного дослідження (L. Rejnmark, 2006), 

було відзначено значний позитивний ефект застосування інгібіторів 

ангіотензинперетворюючого ферменту: ризик переломів кісток при їх 

застосуванні знизився на 7,00 % [497]. Інші дослідження, що стосувалися 

впливу антигіпертензивних препаратів на зниження МЩКТ при інсульті на 

моделі довели позитивний ефект амлодипіну на стан кісток шляхом прямого 

інгібування остеокластів [534]. 

Окрім цього, в кінці минулого століття були представлені дані про 
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особливості метаболізму кальцію у щурів лінії SHR в порівнянні з 

нормотензивними щурами WKY. Тварини лінії SHR показали низьку 

концентрацію іонізованого сироваткового кальцію, підвищену екскрецію 

кальцію у віці 17 тижнів і підвищений рівень паратиреоїдних гормонів в 

крові в порівнянні з лінією WKY [455]. Іншими дослідниками був 

відзначений більш низький рівень вітаміну D3 у тварин лінії SHR в 

порівнянні з нормотензивними тваринами. Щури SHR у віці 20–30 тижнів 

мали значно нижчу МЩКТ і вміст кальцію в порівнянні з щурами лінії WKY 

[442]. Спонтанно-гіпертензивні щури при застосуванні висококалорійної 

дієти демонстрували три патогенетичних критерії метаболічного синдрому: 

гіпертензію, гіперглікемію та вісцеральні ожиріння, що дозволяє 

використовувати цю модель для дослідження препаратів, спрямованих на 

лікування як метаболічного синдрому, так і АГ [127]. 

Таким чином, слід зазначити, що визначення генетичних детермінант у 

якості предикторів або прогностичних параметрів досягнення позитивного 

ефекту при хірургічному лікуванні ППВСК, особливо серед ОПСВ має значні 

можливості для напрацювання успішної персоніфікованої терапії [364]. 

 

5.1 Репарація кісткової тканини після переломів проксимального 

відділу стегнової кістки з подальшим інтрамедулярним остеосинтезом на 

тлі артеріальної гіпертензії та її корекції 

 

У зв’язку з вищевикладеним, нами було проведено аргументацію схеми 

лікування ППВСК у осіб із АГ в експерименті шляхом використання 

модельного об’єкту Rattus norvegicus (щур сірий), яка передбачала корекцію 

АГ. Дослідженням встановлено, що в частини щурів під час гістологічного 

дослідження на препаратах чітко визначалася зона діафізарного перелому, в 

якій сформувався хибний суглоб, що вказує на значні порушення процесу 

регенерації кістки і уповільнення консолідації кісткових фрагментів (рис. 5.1, а). 

На кінцях же кісткових уламків, які не торкалися один одного, констатувалася 
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наявність гіаліноподібної хрящової тканини, клітини в якій розташовувалися 

хаотично ізогенними групами по 2 або 4 хондроцити. При цьому, виявлялися 

як функціонально активні клітини з добре видимим ядром, так і хондроцити 

на різних стадіях некрозу. З боку кісткових уламків на основі хрящової 

тканини відзначалося активне кісткоутворення у вигляді консолідації мережі 

кісткових трабекул, що формувалися. В оточенні кісткових уламків і ділянок 

хрящової тканини фіксувалося розростання сполучної тканини, що 

нагадували капсулу суглоба (рис. 5.1, б). 

 
а 

 
б 

Рис. 5.1. Формування хибного суглобу в зоні перелому у щурів: а) 

хрящова і кісткова тканини (забарвлення пікрофуксином по Ван Гізону. 

Ок.10, об.10); б) розростання сполучної тканини (забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Ок.10, об.10). 

 

Інша частина щурів характеризувалася наявністю зони діафізарного 

перелому, що була виконана надлишковим кістковим мозолем, в якому 

хрящова тканина поступово замінювалася кістковою (відзначалося 

проростання судин із різкою базофільністю лакунарної межі та 

структурованістю клітин, яка характерна для зони хряща, що 

кальцифікується). Новостворена кісткова тканина відзначалася 

дрібнопетлястою структурою, по зовнішній поверхні деяких трабекул 

визначалися функціонально активні остеобласти, що свідчило про посилення 

процесів остеогенезу (рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. Формування кісткової тканини дрібнопетлястої структури в 

зоні перелому у щурів (забарвлення гематоксиліном і еозином. Ок.10, об.10). 

 

При цьому, отримані дослідженням результати вказали, що в 

передопераційному періоді АТ у групі умовно здорових тварин лінії SHR3 

склали: 127,30 ± 1,30 (САТ) і 97,80 ± 1,00 (ДАТ) мм/рт.ст. У тварин же лінії 

SHR1 та SHR2 в обох експериментальних групах на цьому етапі показники АТ 

вірогідно (р < 0,001) відрізнялися від показників, отриманих у щурів лінії 

SHR3 (КГ): SHR1 – 219,70 ± 2,50 (САТ) і 123,50 ± 2,30 (ДАТ) мм/рт.ст.; SHR2 – 

215,20 ± 3,90 (САТ) і 113,20 ± 3,75 (ДАТ) мм/рт.ст. У післяопераційному 

періоді було відзначено значну динаміку: зниження в 1,1 рази показників САТ 

у тварин групи SHR1 (отримували монотерапію еналапрілом) вже на 7-му 

добу після операції. При цьому, динаміки показників АТ відповідала 

кумулятивному ефекту дії еналаприлу – вже після трьох тижнів прийому 

препарату показники САТ у щурів групи SHR1 відповідали показникам 

нормотензивних тварин. Також, дослідженням було з’ясовано, що у щурів 

груп SHR2 (не отримували корекцію АТ) і SHR3 (КГ) показники АТ на протязі 

всього післяопераційного періоду відповідали передопераційним (табл. 5.1). 

Аналіз зони перелому в післяопераційному періоді у тварин різних груп 

показав, що у 8 (80,00 %) щурів лінії SHR3 (КГ) констатувалося повне 

зрощення зони перелому (представляла собою макроскопічно виражену 

кісткову мозоль) і повна відсутність кутової рухливості в зоні перелому, а в 

2 (20,00 %) щурів мав місце важкорухомий гіпертрофічний хибний суглоб.  
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Таблиця 5.1 

Динаміка результатів корегування АТ у щурів ліній SHR1 і SHR2 та 

SHR3 (КГ) в процесі інтрамедулярного остеосинтезу після ППВСК (M ± mp) 

№ 

з/п 
Показники 

Групи обстежених 

SHR1 (n = 10) SHR2 (n = 10) SHR3 (n = 10) 

1 Маса тіла, г 
215,50 ± 5,90; 

р = 0,019 

219,90 ± 4,50; 

р = 0,357 
222,00 ± 5,40 

2 ЧСС, уд/хв 
380,60 ± 4,40; 

р < 0,001 

377,80 ± 8,10; 

р < 0,001 
295,40 ± 11,10 

3 

д
о
б

а 

1 
САТ, мм. рт. ст. 

ДАТ, мм. рт. ст. 

219,70 ± 2,50; 

р < 0,001 

123,50 ± 2,30; 

р < 0,001 

215,20 ± 3,90; 

р < 0,001 

113,20 ± 3,75; 

р < 0,001 

127,30 ± 1,30 

97,80 ± 1,00 

4 7 
САТ, мм. рт. ст. 

ДАТ, мм. рт. ст. 

188,60 ± 2,80; 

р < 0,001 

111,80 ± 3,30; 

р < 0,001 

212,00 ± 2,70; 

р < 0,001 

112,80 ± 2,90; 

р < 0,001 

125,50 ± 1,40 

100,00 ± 1,80 

5 14 
САТ, мм. рт. ст. 

ДАТ, мм. рт. ст. 

164,50 ± 3,50; 

р < 0,001 

102,60 ± 3,20; 

р < 0,001 

212,70 ± 2,90; 

р < 0,001 

112,10 ± 2,40; 

р < 0,001 

129,00 ± 1,40 

96,90 ± 1,00 

6 

д
о
б
а 

21 
САТ, мм. рт. ст. 

ДАТ, мм. рт. ст. 

151,50 ± 2,50; 

р < 0,001 

96,80 ± 2,60; 

р = 0,2774 

210,50 ± 2,50; 

р < 0,001 

111,30 ± 2,20; 

р < 0,001 

129,50 ± 1,60 

97,80 ± 1,10 

7 28 
САТ, мм. рт. ст. 

ДАТ, мм. рт. ст. 

132,50 ± 3,10; 

р < 0,001 

93,30 ± 2,50; 

р = 0,0027 

212,50 ± 2,40; 

р < 0,001 

107,50 ± 1,90; 

р < 0,001 

124,30 ± 3,00 

96,50 ± 1,50 

Примітки: статистична значущість різниці порівняно з КГ. 
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При цьому, у групі тварин SHR1 (отримували монотерапію 

еналаприлом) фіксувалася наступна макроскопічна картина: 6 (60,00 %) 

тварин мали повне зрощення ділянки змодельованого перелому з вираженим 

кістковим мозолем та повну відсутність кутової рухомомсті; у 3 (30,00 %) 

щурів визначено формування гіпертрофічного важкорухомого несправжнього 

суглоба, у 1 — несправжнього суглоба з повною кутовою рухомістю (краї 

кісткових фрагментів були згладжені та роз’єднані). У групі щурів SHR2 (не 

отримували корекції АТ) у 4 (40,00 %) тварин відмічали повне незрощення 

перелому (навколо області перелому сформувалося окістя, краї кісткових 

фрагментів були згладженими та повністю роз’єднаними; після видалення 

інтрамедулярної спиці в ділянці хибного суглоба констатувалася виражена 

кутова рухливість), у 3 (30,00 %) щурів сформувався нормотрофічний 

псевдосуглоб (мала місце кутова рухливість кісткових фрагментів), а в 3 

(30,00 %) тварин спостерігалося повне зрощення в зоні перелому (кутова 

рухливість була повністю відсутня). Таким чином, у щурів з АГ, які 

отримували монотерапію еналаприлом відбувалася не тільки нормалізація АТ, 

а й фіксувалися значно кращі показники зрощення зони перелому, порівняно 

з групою щурів з АГ, які не отримували корекцію АТ. Вищевказане нами було 

підтверджено й проведеним за допомогою лінійної регресії прогнозуванням 

динаміки ЧСС, САТ і ДАТ – табл. 5.1. 

При визначенні асоціацій ЧСС, САТ і ДАТ за допомогою проведення 

лінійної регресії в процесі репарації кісткової тканини за умови корекції АГ 

(табл. 5.2) підтвердило визначені раніш тенденції (табл. 5.1). Було 

констатовано, що у щурів, яким було модульовано АГ (SHR1 і SHR1) ЧCC 

вірогідно було вищим порівняно із групою КГ щурів – табл. 5.2. Визначено, 

що у щурів SHR1 групи ЧСС було вищим на 85,20 уд/хв. (Beta = 85,200; 

95,00 % ДІ [61,033–109,367]; р < 0,001), а у щурів групи SHR2 на 82,397 уд/хв. 

(Beta = 82,397; 95,00 % ДІ [58,230–106,564]; р < 0,001). Після корекції АГ на 

фоні перелому відзначалося динамічне поступове нівелювання показників 

САТ і ДАТ в післяопераційному періоді у групі щурів, яким проведено 



 193 

медикаментозне корегування (SHR1) порівняно із групою щурів, де воно не 

проводилося (SHR2) – табл. 5.2. 

Таблиця 5.2 

Асоціація показників ЧСС, САТ і ДАТ у щурів лінії 1 та лінії 2 у 

порівнянні із щурами КГ 

№ 

з/п 
Показники 

Нестандартизовані 

коефіцієнти 

Стандартизовані 

коефіцієнти t р 
95,00 % ДІ 

Beta m Beta нижній верхній 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЧСС, уд/хв 

1 Константа 295,400 8,329 – 35,468 <0,001 278,311 312,489 

2 SHR1 (n = 10) 85,200 11,778 0,859 7,234 <0,001 61,033 109,367 

3 SHR2 (n = 10) 82,397 11,778 0,831 6,996 <0,001 58,230 106,564 

САТ 1 доба, мм. рт. ст. 

4 Константа 127,300 2,779 – 45,806 <0,001 121,598 133,002 

5 SHR1 (n = 10) 92,399 3,930 1,005 23,510 <0,001 84,335 100,463 

6 SHR2 (n = 10) 87,901 3,930 0,956 22,365 <0,001 79,837 95,965 

САТ 7 доба, мм. рт. ст. 

7 Константа 125,501 2,389 – 52,543 <0,001 120,600 130,402 

8 SHR1 (n = 10) 63,097 3,378 0,799 18,679 <0,001 56,166 70,028 

9 SHR2 (n = 10) 86,498 3,378 1,095 25,607 <0,001 79,567 93,429 

САТ 14 доба, мм. рт. ст. 

10 Константа 128,998 2,747 – 46,954 <0,001 123,361 134,635 

11 SHR1 (n = 10) 35,499 3,885 0,474 9,137 <0,001 27,527 43,471 

12 SHR2 (n = 10) 83,701 3,885 1,118 21,543 <0,001 75,729 91,673 

САТ 21 доба, мм. рт. ст. 

13 Константа 129,499 2,239 – 57,837 <0,001 124,905 134,093 

14 SHR1 (n = 10) 22,002 3,166 0,298 6,948 <0,001 15,505 28,499 

15 SHR2 (n = 10) 81,004 3,166 1,096 25,582 <0,001 74,507 87,501 
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Продовження табл. 5.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

САТ 28 доба, мм. рт. ст. 

16 Константа 124,300 2,850 – 43,616 <0,001 118,453 130,147 

17 SHR1 (n = 10) 8,201 4,030 0,095 2,035 <0,001 -0,068 16,470 

18 SHR2 (n = 10) 88,201 4,030 1,022 21,885 <0,001 79,932 96,470 

ДАТ 1 доба, мм. рт. ст. 

19 Константа 97,801 2,606 – 37,529 <0,001 92,454 103,148 

20 SHR1 (n = 10) 25,698 3,685 0,922 6,973 <0,001 18,136 33,260 

21 SHR2 (n = 10) 15,401 3,685 0,553 4,179 <0,001 7,839 22,963 

ДАТ 7 доба, мм. рт. ст. 

22 Константа 99,999 2,740 – 36,496 <0,001 94,377 105,621 

23 SHR1 (n = 10) 11,802 3,875 0,553 3,046 0,005 3,851 19,753 

24 SHR2 (n = 10) 12,803 3,875 0,599 3,304 0,003 4,852 20,754 

ДАТ 14 доба, мм. рт. ст. 

25 Константа 96,899 2,379 – 40,723 <0,001 92,017 101,781 

26 SHR1 (n = 10) 5,700 3,365 0,283 1,694 0,102 -1,204 12,604 

27 SHR2 (n = 10) 15,201 3,365 0,754 4,517 <0,001 8,297 22,105 

ДАТ 21 доба, мм. рт. ст. 

28 Константа 97,799 2,065 – 47,354 <0,001 93,561 102,037 

29 SHR1 (n = 10) -1,001 2,921 -0,052 -0,343 0,734 -6,994 4,992 

30 SHR2 (n = 10) 13,502 2,921 0,702 4,623 <0,001 7,509 19,495 

ДАТ 28 доба, мм. рт. ст. 

31 Константа 96,500 2,011 – 47,993 <0,001 92,374 100,626 

32 SHR1 (n = 10) -3,202 2,844 -0,176 -1,126 0,270 -9,037 2,633 

33 SHR2 (n = 10) 10,998 2,844 0,605 3,868 0,001 5,163 16,833 

Примітки: Beta – бета-коефіцієнт, m – стандартна помилка, t – t-

статистика, р – статистична значущість різниці. 

 

Так, на 1-у добу в групі щурів, що отримували монотерапію 
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еналапрілом (SHR1) показники САТ і ДАТ були вищими порівняно із КГ і 

щурами SHR2 (відповідно на 92,399 мм. рт. ст.: Beta = 92,399; 95,00 % ДІ 

[84,335–100,463]; р < 0,001 і на 25,698 мм. рт. ст.: Beta = 25,698; 95,00 % ДІ 

[18,136–33,260]; р < 0,001 – SHR1 та на 87,901 мм. рт. ст.: Beta = 87,901; 

95,00 % ДІ [79,837–95,965]; р < 0,001 і на 15,401 мм. рт. ст.: Beta = 15,401; 

95,00 % ДІ [7,839–22,963]; р < 0,001 – SHR2). Після 1-ої доби у щурів на фоні 

корекції АГ при лікуванні перелому відзначалася поступова нормалізація АГ. 

Так, на 7-му добу рівні САТ при корекції АГ були вищими за відповідні рівні 

КГ на 63,097 мм. рт. ст. (Beta = 63,097; 95,00 % ДІ [56,166–70,028]; р < 0,001), 

а рівні ДАТ – на 5,700 (Beta = 5,700; 95,00 % ДІ [-1,204–12,604]; р = 0,102) 

порівняно із групою щурів без корекції АГ: САТ – на 86,498 мм. рт. ст. 

(Beta = 86,498; 95,00 % ДІ [79,567–93,429]; р < 0,001) і ДАТ – на 15,201 мм. 

рт. ст. (Beta = 15,201; 95,00 % ДІ [8,297–22,105]; р < 0,001). На 14-у добу САТ 

при корекції АГ було вищим порівняно із КГ на 35,499 мм. рт. ст. 

(Beta = 35,499; 95,00 % ДІ [27,527–43,471]; р < 0,001), а ДАТ – на 5,700 мм. рт. 

ст. (Beta = 5,700; 95,00 % ДІ [-1,204–12,604]; р = 0,102); без корекції АГ – САТ 

вищим на 83,701 мм. рт. ст. (Beta = 83,701; 95,00 % ДІ [75,729–91,673]; 

р < 0,001), а ДАТ – на 15,201 мм. рт. ст. (Beta = 15,201; 95,00 % ДІ [8,297–

22,105]; р < 0,001) – табл. 5.2. 

Тенденції нормалізації АГ при її корекції відзначені нами і в більш 

пізніх післяопераційних періодах. Так, на 21 добу САТ при корекції АГ 

порівняно із КГ було більшим лише на 22,002 мм. рт. ст. (Beta = 22,002; 

95,00 % ДІ [15,505–28,499]; р < 0,001), а ДАТ – навпаки зменшувалося на 

1,001 мм. рт. ст. (Beta = -1,001; 95,00 % ДІ [-6,994–4,992]; р = 0,734); а без 

корекції АГ – САТ збільшувалося на 81,004 (Beta = 81,004; 95,00 % ДІ 

[74,507–87,501]; р < 0,001, а ДАТ – на 13,502 мм. рт. ст. (Beta = 13,502; 

95,00 % ДІ [7,509–19,495]; р < 0,001). На 28 добу різниця при корекції АГ між 

САТ і ДАТ була ще вищою. Так, при корекції АГ порівняно із КГ САТ було 

вищим на 8,201 мм. рт. ст. (Beta = 8,201; 95,00 % ДІ [-0,068–16,470]; 

р < 0,001), а без корекції – на 88,201 мм. рт. ст. (Beta = 88,201; 95,00 % 
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ДІ [79,932–96,470]; р < 0,001); а ДАТ – зменшувалося на 3,202 мм. рт. ст. 

(Beta = -3,202; 95,00 % ДІ [-9,037–2,633]; р = 0,270) і без корекції – 

збільшувалося на 10,998 мм. рт. ст. (Beta = 10,998; 95,00 % ДІ [5,163–16,833]; 

р = 0,001) – табл. 5.2. 

 

5.2 Резюме 

 

Таким чином, на основі проведеного дослідження: 

1. Встановлено, що процеси кісткового ремоделювання і регуляції 

артеріального тиску обумовлені загальними генетичними детермінантами, що 

лежать в основі розвитку цих хвороб, а артеріальна гіпертензія розглядається 

як суттєвий фактор, що порушує процеси репарації і регенерації кісткової 

тканини при переломах кісток скелету. 

2. З’ясовано і математично доведено, що адекватна корекція рівня 

артеріального тиску в післяопераційному періоді сприятливо позначається на 

репаративних можливостях кістки, дозволяючи покращити результати 

оперативного лікування пацієнтів із переломами проксимального відділу 

стегнової кістки. 

 

За матеріалами розділу опубліковано: 

[288] Babalyan, V., Valilshchykov, M., Pavlov, S., Koshevaya, E., & 

Fedota, O. (2019). Study of bone tissue reparation after a femur fracture depending 

on the correction of arterial hypertension in model object rattus norvegicus (rat 

gray). Georgian medical news, 1(286), 72–77. PMID: 30829593 
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РОЗДІЛ 6 

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ТА КОРЕКЦІЯ КОГНІТИВНИХ 

ПОРУШЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ З 

ПЕРЕЛОМАМИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТЕГНА 

 

При проведенні епідеміологічної оцінки поширення ППВСК серед 

мешканців м. Харкова та області і визначення їх основних медико-

епідеміологічних характеристик (див. розділ 2) були визначені високі рівні 

поширення неврологічної патології (27,20 %) та психічних розладів (4,51%), 

що можуть без відповідної корекції на фоні отриманої травми та визнання 

необхідності лікування поглиблюватися і обтяжуватися різноманітними 

психоневрологічними порушеннями, які надають значного утруднення як при 

проведенні самого лікування, так і при застосуванні необхідних медико-

реабілітаційних заходів. Тому, одним із завдань нашого дослідження постало 

вивчення можливостей вирішення питань необхідної корекції когнітивних та 

емоційних розладів і порушень та профілактики виникнення і розвитку 

психопатологічної симптоматики у хворих ОПСВ при проведенні 

хірургічного лікування ППВСК. 

Значна кількість проведених сучасних світових досліджень стверджує 

той факт, що проблема порушень психічного здоров’я різноманітного ґенезу 

набирає значної актуальності для усього суспільства в цілому. Особлива дана 

проблематика характерна для осіб старшого віку, так як в цій віковій категорії 

значно збільшуються прояви психоневрологічного характеру. Також, багато 

науковців осіб похилого та старечого віку відносять до групи ризику з 

виникнення різноманітних психічних порушень. Дані тенденції мають тісний 

зв’язок із фізіологічними процесами, що характерні для організму похилого 

віку та з психосоціальними факторами [57, 167]. 

Слід вказати, що одними з основних проявів порушень так званих КФ, 

(пам’ять, мова, гнозис, координація, увага, праксис, мислення, орієнтація у 

просторі та інші вищі психічні функції), що характерні для осіб похилого 
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віку, є зниження пам’яті та уваги (до 70 % осіб похилого та старечого віку 

відзначають значні зниження пам’яті). При цьому, спочатку вони не 

звертають відповідної уваги даним проявам, що в більшості випадків 

викликає поглиблення дефекту і в кінцевому результаті формує грубий 

психічний розлад, який в результаті спричиняє значну (або повну) соціальну 

дезадаптацію в суспільстві. Як відмічають багато науковців, вищевказані 

прояви являють собою перші ознаки так званих КП (зниження когнітивних 

функцій порівняно з вихідним рівнем (індивідуальною нормою)), основними 

причинами виникнення котрих визначають судинні та дегенеративні 

зрушення, які майже стовідсотково є характерними для осіб літнього та 

старечого віку. 

Згідно з класифікацією М. М. Яхно, виокремлюють КР легкого, 

помірного та тяжкого ступенів; окрім цього, також виділяють фізіологічні та 

патологічні КП. 

Легкі КР проявляються зниженням КФ, які зумовлені віковими чи 

патологічними змінами в головному мозку та не мають значущого впливу на 

побутову та соціо-професійну діяльність хворого. Діагностично легкі КП 

проявляються зниженням пам’яті чи розумової діяльності, що виказані самим 

пацієнтом або виявлені при нейропсихологічному дослідженні; відсутністю 

порушень при використанні скринінгових шкал деменції MMSE – не менш 28 

балів); відсутністю будь-яких розладів повсякденної діяльності та 

відсутністю помірних КР. Ці зрушення є результатом природних вікових 

інволютивних процесів чи виявляють ранні прояви яких-небудь церебральних 

захворювань. 

Помірними КР є функціональні зниження однієї або декількох 

когнітивних сфер через органічне захворювання головного мозку. Цей рівень 

не викликає втрату самостійності повсякденного життя, але проявляється 

утрудненням складних видів діяльності [381]. Їх діагностування проходить за 

допомогою модифікованих діагностичних критеріїв R. Petersen та J. Touchon 

[381]: наявність КП згідно зі словами самого пацієнта і/або його оточення чи 
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підтвердження пацієнтом чи/або його оточенням зниження когнітивних 

здібностей; об’єктивні прояви порушень пам’яті чи/або інших КФ, що 

підтверджені нейропсихологічним тестуванням та відсутність значних 

порушень повсякденної активності з можливими розладами складних видів 

діяльності; відсутність дементивних проявів. 

«Тяжкі» КП обмежують звичайну повсякденну діяльність хворих 

(найпоширеніші з них – дементивні прояви (набуті стійкі порушення КФ 

органічного генезу, що характеризуються розладами двох й більше КФ) при 

непорушеній свідомості та рівні сон-бадьорість) і призводять до значних 

порушень побутової та/або соціально-професійної дезадаптації. Такі пацієнти 

завжди втрачають можливість самостійного існування та потребують 

сторонньої допомоги.  

На жаль, у загальній популяції серед осіб 65 років відзначається 

частота деменції 3,0–7,7 %; а серед вікової когорти 85 років і старше – вже 

20,0–45 %,0 [381]. 

При цьому, як стверджують багато світових досліджень, значна частка 

проявів КР у осіб літнього та старечого віку проявляється поєднано з ЕП 

тривожно-депресивного спектру. Слід відзначити, що в значній кількості 

випадків, взаємозв’язок КР та ЕП має причинно-наслідковий чи паралельний 

характер (як КР можуть бути «пусковим» фактором ЕП так і навпаки). 

Досить часто зустрічаються випадки провокування іншими 

«зовнішніми факторами» (раптове значне психоемоційне стресове 

перенавантаження) у осіб з проявами КП розвитку яскравої картини 

«маскованих» ЕП тривожно-депресивного характеру. Цими «стрес-ударами» 

можуть бути раптові втрати близьких, різка зміна звичного середовища, поява 

тяжкого соматичного захворювання, отримання фізичної травми, необхідність 

проведення тривалого лікування чи оперативного втручання, тощо. Дані 

ситуації спроможні викликати значні психоемоційні переживання та різкі 

тривожно-депресивні «сплески». Ці прояви в більшості своїх випадків 

зустрічаються й при раптовому виникненні необхідності довготривалого 
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хірургічного лікування ОПСВ. 

Психологічні зміни при хірургічному лікуванні, при цьому, 

характеризуються проявами підвищеної вразливості, уразливості, 

дратівливості, «афективної» концентрації уваги на певних уявленнях, частій 

втраті ауто- чи ало- психічної орієнтації. Відбувається значна зміна настрою 

(його зниження), наявність песимізму, невдоволення оточуючими; 

проявляються ознаки тривоги і остраху та ажитації. Події, що відбуваються, 

набувають переважно «похмурих» рис, у більшості випадків виникають 

суїцидальні думки та спроби аутоагресивних проявів. 

У будь-якому випадку, наявність КР або ЕП при хірургічному втручанні 

вимагає додаткової спеціальної фармакологічної корекції як КП, так і ЕП на 

доопераційному та ранньому післяопераційному етапі [440]. 

 

6.1 Характеристика лікованих хворих із переломами проксимального 

відділу стегна та когнітивними та/або тривожно-депресивними розладами 

 

З огляду на вищевказане, нами було досліджено 24 пацієнти, які 

потребували хірургічного лікування ППВСК і мали ті чи інші прояви КР 

та/або ЕП тривожно-депресивного характеру. Наявність КР та/або тривожно-

депресивних порушень вивчалися нами на момент надходження до клініки, 

напередодні проведення хірургічного втручання та після нього за допомогою 

цілої низки шкал та психодіагностичних методів. 

Так, на момент надходження ОПСВ із ППВСК нами за допомогою 

Шкали оцінки стану КФ (MMSE) проводилося виявлення (скринінг) наявних 

можливих КР та ступінь порушення КФ. Потім, серед пацієнтів з КР за 

допомогою модифікованої ішемічної шкали Хачінського (Modified Hachinski 

Ischemic Scale; Hachinski et al.) вивчалися етіологічні характеристики наявних 

КП (судинного чи іншого генезу) та за допомогою батареї тестів для оцінки 

лобної дисфункції (FAB) відзначалися ступінь порушення та можливі ділянки 

ураження головного мозку; з використанням Шкали реактивної та 

http://psplexus.com/testy/46-shkala-otsenki-sostoyaniya-kognitivnykh-funktsij-mmse.html
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особистісної тривожності Спілберга-Ханіна ми фіксували можливість 

високого ризику проявів РТ і ОТ у лікованих хворих і за допомогою 

Методики диференціальної діагностики депресивних станів Зунга 

(адаптація Т. І. Балашової) нами проводилася диференційна діагностика 

наявних депресивних станів і станів, близьких до депресії. 

На основі отриманих даних нами було виокремлено дві групи пацієнтів 

(перша група – ті, що мали лише наявні КР або ЕР – група КР чи ЕР та 

друга – пацієнти, що фіксували наявність комбінованих порушень: КР та ЕР 

тривожно-депресивного спектру (група КР+ЕР)). В першу групу увійшло 24 

хворих ОПСВ із ППВСК та КР чи ЕР різноманітного характеру, а в другу – 21 

ОПСВ із ППВСК і наявними КР та ЕР. Слід відзначити, що друга група 

пацієнтів сформувалася нами з першої на основі наявних КР одночасно з ЕП 

тривожно-депресивного спектру. В подальшому під впливом стресогенної дії 

через необхідність проведення хірургічного втручання та довготривалого 

післяопераційного періоду всі пацієнти з КР чи ЕП та ППВСК проявляли 

ознаки як КР, так і ЕП. 

Розподіл обстежених пацієнтів із ППВСК й ЕП та/або КР за віко-

статевими характеристиками надано в табл. 6.1–6.2.  

Таблиця 6.1 

Розподіл обстежених ОПСВ із ППВСК та проявами КР та/або ЕП за 

статевими характеристиками (абс.ч., %) 

№ 

з/п 
Наявні розлади Чоловіки Жінки В цілому 

1 КР чи ЕР 9 (37,50 %) 
15 (62,50 %); 

р = 0,0865* 
24 (100,00 %) 

2 КР + ЕР 
7 (29,20 %); 

р = 0,561** 

14 (58,30 %); 

р = 0,0604*; 

р = 0,7761** 

21 (87,50 %) 

Примітки: * – статистична значущість різниці між чоловіками та 

жінками; ** – статистична значущість різниці у групі чоловіків та жінок. 
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Таблиця 6.2 

Розподіл хворих ОПСВ із ППВСК та проявами КР та/або ЕП за 

віковими характеристиками (Mp ± mp) 

№ 

з/п 
Наявні розлади Чоловіки  Жінки В цілому 

1 КР чи ЕР 81,70 ± 2,10 
83,30 ± 1,00; 

р = 0,0188* 
82,70 ± 1,00 

2 КР + ЕР 
83,90 ± 0,70; 

р = 0,0193** 

83,60 ± 1,00; 

р = 0,4878*; 

р = 0,4266** 

83,70 ± 0,70 

Примітки: * – статистична значущість різниці між чоловіками та 

жінками; ** – статистична значущість у групі чоловіків та групі жінок. 

 

В цілому, серед хворих із КР чи ЕР (24 особи), пацієнтів чоловіків 

нараховувалося майже в два рази менше (9 хворих; 37,50 %) порівняно з 

жінками (15 осіб; 62,50 %). Отримані дані цілковито підтверджують світові та 

загальнонаціональні статистичні показники щодо значного переважання КР 

серед жіночого контингенту та того, що жіноча стать є одним з основних 

факторів ризику розвитку КР. 

Слід відзначити, що на початку нашого дослідження (надходження до 

стаціонару) серед пацієнтів, що мали різноманітні КР чи ЕР констатувалася 

наявність досить значної частки осіб з одночасними КР та ЕР (87,50 %). 

Хворих чоловічої статі серед них було в два рази менше (29,20 %) порівняно з 

пацієнтами-жінками (58,30 %). 

В цілому, середній вік усіх хворих ОПСВ із ППВСК і КР та/або ЕР 

тривожно-депресивного спектру склав 82,70 ± 1,00. При цьому, хворі жіночої 

статі вірогідно мали дещо вищі вікові характеристики. Так, серед чоловічого 

контингенту середній вік відзначався на рівні 81,70 ± 2,10; а серед жіночого – 

на рівні 83,30 ± 1,00 (р = 0,0188). В другій же групі (КР+ЕР) середній вік 

пацієнтів був дещо вищим – 83,70 ± 0,70 (з огляду на те, що з віком ризик 
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одночасного розвитку КР та ЕП значно збільшується); при цьому, середній 

вік чоловіків (83,90 ± 0,70) майже не відрізнявся від жіночого (83,60 ± 1,00). 

Однак, при порівнянні чоловічої та жіночої груп обстежених з КР чи ЕР 

та КР + ЕР, відзначено, що середній вік чоловіків з комплексними розладами 

(КР + ЕР) був дещо вищим (83,90 ± 0,70), порівняно з чоловіками з КР чи ЕР 

(81,70 ± 2,10); а серед пацієнтів жіночої статі він відзначався майже на 

однаковому рівні (83,30 ± 1,00 – перша група хворих з КР чи ЕР та 83,60 ± 1,00 – 

друга група жінок з КР+ЕР). 

При цьому, нами були відзначені основні види психоневрологічних 

порушень (дисциркуляторна енцефалопатія (ДЕП), деменція, когнітивне 

зниження, церебральний атеросклероз), характерних для лікованих нами 

пацієнтів із ППВСК і КР та ЕР, що і вказано в табл. 6.3. 

Таблиця 6.3 

Розподіл хворих ОПСВ із ППВСК і проявами КР та ЕР за видами 

психоневрологічних розладів (абс.ч., %) 

№ з/п Розлади Чоловіки Жінки В цілому 

1 ДЕП 2 ступеню 3 (12,50) 
8 (33,34); 

р = 0,0897 
11 (45,84) 

2 ДЕП 3 ступеню 3 (12,50) 
3 (12,50); 

р = 1,0000 
6 (25,00) 

3 Деменція 2 (8,33) 
2 (8,33); 

р = 1,0000 
4 (16,66) 

4 Когнітивне зниження – 
2 (8,33); 

р = 0,1529 
2 (8,33) 

5 Церебральний атеросклероз 
1 (4,17); 

р = 0,3171 
– 1 (4,17) 

Усього 9 (37,5) 15 (62,5) 24 (100,00) 

Примітки: статистична значущість різниці між чоловіками та жінками. 

 

З’ясовано, що серед основних психоневрологічних порушень, в 
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основному фіксувалася ДЕП 2 та 3 ступенів (відповідно у 11 (45,84 %) та 6 

(25,00 %) хворих); в більшості своїй обтяжена церебральним атеросклерозом 

(у 6 осіб (25,00 %) із ДЕП 2 ступеню та 1 пацієнта (4,17 %) з ДЕП 3 ступеню) 

або слабоумством – у 4 (16,66 %) пролікованих із ДЕП 3 ступеню). Окрім 

цього, серед ОПСВ із ППВСК і КР та ЕР відзначалася наявність деменції (4 

хворих; 16,66 %), значного когнітивного зниження (2 особи; 8,33 %) та 

церебрального атеросклерозу (1 особа чоловічої статі; 4,17 %). 

При цьому, слід відзначити, що до нашого дослідження не увійшло 11 

ОПСВ із ППВСК і тими чи іншими КР та ЕР (7 (63,64 %) чоловіків і 

4 (36,36 %) жінки) через їх передчасну смерть. Основними причинами смерті 

були: гострі розлади кровообігу (ГРК) (табл. 6.4) – у 6 осіб (54,50 %); 

2 хворих (18,18 %) померли через гостру серцеву недостатність (ГСН); 

2 (18,19 %) – через пневмонію та 1 пацієнт (9,09 %) – через атеросклеротичне 

ураження, що викликало ішемічні наслідки.  

Таблиця 6.4 

Розподіл ОПСВ із ППВСК і проявами КР та ЕР за причинами 

летального наслідку (абс.ч., %) 

№ з/п Причина смерті Чоловіки Жінки В цілому 

1 ГРК 3 (27,27) 
3 (27,27); 

р = 1,0000 
6 (54,50) 

2 ГСН 1 (9,09) 
1 (9,09); 

р = 1,0000 
2 (18,18) 

3 Пневмонія 
2 (18,19); 

р = 0,1473 
– 2 (18,19) 

4 Атеросклероз 
1 (9,09); 

р = 0,3173 
– 1 (9,09) 

Усього 7 (63,64) 4 (36,36) 11 (100,00) 

Примітки: статистична значущість різниці між чоловіками та жінками. 

 

Середній вік померлих пацієнтів був 78,60 ± 3,30 роки. Також, 
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з’ясовано, що більшість з них знаходилася у віковій категорії старше 73 років 

(9 осіб – 81,82 %), у всіх них причиною смерті були ГРК; 1 померлий (9,09 %; 

чоловік) мав вік 58 років (причина смерті – пневмонія) та 1 (9,09 %; жінка) – 

62 роки (причина смерті – ГСН). 

Серед померлих основними видами психоневрологічних розладів 

фіксувалися ДЕП 2 та 3 ступенів, в більшості випадків у комплексі з 

церебральним атеросклерозом (у 3 осіб (27,27 %) – табл. 6.5. Так, ДЕП 2 

ступеню відзначалася у 4 (36,36 %) пацієнтів – 1 чоловіка (9,09 %) та 3 жінок 

(27,27 %); а ДЕП 3 ступеню – у 3 осіб (27,27 %) – усі чоловіки. Зафіксовано 

по 1 випадку (9,09 %) наявної деменції (жінка), делірію (чоловік), 

когнітивного зниження (чоловік) та церебрального атеросклерозу (чоловік). 

Таблиця 6.5 

Розподіл померлих ОПСВ із ППВСК і проявами КР та ЕР за видами 

психоневрологічних розладів (абс.ч., %) 

№ з/п Розлад Чоловіки Жінки В цілому 

1 ДЕП 2 ступеню 1 (9,09) 
3 (27,27); 

р = 0,2801 
4 (36,36) 

2 ДЕП 3 ступеню 
3 (27,27); 

р = 0,0686 
– 3 (27,27) 

3 Деменція – 
1 (9,09); 

р = 0,3173 
1 (9,09) 

4 Делірій 
1 (9,09); 

р = 0,3173 

– 
1 (9,09) 

5 Когнітивне зниження 
1 (9,09); 

р = 0,3173 

– 
1 (9,09) 

6 Церебральний атеросклероз 
1 (9,09); 

р = 0,3173 

– 
1 (9,09) 

Усього 7 (63,64) 4 (36,36) 11 (100,00) 

Примітки: статистична значущість різниці між чоловіками та жінками. 
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6.2 Результати лікування пацієнтів похилого та старечого віку з 

переломами проксимального відділу стегна та когнітивними і тривожно-

депресивними розладами 

 

Нами, задля профілактики розвитку яскравої психопатологічної 

симптоматики у ОПСВ із КП та ЕР на тлі хірургічного лікування ППВСК 

було застосовано медикаментозне корегування КР та ЕП. Для встановлення 

ефективності фармакологічної корекції КР та ЕП при лікуванні ППВСК серед 

лікованих ОПСВ (n = 24) за принципом сліпого конверта було виокремлено 

дві підгрупи (перша – з корегуванням КР та ЕП при лікуванні ППВСК (КРа) 

та друга – без корегування КП та ЕП (КРб)) – по 12 осіб кожна (табл. 6.6). 

Таблиця 6.6 

Розподіл хворих ОПСВ із ППВСК і проявами КР та ЕР за механізмами 

медикаментозного корегування КП та ЕП (абс.ч., %) 

№ з/п Підгрупи пацієнтів Чоловіки Жінки В цілому 

1 КРа 4 (16,67) 
8 (33,33); 

р = 0,1872 
12 (50,00) 

2 КРб 5 (20,83) 
7 (29,17); 

р = 0,5091 
12 (50,00) 

Усього 9 (37,50) 15 (62,50) 24 (100,00) 

Примітки: статистична значущість різниці між чоловіками та жінками. 

 

Так, в першу підгрупу (КРа; n = 12) увійшло 4 чоловіки (16,67 %) та 8 

жінок (33,33 %); у другу (КРб; n = 12) – 5 осіб чоловічої статі (20,83 %) та 7 

(29,17 %) – жіночої. 

На початку нашого дослідження за допомогою модифікованої ішемічної 

шкали Хачінського (Modified Hachinski Ischemic Scale; Hachinski et al.) ми 

вивчили етіологічні моменти наявних у пацієнтів КП (судинні чи інші) – 

табл. 6.7. Отримані дані використовувалися нами для встановлення 

необхідного рівня проведення допоміжних методів дослідження та для 
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призначення відповідних адекватних медикаментозних препаратів. 

Таблиця 6.7 

Результати модифікованої ішемічної шкали Хачінського хворих ОПСВ 

із ППВСК і проявами КР та ЕР при надходженні до клініки (абс.ч., %) 

Бали Стать 
Підгрупи пацієнтів 

Усього 
КРа КРб 

0-3 бали 

чоловіки 1 (4,17) 1 (4,17) 
2 (8,33); 

р = 1,000** 

жінки –; р = 0,3171* 
1 (4,17); 

р = 1,000* 

1 (4,17); 

р = 0,3171** 

усього 1 (4,17) 2 (8,33) 3 (12,50) 

4-7 балів 

чоловіки – – – 

жінки 
1 (4,17); 

р = 0,3171* 

1 (4,17); 

р = 0,3171 

2 (8,33); 

р = 1,000** 

усього 1 (4,17) 1 (4,17) 2 (8,33) 

7-18 балів 

чоловіки 3 (12,50) 4 (16,67) 
7 (29,17); 

р = 0,6855** 

жінки 
7 (29,17); 

р = 0,1594* 

5 (20,83); 

р = 0,7149* 

12 (50,00); 

р = 0,5091** 

усього 10 (41,67) 9 (37,50) 19 (79,17) 

В цілому 

чоловіки 4 (16,67) 5 (20,83) 
9 (37,50); 

р = 0,7149** 

жінки 
8 (33,33); 

р = 0,1872* 

7 (29,17); 

р = 0,5091* 

15 (62,50); 

р = 0,7584** 

усього 12 (50,00) 12 (50,00) 24 (100,0) 

Примітки: * – статистична значущість різниці між чоловіками та 

жінками; ** – статистична значущість різниці між підгрупами КРа та КРб. 

 

Так, було встановлено, що в цілому більшість лікованих ОПСВ із 

ППВСК та КР й ЕП мала судинну етіологію розвитку КП (7–18 балів за 
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модифікованою ішемічною шкалою Хачінського) – 19 хворих (79,17 %). Серед 

них більша частина була осіб жіночої статі (12; 50,00 %) у порівнянні з 

чоловіками (7; 29,17 %). В підгрупах досліджених ОПСВ із ППВСК пацієнтів 

із судинною етіологією розвитку КР було майже однаково (КРа – 10 осіб 

(41,67 %) та КРб – 9 (37,50 %)). Серед хворих з судинною етіологію розвитку 

КП в обох досліджуваних підгрупах переважали жінки (КРа – 7 жінок (29,17 

%) та КРб – 5 (20,83 %)) порівняно з хворими чоловічої статі (КРа – 3 (12,50 

%) та КРб – 4 (16,67 %)). Що пацієнтів, що ймовірно не мали судинної 

етіології розвитку КП або мали КР у результаті атрофічних процесів 

нараховувалася незначна кількість (відповідно 2 (8,34 %) та 3 (12,51 %) 

ОПСВ із ППВСК). 

З огляду на підтвердження переваги судинної причини розвитку КП у 

обстежених подальше терапевтичне корегування КР та ЕП відбувалося з 

використанням відповідних фармакологічних груп препаратів. 

Слід зазначити, що на сучасному етапі терапевтичної корекції КП та ЕР 

використовують препарати, які надають вплив на церебральні 

нейротрансмітерні системи організму. Вибір препаратів залежить від глибини 

та вираженості КР та ЕП. При тяжких порушеннях (дементивного характеру) 

рекомендують препарати, що надають вплив на ацетилхолінергічну та 

глутаматергічну системи. Легкі та помірні КР і ЕП корегуються 

дофамінергічними та норадренергічними препаратами [153]. 

Одночасно з проведенням відповідної корекції гомеостазу та 

гемодинаміки у хворих ОПСВ при лікуванні ППВСК призначався курс 

внутрішньовенного 10-добового крапельного введення Цераксону – по 1000 

мг/добу, Актовегіну – по 1000 мг/добу та Мілдронату – по 500 мг/добу з 

подальшим переходом на пероральне приймання препаратів на протязі 1 

місяця в тих же добових дозуваннях. Порівняння результатів 

нейропсихологічних досліджень пацієнтів до та після лікування на протязі 1 

місяця констатувало вірогідне покращення за усіма шкальними показниками 

MMSE та FAB. Слід відзначити, що найкращі результати були отримані в 
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підгрупах з легкими та помірними КП та ЕР. 

Так, за результатами MMSE хворі ОПСВ із ППВСК та КП й ЕП мали 

прояви дементивних порушень різного ступеня тяжкості (табл. 6.8). 

Відзначено, що переважна більшість обстежених мала легкі дементивні 

прояви (11 ОПСВ; 45,83 %) порівняно з пацієнтами з помірною (7 хворих; 

29,17 %) та тяжкою (6 осіб; 25,00 %) деменцією. 

Таблиця 6.8 

Результати MMSE у хворих ОПСВ із ППВСК і проявами КР та ЕР при 

надходженні до клініки (абс.ч., %) 

Прояв дементивних 

порушень 
Стать 

Підгрупи пацієнтів 
Усього 

КРа КРб 

1 2 3 4 5 

КП відсутні 

чоловіки – – – 

жінки – – – 

усього – – – 

Переддементивні КП 

чоловіки – – – 

жінки – – – 

усього – – – 

Легка деменція 

чоловіки 2 (8,33) 2 (8,33) 
4 (16,67); 

р = 1,000 

жінки 3 (12,50) 4 (16,67) 
7 (29,17); 

р = 0,6855 

усього 5 (20,83) 6 (25,00) 
11 (45,83); 

р = 0,7338 

Помірна деменція 

чоловіки 2 (8,33) 1 (4,17) 
3 (12,50); 

р = 0,558 

жінки 2 (8,33) 2 (8,33) 
4 (16,67); 

р = 1,000 

усього 4 (16,67) 3 (12,50) 
7 (29,17); 

р = 0,6855 

 

http://psplexus.com/testy/46-shkala-otsenki-sostoyaniya-kognitivnykh-funktsij-mmse.html
http://psplexus.com/testy/46-shkala-otsenki-sostoyaniya-kognitivnykh-funktsij-mmse.html
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Продовження табл. 6.8 

1 2 3 4 5 

Тяжка деменція 

чоловіки – 2 (8,33) 
2 (8,33); 

р = 0,1529 

жінки 3 (12,50) 1 (4,17) 
4 (16,67); 

р = 0,3016 

усього 3 (12,50) 3 (12,50) 
6 (25,00); 

р = 1,000 

В цілому 

чоловіки 4 (16,67) 5 (20,83) 
9 (37,50); 

р = 0,7149 

жінки 8 (33,33) 7 (29,17) 
15 (62,50); 

р = 0,7584 

усього 12 (50,00) 12 (50,00) 
24 (100,0); 

р = 1,000 

Примітки: * – статистична значущість різниці між підгрупами КРа та КРб. 

 

У всіх підгрупах обстежених переважали особи жіночої статі порівняно 

з чоловіками (відповідно: 7 (29,17 %) та 4 (16,67 %) хворих – легка деменція; 

4 (16,67 %) і 3 (12,50 %) пацієнти – помірна деменція та 4 (16,67 %) й 2 

(8,33 %) – тяжка деменція). При цьому, пацієнти першої та другої підгруп 

(КРа та КРб) з легкою, помірною та тяжкою деменцією розподілилися майже 

порівну. Так, хворих з легкими дементивними проявами нараховувалося 5 

(20,83 %) осіб в підгрупі КРа (2 (8,33 %) чоловіки та 3 (12,50 %) жінки), а в 

другій підгрупі (КРб) – 6 (25,00 %) ОПСВ (2 (8,33 %) чоловіки та 4 (16,67 %) 

жінки). Пацієнтів же, що мали ознаки помірної деменції в підгрупах КРа та 

КРб було відповідно 4 (16,67 %) й 3 (12,50 %) особи (підгрупа КРа – по 2 

(8,33 %) чоловіки та жінки й підгрупа КРб – 1 (4,17 %) чоловік і 2 (8,33 %) 

жінки). Хворих підгруп КРа та КРб, що мали тяжкі дементивні прояви 

відповідно нараховувалося по 3 (12,50 %) особи: в першій підгрупі усі жінки 

(3; 12,50 %), в другій – 2 (8,33 %) чоловіки та 1 (4,17 %) жінка. 

Згідно з отриманими даними FAB усі хворі ОПСВ із ППВСК та 
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різноманітними КР й ЕП відзначалися наявністю легких дементивних 

порушень (від 12 до 16 балів) та деменцією лобного типу (менш ніж 11 балів) 

(табл. 6.9). 

Таблиця 6.9 

Результати FAB у хворих ОПСВ із ППВСК і проявами КР та ЕР при 

надходженні до клініки (абс.ч., %) 

Бали Стать 
Підгрупи пацієнтів 

Усього 
КРа КРб 

17-18 балів 

чоловіки – – – 

жінки – – – 

усього – – – 

12-16 балів 

чоловіки 2 (8,33) 2 (8,33) 
4 (16,67); 

р = 1,000** 

жінки 3 (12,50) 4 (16,67) 
7 (29,17); 

р = 0,6855** 

усього 
5 (20,83); 

р = 0,6398* 

6 (25,00); 

р = 0,3874* 

11 (45,83); 

р = 0,7338** 

≤ 11 балів 

чоловіки 2 (8,33) 3 (12,50) 
5 (20,83); 

р = 0,6398** 

жінки 5 (20,83) 3 (12,50) 
8 (33,33); 

р = 0,4436** 

усього 
7 (29,17); 

р = 0,2247* 

6 (25,00); 

р = 1,000* 

13 (54,17); 

р = 0,7477** 

В цілому 

чоловіки 4 (16,67) 5 (20,83) 
9 (37,50); 

р = 0,7149** 

жінки 8 (33,33) 7 (29,17) 
15 (62,50); 

р = 0,7584** 

усього 
12 (50,00); 

р = 0,1872* 

12 (50,00); 

р = 0,5091* 

24 (100,0); 

р = 1,000** 

Примітки: * – статистична значущість різниці між чоловіками та 

жінками; ** – статистична значущість різниці між підгрупами КРа та КРб. 
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Так, в цілому більшість лікованих хворих ОПСВ із ППВСК та проявами 

КП й ЕП мали деменцію лобного типу (13 пацієнтів – 54,17 %), серед яких 

більша частина була хворих жіночої статі (8 ОПСВ; 33,33 %) порівняно з 

чоловіками (5 хворих; 20,83 %). Хворих же з наявними легкими 

дементивними порушеннями нараховувалося 11 осіб (45,83 %) – 7 (29,17 %) 

жінок та 4 (16,67 %) чоловіки. При цьому, слід відзначити, що хворих у 

підгрупах Кра та КРб, що мали прояви легких дементивних порушень та 

деменції лобного типу було майже однаково. Так, пацієнтів з легкими 

дементивними порушеннями у першій підгрупі (КРа) було 5 осіб – 20,83 % 

(2 (8,33 %) чоловіки та 3 (12,50 %) жінки, а у другій (КРб) – 6 (25,00 %) 

хворих – 2 (8,33 %) чоловіки та 4 (16,67 %) жінки. При цьому, лікованих осіб 

із деменцією лобного типу фіксувалося у підгрупі КРа 7 (29,17 %) ОПСВ 

(2 (8,33 %) чоловіки та 5 (20,83 %) жінок), а у підгрупі КРб – 6 (25,00 %) 

хворих – по 3 (12,50 %) чоловіки та жінки. Зважаючи на наявність ЕП у 

хворих ОПСВ із КР та ППВСК і високу стресогенну напруженість пацієнтів у 

зв’язку з необхідністю тривалого лікування нами було досліджено РівТ (РТ й 

ОТ) і ДР у лікованих пацієнтів (табл. 6.10–6.12). В цілому серед усіх 

обстежених ОПСВ із ППВСК і КР та ЕП за рівнями РТ (виникає як реакція 

на стресори, найчастіше соціально-психологічного плану) відзначено 

наявність помірних та високих її рівнів (табл. 6.10). Більшість пацієнтів в 

цілому мала високий рівень РТ – 14 (58,33 %) ОПСВ – порівну хворих 

першої (КРа) та другої (КРб) підгруп – по 7 (29,17 %) пацієнтів порівняно з 

помірним рівнем РТ (10 (41,67 %) осіб) – також порівну підгрупи КРа та КРб 

(по 5 (20,83 %) пацієнтів). Серед першої та другої підгруп пацієнтів з ППВСК 

та КР і ЕП з помірним та високим рівнем РТ констатувалося переважання 

осіб жіночої статі. Так, серед пацієнтів першої підгрупи (КРа) жінок з 

помірним рівнем РТ відзначалося 3 (12,50 %) особи, а з високим – 5 (20,83 %) 

жінок порівняно з чоловіками (помірний та високий рівні – по 2 (8,33 %) 

чоловіки). Серед хворих другої (КРб) підгрупи жінок з помірним та високим 

рівнем РТ було відповідно 3 (12,50 %) та 4 (16,67 %) особи, а чоловіків – 2 
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(8,33 %) та 3 (12,50 %) хворих ОПСВ. 

Таблиця 6.10 

Рівні РТ у хворих ОПСВ із ППВСК і проявами КР та ЕР при 

надходженні до клініки (абс.ч., %) 

№ 

з/п 

Підгрупи 

пацієнтів 

Рівень РТ 

низький помірний високий в цілому 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

1 

КРа 

чоловіки – – 2 8,33 2 8,33 4 

1
6

,6
7

; 

р
 =

 1
,0

0
0
#
 

2 жінки – – 3 12,50 5 20,83 8 

3
3

,3
3
; 

р
 =

 0
,4

4
3
6

#
 

3 усього – – 5 

2
0

,8
3
; 

р
 =

 0
,6

3
9
8

*
 

7 

2
9

,1
7
; 

р
 =

 0
,2

2
4
7

*
 

12 

5
0

,0
0
; 

р
 =

 0
,1

8
7
2

#
 

4 

КРб 

чоловіки – – 2 

8
,3

3
; 

р
 =

 1
,0

0
0

*
*
 

3 

1
2

,5
0
; 

р
 =

 0
,6

3
9
8

*
*

 

5 

2
0

,8
3
; 

р
 =

 0
,6

3
9
8

#
; 

р
 =

 0
,7

1
4
9

*
*

 
5 жінки – – 3 

1
2

,5
0
; 

р
 =

 1
,0

0
0
*

*
 

4 

1
6

,6
7
; 

р
 =

 0
,7

1
4
9

*
*

 

7 

2
9

,1
7
; 

р
 =

 0
,6

8
5
5

#
; 

р
 =

 0
,7

5
8
4

*
*

 

6 усього – – 5 

2
0

,8
3

; 

р
 =

 0
,6

3
9
8

*
; 

р
 =

 1
,0

0
0

*
*
 

7 

2
9

,1
7

; 

р
 =

 0
,6

8
5
5

*
; 

р
 =

 1
,0

0
0
*

*
 

12 

5
0

,0
0

; 

р
 =

 0
,5

0
9
1

#
; 

р
 =

 1
,0

0
0
*

*
 

Усього – – 10 41,67 14 58,33 24 100,00 

Примітки: * – статистична значущість різниці між чоловіками та 

жінками; ** – статистична значущість різниці між підгрупами КРа та КРб; # – 

статистична значущість різниці між помірним та високим рівнями РТ. 
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Таблиця 6.11 

Рівні ОТ у хворих ОПСВ із ППВСК і проявами КР та ЕР при 

надходженні до клініки (абс.ч., %) 

№ 

з/п 

Підгрупи 

пацієнтів 

Рівень ОТ 

низький помірний високий в цілому 

абс.ч.  % абс.ч.  % абс.ч.  % абс.ч.  % 

1 

КРа 

чоловіки – – 1 4,17 3 12,50 4 

1
6

,6
7
; 

р
 =

 0
,3

0
1
6

#
 

2 жінки – – 3 12,50 5 20,83 8 

3
3

,3
3
; 

р
 =

 0
,4

4
3
6

#
 

3 усього – – 4 

1
6

,6
7
; 

р
 =

 0
,3

0
1
6

*
 

8 

3
3

,3
3
; 

р
 =

 0
,4

4
3
6

*
 

12 

5
0

,0
0
; 

р
 =

 0
,1

8
7
2

#
 

4 

КРб 

чоловіки – – 2 8,33 3 12,50 5 

2
0

,8
3
; 

р
 =

 0
,6

3
9
8

#
 

5 жінки – – 4 16,67 3 12,50 7 

2
9

,1
7
; 

р
 =

 0
,6

8
5
5

#
 

6 усього – – 6 

2
5

,0
0
; 

р
 =

 0
,3

8
7
4

*
 

6 

2
5

,0
0
; 

р
 =

 1
,0

0
0

*
 

12 

5
0

,0
0
; 

р
 =

 0
,5

0
9
1

#
 

Усього – – 10 41,67 14 58,33 24 100,00 

Примітки: * – статистична значущість різниці між чоловіками та 

жінками; # – статистична значущість різниці між помірним та високим 

рівнями ОТ. 
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Таблиця 6.12 

РД у хворих ОПСВ із ППВСК і проявами КР та ЕР при надходженні до 

клініки (абс.ч., %) 

№ 

з/п 

Підгрупи 

пацієнтів 

РД 

стан без 

депресії 
легка депресія 

субдепресивни

й стан 
в цілому 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

1 

КРа 

чоловіки – – 1 4,17 3 12,50 4 

1
6

,6
7

; 

р
 =

 0
,3

0
1
6

#
 

2 жінки – – 2 8,33 6 25,00 8 

3
3

,3
3
; 

р
 =

 0
,1

2
5
2

#
 

3 усього – – 3 

1
2

,5
0
; 

р
 =

 0
,5

5
5
8

*
 

9 

3
7

,5
0
; 

р
 =

 0
,2

7
2
3

#
 

12 

5
0

,0
0
; 

р
 =

 0
,1

8
7
2

#
 

4 

КРб 

чоловіки – – 1 4,17 4 16,67 5 20,83 

5 жінки – – 2 8,33 5 20,83 7 29,17 

6 усього – – 3 

1
2

,5
0
; 

р
 =

 0
,5

5
5
8

*
 

9 

3
7

,5
0
; 

р
 =

 0
,7

1
4
9

*
 

12 
5

0
,0

0
; 

р
 =

 0
,5

0
9
1

#
 

Усього – – 6 25,00 18 75,00 24 100,00 

Примітки: * – статистична значущість різниці між чоловіками та 

жінками; # – статистична значущість різниці між легкою депресією та 

субдепресивним станом. 

 

Що стосується рівнів ОТ (дає уявлення про схильність особистості до 

впливу тих чи інших стресорів через свої індивідуальні особливості), то 

також серед усіх пацієнтів в цілому (табл. 6.11) відзначалися помірний та 

високий рівні. В цілому, більшість пацієнтів також мала високий рівень ОТ – 

14 (58,33 %) ОПСВ – 8 (33,33 %) осіб першої (КРа) та 6 (25,00 %) пацієнтів 
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другої (КРб) підгрупи порівняно зі помірним рівнем ОТ (10 (41,67 %) 

хворих – 4 (16,67 %) пацієнти КРа та 6 (25,00 %) – КРб підгруп. При цьому, в 

обох підгрупах (Кра та КРб) встановлено переважання осіб жіночої статі. У 

підгрупі КРа: помірний рівень ОТ – 3 (12,50 %) особи жіночої статі, а 

чоловіків – 1 (4,17 %) та високий рівень ОТ – 5 (20,83 %) жінок та 3 (12,50 %) 

чоловіки; підгрупа КРб – жінок з помірним рівнем 4 (16,67 %) особи, а 

чоловіків – 2 (8,33 %), а з високим – однакова кількість (по 3 (12,50 %) особи). 

Слід відзначити, що за результатами дослідження ДР у всіх обстежених 

ОПСВ із ППВСК і КР та ЕП відзначалася наявність депресивного стану 

різного ступеня вираженості (табл. 6.12). В цілому, серед більшості хворих 

констатувалася наявність субдепресивного стану – 18 (75,00 %) осіб, у іншої 

частини хворих – наявність легкої депресії (6 (25,00 %) ОПСВ). Розбіжностей 

серед обстежених обох підгруп (КРа та КРб) дослідженням не встановлено. 

Так, у підгрупах КРа та Крб хворих у стані легкої депресії нараховувалося по 

3 (12,50 %) особи, а з субдепресивним станом – по 9 (37,50 %) ОПСВ. 

Констатовано переважання жінок у всіх підгрупах за ДР. У першій підгрупі 

(КРа) жінки кількісно в два рази переважали чоловіків: зі станом легкої 

депресії: жінки – 2 (8,33 %) хворих, чоловіки – 1 (4,17 %) пацієнт; 

субдепресивний стан – 6 (25,00 %) жінок та 3 (12,50 %) чоловіки. У підгрупі 

КРб жінок у стані легкої депресії було 2 (8,33 %) особи, а чоловіків – 1 (4,17 

%); жінок з субдепресивним станом – 5 (20,83 %) та 4 (16,67 %) чоловіки. 

За загальними рівнями РТ, ОТ і ДР у хворих з ППВС та КР й ЕП 

(табл. 6.13, 6.14) відзначено наявність граничних рівнів поміж помірними та 

високими РівТ (РТ та ОТ) та між проявами легкої депресії та 

субдепресивними станами (ДР) серед усіх обстежених. Так, за рівнями 

тривожності у цілому при надходженні до клініки ліковані ОПСВ із ППВСК і 

КР й ЕП мали рівні РТ (42,52 ± 0,05) та ОТ (42,23 ± 0,07), які відповідають 

граничним між помірними та високими. ДР у хворих з ППВС та КР й ЕП 

також значно перевищували нормативні показники і знаходилися на межі 

легких депресивних та субдепресивних проявів (51,41 ± 0,07). 
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Таблиця 6.13 

Рівні РТ й ОТ у хворих ОПСВ із ППВСК і проявами КР та ЕР при 

надходженні до клініки (Mp ± mp) 

№ з/п Підгрупи пацієнтів Рівень РТ 

1 

КРа 

чоловіки 43,61 ± 0,03 

2 жінки 42,24 ± 0,12 

3 усього 42,92 ± 0,07 

4 

КРб 

чоловіки 42,18 ± 0,11 

5 жінки 42,05 ± 0,07 

6 усього 42,12 ± 0,10 

В цілому 42,52 ± 0,05 

                                                                                                      Рівень ОТ 

1 

КРа 

чоловіки 42,18 ± 0,12 

2 жінки 43,41 ± 0,19 

3 усього 42,80 ± 0,11 

4 

КРб 

чоловіки 41,14 ± 0,08 

5 жінки 42,19 ± 0,12 

6 усього 41,67 ± 0,04 

В цілому 42,23 ± 0,07 

 

Таблиця 6.14 

РД у хворих ОПСВ із ППВСК і проявами КР та ЕР при надходженні до 

клініки (Mp ± mp) 

№ з/п Підгрупи пацієнтів ДР 

1 

КРа 

чоловіки 58,16 ± 0,14 

2 жінки 59,14 ± 0,07 

3 усього 58,65 ± 0,12 

4 

КРб 

чоловіки 58,19 ± 0,08** 

5 жінки 58,16 ± 0,03*** 

6 усього 58,18 ± 0,11*** 

В цілому 51,41 ± 0,07 

 

Вищевказані результати цілковито пояснюються розладами їх 
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психоемоційного стану під дією визначних стресогенних факторів у вигляді 

усвідомлення необхідності хірургічного втручання та довготривалого 

післяопераційного періоду, вимушеності проведення реабілітаційних заходів, 

значного зниження якості життя, необхідності стороннього догляду та інше. 

Все це значно посилюється з огляду на фізіологічні особливості ОПСВ. 

Слід вказати, що значних розбіжностей між показниками підгруп (КРа 

та КРб), за статевими характеристиками та за рівнями РТ, ОТ й ДР на момент 

надходження до стаціонару визначено не було. 

В результаті проведеного хірургічного лікування та корекції КР та ЕП 

тривожно-депресивного спектру у хворих із ППВСК і проявами КП та ЕП у 

підгрупі пацієнтів, які отримували медикаментозну корекцію КР та ЕП (КРа) 

відбувалося значне покращення когнітивних здібностей; зменшення 

об’єктивних проявів порушень пам’яті чи/або тих чи інших КФ, що цілковито 

було підтверджено проведеним нейропсихологічним тестуванням на момент 

надходження до клініки та при проведенні хірургічного лікування. В даній 

підгрупі пацієнтів (КРа) порівняно з хворими, що не отримували корекції КР 

та ЕР тривожно-депресивного характеру (КРб) відбувалося значне 

покращання повсякденної активності з деяким відновленням існуючих 

розладів складних видів діяльності та зниження проявів дементивних 

порушень. При цьому, психологічні зміни, що відбувалися під дією 

емоційних «стрес-травмуючих» впливів необхідності хірургічного лікування 

та переживання за можливість свого подальшого активного життя серед 

пацієнтів першої підгрупи (КРа) значно нівелювалися під дією проведеного 

терапевтичного корегування КР та ЕП, що характеризувалося зниженням 

загальної підвищеної вразливості пацієнтів, їх уразливості та дратівливості, 

значним зменшенням «афективної» концентрації уваги на своїй хворобі та 

необхідності хірургічного втручання, відсутності втрати ауто- та ало- 

психічної орієнтації. Серед цих хворих спостерігалося значне підвищення 

настрою та загального емоційного фону (у порівнянні з періодом 

надходження до стаціонару), поява оптимістичної спрямованості, зниження (а 
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серед деяких хворих повна відсутність) ознаків тривоги, остраху й ажитації. 

Серед цієї підгрупи пацієнтів були повністю відсутні думки щодо 

аутоагресивної чи суїцидальної спрямованості. 

Серед хворих другої підгрупи (КРб), які не отримували 

медикаментозного корегування КР та ЕР тривожно-депресивного спектру, 

навпаки, відзначалося погіршання наявних КР та ЕП тривожно-депресивного 

спектру. При цьому, відзначалося посилення психологічних змін у пацієнтів 

без медикаментозного корегування порушень: підвищувалася їх загальна 

вразливість та дратівливість, «афективна» концентрація уваги на травмі й 

необхідності тривалого хірургічного лікування, у деяких пацієнтів 

відзначалася короткочасна психотична втрата ауто- та ало- психічної 

орієнтації. Погіршувався загальний емоційний фон, відбувалося значне 

погіршання настрою і поява значного песимістичного емоційного фону, 

констатувалася невдоволеність оточуючими подіями та особами; 

посилювалися прояви тривоги й остраху та ажитації. Деякі пацієнти 

характеризувалися появою суїцидальних думок та аутоагресивних проявів. 

Результати корекції КП та ЕП тривожно-депресивного спектру 

лікованих ОПСВ із ППВСК і КП й ЕП надано в табл. 6.15.–6.19. 

Таблиця 6.15 

Результати MMSE у хворих ОПСВ із ППВСК і проявами КР та ЕР на 

етапі хірургічного лікування (абс.ч., %) 

Прояв дементивних 

порушень 
Стать 

Підгрупи пацієнтів 
Усього 

КРа КРб 

1 2 3 4 5 

КП відсутні 

чоловіки – – – 

жінки – – – 

усього – – – 

Переддементивні КП 

чоловіки – – – 

жінки – – – 

усього – – – 
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Продовження табл. 6.15 

1 2 3 4 5 

Легка деменція 

чоловіки 3 (12,50) 2 (8,33) 
5 (20,83) ; 

р = 0,6398# 

жінки 3 (12,50) 4 (16,67) 
7 (29,17); 

р = 0,6855# 

усього 
6 (25,00) ; 

р = 1,000* 

6 (25,00); 

р = 0,3874* 

12 (50,00) ; 

р = 0,5091# 

Помірна деменція 

чоловіки 1 (4,17) 1 (4,17) 
2 (8,33); 

р = 1,000# 

жінки 2 (8,33) 2 (8,33) 
4 (16,67); 

р = 1,000# 

усього 
3 (12,50); 

р = 0,5558* 

3 (12,50); 

р = 0,5558* 

6 (25,00); 

р = 0,3874# 

Тяжка деменція 

чоловіки – 2 (8,33) 
2 (8,33); 

р = 0,1529# 

жінки 3 (12,50) 1 (4,17) 
4 (16,67); 

р = 0,3016# 

усього 
3 (12,50); 

р = 0,0767* 

3 (12,50); 

р = 0,5558* 

6 (25,00); 

р = 0,3874# 

В цілому 

чоловіки 4 (16,67) 5 (20,83) 
9 (37,50); 

р = 0,7149# 

жінки 8 (33,33) 7 (29,17) 
15 (62,50); 

р = 0,7584# 

усього 
12 (50,00); 

р = 0,1872* 

12 (50,00); 

р = 0,5092* 

24 (100,0); 

р = 1,000# 

Примітки: * – статистична значущість різниці між чоловіками та 

жінками; # – статистична значущість різниці між підгрупами КРа та КРб. 
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Таблиця 6.16 

Результати FAB у хворих ОПСВ із ППВСК і проявами КР та ЕР на етапі 

хірургічного лікування (абс.ч., %) 

Бали Стать 
Підгрупи пацієнтів 

Усього 
КРа КРб 

17-18 балів 

чоловіки – – – 

жінки – – – 

усього – – – 

12-16 балів 

чоловіки 3 (12,50) 2 (8,33) 
5 (20,83); 

р = 0,6398# 

жінки 4 (16,67) 4 (16,67) 
8 (33,33); 

р = 1,000# 

усього 
7 (29,17); 

р = 0,6855* 

6 (25,00); 

р = 0,3874* 

13 (54,17); 

р = 0,3349# 

≤ 11 балів 

чоловіки 1 (4,17) 3 (12,50) 
4 (16,67); 

р = 0,3016# 

жінки 4 (16,67) 3 (12,50) 
7 (29,17); 

р = 0,6855# 

усього 
5 (20,83); 

р = 0,1608* 

6 (25,00); 

р = 1,000* 

11 (45,83); 

р = 0,3080# 

В цілому 

чоловіки 4 (16,67) 5 (20,83) 
9 (37,50); 

р = 0,7149# 

жінки 8 (33,33) 7 (29,17) 
15 (62,50); 

р = 0,7584# 

усього 
12 (50,00); 

р = 0,1872* 

12 (50,00); 

р = 0,5092* 

24 (100,0); 

р = 0,0865# 

Примітки: * – статистична значущість різниці між чоловіками та 

жінками; # – статистична значущість різниці між підгрупами КРа та КРб. 
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Таблиця 6.17 

Рівні РТ у хворих ОПСВ із ППВСК і проявами КР та ЕР на етапі 

хірургічного лікування (абс.ч., %) 

№ 

з/п 

Підгрупи 

пацієнтів 

Рівень РТ 

низький помірний високий в цілому 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

1 

КРа 

чоловіки – – 3 12,50 1 4,17 4 

1
6

,6
7
; 

р
 =

 0
,3

0
1
6

#
 

2 жінки – – 5 20,83 3 12,50 8 

3
3

,3
3
; 

р
 =

 0
,4

4
3
6

#
 

3 усього – – 8 

3
3

,3
3
; 

р
 =

 0
,4

4
3
6

*
 

4 

1
6

,6
7
; 

р
 =

 0
,3

0
1
6

*
 

12 

5
0

,0
0
; 

р
 =

 0
,1

8
7
2

#
 

4 

КРб 

чоловіки – – 2 8,33 3 12,50 5 

2
0

,8
3

; 

р
 =

 0
,6

3
9
8

#
 

5 жінки – – 3 12,50 4 16,67 7 
2

9
,1

7
; 

р
 =

 0
,6

8
5
5

#
 

6 усього – – 5 

2
0

,8
3
; 

р
 =

 0
,6

3
9
8

*
 

7 

2
9

,1
7
; 

р
 =

 0
,6

8
5
5

*
 

12 

5
0

,0
0
; 

р
 =

 0
,5

0
9
1

#
 

Усього – – 13 54,17 11 45,83 24 100,0 

Примітки: * – статистична значущість різниці між чоловіками та 

жінками; # – статистична значущість різниці між помірним та високим 

рівнями РТ. 
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Таблиця 6.18 

Рівні ОТ у хворих ОПСВ із ППВСК і проявами КР та ЕР на етапі 

хірургічного лікування (абс.ч., %) 

№ з/п 
Підгрупи 

пацієнтів 

Рівень ОТ 

низький помірний високий в цілому 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

1 

КРа 

чоловіки – – 3 12,50 1 4,17 4 

1
6

,6
7
; 

р
 =

 0
,3

0
1
6

#
 

2 жінки – – 4 16,67 4 16,67 8 

3
3

,3
3
; 

р
 =

 1
,0

0
0
#
 

3 усього – – 7 

2
9

,1
7
; 

р
 =

 0
,6

8
5
5

*
 

5 

2
0

,8
3
; 

р
 =

 0
,1

6
0
8

*
 

12 

5
0

,0
0
; 

р
 =

 0
,1

8
7
2

#
 

4 

КРб 

чоловіки – – 2 8,33 3 12,50 5 

2
0

,8
3
; 

р
 =

 0
,6

3
9
8

#
 

5 жінки – – 4 16,67 3 12,50 7 
2

9
,1

7
 

6 усього – – 6 

2
5

,0
0
; 

р
 =

 0
,1

2
5
2

*
 

6 

2
5

,0
0
; 

р
 =

 1
,0

0
0
*
 

12 

5
0

,0
0
; 

р
 =

 0
,5

0
9
1

#
 

Усього – – 13 54,17 11 45,83 24 100,0 

Примітки: * – статистична значущість різниці між чоловіками та 

жінками; # – статистична значущість різниці між помірним та високим 

рівнями ОТ. 
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Таблиця 6.19 

РД у хворих ОПСВ із ППВСК і проявами КР та ЕР на етапі 

хірургічного лікування (абс.ч., %) 

№ з/п 
Підгрупи 

пацієнтів 

РД 

стан без 

депресії 
легка депресія 

субдепресив-

ний стан 
в цілому 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

1 

КРа 

чоловіки – – 2 8,33 2 8,33 4 

1
6

,6
7

; 

р
 =

 1
,0

0
0
#
 

2 жінки – – 4 16,67 4 16,67 8 

3
3

,3
3
; 

р
 =

 1
,0

0
0
#
 

3 усього – – 6 

2
5

,0
0
; 

р
 =

 0
,3

8
7
4

*
 

6 

2
5

,0
0

 ;
 

р
 =

 0
,3

8
7
4

*
 

12 

5
0

,0
0
; 

р
 =

 0
,1

8
7
2

#
 

4 

КРб 

чоловіки – – 1 4,17 4 16,67 5 

2
0

,8
3
; 

р
 =

 0
,1

6
0
8

#
 

5 жінки – – 2 8,33 5 20,83 7 

2
9

,1
7
; 

р
 =

 0
,2

2
4
7

#
 

6 усього – – 3 

1
2

,5
0
; 

р
 =

 0
,5

5
8
*
 

9 

3
7

,5
0
; 

р
 =

 0
,1

8
7
2

*
 

12 

5
0

,0
0
; 

р
 =

 0
,5

0
9
1

#
 

Усього – – 9 37,50 15 62,50 24 100,0 

Примітки: * – статистична значущість різниці між чоловіками та 

жінками; # – статистична значущість різниці між легкою депресією та 

субдепресивним станом. 
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Так, за результатами MMSE у хворих ОПСВ із ППВСК і КП й ЕП 

тривожно-депресивного спектру при проведенні хірургічного лікування та 

медикаментозного корегування КП та ЕП (група КРа) значно покращилися 

когнітивні здібності, відбулося зменшення об’єктивних проявів розладів 

пам’яті та інших КФ порівняно з підгрупою пацієнтів, які не отримували 

медикаментозної корекції КП й ЕП (табл. 6.15). 

Окрім цього, під дією медикаментозного корегування КР відбувся 

деякий перерозподіл пацієнтів у підгрупі КРа по ступеням тяжкості 

дементивних порушень. У результаті медикаментозного корегування КР та 

ЕП 1 (4,17 %) пацієнта чоловічої статі, який мав прояви помірної деменції 

було віднесено до підгрупи з легкими дементивними порушеннями. У 

підгрупі КРб не відбулося жодних змін у зв’язку з відсутністю 

медикаментозного корегування КП та ЕП (табл. 6.15). 

Що стосується результатів корегування КР та ЕП ОПСВ із ППВСК та 

КП й ЕП тривожно-депресивного спектру за даними FAB, то дослідженням 

також констатовано покращення результатів у першій підгрупі (КРа) в 

результаті медикаментозного корегування КП та ЕР (табл. 6.16). Так, також 

відбувся перерозподіл пацієнтів після медикаментозного корегування з 

підгрупи з лобною деменцією у підгрупу з легкими дементивними 

порушеннями (2 (8,34 %) особи – 1 (4,17 %) чоловік та 1 (4,17 %) жінка). 

Окрім цього, при проведенні корегування КР та ЕП відзначалося й 

покращання емоційного спектру в першій підгрупі пацієнтів (КРа) у 

порівнянні з другою (КРб), що цілком підтверджувалося результатами 

дослідження лікованих пацієнтів за Шкалою реактивної та особистісної 

тривожності Спілберга-Ханіна й Методикою диференціальної діагностики 

депресивних станів Зунга (адаптація Т. І. Балашової). 

Так, за рівнями РТ 3 (12,5 %) ОПСВ першої підгрупи (КРа) було 

перерозподілено з підгрупи з високим рівнем в підгрупу з помірним рівнем 

РТ: 1 (4,17 %) чоловік та 2 (8,33 %) жінки – табл. 6.17. За даними рівнів ОТ 

також 3 (12,5 %) пацієнтів – 2 (8,33 %) чоловіки та 1 (4,17 %) жінка підгрупи 
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КРа було перерозподілено з підгрупи з високим рівнем ОТ в підгрупу з 

помірним (табл. 6.18). 

Такі ж результати (покращання емоційного стану лікованих ОПСВ із 

ППВСК і КР й ЕП тривожно-депресивного спектру) були отримані нами для 

першої підгрупи хворих за даними ДР (табл. 6.19.). Так, з підгрупи, що мали 

прояви субдепресивного стану у 3 (12,50 %) хворих (1 (4,17 %) чоловік та 

2 (8,33 %) жінки) депресивні прояви нівелювалися до рівня легких 

депресивних. 

При цьому, у підгрупі пацієнтів, що не отримували терапевтичного 

корегування КР та ЕП (група КРб) до або відразу після проведення 

хірургічного лікування відзначалося погіршання картини КП та ЕП 

тривожно-депресивного спектру аж до появи психопатологічних проявів 

(табл. 6.20). Враховуючи довготривалий ліжковий режим та необхідність 

тривалого знерухомлення пацієнтів під час їх лікування, необхідність 

значного реабілітаційного післяопераційного періоду, похилий та старечий 

вік пацієнтів, високий відсоток наявних КР й ЕП, необхідність 

довготривалого обмеження повсякденного активного повноцінного життя та 

значне обмеження їх якості життя, у ОПСВ із ППВСК і КР й ЕП виникали 

значні психоемоційні перенапруження, які досить часто призводили не тільки 

до погіршання КР та ЕП, а й до розвитку різноманітної психопатологічної 

симптоматики (табл. 6.20). Так, дослідженням констатовано, що на фоні 

проведення хірургічного лікування ППВСК у хворих ОПСВ із КР та ЕП без 

медикаментозного корегування КП й ЕР (група КРб) у більшості випадків 

проявлялася психопатологічна симптоматика у вигляді постійної 

«афективної» концентрації уваги на своїй травмі та необхідності 

довготривалого хірургічного лікування й проведенні тривалих 

післяхірургічних реабілітаційних заходів; деякі хворі реагували на лікування 

короткочасною психотичною ауто- та ало- психічною дезорієнтацією, 

виникненням суїцидальних думок та аутоагресивних проявів, агресивною 

поведінкою. 
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Таблиця 6.20 

Виникнення психопатологічних порушень у хворих ОПСВ із ППВСК і 

проявами КР та ЕР на фоні хірургічного лікування (абс.ч., %) 

№ з/п 
Підгрупи 

пацієнтів 

Психопатологічна симптоматика 

відсутня наявна в цілому 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

1 

КРа 

чоловіки 4 16,67 – – 4 

1
6

,6
7
; 

р
 =

 0
,0

3
8
7

#
 

2 жінки 8 33,33 – – 8 

3
3

,3
3
; 

р
 =

 0
,0

0
2
2

#
 

3 усього 12 

5
0

,0
0
; 

р
 =

 0
,1

8
7
2

*
 

– – 12 

5
0

,0
0
; 

р
 =

 0
,0

0
0
1

#
 

4 

КРб 

чоловіки 2 8,33 3 12,50 5 

2
0

,8
3

; 

р
 =

 0
,6

3
9
8

#
 

5 жінки 2 8,33 5 20,83 7 

2
9

,1
7
; 

р
 =

 0
,2

2
4
7

#
 

6 усього 4 

1
6

,6
7
; 

р
 =

 1
,0

0
0
*
 

8 

3
3

,3
3
; 

р
 =

 0
,4

4
3
6

*
 

12 

5
0

,0
0
; 

р
 =

 0
,1

8
7
2

#
 

Усього 16 66,67 8 33,33 24 

1
0
0

,0
; 

р
 =

 0
,0

2
2
3

#
 

Примітки: * – статистична значущість різниці між чоловіками та 

жінками; # – статистична значущість різниці між підгрупами з відсутністю та 

наявністю психопатологічної симптоматики. 
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Окрім цього, у цих пацієнтів підвищувалася загальна вразливість та 

дратівливість, відзначалося погіршання загального емоційного фону з 

песимістичним спрямуванням, значне зниження настрою, невдоволеність 

оточуючими подіями та особами; відзначалося посилення проявів тривоги і 

остраху та ажитації. Пацієнтів, що констатували психопатологічну 

симптоматику на фоні проведення лікування нараховувалося у підгрупі КРб 8 

(33,33 %) осіб – 3 (12,50 %) чоловіки та 5 (20,83 %) жінок, тоді, як у першій 

підгрупі (КРа) під впливом медикаментозної корекції КР та ЕП на фоні 

проведення хірургічного лікування в жодного з лікованих хворих не 

констатувалося виникнення психопатологічної симптоматики. 

Окрім цього, нами були встановлені основні психопатологічні 

порушення у підгрупі КРб, що й надано в табл. 6.21. Так, дослідженням 

встановлено, що серед основних психопатологічних порушень у підгрупі КРб 

констатувалася «афективна» концентрація уваги на своїй проблемі 

(необхідність довготривалого хірургічного лікування та значного 

післяхірургічного відновлювального реабілітаційного періоду) – 8 (33,33 %) 

осіб: 3 (12,50 %) чоловіки та 5 (20,83 %) жінок; ауто- та ало- психічна 

дезорієнтація (4 (16,67 %) пацієнти – по 2 (8,33 %) чоловіки та жінки); 

суїцидальні думки (3 (12,50 %) ОПСВ – 1 (4,17 %) чоловік та 2 (8,33 %) 

жінки) та аутоагресивні прояви й агресивна поведінка – по 8 (33,33 %) хворих 

із ППВСК (по 3 (12,50 %) чоловіки та 5 (20,83 %) жінок). 

Таблиця 6.21 

Основні психопатологічні порушення у хворих ОПСВ із ППВСК і 

проявами КР та ЕР на фоні хірургічного лікування (абс.ч., %) 

Основні 

психопатологічні 

прояви 

Підгрупи пацієнтів 

Усього КРа КРб 

чоловіки жінки усього чоловіки жінки усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Афективна» 

концентрація 

уваги 

абс.ч – – – 3 5 8 8 

% – – – 12,5 20,83 

3
3

,3
3
; 

р
 =

 0
,4

4
3
6

*
 

33,33 
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Продовження табл. 6.21 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ауто- та 

алопсихічна 

дезорієнтація 

абс.ч – – – 2 2 4 4 

% – – – 8,33 8,33 

1
6

,6
7
; 

р
 =

 1
,0

0
0
*
 

16,67 

Суїцидальні 

думки 

абс.ч – – – 1 2 3 3 

% – – – 4,17 8,33 

1
2

,5
; 

р
 =

 0
,5

5
5
8

*
 

12,5 

Аутоагресивні 

прояви 

абс.ч – – – 3 5 8 8 

% – – – 12,5 20,83 

3
3

,3
3
; 

р
 =

 0
,4

4
3
6

*
 

33,33 

Агресивна 

поведінка 

абс.ч – – – 3 5 8 8 

% – – – 12,5 20,83 

3
3

,3
3
; 

р
 =

 0
,4

4
3
6

*
 

33,33 

В цілому 

абс.ч – – – 5 7 12 24 

% – – – 

2
0

,8
3
; 

р
 =

 0
,7

1
4
9

#
 

2
9

,1
7
; 

р
 =

 0
,7

5
8
4

#
 

5
0
; 

р
 =

 0
,5

0
9
2

*
 

100,0 

Примітки: * – статистична значущість різниці між чоловіками та 

жінками; # – статистична значущість різниці між підгрупами КРа та КРб 

 

Окрім цього, за допомогою біноміальної регресії нами було проведено 

визначення динаміки показників MMSE, FAB, РТ, ОТ і РД на тлі хірургічного 

лікування при корекції КР та ЕР та без неї у ОПСВ із вертлюговими ППВСК і 

проявами КР та ЕР. Асоціації динаміки показників MMSE, FAB, РТ, ОТ і РД на 

тлі хірургічного лікування за умови корекції КР та ЕР та відмови від неї серед 

ОПСВ із вертлюговими ППВСК і проявами КР та ЕР, визначені за допомогою 
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біноміальної регресії математично підтвердили визначені вище (табл. 6.8 – 

6.12, 6.15 – 6.19) закономірності – табл. 6.22. 

Таблиця 6.22 

Асоціація показників MMSE, FAB, РТ, ОТ і РД серед ОПСВ із 

вертлюговими ППВСК і проявами КР та ЕР при хірургічному лікуванні у 

порівнянні із легкою деменцією (MMSE) та легкими дементивними 

порушеннями (FAB) і підгрупою КРб (РТ, ОТ, РД) 

№ 

з/п 
Показники Beta m р ВШ 

95,00 % ДІ 

нижній верхній 

1 2 3 4 5 6 7 8 

MMSE при надходженні до клініки, кількість хворих 

1 Константа -0,182 0,606 0,763 0,833 – – 

2 Помірна деменція 0,470 0,975 0,630 1,600 0,237 10,809 

3 Тяжка деменція 0,182 1,017 0,858 1,200 0,164 8,799 

MMSE на етапі хірургічного лікування, кількість хворих 

4 Константа 0,000 0,577 1,000 1,000 – – 

5 Помірна деменція 0,000 1,000 1,000 1,000 0,141 7,099 

6 Тяжка деменція 0,000 1,000 1,000 1,000 0,141 7,099 

FAB при надходженні до клініки, кількість хворих 

7 Константа -0,182 0,606 0,763 0,833 – – 

8 Деменція лобного типу 0,336 0,822 0,682 1,400 0,279 7,016 

FAB на етапі хірургічного лікування, кількість хворих 

9 Константа 0,154 0,556 0,782 1,167 – – 

10 Деменція лобного типу -0,336 0,822 0,682 0,714 0,143 3,579 

РТ при надходженні до клініки, кількість хворих 

11 Константа 0,000 0,535 1,000 1,000 – – 

12 Висока 0,000 0,828 1,000 1,000 0,197 5,068 

РТ на етапі хірургічного лікування, кількість хворих 

13 Константа 0,470 0,570 0,410 1,600 – – 

14 Висока -1,030 0,847 0,224 0,357 0,068 1,879 
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Продовження табл. 6.22 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОТ при надходженні до клініки, кількість хворих 

15 Константа -0,405 0,645 0,530 0,667 – – 

16 Висока 0,693 0,842 0,410 2,000 0,384 10,409 

ОТ на етапі хірургічного лікування, кількість хворих 

17 Константа 0,154 0,556 0,782 1,167 – – 

18 Висока -0,336 0,822 0,682 0,714 0,143 3,579 

РД при надходженні до клініки, кількість хворих 

19 Константа 0,000 0,816 1,000 1,000 – – 

20 Субдепресія 0,000 0,943 1,000 1,000 0,158 6,346 

РД на етапі хірургічного лікування, кількість хворих 

21 Константа 0,693 0,707 0,327 2,000 – – 

22 Субдепресія -1,099 0,882 0,213 0,333 0,059 1,877 

Примітки: Beta – бета-коефіцієнт, m – стандартна помилка, р – 

статистична значущість різниці. 

 

Так, у хворих при надходженні до клініки невірогідно відзначалися 

більші шанси на помірну (на 60,00%: ВШ = 1,600; 95,00 % ДІ [0,237–10,809]; 

р = 0,630) і на тяжку (на 20,00%: ВШ = 1,200; 95,00 % ДІ [0,164–8,799]; 

р = 0,858) деменцію порівняно із розвитком легкої. При проведенні 

хірургічного лікування на тлі медикаментозного корегування КР та ЕП 

спостерігалося невірогідне вирівнювання шансів на тяжкість дементивних 

порушень (шанси на помірну та тяжку деменцію порівняно із легкою 

складали: ВШ = 1,000; 95,00 % ДІ [0,141–7,099]; р = 1,000) – табл. 6.22. 

При цьому, за асоціаціями FAB при надходженні до клініки невірогідно 

відзначалися більші шанси визначення деменції лобного типу (на 40,00%: 

ВШ = 1,400; 95,00 % ДІ [0,279–7,016]; р = 0,682), а при проведенні 

корегування на тлі хірургічного лікування ППВСК ми констатували 

невірогідне покращення функціонування когнітивної та ментальної сфери 
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шляхом зменшення шансів деменції лобного типу у порівнянні з легкими 

дементивними порушеннями (на 28,60%: ВШ = 0,714; 95,00 % ДІ [0,143–

3,579]; р = 0,682). 

За визначеними біноміальної регресією асоціаціями констатувалося й 

нівелювання проявів РТ, ОТ та ДР. Так, при надходженні до клініки ми 

фіксували однакові шанси на розвиток високої та помірної РТ (ВШ = 1,000; 

95,00 % ДІ [0,197–5,068]; р = 1,000), а після медикаментозного корегування 

шанси на високу РТ невірогідно знижувалися на 64,30% (ВШ = 0,357; 

95,00 % ДІ [0,068–1,879]; р = 0,224). Шанси на високу ОТ порівняно із 

помірною при надходженні до клініки невірогідно були в 2 рази вищими 

(ВШ = 2,000; 95,00 % ДІ [0,384–10,409]; р = 0,410), а після медикаментозного 

корегування вони невірогідно зменшувалися на 28,60 % (ВШ = 0,714; 

95,00 % ДІ [0,143–3,579]; р = 0,682). Шанси на субдепресивний стан 

порівняно із легкою депресію при надходженні до клініки невірогідно були 

на одноковому рівні (ВШ = 1,000; 95,00 % ДІ [0,158–6,346]; р = 1,000), а після 

застосування медикаментозної корекції вони нівелювалися і можливі рівні 

розвитку субдепресивного стану невірогідно зменшувалися на 66,70 % 

(ВШ = 0,333; 95,00 % ДІ [0,059–1,877]; р = 0,213) – табл. 6.22. 

 

6.3 Резюме 

 

Таким чином, в результаті вивчення механізмів прогнозування розвитку 

когнітивних (ментальних) порушень у пацієнтів похилого та старечого віку з 

ППВСК та їх корекції, слід зазначити: 

1. Дослідженням встановлено, що серед обстежених хворих з 

когнітивними розладами й емоційними порушеннями пацієнтів чоловічої 

статі відзначено значно меншу кількість (37,50 %), порівняно з жінками 

(62,50 %), що цілком підтверджується існуючими світовими та 

загальнонаціональними статистичними даними щодо значного переважання 

когнітивних розладів серед жіночого контингенту та того, що жіноча стать – 



 233 

один з основних факторів ризику розвитку когнітивних розладів. При цьому, 

визначена наявність досить значної частки осіб з одночасними когнітивними 

розладами та емоційними порушеннями (87,50 %) серед обстежених 

пацієнтів і з’ясовано, що серед хворих з одночасними проявами когнітивних 

розладів та емоційних порушень тривожно-депресивного характеру вікові 

характеристики були дещо вищим (83,70 ± 0,70) порівняно з хворими з 

проявами когнітивних розладів чи емоційних порушень (82,70 ± 1,00). 

2. Констатовано, що серед основних психоневрологічних порушень 

обстежених фіксувалася дисциркуляторна енцефалопатія 2 та 3 ступенів 

(45,83 % та 25,00 %), в більшості своїй обтяжена церебральним 

атеросклерозом (29,17 %). Також, відзначалася деменція (16,66 %), значне 

когнітивне зниження (8,33 %) та церебральний атеросклероз (4,17 %). При 

цьому, встановлена судинна етіологія розвитку когнітивних порушень у 

пацієнтів старечого та похилого віку з переломами проксимального відділу 

стегнової кістки та когнітивними розладами й емоційними порушеннями (у 

79,17 %). Констатована наявність дементивних порушень серед обстежених 

пацієнтів легкого (45,83 %), помірного (29,17 %) та тяжкого (25,00 %) 

ступеня. 

3. Відзначено та математично доведено наявність помірних (41,67 %) та 

високих (58,33 %) рівнів реактивної та особистісної тривожності серед 

хворих похилого та старечого віку з переломами проксимального відділу 

стегнової кістки та когнітивними розладами й емоційними порушеннями. 

Окрім цього, дослідженням зафіксовано наявність у цих пацієнтів 

депресивного стану різного ступеня вираженості: субдепресивного стану 

(75,00 %) та легкої депресії (25,00 %). За загальними рівнями реактивної й 

особистісної тривожності та депресивних розладів у хворих пацієнтів 

старечого та похилого віку із переломами проксимального відділу стегнової 

кістки та когнітивними розладами й емоційними порушеннями відзначено 

наявність граничних рівнів поміж помірними та високими (реактивна та 

особистісна тривожність) та між легкою депресією та субдепресивним 
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станом (депресивні розлади): реактивна тривожність (42,52 ± 0,05), 

особистісна тривожність (42,23 ± 0,07) і депресивні розлади (51,41 ± 0,07), 

що цілковито пояснюється їх психоемоційними розладами під дією значних 

стресогенних чинників (усвідомлення необхідності хірургічного втручання та 

довготривалого післяопераційного періоду, вимушеність проведення 

реабілітаційних заходів, значне зниження якості життя, необхідність 

стороннього догляду та інше) і значно посилюється з огляду на фізіологічні 

особливості похилого та старечого віку. 

4. Встановлена і математично підтверджена необхідність корегування 

когнітивних розладів та емоційних порушень при проведенні хірургічного 

лікування переломів проксимального відділу стегнової кістки, особливо у 

пацієнтів старечого та похилого віку. Доведено, що при корегуванні 

когнітивних розладів та емоційних порушень тривожно-депресивного 

спектру відбувається покращення когнітивних здібностей; зменшення 

об’єктивних проявів порушень пам’яті чи/або тих чи інших когнітивних 

функцій (цілковито підтверджено проведеним нейропсихологічним 

тестуванням); значне покращання повсякденної активності з деяким 

відновленням існуючих розладів складних видів діяльності та зниження 

проявів дементивних порушень; з’ясоване значне нівелювання наявних 

психологічних змін (зниження загальної підвищеної вразливості, уразливості 

та дратівливості; значне зменшення «афективної» концентрації уваги на своїй 

хворобі та необхідності хірургічного втручання; відсутність втрати ауто- та 

ало- психічної орієнтації; значне підвищення настрою та загального 

емоційного фону; поява оптимістичної спрямованості, зниження (чи повна 

відсутність) ознаків тривоги, остраху й ажитації; повна відсутність думок 

щодо аутоагресивної чи суїцидальної спрямованості). 

5. Встановлено погіршання наявних когнітивних розладів та емоційних 

порушень тривожно-депресивного спектру серед лікованих хворих старечого 

та похилого віку з переломами проксимального відділу стегнової кістки та 

когнітивними розладами й емоційними порушеннями за відсутності 
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медикаментозного корегування розладів: посилення психологічних змін; 

підвищення загальної вразливості та дратівливості й «афективної» 

концентрації уваги на травмі та необхідності тривалого хірургічного 

лікування; короткочасна психотична втрата ауто- та ало- психічної орієнтації 

(у деяких пацієнтів); погіршання емоційного фону і настрою та поява значної 

песимістичної спрямованості; невдоволеність оточуючими подіями та 

особами; посилення проявів тривоги, остраху та ажитації; поява 

суїцидальних думок та аутоагресивних проявів (у деяких хворих). 
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РОЗДІЛ 7 

ЛЕТАЛЬНІСТЬ ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ  

З ПЕРЕЛОМАМИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТЕГНА 

 

Як свідчить світова література, ППВСК є найбільш тяжкою патологією 

в травматології, в першу чергу, через високі показником летальності та 

інвалідності [509]. При цьому, численні дослідження свідчать, що частота 

ППВСК значно зростає з віком, а після 65–74 років навіть відбувається 

експоненціальне зростання кількості цих переломів [301, 502]. 

Також, слід зазначити, що стаціонарна летальність після ППВСК 

складає незначний відсоток і залежить від характеру лікувальних заходів, 

ускладнень, коморбідних станів і тривалості перебування хворих в 

лікувально-профілактичному закладі. За даними деяких авторів, лікарняна 

летальність при цій патології коливається в межах від 3,00 % до 14,00 % [301, 

502]. Вказується, що найбільший ризик смертності після ППВСК у перші 3–6 

місяців складає від 12,00 % до 24,00 %. Летальність же упродовж першого 

року після перелому (за різними даними) коливається у межах від 30,80 % до 

35,10 % [173]. 

З огляду на вищевказане, нами було проведено вивчення показників 

загальної та повікової річної та трирічної виживаємості пацієнтів із ППВСК 

із визначенням рівнів кумулятивної летальності і летальності за результатами 

тесту Wilcoxon (Gehan) 

 

7.1 Порівняльний аналіз летальності хворих похилого та старечого 

віку з переломами проксимального відділу стегнової кістки у перші 

шість місяців та упродовж трьох років після травми 

 

Ми провели аналіз виживаносі хворих у перші 6 місяців та упродовж 

3 років після травми. При цьому, слід вказати, що більшість кількість 

пролікованих нами хворих була похилого та старечого віку (старше 70 років), 
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через що у них відзначалася значна кількість супутньої коморбідної патології, 

серед якої переважали хвороби серцево-судинної та дихальної систем: майже 

всі хворі страждали на гіпертонічну хворобу різного ступеню та ішемічну 

хворобу серця. Це значно збільшувало ризики летальності, особливо при 

розвитку легеневої недостатності (запалення легень, легеневі емболії, тощо) 

та серцево-судинних розладів (інфаркти, інсульти, тромбози та ін.), що 

переважно розвивалися у хворих при необхідності додержання вимушеного 

довготривалого ліжкового режиму. Рівні виживаності ОПСВ з ППВСК 

протягом перших шести місяців після травми наведено в табл. 7.1. 

Таблиця 7.1 

Рівні виживаності в перші шість місяців після травми серед хворих 

різних вікових груп залежно від виду лікування (абс.ч., %) 

№ 

з/п 

Вікові 

групи 

Місяць 

конт-

ролю 

Групи обстежених 

І група (статичне 

лікування) 

ІІ група (динамічне 

лікування) 
Усього 
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о
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и
х
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-
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к
ів

 (
аб

с.
ч

.,
 %

) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

50–59 

1 66 – 29 – 95 – 

2 2 66 1 (1,52) 29 – 95 

1
 (

1
,0

5
);

 

р
 =

 0
,5

0
6
7
 

3 3 65 – 29 – 94 – 

4 4 65 1 (1,54) 29 – 94 

1
 (

1
,0

6
);

 

р
 =

 0
,5

0
4
0
 

5 5 64 – 29 – 93 – 

6 6 64 – 29 – 93 – 
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Продовження табл. 7.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7  Всього 66 2 (3,03) 29 – 95 

2
 (

2
,1

1
);

 

р
 =

 0
,3

4
6
0
 

8 
60–69 

1 83 2 (2,41) 47 1 (2,13) 130 

3
 (

2
,3

1
);

 

р
 =

 0
,9

1
9
0
 

9 2 81 – 46 – 127 – 

10 

 

3 81 4 (4,94) 46 – 127 

4
 (

3
,1

5
);

 

р
 =

 0
,1

2
7
1

 

11 4 77 1 (1,30) 46 – 123 

1
 (

0
,8

1
);

 

р
 =

 0
,4

3
9
3
 

12 5 76 6 (7,89) 46 – 122 

6
 (

4
,9

2
);

 

р
 =

 0
,0

5
1
7
 

13 6 70 5 (7,14) 46 3 (6,52) 116 

8
 (

6
,9

0
);

 

р
 =

 0
,8

9
7
9
 

14 Всього 83 18 (21,69) 47 4 (8,51) 130 

2
2

 (
1
6

,9
2

);
 

р
 =

 0
,0

5
5
1
 

15 

70–79 

1 128 2 (1,56) 45 2 (4,44) 173 

4
 (

2
,3

1
);

 

р
 =

 0
,2

6
9
9
 

16 2 126 3 (2,38) 43 2 (4,65) 169 

5
 (

2
,9

6
);

 

р
 =

 0
,4

4
9
4
 

17 70-79 3 123 7 (5,69) 41 1 (2,44) 164 

8
 (

4
,8

8
);

 

р
 =

 0
,4

0
4
2
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Продовження табл. 7.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18 

 

4 116 
12 

(10,34) 
40 3 (7,50) 156 

1
5
 (

9
,6

2
);

 

р
 =

 0
,6

0
0
4
 

19 5 104 10 (9,62) 37 1 (2,70) 141 

11
 (

7
,8

0
);

 

р
 =

 0
,1

7
9
3
 

20 6 94 
10 

(10,64) 
36 1 (2,78) 130 

11
 (

8
,4

6
);

 

р
 =

 0
,1

5
1
2
 

21 Всього 128 
44 

(34,38) 
45 

10 

(22,22) 
173 

5
4
 (

3
1
,2

1
);

 

р
 =

 0
,1

3
11

 

22 

80–89 

1 134 7 (5,22) 29 4 (13,79) 163 

11
 (

6
,7

5
);

 

р
 =

 0
,0

9
6
2
 

23 2 127 18 (14,17) 25 4 (16,00) 152 

2
2
 (

1
4
,4

7
);

 

р
 =

 0
,8

1
2
7
 

24 3 109 25 (22,94) 21 5 (23,81) 130 

3
0
 (

2
3
,0

8
);

 

р
 =

 0
,9

3
1
2
 

25 4 84 21 (25,00) 16 2 (12,50) 100 

2
3
 (

2
3
,0

0
);

 

р
 =

 0
,2

7
8
6
 

26 5 63 9 (14,29) 14 – 77 

9
 (

11
,6

9
);

 

р
 =

 0
,1

3
4
8
 

27 6 54 8 (14,81) 14 – 68 

8
 (

11
,7

6
);

 

р
 =

 0
,1

2
8
1
 

28  Всього 134 88 (65,67) 29 15 (51,72) 163 

1
0
3
 (

6
3
,1

9
);

 

р
 =

 0
,1

5
9
1
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Продовження табл. 7.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

29 

 > 90 

1 9 1 (11,11) – – 9 1 (11,11) 

30 2 8 3 (37,50) – – 8 3 (37,50) 

31 3 5 1 (20,00) – – 5 1 (20,00) 

32 4 4 2 (50,00) – – 4 2 (50,00) 

33 Всього 9 7 (77,78) – – 9 7 (77,78) 

34 Разом 420 159 (37,86) 150 29 (19,33) 570 

18
8 

(3
2,

98
);

 

р
 <

 0
,0

0
1
 

Примітки: статистична значущість різниці між І та ІІ групами. 

 

Аналіз отриманих результатів показав, що через шість місяців нашого 

спостереження померло 188 (32,98 %) із 570 хворих. З них 18 (3,16 %) 

пацієнтів померли у лікарні [14, 15]. При цьому, у віковій групі 50–59 років із 

95 хворих з ППВСК загальна кількість летальних випадків склала 2,11 % (2 

хворих): обидва летальних випадки фіксувалися серед осіб, яким було 

запропоновано лікування деротаційною гіпсовою пов’язкою (I група, 66 

пацієнтів) – по 1 особі на 2 (1,54 %; через гнійну пневмонію) та 4 (1,54 %; в 

наслідок онкологічного захворювання кровотворної системи, через що 

оперативне втручання зі встановленням конструкції запропоновано не було) 

місяці. При цьому, вікова група 60–69 років (130 хворих) відзначилася 

летальністю 22 (16,92 %) осіб. У цю вікову групу увійшло 83 хворих І групи 

та 47 – ІІ. На першому місяці спостереження було зафіксовано 3 (2,31 %) 

летальних випадки (всі госпітальні): причиною смерті виявилася гостра 

легенева недостатність, гостра серцева недостатність та тромбоемболія. На 3 

місяці були 4 (3,15 %) смерті; на 4 – 1 (0,81 %) випадок; на 5 – 6 (4,92 %) та 

на 6 – 8 (6,90 %). Слід відзначити, що в цілому серед осіб І групи цієї вікової 

групи через 6 місяців констатувалося 18 (21,69 %) летальних випадків: з них 

4 (4,94 %) – рецидив онкологічного захворювання, 1 (1,30 %) випадок – через 

туберкульоз легенів і цукровий діабет І типу (інсулінозалежний) та 2 (2,41 %) 
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смерті – через розвиток інсульту; інші летальні наслідки – через серцеві 

напади, гостру легеневу недостатність та пневмонії. В ІІ групі летальність в 

основному фіксували на шостому місяці (3 особи; 6,52 %): через гостру 

серцеву недостатність (2 (4,35 %) хворих), та 1 (2,17 %) – наслідки інсульту. 

У віковій групі 70–79 років (173 хворих) загальна летальність 

становила 31,21 % (54 обстежених). В цілому, до І групи потрапило 128 

хворих, до ІІ – 45 осіб. Ця вікова група була найбільшою. Серед них, в 1 

місяць спостереження після травми фіксували 4 (2,31 %) летальних випадки 

(3 з них – госпітальні; 1,73 %): основною причиною смерті була гостра 

судинна недостатність та пневмонія (по 2 (1,56 % та 4,44 % відповідно I й II 

групи) пацієнти в кожній групі). На 2 місяці померло 5 (2,96 %) хворих (серед 

них – 2 (1,18 %) госпітальних випадки): 3 (2,38 %) – із І групи та 2 (4,65 %) – 

із ІІ (причиною смерті виявилися онкологічне захворювання та серцева 

недостатність). На 3 місяці спостереження констатували 8 (4,88 %) смертей: 7 

(5,69 %) – в І групі та 1 (2,44 %) – в ІІ. На 4 місяці фіксували значне 

збільшення летальності – до 15 (9,62 %) випадків (12 (10,34 %) осіб – серед 

хворих І групи та 3 (7,50 %) померлих – серед ІІ): основними причинами 

смерті відзначили онкологію, цукровий діабет, гостру серцеву та судинну 

недостатність. На 5 та 6 місяцях після травми фіксували по 11 (відповідно 

7,80 % та 8,46 %) смертей: по 10 (9,62 % і 10,64 % відповідно 5 та 6 місяць) – 

серед хворих І групи та по 1 (2,70 % та 2,78 % 5 та 6 місяць відповідно) – 

серед пацієнтів ІІ групи. В цілому, через 6 місяців після травми в І групі 

відзначили 44 (34,38 %) летальних випадки, а серед осіб ІІ – 10 (22,20 %). 

У віковій групі 80–89 років (163 хворих) загальна летальність на 6 

місяць після травми становила 63,19 % (103 особи). Серед пацієнтів цієї 

вікової групи переважно були ті, кому застосовували статичне лікування (І 

група, 134 хворих), з яких через 6 місяців в цілому померло 88 (65,67 %) 

пацієнтів. Найбільша летальність серед цієї (I) групи спостерігалася 

упродовж 2–4 місяців, де вона сягала 14,17–25,00 % (2 місяць – 18 (14,17 %) 

осіб, 3 місяць – 25 (22,94 %) хворих та 4 місяць – 21 (25,00 %) обстежений); 
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основними причинами смертності були: серцево-судинна недостатність та 

легеневі хвороби (емболії та пневмонії). У хворих же, яким були встановлені 

стабілізуючі конструкції (II група, 29 хворих) летальність на 6 місяць 

спостереження була 51,72 % (15 лікованих): 1 та 2 місяці – по 4 (13,79 % і 

16,00 %) особи, 3 та 4 – 5 (23,81 %) і 2 (12,50 %) обстежених; основними 

причинами смерті були: онкологічні хвороби, гостра органна недостатність 

(хронічна ниркова патологія, загострення хронічних хвороб), цукровий діабет 

та хвороби серця різного ґенезу і гостра мозкова недостатність. 

Найбільша смертність визначена у групі старше 90 років – 7 (77,78 %) 

хворих: по 1 особі на 1 (11,11 %) та 3 (20,00 %) місяці й 3 (37,50 %) і 2 (50,00 %) 

пацієнти – відповідно 2 та 4 місяці. Всім їм у якості лікування виконано 

деротаційну гіпсову пов’язку. Треба вказати, що деякі хворі цієї вікової групи 

не мали можливості до пересування чи вели вкрай обмежену рухову 

активність і мали низку супутніх коморбідних захворювань, які несли вагому 

загрозу їх життю. Ще констатовано, що серед цих осіб були пацієнти, які ще 

до отримання травми взагалі не мали можливості до будь-якого пересування. 

Встановлені дослідженням рівні кумулятивної летальності наведено на 

нижчевказаній діаграмі (рис. 7.1). 

 
а 

 
б 

Рис. 7.1. Рівні кумулятивної летальності серед хворих у перші шість 

місяців спостереження: а) І група (статичне лікування); б) ІІ група (динамічне 

лікування). 
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Порівняння рівнів летальності у вікових групах обстежених хворих 

залежно від використаного способу лікування проводилося за допомогою 

загальновизнаного тесту Wilcoxon (Gehan). Отримані результати надано в 

табл. 7.2. Проведений аналіз показав, що у хворих І групи ймовірність 

летальності знижувалася з віком (чим меншим був вік хворого, тим більшою 

була ймовірність дожити до періоду 6 місяців після травми). Винятком лише 

були вікові групи 80–89 років та старше 90 років, серед яких у хворих 

ймовірності виживаності до 6 місяців майже не відрізнялися (р = 0,144). 

Таблиця 7.2 

Рівні летальності у перші шість місяців після травми серед хворих 

різних вікових груп в залежності від виду лікування за результатами тесту 

Wilcoxon (Gehan) 

№ 

з/п 
Вікові групи 

Групи обстежених 

І група (статичне 

лікування) 

ІІ група (динамічне 

лікування) 

статистика 

Wilcoxon 

(Gehan) 

статистична 

значущість 

різниці 

статистика 

Wilcoxon 

(Gehan) 

статистична 

значущість 

різниці 

1 

50–59 

I 10,466 0,001 2,570 0,109 

2 II 22,217 0,001 7,302 0,007 

3 III 61,939 0,001 19,347 0,001 

4 IV 41,707 0,001 – – 

5 

60–69 

I 4,048 0,044 3,730 0,053 

6 II 43,270 0,001 19,214 0,001 

7 III 17,397 0,001 – – 

8 
70–79 

I 34,955 0,001 8,081 0,004 

9 II 12,180 0,001 – – 

10 80–89 I 2,131 0,144 – – 

 

У хворих ІІ групи найбільший ризик летального наслідку упродовж 6 
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місяців після отримання травми також фіксувався у віковій групі 80–89 років. 

Слід відзначити, що до досягнення цього вікового періоду динамічне 

лікування не несе значного ризику виникнення летального наслідку. 

Порівняння рівнів летальності серед пацієнтів при використанні різних 

видів лікування (статичне чи динамічне) констатує, що в загальній кількості 

хворих динамічне лікування вірогідно (р = 0,001) несе менший ризик 

виникнення летальності порівняно зі статичним (табл. 7.3) 

Таблиця 7.3 

Результати аналізу летальності у перші шість місяців спостереження 

серед хворих різних вікових груп в залежності від виду лікування (абс.ч., %) 

№ 

з/п 
Групи обстежених 

Вікові групи 
Усього 

50–59 60–69 70–79 80–89  > 90 

в
и

ж
и

л
и

 

п
о
м

ер
л
и

 

в
и

ж
и

л
и

 

п
о
м

ер
л
и

 

в
и

ж
и

л
и

 

п
о
м

ер
л
и

 

в
и

ж
и

л
и

 

п
о
м

ер
л
и

 

в
и

ж
и

л
и

 

п
о
м

ер
л
и

 

в
и

ж
и

л
и

 

п
о
м

ер
л
и

 

1 

І група  

(статичне 

лікування) 

абс.ч. 64 2 65* 18* 84 44 46 88 2 7 261 159 

 % 

9
6

,9
7

 

3
,0

3
 

7
8

,3
1

 

2
1

,6
9

 

6
5

,6
2

 

3
4

,3
8

 

3
4

,3
3

 

6
5

,6
7

 

2
2

,2
2

 

7
7

,7
8

 

6
2

,1
4

 

3
7

,8
6

 

2 

ІІ група  

(динамічне 

лікування) 

абс.ч. 29 – 43* 4* 35 10 14 15 – – 121 29 

 % 

1
0
0

,0
0
 

– 

9
1

,4
9
 

8
,5

1
 

7
7

,7
8
 

2
2

,2
2
 

4
8

,2
8
 

5
1

,7
2
 

– – 
8

0
,6

7
 

1
9

,3
3
 

3 Всього 

абс.ч. 93 2 108* 22* 119 54 60 103 2 7 382 188 

 % 

9
7

,8
9
 

2,11 

8
3

,0
8
 

1
6

,9
2
 

6
8

,7
9
 

3
1

,2
1
 

3
6

,8
1
 

6
3

,1
9
 

2
2

,2
2
 

7
7

,7
8
 

6
7

,0
2
 

3
2

,9
8
 

4 

Статистична 

значущість 

різниці 
2
 =

 0
,8

9
8
 

р
 =

 0
,3

4
3
 


2
 =

 3
,7

0
6
 

р
 =

 0
,0

5
5
2
 


2
 =

 2
,2

9
0
 

р
 =

 0
,1

3
0
 


2
 =

 1
,9

9
4
 

р
 =

 0
,1

5
8
 

–
 


2
 =

 1
7

,1
5

8
 

р
 <

 0
,0

0
1
 

Примітки: статистична значущість різниці між І та ІІ групами. 

 

При цьому, дослідженням встановлено, що вікова група 50–59 років 
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мала лише 2 (2,11 %) невірогідних летальних випадки, тому результати цього 

аналізу значущими вважати не було можливим. У вікових групах хворих, 

старших за 70 років вид лікування вірогідно значимо не впливав на отримані 

загальні рівні виживаності. Тільки у групі 60–69 років дослідженням було 

доведено вірогідно меншу ймовірність виникнення летальності при 

динамічному лікуванні (р = 0,048). 

Слід вказати, що згідно з даними сучасної світової літератури, значна 

кількість хворих з ППВСК у перші два-три роки після травми (особливо це 

стосується ОПСВ, які прикуті до ліжка). Тому, нами також було проведено 

аналіз виживаності пацієнтів в період перших 3 років після отримання 

травми (період спостереження кожні 6 місяців), що й висвітлено в табл. 7.4. 

Таблиця 7.4 

Рівні виживаності у перші три роки після травми серед хворих різних 

вікових груп в залежності від виду лікування (абс.ч., %) 

№ 

з/п 

Вікові 

групи 

Місяць 

конт-

ролю 

Групи обстежених 

І група (статичне 

лікування) 

ІІ група (динамічне 

лікування) 
Усього 

к
іл

ьк
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 х

во
р
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х
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и
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и

- 

п
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к
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%
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іс
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р
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ів

 (
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%
) 

к
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и

х
 

л
ет
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и
х

 в
и
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п
ад

к
ів

 (
аб

с.
ч
., 

%
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

50–59 

1 66 – 29 – 95 – 

2 6 66 2 (3,03) 29 – 95 

2
 (

2
,1

1
);

 

р
 =

 0
,3

3
8
1

 

3 12 64 1 (1,56) 29 1 (3,45) 93 

2
 (

2
,1

5
);

 

р
 =

 0
,5

7
8
9
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Продовження табл. 7.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 

 

18 63 1 (1,59) 28 – 91 

1
 (

1
,1

0
);

 

р
 =

 0
,4

9
8
0
 

5 24 62 3 (4,84) 28 – 90 

3
 (

3
,3

3
);

 

р
 =

 0
,2

3
1
3
 

6 30 59 – 28 – 87 – 

7 36 59 2 (3,39) 28 – 87 

2
 (

2
,3

0
);

 

р
 =

 0
,3

1
8
6

 

8 Всього 66 9 (13,64) 29 1 (3,45) 95 

1
0
 (

1
0
,5

3
);

 

р
 =

 0
,0

7
5
6
 

9 

60–69 

1 83 2 (2,41) 47 1 (2,13) 130 

3
 (

2
,3

1
);

 

р
 =

 0
,0

1
7
2
 

10 6 81 16 (19,75) 46 3 (6,52) 127 

1
9
 (

1
4
,9

6
);

 

р
 =

 0
,6

4
1
8
 

11 12 65 8 (12,31) 43 2 (4,65) 108 

1
0

 (
9

,2
6

);
 

р
 =

 0
,1

4
6
7
 

12 18 57 3 (5,26) 41 2 (4,88) 98 

5
 (

5
,1

0
);

 

р
 =

 0
,8

1
3
6
 

13 24 54 2 (3,70) 39 1 (2,56) 93 

3
 (

3
,2

3
);

 

р
 =

 0
,6

7
 

14 30 52 – 38 – 90 – 

15 36 52 1 (1,92) 38 1 (2,63) 90 

2
 (

2
,2

2
);

 

р
 =

 0
,9

2
1
5
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Продовження табл. 7.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16  Всього 83 32 (38,55) 47 10 (21,28) 130 

4
2
 (

3
2
,3

1
);

 

р
 =

 0
,0

4
1
6
 

17 

70–79 

1 128 2 (1,56) 45 2 (4,44) 173 

4
 (

2
,3

1
);

 

р
 =

 0
,3

8
2
5
 

18 6 126 42 (33,33) 43 8 (18,60) 169 

5
0
 (

2
9
,5

9
);

 

р
 =

 0
,0

1
8
3
 

19 12 84 22 (26,19) 35 1 (2,86) 119 

2
3
 (

1
9
,3

3
);

 

р
 =

 0
,0

0
1
0
 

20 18 62 19 (30,65) 34 1 (2,94) 96 

2
0
 (

2
0
,8

3
);

 

р
 =

 0
,0

0
0
2
 

21 24 43 12 (27,91) 33 4 (12,12) 76 

1
6
 (

2
1
,0

5
);

 

р
 =

 0
,0

0
7
9
 

22 30 31 2 (6,45) 29 1 (3,45) 60 
3

 (
5

,0
0
);

 

р
 =

 0
,2

5
1
2
 

23 36 29 5 (17,24) 28 2 (7,14) 57 

7
 (

1
2

,2
8

);
 

р
 =

 0
,0

1
9
8
 

24 Всього 128 104 (81,25) 45 19 (42,22) 173 

12
3 

(7
1,

10
);

 

р
 <

 0
,0

0
1
 

25 

80–89 

1 134 7 (5,22) 29 4 (13,79) 163 

1
1

 (
6

,7
5
);

 

р
 =

 0
,4

3
0
8
 

26 6 127 81 (63,78) 25 11 (44,00) 152 

9
2
 (

6
0
,5

3
);

 

р
 =

 0
,0

2
6
6
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Продовження табл. 7.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

27 

 

12 46 2 (4,35) 14 3 (21,43) 60 

5
 (

8
,3

3
);

 

р
 =

 0
,0

7
6
3
 

28 18 44 7 (15,91) 11 1 (9,09) 55 

8
 (

1
4

,5
5

);
 

р
 =

 0
,4

4
7
2
 

29 24 37 16 (43,24) 10 5 (50,00) 47 

2
1
 (

4
4
,6

8
);

 

р
 =

 0
,8

5
6
9
 

30 30 21 5 (23,81) 5 – 26 

5
 (

1
9

,2
3

);
 

р
 =

 0
,1

2
9
7
 

31 36 16 4 (25,00) 5 1 (20,00) 21 

5
 (

2
3

,8
1

);
 

р
 =

 0
,3

7
8
2
 

32 Всього 134 122 (91,04) 29 25 (86,21) 163 

14
7 

(9
0,

18
);

 

р
 =

 0
,0

3
2
0
 

33 

 > 90 

1 9 1 (11,11) – – 9 1 (11,11) 

34 6 8 6 (75,00) – – 8 6 (75,00) 

35 12 2 – – – 2 – 

36 18 2 2 (100,00) – – 2 2 (100,00) 

37 Всього 9 9 (100,00) – – 9 9 (100,00) 

38 Разом 420 276 (65,71) 150 55 (36,67) 570 

33
1 

(5
8,

07
);

 

р
 <

 0
,0

0
1
 

Примітки: статистична значущість різниці між І та ІІ групами. 

 

Дослідженням було встановлено, що загальна летальність через 3 роки 

після отримання травми становила 57,89 % (330 хворих), у І групі – 275 

(65,48 %) осіб, у ІІ – 55 (36,67 %). 

В цілому, з’ясовано, що летальність зі збільшенням віку підвищувалася 
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і сягала піку у віковій групі старше 90 років. Констатовано, що всі хворі 

старше 90 років на 18 місяць спостереження померли. У цій групі 

фіксувалася найбільша летальність (100,00 %). Висока летальність 

відзначалася і в інших вікових групах. Наприклад, у групі 80–89 років вона 

склала 90,18 % (147 осіб із 163), причому вона мало залежала від виду 

використаного лікування: в І групі померло – 122 (91,04 %) хворих, а в ІІ – 25 

(86,21 %) осіб. Дещо нижча летальність відзначалася у віковій групі 70–79 

років – 123 (71,10 %) досліджених із 173; причому в І групі летальність 

склала 81,25 % (104 лікованих), тоді, як в II – 42,22 % (19 хворих). 

Найменша летальність визначена у групі 50–59 років (10 осіб; 10,53 %); 

для І групи трирічна летальність склала 9 (13,64 %) осіб, а для ІІ – 1 (3,45 %) 

обстежений (на перший рік після отримання травми, причому випадок смерті 

(дорожньо-транспортна пригода) не був пов’язаний із захворюванням). 

Окрім цього, задля більш наочного відображення динаміки летальності 

за перші 3 роки після отримання травми нами було побудовано діаграму (рис. 

7.2), на якій сформовані криві виживаності, які вказують, що у хворих І групи 

відзначалося стрімке зростання летальності, на відміну від динаміки 

летальності хворих ІІ групи. Винятком виявилася лише вікова група 80–89 

років, криві якої на обох діаграмах констатують схожі рівні виживаності. 

 
а 

 
б 

Рис. 7.2. Рівні кумулятивної летальності серед хворих у перші три роки 

спостереження: а) І група (статичне лікування); б) ІІ група (динамічне лікування). 



 250 

При цьому, нами також було проведено аналіз парних порівнянь кривих 

летальності у вікових групах в залежності від способу лікування за 

допомогою тесту Wilcoxon (Gehan) (табл. 7.5). Встановлено, що для пацієнтів 

ОПСВ із ППВСК до 80 років застосування динамічного лікування виявилося 

більш сприятливими для збільшення рівня їх якості життя, порівняно зі 

статичним. Для хворих вікової групи 50–59 років аналіз через незначну 

кількість летальних випадків в ІІ групі не проводився. 

Для хворих віком від 60 до 79 років виявлена різниця між величинами 

летальності при різних видах лікування (р < 0,05). Для хворих же 80–89 років 

вид лікування мало впливав на тривалість життя. 

Таблиця 7.5 

Рівні летальності у перші три роки після травми серед хворих різних 

вікових груп залежності від виду лікування за результатами тесту Wilcoxon 

(Gehan) 

№ 

з/п 
Вікові групи 

Групи обстежених 

статистика Wilcoxon 

(Gehan) 

статистична значущість 

різниці 

1 50–59 3,088 0,079 

2 60–69 4,733 0,030 

3 70–79 18,201 0,001 

4 80–89 0,033 0,856 

 

Окрім цього, ми простежили рівні виживаності залежно від типу 

обраного лікування (статичне чи динамічне) за період три роки – рис. 7.3, 

табл. 7.6. Було встановлено, що пацієнти, які лікувалися статистичними 

методами (деротаційна гіпсова пов’язка, система постійного скелетного 

витягування) мали менші рівні виживаності порівняно із хворими, яких 

лікували за допомогою динамічних методів з можливістю активно 

пересуватися (стрижневі системи, ендопротезування кульшового суглоба, 

функціональні пов’язки) – рис 7.3. 
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Рис. 7.3. Рівні кумулятивної летальності серед хворих у перші три роки 

спостереження в залежності від виду лікування. 

 

Таблиця 7.6 

Середні рівні виживаємості у перші три роки після травми серед 

хворих в залежності від виду лікування (Mp ± mp) 

№ 

з/п 
Вид лікування 

Виживаємість 

Mp ± mp 
95,00 % ДІ 

р 
нижній верхній 

1 Статичне 19,240 ± 0,714 17,840 20,641 
χ2 = 32,525 

р < 0,001 
2 Динамічне 27,073 ± 1,107 24,903 29,243 

3 В цілому 21,302 ± 0,619 20,089 22,515 

Примітки: р – статистична значущість різниці. 

 

Ці тенденції підтверджуються й результатами визначених середніх 

рівнів виживаємості обстежених хворих із ППВСК у перші три роки після 

травми залежно від типу обраного лікування (табл. 7.6) які визначають, що 
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при застосуванні статичного лікування вірогідно (р < 0,001) середні рівні 

виживаємості практично на 8 міс. менші, порівняно із динамічним 

лікуванням (передбачає можливість активного пересування хворих). Так, 

вірогідно (р < 0,001) при статичному лікуванні середній період виживаємості 

склав 19,240 ± 0,714; 95,00 % ДІ [17,840–20,641] міс.; тоді, як при 

динамічному – 27,073 ± 1,107; 95,00 % ДІ [20,089–22,515] міс. В цілому ж 

серед усіх хворих у перші три роки після травми виживаємість склала 

21,302 ± 0,619; 95,00 % ДІ [20,089–22,515]; р < 0,001 міс. 

На основі отриманих даних щодо залежності виживаємості пацієнтів у 

перші три роки після отримання травми від віко-статевих чинників та виду 

застосованого лікування (статичне чи динамічне) була розрахована модель 

виживаємості та визначена її асоціація із факторами впливу – табл. 7.7. 

Таблиця 7.7 

Модель виживаємості у перші три роки після травми серед хворих в 

залежності від віку, статі та виду обраного лікування 

№ 

з/п 
Показники Beta m р ВШ 

95,00 % ДІ 

нижній верхній 

1 Чоловіки -0,127 0,139 0,360 0,881 0,671 1,156 

2 Вік 0,077 0,007 < 0,001 1,080 1,065 1,095 

3 Лікування (динамічне) -0,394 0,156 0,012 0,674 0,497 0,916 

Примітки: Beta – бета-коефіцієнт, m – стандартна помилка, р – 

статистична значущість різниці. 

 

На основі отриманих асоціацій (табл. 7.7) визначено, що серед 

чоловічого контингенту обстежених із ППВСК відносний ризик смерті 

невірогідно (р = 0,360) був нижчим на 11,90% порівняно із жінками 

(ВШ = 0,881; 95,00 % ДІ [0,671–1,156]; р = 0,360). Було з’ясовано, що на рівні 

виживаємості впливає і вік пацієнтів (при збільшенні віку хворих із ППВСК 

на один рік ризик смерті достовірно (р < 0,001) зростає на 8,00 % 

(ВШ = 1,080; 95,00 % ДІ [1,065–1,095]; р < 0,001) і вид застосованого 
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лікування (динамічне лікування) достовірно (р = 0,012) знижує ризик 

смертності на 32,60 % (ВШ = 0,674; 95,00 % ДІ [0,497–0,916]; р = 0,012). 

 

7.2 Резюме 

 

На основі проведеного аналізу рівнів летальності хворих ОПСВ при 

статичному та динамічному лікуванні слід відзначити: 

1. Дослідженням констатовано, що збереження можливості пересування 

(навіть на незначні відстані чи у межах квартири) помітно збільшує 

тривалість життя пацієнтів до 80 років при лікуванні переломів 

проксимального відділу стегнової кістки. 

2. З’ясовано, що у хворих віком до 60 років застосування динамічного 

лікування нівелює ризик виникнення летальних випадків. При цьому, 

лікування хворих старше 80 років має свої особливості, які часто 

унеможливлюють проведення оперативного втручання через стан хворого. 
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РОЗДІЛ 8 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО 

СТАНУ МОДЕЛЕЙ ОСТЕОСИНТЕЗУ ТА ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ 

ВЕРТЛЮГОВИХ ПЕРЕЛОМІВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ 

СТЕГНОВОЇ КІСТКИ 

 

На думку багатьох дослідників, ППВСК серед ОПСВ є визначною й 

актуальною медико-соціальною світовою проблемою через цілу низку 

складнощів, які виникають при їх лікуванні: біомеханічні особливості 

кульшового суглоба (ускладнюють стабільну та тривалу фіксації фрагментів), 

порушення кровопостачання голівки стегнової кістки через наявний перелом на 

фоні ОП, складнощі післяопераційного ведення таких хворих, висока 

можливість виникнення численних ускладнень, тощо. Вищевказане змушує 

багатьох науковців з пересторогою виконувати органозберігаючі втручання у 

хворих ОПСВ, так як жоден із сучасних механізмів остеосинтезу в повній мірі 

не забезпечує виконання раннього навантаження. При цьому, на думку багатьох 

вчених, ендопротезування кульшового суглоба серед ОПСВ дає змогу досягти 

максимального функціонального відновлення та за швидкістю досягнення 

позитивного клінічного ефекту немає високоефективної альтернативи [29]. 

Численні дослідження наголошують, що ППВСК на сьогодні складають 

9,00–45,00 % у структурі всіх переломів скелета серед ОПСВ і за прогнозами 

до 2050 року їх кількість може досягти більш ніж 6260000 випадків [438]. 

Так, як хірургічний метод лікування ППВСК є найбільш доцільним та 

високоефективним, а основною метою нашого дослідження постала 

оптимізація лікування переломів проксимального відділу стегнової кістки, 

нами було напрацьовано моделі скінченних елементів стегнової кістки з 

різними типами вертлюгових переломів при їх лікуванні методом 

остеосинтезу та ендопротезування задля визначення найбільш ефективного 

способу лікування в кожному конкретному випадку. При цьому, за допомогою 

методу моделювання, розрахунок величини напружено-деформованого стану 

моделей скінченних елементів стегнової кістки з різними типами 

вертлюгових переломів при їх лікуванні методом остеосинтезу та 
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ендопротезування дозволяє створити об’ємні моделі біологічних об’єктів і 

встановити основні тенденції зміни величини їх напружень. Застосування 

методу скінченних елементів широко використовуваний механізм, що 

дозволяє встановити рівні напруги ключових вузлів конструкцій 

остеосинтезу вертлюгових ППВСК при лікуванні [296, 298, 472], що 

заздалегідь надає можливість обрати найбільш ефективний спосіб лікування 

для кожного конкретного пацієнта. 

В нашому дослідженні, яке проводилося на базі лабораторії біомеханіки 

ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМНУ» 

було прораховано та розроблено власні скінченно-елементні моделі, що 

схематично моделюють найпоширеніші вертлюгові переломи стегна за 

класифікацією Еванса [240]. За отриманими результатами напрацьовано та 

впроваджено в практику метод лікування вертлюгових ППВСК, в основі 

якого знаходиться цементна біполярна геміартропластика з аугментацією та 

фіксацією спицями й (або) серкляжем у ОПСВ [27]. Нами запропоновано 

модульний фіксатор-ендопротез [32, 33, 37, 163, 263], що дає змогу виконання 

фіксацій вертлюгових ППВСК, а при незадовільній консолідації та 

відповідних показаннях – перейти до модульного ендопротезування 

кульшового суглобу зі збереженням стегнового компоненту фіксатора. 

 

8.1 Порівняльний аналіз напружено-деформованого стану моделей 

остеосинтезу вертлюгових переломів стегнової кістки при остеосинтезі за 

типами переломів Еванса 

 

При проведенні першого етапу нашого дослідження нами було 

проведено моделювання остеосинтезу при вертлюгових ППВСК типів 1–5 за 

класифікацією Еванса. Так, нами була отримана реальна картина напружено-

деформованого стану моделі остеосинтезу при вертлюгових переломах типу 

2 за Евансом, що й наведено на рис. 8.1. Як було встановлено (рис. 8.1), при 

остеосинтезі вертлюгового ППВСК з переломом типу 2 за Евансом основне 

навантаження приймали на себе елементи металевої конструкції; 

максимальні ж за величиною напруження в кістковій тканині виникали в 
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кортикальному шарі в зонах контакту з пластиною та гвинтами. При цьому, 

губчаста кістка залишалася практично не навантаженою. 

    

 

а б в г 

    

д є ж з 

Рис. 8.1. Розподіл напружень в моделі остеосинтезу ПВСК із 

вертлюговим переломом типу 2: а – медіальна поверхня; б – вид ззаду; в – 

медіальна поверхня (модульна конструкція); г – вид ззаду (модульна 

конструкція); д – розтин по середині діафізу; є – розтин проксимального 

відділу; ж – розтин по середині діафізу (модульна конструкція); з – розтин 

проксимального відділу (модульна конструкція) 

 

Отримані нами дані щодо величин максимальних напружень, які 

виникають по зовнішній поверхні розроблених нами моделей вертлюгових 

ППВСК типу 2 за Евансом при остеосинтезі наведено в табл. 8.1. Як 

свідчить табл. 8.1., при остеосинтезі ПВСК із вертлюговим переломом типу 

2 пластиною максимальна величина напружень (199,20 мегапаскалів (МПа)) 

відзначалася під накістковою пластиною між фіксуючими гвинтами. При 

цьому, було відзначено, що в зоні перелому рівень напруження залишався 
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досить високим; найбільші значення напруження фіксувалися з боку шийки в 

верхній її частині (89,40 МПа). В нижній частині рівень напруження був 

меншим (зменшувався до 53,9 МПа). 

Таблиця 8.1 

Величини напружень зовнішньої поверхні моделей з вертлюговим 

переломом типу 2 

Контрольна точка 
Напруження, МПа 

пластина модульна система 

1 14,00 42,90 

2 24,00 18,60 

3 66,40 57,90 

4 60,90 27,60 

5 89,40 13,10 

6 53,90 12,40 

7 24,60 6,40 

8 199,20 80,40 

9 22,60 20,40 

10 25,40 21,70 

 

Також, дослідженням відзначено, що з боку діафізу кістки 

інтенсивність напруження значно знижувалася (до 24,60 МПа), що відповідає 

середнім значенням напружень в діафізарній частині стегнової кістки (від 

22,60 до 25,40 МПа). Величина ж напруження в шийці стегнової кістки була 

не значною. В нижній частині максимальні величини напружень не 

перевищували 24,00 МПа, а в верхній – 14,00 МПа. 

При використанні модульної системи найбільш високий рівень 

напружень фіксувався під накістковою пластиною (80,40 МПа) й у верхній 

частині шийки (42,90 МПа) та верхній частині зони перелому (57,90 МПа). В 

зоні ж перелому величини напружень були не значними (не перевищували 

13,10 МПа), що було меншим ніж у діафізарній частині кістки (21,70 МПа). 
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Більш наочне порівняння рівнів напружень по зовнішній поверхні 

моделей з вертлюговим переломом типу 2 за Евансом при остеосинтезі надає 

нижченаведена діаграма (рис. 8.2.), яка констатує, що при використанні 

модульної конструкції рівень напружень в кісткових елементах моделей 

практично в усіх контрольних точках був значно нижчим. При цьому, 

розрахунок значень максимальних величин напружень в моделях ПВСК із 

вертлюговим переломом типу 2 за Евансом при стандартному остеосинтезі 

(табл. 8.2.) з’ясував, що кісткова тканина в зоні перелому мала значні 

навантаження, а рівень напружень в цій ділянці досягав значень 167,40–232,20 

МПа. Найбільш навантаженим серед гвинтів виявився нижній фіксуючий гвинт, 

рівень напружень на який досягав 140,40 МПа; а величини напружень верхнього 

фіксуючого гвинта були вдвічі нижчими – 71,30 МПа, що було порівняно з 

напруженнями на інтракортикальних гвинтах (від 49,10 до 71,80 МПа). 

 

 

Рис. 8.2. Величини напружень на зовнішній поверхні моделей з 

вертлюговим переломом типу 2 за Евансом 

 

При використанні ж модульної конструкції максимальні напруження 

також фіксувалися навколо металевих конструкцій в зоні перелому та сягали 

значень від 63,50 до 158,50 МПа. В інших ділянках системи напруження 
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розподілялися досить рівномірно й відзначалися в межах 20,40–37,00 МПа. 

Таблиця 8.2 

Величини напружень в зонах перелому та в точках входу гвинтів і 

спиць моделей з вертлюговим переломом типу 2 

Контрольна точка 
Напруження, МПа 

пластина модульна система 

1 68,10 25,70 

2 71,80 28,10 

3 66,20 32,20 

4 49,10 37,00 

5 140,40 63,50 

6 71,30 20,40 

7 232,20 158,50 

8 228,70 33,80 

9 199,40 9,10 

10 167,40 124,60 

 

Більш наочне порівняння рівнів напружень в зонах перелому та точках 

входу гвинтів і спиць моделей з вертлюговим переломом типу 2 за Евансом 

при остеосинтезі надано на наведеній далі діаграмі (рис. 8.3), яка констатує 

значну перевагу модульної конструкції за показниками величин напружень 

навколо металевих елементів моделей у всіх контрольних точках. 

При цьому, нами встановлені значення максимальних напружень, які 

виникають в кістково-мозковому каналі моделей ПВСК з вертлюговим 

переломом типу 2 за Евансом (табл. 8.3) і слідуючі особливості: відсутність 

при остеосинтезі металевих конструкцій в кістково-мозковому каналі 

стегнової кістки дозволяла зберігати в цій ділянці досить низький рівень 

напружень (від 4,80 до 11,10 МПа) та навпаки, наявність масивних елементів 

модульної конструкції викликала на межі її контакту зі стінками кістково-

мозкового каналу підвищений рівень напружень (від 27,80 до 42,70 МПа). 
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Рис. 8.3. Величини напружень в зонах перелому та в точках входу 

гвинтів і спиць моделей з вертлюговим переломом типу 2 за Евансом 

Таблиця 8.3 

Величини напружень в кістково-мозковому каналі моделей з 

вертлюговим переломом типу 2 

Контрольна точка 
Напруження, МПа 

пластина модульна система 

1 4,80 27,80 

2 7,70 42,70 

3 13,40 32,70 

4 11,10 33,90 

 

Більш наочно вищевказані особливості простежуються на слідуючій 

діаграмі (рис. 8.4). За отриманими результатами дослідження слід відзначити, 

що при вертлюгових переломах типу 2 за Евансом як при остеосинтезі 

пластиною та спицями, так і при використанні модульної конструкції, 

основні навантаження приймали на себе металеві елементи. Масивні 

елементи модульної конструкції більш ефективно нівелювали навантаження, 

що призводило до їх зниження в усіх контрольних точках елементів кісткової 

тканини моделей. 
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Рис. 8.4. Величини напружень в кістково-мозковому каналі моделей з 

вертлюговим переломом типу 2 за Евансом. 

 

Наступним етапом нашого дослідження було вивчення напружено-

деформованого стану моделей ПВСК з вертлюговим переломом типу 3 за 

Евансом при використанні остеосинтезу різними конструкціями. Реальну 

картину розподілу напружень в моделях наведено на рис. 8.5. 

Як видно з рис. 8.5, при остеосинтезі пластиною ПВСК з вертлюговим 

переломом типу 3 за Евансом зони максимальних напружень виникали в 

елементах металевої конструкції та безпосередньо в кістковій тканині вздовж 

лінії міжвертлюгового перелому й у верхній частині шийки. Це цілковито 

підтверджується отриманими даними щодо величин максимальних 

напружень, які виникають в різних ділянках по зовнішній поверхні моделей 

ПВСК з вертлюговим переломом типу 3, що і надано в табл. 8.4. 

Як видно з табл. 8.4, в моделі з остеосинтезом вертлюгового перелому 

типу 3 пластиною на зовнішній поверхні стегнової кістки зона 

максимальних напружень (158,00 МПа) виявлялася навколо верхнього 

фіксуючого гвинта та вздовж лінії міжвертлюгового перелому (88,90 МПа); 

напруження в зоні шийки та в діафізарній частині стегнової кістки були в 

межах від 22,90 МПа (в діафізарній частині кістки) до 39,90 МПа (в шийці). 

При використанні ж модульної конструкції найвищі величини напружень 
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були в зоні її шийки: в верхній частині конструкції напруження сягали 36,20 

МПа, а в нижній – 21,60 МПа.  
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Рис. 8.5. Розподіл напружень в моделі остеосинтезу ПВСК із 

вертлюговим переломом типу 3: а – медіальна поверхня; б – вид ззаду; в – 

медіальна поверхня (модульна конструкція); г – вид ззаду (модульна 

конструкція); д – розтин по середині діафізу; є – розтин проксимального 

відділу; ж – розтин по середині діафізу (модульна конструкція); з – розтин 

проксимального відділу (модульна конструкція). 

 

Також, констатовано, що досить високий рівень напруження (28,6 МПа) 

виявлявся навколо фіксуючого гвинта на великому вертлюзі, а в зоні 

міжвертлюгового перелому напруження були не значними й знаходилися в 

межах 4,70–11,30 МПа. Напруження діафізарної частини модульної системи 

за абсолютними значеннями не відрізнялися від аналогічних показників 

моделі з класичним остеосинтезом і відзначалися в межах від 21,20 до 

23,30 МПа. 
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Таблиця 8.4 

Величини напружень зовнішньої поверхні моделей з вертлюговим 

переломом типу 3 

Контрольна точка 
Напруження, МПа 

пластина модульна система 

1 34,70 36,20 

2 23,20 21,60 

3 39,90 23,30 

4 22,00 10,50 

5 29,50 5,40 

6 88,90 11,30 

7 37,30 4,70 

8 158,00 28,60 

9 22,90 21,20 

10 26,30 22,00 

 

Більш детальне порівняння рівнів напружень різних ділянок моделей 

ПВСК з вертлюговим переломом типу 3 за Евансом надано на діаграмі (рис. 

8.6), яка наочно ілюструє переваги модульної системи за показниками 

величин напружень на поверхні кісткових фрагментів. 

 

 

Рис. 8.6. Величини напружень на зовнішній поверхні моделей з 
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вертлюговим переломом типу 3 за Евансом 

Діаграма 8.6 констатує, що майже в усіх контрольних точках 

напруження при використанні модульної системи були нижчими порівняно з 

остеосинтезом пластиною та гвинтами. 

Нами визначені й величини максимальних напружень в зонах переломів 

і на гвинтах та спицях моделей вертлюгових ППВСК типу 3 (табл. 8.5). 

Таблиця 8.5 

Величини напружень в зонах перелому та в точках входу гвинтів і 

спиць моделей з вертлюговим переломом типу 3 

Контрольна точка 
Напруження, МПа 

пластина модульна система 

1 61,20 27,70 

2 78,80 57,60 

3 69,80 5,60 

4 52,50 25,90 

5 175,60 47,80 

6 274,30 9,80 

7 394,70 51,80 

8 418,10 64,00 

9 97,80 14,50 

10 79,50 8,90 

 

Як видно з табл. 8.5, в моделі з остеосинтезом вертлюгового ППВСК 

типу 3 за Евансом пластиною максимальні за величиною напруження 

виникали на фіксуючих гвинтах. При цьому, на верхньому гвинті напруження 

набували максимального значення (274,30 МПа) в точці входу в кісткову 

тканину; на нижньому ж гвинті – максимальні значення напружень 

фіксувалися від 175,60 МПа (в точці входу в кісткову тканину) до 418,10 МПа 

(в зоні перелому). Напруження на інтракортикальних гвинтах були майже 

однаковими (від 52,5 до 78,80 МПа). В кістковій же тканині максимальні 
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напруження виникали в ділянці проходження фіксуючих гвинтів через лінію 

перелому великого вертлюга (97,80 МПа) та в зоні міжвертлюгового 

перелому (79,50 МПа). Також, констатовано, що в моделі з модульною 

системою рівень напружень був значно нижчим; особливо в її діафізарній 

частині, де їх значення знаходилися в межах 5,60–57,60 МПа. Максимального 

значення (51,80–64,00 МПа) напруження були вздовж лінії перелому навколо 

металевої конструкції та в зоні її контакту з кортикальним шаром (47,80 

МПа). Напруження ж біля верхнього та нижнього фіксуючих гвинтів були 

незначні (відповідно 9,80 та 8,90 МПа). 

Більш детальне порівняння рівнів напружень при остеосинтезі в моделях 

вертлюгових ППВСК типу 3 за Евансом надано на діаграмі (рис. 8.7). 

 

 

Рис. 8.7. Величини напружень в зонах перелому та в точках входу 

гвинтів моделей з вертлюговим переломом типу 3 за Евансом. 

 

Як видно з рис. 8.7, при вертлюгових переломах типу 3 рівень 

напружень модульної системи був нижчим за модель із остеосинтезом 

пластиною в усіх контрольних точках. Значна різниця відзначалася в 

діафізарній частині моделей, де за рахунок інтрамедулярного стрижня в 

модульній конструкції рівень напружень знижувався в декілька разів. 

Ці особливості підтверджуються й даними табл. 8.6, яка визначає 
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величини максимальних напружень в кістково-мозковому каналі моделей 

ПВСК при остеосинтезі вертлюгових переломів типу 3 за Евансом і вказує, 

що за відсутності при остеосинтезі ПВСК елементів металевих конструкції в 

кістково-мозковому каналі стінки каналу не зазнавали впливу підвищених 

навантажень і рівень напружень в цій ділянці моделі залишався низьким (від 

2,30 до 12,50 МПа). Модульна ж система, навпаки, навантажувала стінки 

кістково-мозкового каналу за наявності інтрамедулярного стрижня, що 

викликало підвищений рівень напружень цієї зони (від 21,50 до 32,10 МПа). 

Вищевказане більш наочно демонструє слідуюча діаграма (рис. 8.8). 

Таблиця 8.6 

Величини напружень в кістково-мозковому каналі моделей з 

вертлюговим переломом типу 3 

Контрольна точка 
Напруження, МПа 

пластина модульна система 

1 3,30 21,50 

2 2,30 32,10 

3 11,60 22,70 

4 12,50 23,90 

 

 
Рис. 8.8. Величини напружень в кістково-мозковому каналі моделей з 

вертлюговим переломом типу 3 за Евансом. 
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В цілому за результатами вивчення моделей остеосинтезу ПВСК з 

вертлюговим переломом типу 3 за Евансом пластиною зони максимальних 

напружень виникали в елементах металевих конструкцій та вздовж лінії 

міжвертлюгового перелому. При використанні ж модульної системи рівень 

напружень в моделі значно знижувався, особливо в її діафізарній частині. 

Максимальні рівні напруження виникали в шийці стегнової кістки та навколо 

металевих елементів і в місцях перетину ліній переломів. 

Наступним етапом дослідження було вивчення напружено-деформованого 

стану моделей ПВСК з вертлюговими переломами типу 4 при остеосинтезі 

різними конструкціями. Так, рис. 8.9 наочно демонструє розподіл напружень 

в моделі ПВСК з вертлюговим переломом типу 4 при остеосинтезі. 
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Рис. 8.9. Розподіл напружень в моделі остеосинтезу ПВСК із 

вертлюговим переломом типу 4: а – медіальна поверхня; б – вид ззаду; в – 

медіальна поверхня (модульна конструкція); г – вид ззаду (модульна 

конструкція); д – розтин по середині діафізу; є – розтин проксимального 

відділу; ж – розтин по середині діафізу (модульна конструкція); з – розтин 

проксимального відділу (модульна конструкція). 
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Рис. 8.9 вказує, що, традиційно, у моделі з остеосинтезом пластиною та 

гвинтами максимальні навантаження приймали на себе елементи металевої 

конструкції. При цьому, особливістю моделі остеосинтезу ПВСК з 

вертлюговим переломом типу 4 за Евансом була наявність зони підвищених 

навантажень вздовж лінії перелому та від неї до великого вертлюга. 

Отримані нами при дослідженні величини максимальних напружень по 

зовнішній поверхні різних ділянок моделі остеосинтезу вертлюгових ППВСК 

типу 4 за Евансом надано в табл. 8.7, яка констатує, що найбільші за 

величиною напруження при остеосинтезі пластиною та гвинтами виникали 

на поверхні великого вертлюга навколо точки входу верхнього фіксуючого 

гвинта (105,30 МПа) та вздовж лінії перелому – 102,80 МПа. По верхній 

поверхні шийки напруження набували значення 49,60 МПа. Найменш 

навантаженою була зона уламка малого вертлюга, де величина напруження не 

перевищувала 6,60 МПа. 

Таблиця 8.7 

Величини напружень зовнішньої поверхні моделей з переломом типу 4 

Контрольна точка 
Напруження, МПа 

пластина модульна система 

1 49,60 21,80 

2 22,40 19,60 

3 20,90 9,10 

4 6,60 9,30 

5 26,60 8,00 

6 105,30 12,20 

7 51,90 11,30 

8 102,80 21,00 

9 22,90 20,10 

10 26,00 20,90 

 

При використанні ж модульної системи найбільш навантаженою (як 



 269 

завжди) виявлялася шийка ендопротезу, де величина напруження сягала 

значень від 19,60 МПа до 21,80 МПа у верхній її частині; а найменш 

навантаженою – середня її частина на фрагментах уламків кістки (8,00 МПа) 

та на уламку малого вертлюга – 9,30 МПа. При цьому, на великому вертлюзі 

та вздовж лінії перелому фіксувалися напруження величиною 21,00 МПа. По 

іншим лініям переломів напруження були дещо нижчими (від 11,30 до 12,20 

МПа), а в діафізарній частині модульної системи рівень напружень дещо 

відрізнявся від моделі з остеосинтезом пластиною (20,10–20,90 МПа). 

Рівні напружень в моделях ПВСК з вертлюговими переломами типу 4 

за Евансом при використанні остеосинтезу різними конструкціями надано на 

рис. 8.10, що констатує нижчі рівні напружень в кісткових елементах моделей 

майже в усіх контрольних точках при використанні модульної конструкції. 

 

 
Рис. 8.10. Величини напружень на зовнішній поверхні моделей з 

вертлюговим переломом типу 4 за Евансом. 

 

Отримані при дослідженні результати величин максимальних 

напружень в зоні перелому та на фіксуючих гвинтах моделей ПВСК з 

вертлюговим переломом типу 4 наведено в табл. 8.8. Як показали 

дослідження, при остеосинтезі ПВСК з вертлюговим переломом типу 4 

пластиною навантаження виникали на фіксуючих гвинтах в точках їх входу в 
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кісткову тканину. Найбільш навантаженим виявлявся середній гвинт, 

напруження на якому сягали значення 258,90 МПа. Верхній та нижній гвинти 

навантажувалися менше: величини напружень на них складали відповідно 

118,70 та 168,60 МПа. Такого ж порядку напруження фіксувалися й навколо 

точок їх перетину лінії перелому, де величини напружень знаходилися у 

межах від 127,90 до 185,10 МПа. Величини напружень на інтракортикальних 

гвинтах, при цьому, також були досить значними – від 65,60 до 76,70 МПа. 

Таблиця 8.8 

Величини напружень в зонах перелому та в точках входу гвинтів і 

спиць моделей з вертлюговим переломом типу 4 

Контрольна точка 
Напруження, МПа 

пластина модульна система 

1 

точка 

входу 

гвинтів 

65,20 28,30 

2 76,70 11,30 

3 65,60 9,10 

4 65,80 9,60 

5 168,60 11,70 

6 258,90 11,80 

7 118,70 34,60 

8 

зона 

перелому 

2,80 19,00 

9 0,20 6,70 

10 174,50 4,50 

11 185,10 5,60 

12 127,90 5,10 

13 167,40 9,30 

 

При використанні ж модульної системи, напруження в зоні перелому 

виявлялися досить незначними, майже на всіх ділянках не перевищуючи 

10,00 МПа. Найбільший рівень напружень відзначався на фіксуючому гвинті 

в зоні великого вертлюга (34,60 МПа) та на нижньому фіксуючому гвинті в 
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діафізі стегнової кістки (28,30 МПа). Наочно напруження в моделях ПВСК із 

вертлюговим переломом типу 4 за Евансом демонструє діаграма (рис. 8.11). 

 

 
Рис. 8.11. Величини напружень в зонах перелому та в точках входу 

гвинтів і спиць моделей з переломом типу 4 за Евансом 

 

Діаграма (рис. 8.11) ілюструє переваги модульної системи за 

показниками величини напружень на поверхні кісткових фрагментів. При 

цьому, на всіх контрольних точках рівень напружень при використанні 

модульної системи був нижчим порівняно з остеосинтезом пластиною та 

гвинтами. Особлива увага, при цьому, приділялася зоні переломів, де 

наявність масивних металевих елементів дозволяла зняти напруження з 

кісткових фрагментів. 

Окрім цього, в результаті дослідження отримано дані наявних величин 

максимальних напружень в кістково-мозковому каналі розроблених моделей 

ПВСК з вертлюговим переломом типу 4 за Евансом при остеосинтезі 

пластиною та модульною системою, що і представлено наочно в табл. 8.9.  

Як видно з табл. 8.9, отримані дані цілковито співпадають із 

результатами попередніх моделей (з вертлюговими переломами типу 2 і 3 за 

Евансом) і вказують, що остеосинтез пластиною не призводив до підвищення 
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рівня напружень в кістково-мозковому каналі, де їх величина знаходилася в 

межах від 2,00 до 12,10 МПа. Ніжка ж модульної системи повністю брала на 

себе основні навантаження і (відповідно) навантажувала стінки каналу, що й 

викликало підвищений рівень напружень в кістковій тканині до 29,80 МПа. 

Таблиця 8.9 

Величини напружень в кістково-мозковому каналі моделей з 

вертлюговим переломом типу 4 

Контрольна точка 
Напруження, МПа 

пластина модульна система 

1 2,00 27,60 

2 7,40 23,40 

3 12,10 29,80 

4 9,30 8,70 

 

Більш детально порівняти величини напружень в кістково-мозковому 

каналі моделей ПВСК з вертлюговим переломом типу 4 за Евансом при 

остеосинтезі різними конструкціями дозволяє діаграма (рис. 8.12). 

 

 

Рис. 8.12. Величини напружень в кістково-мозковому каналі моделей з 

вертлюговим переломом типу 4 за Евансом. 
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Таким чином, слід відзначити, що при остеосинтезі пластиною та 

гвинтами ПВСК вертлюгового перелому типу 4 за Евансом було виявлено 

зони підвищених напружень вздовж лінії перелому та від неї до великого 

вертлюгу. При використанні ж модульної системи напруження вздовж лінії 

перелому та на великому вертлюгу фіксувалися на значно нижчих рівнях за 

своїми максимальними значеннями. Найменш напруженою зоною в обох 

моделях виявлявся уламок малого вертлюга. 

Останнім етапом цієї частини нашого дослідження постало вивчення 

напружено-деформованого стану моделей остеосинтезу різними системами 

вертлюгових ППВСК типу 5 за класифікацією Еванса (рис. 8.13). 
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Рис. 8.13. Розподіл напружень в моделі остеосинтезу ПВСК із 

вертлюговим переломом типу 5: а – медіальна поверхня; б – вид ззаду; в – 

медіальна поверхня (модульна конструкція); г – вид ззаду (модульна 

конструкція); д – розтин по середині діафізу; є – розтин проксимального 

відділу; ж – розтин по середині діафізу (модульна конструкція); з – розтин 

проксимального відділу (модульна конструкція). 
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Рис. 8.13 наочно відображає реальну картину розподілу напружень в 

моделі при остеосинтезі ПВСК при вертлюгових переломах типу 5 за 

Евансом і вказує, що основні напруження при використанні пластини 

припадали на фіксуючі гвинти та накісткову пластинку, а зона малого 

вертлюгу залишалася майже не навантаженою. Для порівняння ж значень 

максимальних напружень на зовнішній поверхні моделей з вертлюговим 

переломом типу 5 за Евансом при використанні остеосинтезу отримані 

дослідженням дані надано в табл. 8.10. 

Таблиця 8.10 

Величини напружень зовнішньої поверхні моделей з вертлюговим 

переломом типу 5 

Контрольна точка 
Напруження, МПа 

остеосинтез ендопротез 

1 74,10 38,60 

2 18,40 20,50 

3 24,70 6,10 

4 5,40 8,70 

5 25,00 6,10 

6 34,00 15,10 

7 33,40 6,20 

8 88,90 17,90 

9 22,20 20,40 

10 24,80 21,00 

 

Як видно з табл. 8.10, при використанні остеосинтезу пластиною для 

фіксації вертлюгових ППВСК типу 5 за Евансом на зовнішній поверхні 

моделі напруження максимальної величини відзначалися навколо точки входу 

верхнього фіксуючого гвинта (88,90 МПа). При цьому, на верхній поверхні 

шийки стегнової кістки, напруження сягали значення 74,10 МПа. Найменш 

же навантаженою зоною моделі залишалася ділянка малого вертлюгу, де 
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величина напружень не перевищувала 5,40 МПа. На інших ділянках поверхні 

стегнової кістки напруження розподілялися майже рівномірно й за 

абсолютними величинами фіксувалися в межах від 18,40 до 34,00 МПа. 

При використанні модульної системи зона максимальних напружень 

припадала на шийку стегнової кістки і складала 38,60 МПа на її верхній 

поверхні та 20,50 МПа – на нижній. Найменш навантаженими, при цьому, 

були уламки стегнової кістки, а саме великого (6,10 МПа) та малого (8,70 

МПа) вертлюга і середньої частини, де напруження сягало величини 6,10–

6,20 МПа. В діафізарній же частині стегнової кістки значення максимальних 

напружень фіксувалися на рівнях від 20,40 до 21,00 МПа. 

На рис. 8.14 надано рівні напружень на різних ділянка зовнішньої 

поверхні моделей з вертлюговими переломами типу 5 за класифікацією 

Еванса при використанні накісткового остеосинтезу та модульної системи. 

 

 

Рис. 8.14. Величини напружень на зовнішній поверхні моделей з 

вертлюговим переломом типу 5 за Евансом. 

 

Рис. 8.14 доводить наявність досить низького рівня напружень 

практично в усіх контрольних точках модульної системи, що є її основною 

перевагою її використання порівняно з накістковим остеосинтезом. 

 

При цьому, отримані дослідженням дані про значення максимальних 
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напружень в зонах переломів та на гвинтах моделей ПВСК з вертлюговими 

переломами типу 5 за класифікацією Еванса наведено в табл. 8.11. 

Таблиця 8.11 

Величини напружень в зонах перелому та в точках входу гвинтів 

моделей з вертлюговим переломом типу 5 

Контрольна точка 
Напруження, МПа 

пластина модульна система 

1 

точка 

входу 

гвинтів 

55,00 23,40 

2 63,20 10,70 

3 410,10 9,00 

4 632,00 43,40 

5 142,80 10,60 

6 5,50 82,20 

7 0,40 10,40 

8 

зона 

перелому 

209,60 6,30 

9 170,50 4,60 

10 128,50 62,60 

11 216,70 60,10 

12 55,00 2,20 

13 63,20 8,10 

 

Табл. 8.11 свідчить, що при використанні накісткового остеосинтезу 

при вертлюгових ППВСК типу 5 за Евансом максимального навантаження 

зазнавали перший та другий інтракортикальні гвинти, де максимальні 

величини напруження сягали значень 632,00 та 410,10 МПа відповідно. При 

віддаленні ж від зони переломів напруження на інтракортикальних гвинтах 

зменшувалися до 55,00 МПа. Що стосується фіксуючих гвинтів, то тут 

максимальне навантаження припадало на нижній гвинт, де його рівень 

набував значення 142,80 МПа. При цьому, перший та другий фіксуючі гвинти 

практично не навантажувалися, а величини напружень на них не набували 

значних рівнів і складали, відповідно, 0,40 та 5,50 МПа. В зоні ж переломів 
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максимальні значення напружень фіксувалися навколо точки переходу через 

неї середнього фіксуючого гвинта (216,70 МПа). В точці перетину лінії 

перелому нижнім фіксуючими гвинтом, при цьому, величини напружень були 

дещо нижчими та складали 209,60 МПа. 

При використанні модульної системи в моделі відзначалися значно 

нижчі рівні напружень на всіх контрольних точках. Максимальні значення 

напружень, при цьому, припадали на фіксуючі гвинти та за абсолютними 

значеннями сягали значення 82,20 МПа в точці входу основного елемента, 

фіксуючого шийку стегнової кістки. Окрім цього, констатовано, що вздовж 

ліній переломів рівень напружень також був значно нижчим порівняно з 

моделлю з остеосинтезом пластиною. В цих ділянках рівень максимальних 

напружень не перевищував значення 62,60 МПа. 

Рівні напружень в моделях стегнової кістки з вертлюговими ППВСК 

типу 5 за Евансом при остеосинтезі наглядно демонструє діаграма (рис. 

8.15), яка констатує перевагу використання модульної конструкції, що 

дозволяє значно знизити рівень напружень як в зоні переломів, так і на 

фіксуючих елементах конструкції порівняно з остеосинтезом пластиною. 

 

 

Рис. 8.15. Величини напружень в зонах перелому та в точках входу 

гвинтів і спиць моделей з вертлюговим переломом типу 5 за Евансом. 
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Табл. 8.12 містить зведені дані про величини максимальних напружень 

в кістково-мозковому каналі моделей ПВСК із вертлюговим переломом типу 

5 за Евансом і констатує, що, як і для всіх досліджених нами раніш моделей, 

традиційно, напруження на стінках кісткового-мозкового каналу при 

остеосинтезі пластиною вертлюгових ППВСК типу 5 за Евансом були 

досить не значними та за абсолютною величиною відзначалися в межах від 

3,80 до 11,50 МПа. При використанні ж модульної системи ці показники були 

дещо вищими (на рівні 30,70–41,00 МПа) через навантаження стінок 

кістково-мозкового каналу інтрамедулярною ніжкою. 

Таблиця 8.12 

Величини напружень в кістково-мозковому каналі моделей з 

вертлюговим переломом типу 5 

Контрольна точка 
Напруження, МПа 

пластина модульна система 

1 3,80 36,60 

2 7,10 38,50 

3 11,50 41,00 

4 10,00 30,70 

 

Отримані дослідженням величини напружень в кістково-мозковому 

каналі моделей стегнової кістки з вертлюговим ППВСК типу 5 за Евансом 

при остеосинтезі пластиною та модульною системою надано на рис. 8.16. 

Таким чином, отримані за результатами моделювання остеосинтезу 

вертлюгових ППВСК типу 5 за Евансом показники вказують, що 

використання модульної системи дозволяло значно знизити рівень напружень 

в кістковій тканині (особливо в зоні переломів) порівняно з моделлю 

накісткового остеосинтезу. 

Також, нами було порівняно рівні максимальних напружень, які 

виникають в елементах моделей стегнової кістки з вертлюговими ППВСК 

типів 2–5 (за класифікацією Еванса) при остеосинтезі пластиною та 



 279 

модульною системою, що й представлено в табл. 8.13; яка свідчить, що 

використання модульної конструкції для остеосинтезу при всіх типах 

вертлюгових ППВСК викликало в елементах моделей напруження, що за 

максимальними показниками в декілька разів були нижчими порівняно з 

моделями остеосинтезу пластиною та гвинтами. 

 

 

Рис. 8.16. Величини напружень в кістково-мозковому каналі моделей з 

вертлюговим переломом типу 5 за Евансом. 

 

Таблиця 8.13 

Величини максимальних напружень в моделях вертлюгових ППВСК 

при остеосинтезі різними системами 

Перелом 
Напруження, МПа 

пластина модульна система 

тип 2 232,20 158,50 

тип 3 418,10 64,00 

тип 4 258,90 34,60 

тип 5 632,00 82,20 

 

Рис. 8.17 надає рівні максимальних напружень моделей зі всіма типами 

вертлюгових ППВСК при остеосинтезі пластиною та модульною системою. 
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Рис. 8.17. Величини максимальних напружень в моделях з 

вертлюговими ППВСК при остеосинтезі різними системами. 

 

В заключенні, слід констатувати, що в результаті проведеного 

моделювання можливих варіантів остеосинтезу ПВСК з вертлюговими 

переломами типів 2–5 за класифікацією Еванса модульна система при всіх 

типах переломів дозволяла значно знизити напруження практично в усіх 

контрольних точках елементів моделей (як в зоні переломів, так і на 

фіксуючих металевих конструкціях). Виняток лише складала діафізарна 

частина стегнової кістки, де наявність інтрамедулярного стрижня модульної 

конструкції викликала підвищений рівень напружень порівняно з 

остеосинтезом пластиною та гвинтами. Але, за максимальними показниками 

рівень напружень в моделях з остеосинтезом модульною системою був 

значно нижчим (158,50 МПа при вертлюгових переломах типу 2 за Евансом) 

порівняно з моделями з остеосинтезом пластиною та гвинтами (632,00 МПа 

при вертлюгових переломах типу 5 за Евансом). 

 

8.2 Порівняльний аналіз напружено-деформованого стану моделей 

вертлюгових переломів стегнової кістки після ендопротезування 

 

Наступним етапом даного розділу нашої роботи було проведення 

аналізу напружено-деформованого стану моделей стегнової кістки з 
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вертлюговими ППВСК типів 2–5 за класифікацією Еванса з використанням 

стандартного ендопротезу та ендопротезу модульної конструкції. 

При аналізі напружено-деформованого стану моделей ПВСК з 

ендопротезами при вертлюговому переломі типу 2 за класифікацією Еванса 

(рис. 8.18) встановлено, що їх використання при наявності вертлюгового 

ППВСК призводило до концентрації максимальних напружень саме на 

ендопротезі, в його ніжці та шийці. Кісткова ж тканина, при цьому, відчувала 

значно менші навантаження. Зони максимальних напружень при 

ендопротезуванні фіксувалися в діафізарній частині на кінці ніжки 

ендопротезу та в місцях контакту з його шийкою. 

 

    

 

а б в г 

    
д є ж з 

Рис. 8.18. Розподіл напружень в моделі стегнової кістки з вертлюговим 

переломом типу 2 при ендопротезуванні: а – латеральна поверхня 

(ендопротез); б – фронтальна поверхня (ендопротез); в – розтин по середині 

діафізу (ендопротез); г – зона перелому (ендопротез); д – латеральна 

поверхня (модульна система); є – фронтальна поверхня; ж – розтин по 

середині діафізу; з – зона перелому. 
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Також, при дослідженні, нами було отримано дані про величини 

максимальних напружень по зовнішній поверхні моделей стегнової кістки з 

вертлюговим переломом типу 2 за Евансом при ендопротезуванні, які й 

надані нами в табл. 8.14. При цьому, як показали наші дослідження (табл. 

8.14), при ендопротезуванні найбільш високий рівень напруження 

відзначався в шийці ендопротезу: 100,80 МПа – в її верхній частині та 90,90 

МПа – в нижній. В зоні ж перелому отримані нами величини напружень 

фіксувалися на не значному рівні й не перевищували значення 10 МПа, що 

було значно меншим порівняно з напруженнями в діафізарній частині кістки 

(на рівні від 21,50 до 28,10 МПа). 

Таблиця 8.14 

Величини напружень зовнішньої поверхні моделей із вертлюговим 

переломом типу 2 при ендопротезуванні 

Контрольна точка 
Напруження, МПа 

ендопротез модульна система 

1 90,90 71,80 

2 100,80 13,20 

3 55,20 71,30 

4 33,90 30,10 

5 33,70 16,50 

6 9,30 11,80 

7 6,60 9,30 

8 9,40 92,40 

9 21,50 22,30 

10 24,30 23,00 

11 25,90 23,00 

12 28,10 25,40 

 

При використанні ж модульної системи для ендопротезування картина 

розподілу напружень була дещо іншою. Констатувалася зона максимальних 
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напружень (92,40 МПа) на латеральній поверхні стегнової кістки навколо 

дистального кінця несучого стрижня та на нижній поверхні шийки (71,80 

МПа) й у зоні перелому на рівні її перетину шийкою системи (71,30 МПа). На 

інших же ділянках величини напружень відзначалися практично на тих же 

самих рівнях, що й відповідні показники в моделі з класичним ендопротезом. 

Більш наочне порівняння рівнів напружень по зовнішній поверхні 

моделей з вертлюговим переломом типу 2 за Евансом при ендопротезуванні 

надає нижченаведена діаграма (рис. 8.19), яка констатує, що отримані нами 

результати основних відмінностей розподілу напружень у моделях з 

модульною системою та зі стандартним ендопротезом фіксувалися у двох 

зонах: по верхній поверхні шийки та по латеральній поверхні стегнової 

кістки (цілковито пояснюється конструктивними особливостями модульної 

системи, в якої шийка ендопротезу не є монолітною конструкцією, а являє 

собою «коромисло» з точкою обертання на інтрамедулярному стрижні). Це й 

призводить до розвантаження шийки, викликаючи, при цьому, підвищення 

напруження на дистальному кінці несучого стрижня. 

 

 

Рис. 8.19. Величини напружень на зовнішній поверхні моделей з 

вертлюговим переломом типу 2 за Евансом при ендопротезуванні. 
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Також, нами були розраховані й значення максимальних величин 

напружень на елементах металевих конструкцій в зоні перелому в моделях 

ПВСК з вертлюговим переломом типу 2 за Евансом при ендопротезуванні, 

що й відображено в табл. 8.15. 

Таблиця 8.15 

Величини напружень на елементах металевих конструкцій моделей в 

зоні вертлюгового перелому типу 2 

Контрольна точка 
Напруження, МПа 

ендопротез модульна система 

1 10,70 27,60 

2 6,00 43,20 

3 5,30 73,80 

4 2,20 20,30 

5 2,20 151,40 

6 3,40 30,50 

7 4,30 9,10 

 

Як видно з табл. 8.15, при ендопротезуванні практично все 

навантаження припадало саме на ендопротез, тому, виникаючі напруження в 

кістковій тканині були дуже низькими. Так, в зоні перелому величини 

напружень констатувалися в межах від 2,20 МПа до 5,30 МПа, а в точках 

входу гвинтів – в межах від 6,00 до 10,70 МПа. 

При цьому, слід зазначити, що недостатня жорсткість модульної 

системи у вузлу з’єднання несучого та інтрамедулярного стрижнів 

призводила до підвищеного рівня напружень в міжвертлюговій зоні стегнової 

кістки та досягала максимального значення 151,40 МПа на несучому стрижні 

в зоні перелому, а на дистальному кінці несучого стрижня – 73,80 МПа. 

Також, нами було порівняно рівні напружень на елементах металевих 

конструкцій в зоні перелому моделей з вертлюговим переломом типу 2 за 

Евансом при використанні ендопротезів різної конструкції, що для більш 
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визначної наочності й представлено нами на діаграмі (рис. 8.20), яка 

відзначає, що напруження на металевих елементах модульної системи в зоні 

перелому значно перевищували аналогічні показники (практично в усіх 

контрольних точках), які фіксувалися в моделі з класичним ендопротезом. 

 

 

Рис. 8.20. Величини напружень на елементах металевих конструкцій в 

зоні перелому моделей з вертлюговим переломом типу 2 за Евансом. 

 

Також, ми розрахували значення максимальних напружень, які 

відзначалися в кістково-мозковому каналі моделей вертлюгових ППВСК 

типу 2 за Евансом при використанні ендопротезів різних конструкцій (табл. 

8.16). 

Таблиця 8.16 

Величини напружень в кістково-мозковому каналі моделей з 

вертлюговим переломом типу 2 

Контрольна точка 
Напруження, МПа 

остеосинтез ендопротез 

1 25,8 37,2 

2 46,8 41,1 

3 35,9 42,5 

4 29,9 34,8 
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Як констатує табл. 8.16, наявність ніжки ендопротезу викликала на 

межі її контакту зі стінками кістково-мозкового каналу підвищений рівень 

напружень від 25,80 до 46,80 МПа. Аналогічна картина спостерігалася нами й 

навколо інтрамедулярного стрижня модульної системи, де величини 

напружень фіксувалися на рівнях від 34,80 до 42,50 МПа. Більш наочно дана 

тенденція простежується на діаграмі (рис. 8.21). 

 

 

Рис. 8.21. Величини напружень в кістково-мозковому каналі моделей з 

вертлюговим переломом типу 2 за Евансом. 

 

В результаті проведеного дослідження напружено-деформованого стану 

моделей стегнової кістки з вертлюговими ППВСК типу 2 за Евансом при 

використанні стандартного ендопротезу та ендопротезу модульної 

конструкції нами констатовано, що при ендопротезуванні основні 

навантаження приймали на себе металеві конструкції, які дозволяли 

розвантажити кісткову тканину в міжвертлюговій зоні. При цьому, недостатня 

жорсткість модульної конструкції у вузлу з’єднання стрижнів викликала 

підвищений рівень напружень в елементах конструкції саме в цій зоні. 

Також, згідно зі завданнями нашого дослідження, було проведено аналіз 

напруженого стану моделей стегнової кістки з вертлюговими переломами 
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типу 3 за Евансом як при використанні стандартного ендопротезу, так і при 

ендопротезуванні модульною системою. Отримані результати розподілу 

напружень при ендопротезуванні, наведено нами на рис. 8.22. 

 

    

 

а б в г 

    
д є ж з 

Рис. 8.22. Розподіл напружень в моделі стегнової кістки з вертлюговим 

переломом типу 3 при ендопротезуванні: а – латеральна поверхня 

(ендопротез); б – фронтальна поверхня (ендопротез); в – розтин по середині 

діафізу (ендопротез); г – зона перелому (ендопротез); д – латеральна 

поверхня (модульна система); є – фронтальна поверхня; ж – розтин по 

середині діафізу; з – зона перелому. 

 

Результати моделювання (рис. 8.22) констатували, що при 

ендопротезуванні стегнової кістки з вертлюговим переломом типу 3 за 

Евансом (як і при вертлюговому переломі типу 2) максимальні навантаження 

припадали на ендопротез, через що, виникали зони максимальних напружень 

саме на шийці та ніжці ендопротезу. 

При цьому, в результаті дослідження нами також були розраховані 

зведені дані про величини максимальних напружень, які виникають в різних 
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ділянках по зовнішній поверхні моделей ПВСК з вертлюговим переломом 

типу 3 за Евансом, що й надано в табл. 8.17. 

Таблиця 8.17 

Величини напружень зовнішньої поверхні моделей із вертлюговим 

переломом типу 3 при ендопротезуванні 

Контрольна точка 
Напруження, МПа 

ендопротез модульна система 

1 116,20 74,80 

2 94,00 30,00 

3 19,90 10,90 

4 3,50 8,90 

5 1,00 3,90 

6 13,50 11,60 

7 3,10 5,50 

8 6,60 58,60 

9 22,30 22,60 

10 24,00 23,60 

11 24,90 23,60 

12 29,60 27,00 

 

Як слідує з табл. 8.17, використання ендопротезу викликало 

напруження, найвищі величини яких фіксувалися в зоні його шийки. В 

верхній частині вони сягали значення 116,20 МПа, а в нижній – 94,00 МПа. В 

зоні перелому фіксувалися напруження не значних величин (в межах від 1,00 

до 19,90 МПа). Напруження в діафізарній частині за абсолютними 

значеннями не відрізнялися від отриманих аналогічних показників модульної 

системи з остеосинтезом і відзначалися в межах від 22,30 до 24,00 МПа. 

При використанні ж для ендопротезування модульної системи найбільш 

напруженими виявлялися ділянки шийки (74,80 МПа) та латеральна частина 

стегнової кістки навколо дистального кінця несучого стрижня (58,60 МПа). В 
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інших зонах рівні напружень визначалися в тих же самих межах, що й в 

аналогічних контрольних точках моделі зі звичайним ендопротезом. 

Більш детальну характеристику отриманих нами рівнів напружень в 

різних ділянках моделей ПВСК з вертлюговим переломом типу 3 за Евансом 

при ендопротезуванні надано на нижченаведеній діаграмі (рис. 8.23). 

 

 

Рис. 8.23. Величини напружень на зовнішній поверхні моделей з 

вертлюговим переломом типу 3 за Евансом при ендопротезуванні. 

 

Діаграма (рис. 8.23) констатує, що характер розподілу напружень в 

моделях з вертлюговим переломом типу 3 за Евансом (як і в моделях з 

вертлюговим переломом типу 2) принципово відрізнявся лише в зонах 

шийки та латеральної поверхні стегнової кістки. Але (на відміну від 

попередніх моделей), різниця в абсолютних значеннях напружень в цих 

точках була не такою значною. 

Отримані в результаті дослідження дані про величини максимальних 

напружень в зонах переломів на елементах металевих конструкцій моделей 

ПВСК з вертлюговим переломом типу 3 за Евансом при ендопротезуванні 

різними системами надано нами в табл. 8.18.  

Як констатує табл. 8.18., в моделі з модульним ендопротезом рівень 
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напружень фіксувався на значно нижчих рівнях. Максимальні значення 

напружень, при цьому, в стандартному ендопротезі визначалися на гвинті, що 

фіксував великий вертлюг (сягали значень 107,10 МПа), а також на 

фіксуючому гвинті в підвертлюговій зоні (56,10 МПа). 

Таблиця 8.18 

Величини напружень на елементах металевих конструкцій моделей в 

зоні вертлюгового перелому типу 3 

Контрольна точка 
Напруження, МПа 

ендопротез модульна система 

1 27,40 26,30 

2 56,10 27,80 

3 28,20 73,20 

4 38,70 17,00 

5 40,80 92,90 

6 85,10 49,40 

7 107,10 13,20 

8 24,20 10,40 

9 17,80 16,00 

10 110,00 5,00 

 

Ще одна зона підвищеного рівня напружень (85,10 МПа) відзначалася 

на шийці ендопротезу. При цьому, дослідженням доведено, що завдяки 

конструктивним особливостям модульної системи (при її використанні в 

якості ендопротезу) зона максимального напруження визначалася на 

несучому стрижні в зоні перелому (92,90 МПа) та на його дистальному кінці 

(73,20 МПа). На проксимальному ж кінці несучого стрижня (зона шийки) 

величина напружень була в двічі нижчою за модель зі стандартним 

ендопротезом. В інших же контрольних точках моделі величини напружень 

також фіксувалися на значно нижчих рівнях порівняно з моделлю зі 

звичайним ендопротезом. 
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Більш детальне порівняння отриманих нами в результаті дослідження 

рівнів напружень в зонах перелому на елементах металевих конструкцій 

моделей ПВСК при наявності вертлюгового перелому типу 3 за 

класифікацією Еванса при ендопротезуванні надано на діаграмі (рис. 8.24). 

 

 

Рис. 8.24. Величини напружень на елементах металевих конструкцій в 

зоні перелому моделей з вертлюговим переломом типу 3 за Евансом. 

 

Як констатує діаграма (рис. 8.24), в модульній системі величини 

напружень були вищими порівняно з моделлю зі звичайним ендопротезом 

тільки в двох контрольних точках (на несучому стрижні). При цьому, в табл. 

8.19. надано величини максимальних напружень в кістково-мозковому каналі 

моделей ПВСК з вертлюговим переломом типу 3 за Евансом. 

Як видно з табл. 8.19, як при використанні звичайного ендопротезу, так 

і при задіянні модульної системи було констатовано навантаження стінки 

кістково-мозкового каналу за рахунок інтрамедулярного способу кріплення, 

що й викликало підвищений рівень напружень цієї зони від 34,10 до 51,10 

МПа (стандартне ендопротезування) та від 30,70 до 68,40 МПа (модульна 

система). Наочно рівні напружень в кістково-мозковому каналі задіяних 

моделей надані на діаграмі (рис. 8.25). 
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Таблиця 8.19 

Величини напружень в кістково-мозковому каналі моделей з 

вертлюговим переломом типу 3 

Контрольна точка 
Напруження, МПа 

ендопротез модульна система 

1 42,40 30,70 

2 51,10 68,40 

3 40,20 36,20 

4 34,10 40,70 

 

 

Рис. 8.25. Величини напружень в кістково-мозковому каналі моделей з 

вертлюговим переломом типу 3 за Евансом. 

 

Таким чином, за результатами використання стандартного ендопротезу 

та модульної системи при хірургічному лікуванні вертлюгових ППВСК типу 

3 за Евансом встановлено, що застосування звичайного ендопротезу 

дозволяло значно знизити рівень напружень в моделі; максимальні 

напруження, при цьому, виникали в шийці ендопротезу та спицях, що 

фіксують кісткові уламки й у місцях перетину ліній переломів. Використання 

ж модульної системи для ендопротезування констатувало наявність зони 

підвищених напружень в несучому стрижні в зоні перелому та на його 
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дистальному кінці. 

Окрім цього, нами були розраховані рівні напружень при використанні 

стандартного ендопротезу та модульної системи у хворих з вертлюговим 

переломом типу 4 за Евансом. При цьому, нами було сформовано картину 

розподілу напружень в моделях ПВСК з вертлюговим переломом типу 4 за 

Евансом при використанні ендопротезів різних конструкцій (рис. 8.26). 
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Рис. 8.26. Розподіл напружень в моделі стегнової кістки з вертлюговим 

переломом типу 4 при ендопротезуванні: а – латеральна поверхня 

(ендопротез); б – фронтальна поверхня (ендопротез); в – розтин по середині 

діафізу (ендопротез); г – зона перелому (ендопротез); д – латеральна 

поверхня (модульна система); є – фронтальна поверхня; ж – розтин по 

середині діафізу; з – зона перелому. 

 

Як свідчать дані рис. 8.26, традиційно (для моделей зі звичайним 
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ендопротезом) відзначалися зони підвищених навантажень на шийці та ніжці 

ендопротезу. При цьому, доцільно було звернути увагу на досить низький 

рівень отриманих напружень на гвинтах, що фіксували уламки навколо 

ендопротезу. Зони підвищених же напружень в моделі з модульною системою 

(також традиційно) були розташовані на несучому на інтрамедулярному 

стрижнях. 

Отримані величини максимальних напружень по зовнішній поверхні в 

різних ділянках моделей наочно надані в табл. 8.20. 

Таблиця 8.20 

Величини напружень зовнішньої поверхні моделей з вертлюговим 

переломом типу 4 при ендопротезуванні 

Контрольна точка 
Напруження, МПа 

ендопротез модульна система 

1 94,80 61,30 

2 122,20 20,00 

3 23,80 11,60 

4 3,20 5,90 

5 1,00 7,00 

6 17,50 18,50 

7 12,10 12,00 

8 10,80 20,80 

9 21,10 21,70 

10 23,30 21,60 

11 25,10 23,00 

12 28,90 25,80 

 

Як констатує табл. 8.20, при використанні стандартного ендопротезу 

найбільш навантаженою (як і при інших типах переломів) була шийка 

ендопротезу, де величина напружень сягала значень від 94,80 до 122,20 МПа. 

Найменш же навантаженою виявлявся уламок малого вертлюга з 
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максимальним рівнем напружень від 1,00 до 3,20 МПа. Великий вертлюг і 

ділянка вздовж лінії перелому зазнавали напруження величиною від 10,80 до 

17,50 МПа. В діафізарній частині стегнової кістки, при цьому, рівень 

напружень виявлявся в межах від 21,10 до 28,90 МПа. 

Використання модульної системи констатувало наявність зони 

максимального напруження (61,30 МПа) на шийці стегнової кістки. Величини 

напружень в діафізарній частині стегнової кістки практично не відрізнялися 

від відповідних показників моделі з ендопротезом й виявлялися в межах від 

21,60 до 25,80 МПа. 

Задля більш наочного порівняння рівнів напружень в моделях ПВСК з 

вертлюговим переломом типу 4 за Евансом при використанні різноманітних 

ендопротезів нами було побудовано діаграму (рис. 8.27). 

 

 

Рис. 8.27. Величини напружень на зовнішній поверхні моделей з 

вертлюговим переломом типу 4 за Евансом при ендопротезуванні. 

 

Діаграма (рис. 8.27) свідчить, що рівні напружень практично на всіх 

контрольних точках моделей майже не відрізнялися між собою. Виняток 

склала зона шийки, де рівень напружень в моделі з модульною системою мав 

значно нижчі показники порівняно з моделлю зі стандартним ендопротезом. 
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При цьому, розраховані нами показники величин максимальних 

напружень в зоні перелому на елементах металевих конструкцій моделей 

ПВСК з вертлюговим переломом типу 4 за Евансом наведені в табл. 8.21, яка 

констатує, що, використання звичайного ендопротезу фіксувало наявність 

зони максимального напруження (34,60 МПа) на гвинті, що фіксував уламок 

великого вертлюга та в діафізі стегнової кістки на рівні дистального кінця 

ніжки ендопротезу (28,30 МПа). Також, було з’ясовано, що величини 

напружень в зоні перелому виявлялися досить незначними й практично на 

всіх ділянках констатувалися на рівні від 4,50 до 19,00 МПа. В моделі ж з 

модульною системою зони підвищених напружень припадали на несучий 

стрижень: 92,00 МПа – в зоні шийки, 73,00 МПа – в зоні його перетину з 

інтрамедулярним стрижнем і 70,30 МПа – на дистальному кінці. В інших 

контрольних точках отримані показники величин напружень знаходилися 

практично на однаковому рівні з аналогічними показниками контрольних 

точок моделі зі стандартним ендопротезом. 

Таблиця 8.21 

Величини напружень на елементах металевих конструкцій моделей в 

зоні вертельного перелому типу 4 

Контрольна точка 
Напруження, МПа 

ендопротез модульна система 

1 28,30 26,80 

2 9,60 43,00 

3 11,70 12,20 

4 11,80 70,30 

5 34,60 11,30 

6 19,00 6,10 

7 6,70 2,20 

8 4,50 73,00 

9 5,60 92,00 

Більш наочну картину отриманих рівнів напружень в зонах перелому на 
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елементах металевих конструкцій моделей ПВСК з вертлюговим переломом 

типу 4 за Евансом при ендопротезуванні надано нами на діаграмі (рис. 8.28). 

 

 

Рис. 8.28. Величини напружень на елементах металевих конструкцій в 

зоні перелому моделей з вертлюговим переломом типу 4 за Евансом. 

 

Діаграма (рис. 8.28) чітко встановлює, що розрахований рівень 

напружень в несучому стрижні модульної конструкції в декілька разів 

перевищував однотипові показники відповідних контрольних точок моделі з 

ендопротезом.  

Це підтверджується й даними отриманих величин максимальних 

напружень в кістково-мозковому каналі моделей ПВСК з вертлюговим 

переломом типу 4 за Евансом – табл. 8.22, яка вказує, що, як і в моделях з 

вертлюговими переломами типу 2 і 3 за Евансом ніжка ендопротезу та 

інтрамедулярний стрижень модульної системи навантажували стінки 

кістково-мозкового каналу, що провокувало підвищений рівень напружень в 

кістковій тканині при ендопротезуванні звичайною конструкцією 

ендопротезу (27,60–40,50 МПа) та при використанні модульної системи 

(28,80–47,10 МПа) – рис. 8.29. 
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Таблиця 8.22 

Величини напружень в кістково-мозковому каналі моделей з 

вертлюговим переломом типу 4 

Контрольна точка 
Напруження, МПа 

остеосинтез ендопротез 

1 32,70 36,30 

2 40,50 47,10 

3 35,60 29,90 

4 27,60 28,80 

 

 

Рис. 8.29. Величини напружень в кістково-мозковому каналі моделей з 

вертлюговим переломом типу 4 за Евансом. 

 

Виходячи з вищевказаного, слід констатувати, що ендопротезування 

кульшового суглобу при наявності вертлюгового перелому типу 4 за 

класифікацією Еванса викликало напруження як в моделі зі стандартним 

ендопротезом, так і в моделі з модульною системою, що визначалися майже 

на однакових рівнях практично в усіх контрольних точках. Виняток склав 

лише несучий стрижень модульної системи, де відзначалися напруження більш 

високого рівня порівняно з аналогічними зонами стандартного ендопротезу. 

Останнім етапом нашого дослідження було вивчення напружено-
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деформованого стану моделей вертлюгових переломів типу 5 за 

класифікацією Еванса. При цьому, нами було відображено картину розподілу 

напружень в моделі ПВСК з вертлюговим переломом типу 5 за Евансом при 

використанні ендопротезування (рис. 8.30). 

 

    

 

а б в г 

    
д є ж з 

Рис. 8.30. Розподіл напружень в моделі стегнової кістки з вертлюговим 

переломом типу 5 при ендопротезуванні: а – латеральна поверхня 

(ендопротез); б – фронтальна поверхня (ендопротез); в – розтин по середині 

діафізу (ендопротез); г – зона перелому (ендопротез); д – латеральна 

поверхня (модульна система); є – фронтальна поверхня; ж – розтин по 

середині діафізу; з – зона перелому. 

 

Проведені дослідження показали, що в моделі ендопротезування ПВСК 

максимальні напруження фіксувалися в елементах ендопротезу, а саме в його 

ніжці та шийці. Інтенсивність же напружень в елементах кісткової тканини 

мала значно нижчі рівні. 

При цьому, для порівняння отриманих дослідженням значень 

максимальних напружень на зовнішній поверхні моделей з вертлюговим 
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переломом типу 5 при використанні ендопротезування дані про їх величини 

було зведено до табл. 8.23. Було встановлено, що при використанні 

стандартного ендопротезу зона максимальних напружень припадала на його 

шийку і складала 97,60 МПа на її верхній поверхні та 118,4 МПа – на нижній. 

Найменш навантаженою виявилася ділянка малого вертлюгу (максимальна 

величина напруження складала лише 1,00 МПа) та прилеглі до неї зони 

(максимальні напруження не перевищували величини в 10,00 МПа). В 

діафізарній же частині стегнової кістки значення максимальних напружень 

відзначалися на наступних рівнях: від 21,10 до 23,80 МПа. 

Таблиця 8.23 

Величини напружень зовнішньої поверхні моделей із вертлюговим 

переломом типу 5 при ендопротезуванні 

Контрольна точка 
Напруження, МПа 

ендопротез модульна система 

1 97,60 88,20 

2 118,40 20,30 

3 37,70 9,90 

4 1,60 6,30 

5 1,00 6,80 

6 13,80 17,30 

7 8,00 7,30 

8 7,20 17,60 

9 21,10 21,80 

10 23,80 22,20 

11 25,20 22,90 

12 27,10 25,40 

 

Також, як доводять дані табл. 8.23, при використанні модульної системи 

найбільший рівень напружень (88,20 МПа) відзначався в верхній частині 

шийки. В інших же контрольних точках моделі напруження розподілялися 
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практично рівномірно і (за абсолютними значеннями) не перевищували 

величини 25,40 МПа в діафізі стегнової кістки та 17,30 МПа – в зоні 

перелому. 

Наочне порівняння отриманих рівнів напружень на різних ділянках 

зовнішньої поверхні моделей ПВСК з вертлюговими переломами типу 5 за 

класифікацією Еванса в умовах ендопротезування різними системами надає 

можливість нижченаведена діаграма (рис. 8.31). 

 

 

Рис. 8.31. Величини напружень на зовнішній поверхні моделей з 

вертлюговим переломом типу 5 за Евансом при ендопротезуванні. 

 

Як видно з діаграми, значна різниця в величинах максимальних 

напружень констатувалася нами лише в ділянці шийки ендопротезу, де їх 

показники значно перевищували аналогічні в контрольних точках моделі з 

модульною системою. 

Детальну картину порівняння отриманих дослідженням значень величин 

максимальних напружень в зонах переломів на металевих конструкціях 

моделей ПВСК з вертлюговими переломами типу 5 за класифікацією Еванса 

надано нами в табл. 8.24. Як констатує табл. 8.24, при використанні 

стандартного ендопротезу максимальні значення напружень (від 36,10 до 
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60,30 МПа) припадали на зону, що розташована вздовж ліній переломів. 

Таблиця 8.24 

Величини напружень на елементах металевих конструкцій моделей в 

зоні вертлюгового перелому типу 5 

Контрольна точка 
Напруження, МПа 

ендопротез модульна система 

1 29,70 26,30 

2 5,90 45,70 

3 14,20 13,00 

4 11,70 87,00 

5 37,80 11,70 

6 60,30 6,70 

7 45,40 5,00 

8 36,10 84,70 

9 11,90 70,20 

10 8,80 3,20 

 

Також, високий рівень напружень (37,80 МПа) спостерігався на гвинті, 

який фіксував великий вертлюг. В моделі ж із модульною системою (як 

зазвичай) максимальний рівень напружень визначався на несучому стрижні: 

87,00 МПа – на його дистальному кінці та 70,20 МПа – на проксимальному й 

84,70 МПа – в зоні контакту з інтрамедулярним стрижнем. В інших 

контрольних точках рівні напружень фіксувалися майже на тих же рівнях, що 

і при стандартному ендопротезуванні. 

Наочне порівняння рівнів напружень в моделях стегнової кістки з 

вертлюговими переломами проксимального кінця типу 5 за Евансом при 

ендопротезуванні дозволяє розроблена та нижченаведена діаграма (рис. 8.32). 

Як визначає діаграма (рис. 8.32), при ендопротезуванні кульшового суглоба з 

вертлюговими ППВСК типу 5 за Евансом використання модульної системи 

фіксувало виникнення пікових напружень в несучому стрижні, при 
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використанні ж стандартного ендопротезу зони максимальних напружень 

відзначалися вздовж ліній переломів.  

 

 

Рис. 8.32. Величини напружень на елементах металевих конструкцій в 

зоні перелому моделей з вертлюговим переломом типу 5 за Евансом. 

 

При цьому, отримані нами при дослідженні величини максимальних 

напружень в кістково-мозковому каналі моделей ПВСК з вертлюговим 

переломом типу 5 за Евансом надано в табл. 8.25. 

Таблиця 8.25 

Величини напружень в кістково-мозковому каналі моделей з 

вертлюговим переломом типу 5 

Контрольна точка 
Напруження, МПа 

ендопротез модульна система 

1 36,30 31,00 

2 45,80 52,30 

3 32,60 39,10 

4 25,80 40,60 

 

Було встановлено, що як і для всіх раніш досліджених моделей, 

традиційно, при використанні стандартного ендопротезу при вертлюгових 



 304 

переломах ПВСК типу 5 за класифікацією Еванса рівень напружень в 

кістково-мозковому каналі визначався в межах від 25,80 до 45,80 МПа, 

використання ж модульної системи призводило практично до аналогічного 

результату – констатувалися рівні напружень 31,00–52,30 МПа. 

Наочне порівняння отриманих рівнів напружень в кістково-мозковому 

каналі моделей стегнової кістки з вертлюговим ППВСК типу 5 за Евансом 

при ендопротезуванні дозволяє нижченаведена діаграма (рис. 8.33). 

 

 

Рис. 8.33. Величини напружень в кістково-мозковому каналі моделей з 

вертлюговим переломом типу 5 за Евансом. 

 

Таким чином, слід зазначити, що за отриманими в дослідженні 

результатами при наявності вертлюгового ППВСК типу 5 за Евансом 

використання ендопротезу та модульної системи призводили до появи зон 

підвищених навантажень саме в елементах металевих конструкцій, що 

цілковито було пов’язано з їх конструктивними особливостями. 

Наприкінці нашого дослідження ми порівняли величини максимальних 

напружень, що виникають в елементах моделей стегнової кістки з 

вертлюговими ППВСК типів 2–5 (за класифікацією Еванса) при 

використанні стандартного ендопротезу та модульної системи. При цьому, 

нами було отримано слідуючі результати (табл. 8.26).  
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Таблиця 8.26 

Величини максимальних напружень в моделях із вертлюговими 

ППВСК при ендопротезуванні різними системами 

Перелом Конструкція 

Напруження, МПа 

кісткова 

тканина 

елементи 

конструкції 

кістково-

мозковий канал 

тип 2 
ендопротез 100,80 10,70 46,80 

модульна система 92,40 151,40 42,50 

тип 3 
ендопротез 116,20 110,00 51,10 

модульна система 74,80 92,90 68,40 

тип 4 
ендопротез 122,20 34,60 40,50 

модульна система 61,30 92,00 47,10 

тип 5 
ендопротез 118,40 60,30 45,80 

модульна система 88,20 84,70 52,30 

 

Як показав проведений аналіз (табл. 8.26), використання модульної 

конструкції для ендопротезування стегнової кістки при всіх типах 

вертлюгових переломів її проксимального відділу викликало в елементах 

моделей величини напружень, які за максимальними своїми показниками 

були дещо нижчими порівняно з моделями зі звичайними ендопротезами. 

Також, необхідно констатувати, що в елементах металевих конструкцій, 

навпаки, модульна система зазнавала більших напружень. Рівень же 

напружень в кістково-мозковому каналі фіксувався практично на однакових 

рівнях. 

Більш наочне порівняння визначених нами в проведеному дослідженні 

рівнів максимальних напружень в розроблених нами моделях стегнової 

кістки зі всіма типами вертлюгових переломів її проксимального відділу при 

остеосинтезі пластиною та модульною системою дозволяє нижченаведена 

діаграми (рис. 8.34). 
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Рис. 8.34. Величини максимальних напружень в моделях з 

вертлюговими ППВСК при ендопротезуванні різними системами. 

 

В заключенні, слід констатувати, що в результаті проведеного нами 

моделювання різних варіантів ендопротезування проксимального кінця з 

вертлюговими ППВСК типів 2–5 за класифікацією Еванса визначено, що 

модульна система при всіх типах вертлюгових переломів проксимального 

кінця стегнової кістки дозволяла значно знизити максимальні величини 

напружень практично в усіх контрольних точках кісткових елементів 

розроблених моделей. При цьому, було з’ясовано, що в елементах металевих 

конструкцій (за рахунок значно меншої жорсткості у вузлу з’єднання 

несучого стрижня з інтрамедулярним) в несучому стрижні виникали зони 

підвищених напружень, де за своїми абсолютними величинами вони значно 

перевищували відповідні напруження моделі зі стандартним ендопротезом. 

 

8.3 Резюме 

 

При дослідженні напружено-деформованого стану моделей 

остеосинтезу та ендопротезування вертлюгових ППВСК встановлено: 

1. Встановлено, що моделювання варіантів остеосинтезу 
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проксимального відділу стегнової кістки з вертлюговими переломами типів 

2–5 за класифікацією Еванса модульною системою при всіх типах переломів 

дозволяє значно знизити напруження практично в усіх контрольних точках 

елементів моделей (в зоні переломів і на фіксуючих металевих конструкціях), 

окрім діафізарної частини стегнової кістки (через дію інтрамедулярного 

стрижня модульної конструкції). При цьому, констатовано, що за 

максимальними показниками модульна система провокує значно нижчій 

рівень напружень (158,50 МПа при вертлюгових переломах типу 2 за 

Евансом) порівняно з моделями з остеосинтезом пластиною та гвинтами 

(632,00 МПа при вертлюгових переломах типу 5 за Евансом). 

2. Дослідженням доведено, що моделювання варіантів 

ендопротезування проксимального відділу стегнової кістки з вертлюговими 

переломами типів 2-5 за класифікацією Еванса модульною системою 

дозволяє значно знизити напруження при всіх типах переломів практично в 

усіх контрольних точках кісткових елементів моделей порівняно з моделями з 

остеосинтезом пластиною та гвинтами, де виникають зони підвищених 

напружень на несучому стрижні через значно меншу жорсткість у вузлі його 

з’єднання з інтрамедулярним. 
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РОЗДІЛ 9 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ОСІБ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО 

ВІКУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ДРЕНУВАННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ 

РАНИ ПРИ ПЕРВИННОМУ ЕНДОПРОТЕЗУВАННІ КУЛЬШОВОГО 

СУГЛОБУ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ 

СТЕГНА 

 

За даними літературних джерел визначається, що загальновизнаними, 

високоефективними й досить дієвими методами лікування ППВСК є 

хірургічні (остеосинтез або ендопротезування); а за свідченням багатьох 

науковців, ендопротезування кульшового суглобу є найбільш поширеною 

операцією в ортопедії [71, 203]. Останнім часом, у зв’язку з появою більш 

надійних моделей імплантів і розвитком та засвоєнням методики 

ендопротезування перелік показань до імплантації ендопротезів при 

вертлюгових ППВСК значно розширився. При цьому, як доводить світова 

література, при переломах шийки стегна у ОПСВ ендопротезування є 

методом вибору; при вертлюгових же переломах, воно визначається 

доцільним при супутньому коксартрозі, асептичному некрозі голівки стегна 

та патологічному переломі [71, 203] у випадках, що унеможливлюють 

дотримання реабілітаційного режиму або при ускладненнях 

металостеосинтезу [294]. З огляду на це, нами було проведено більш детальне 

вивчення можливостей покращення застосування ендопротезування при 

ППВСК у ОПСВ залежно від використання дренування післяопераційної 

рани. 

При виконанні ендопротезування в травматології традиційно 

використовувалося пошарове дренування післяопераційної рани, що не було 

виключенням і для обласної клінічної травматологічної лікарні, на базі якої 

розташована кафедра травматології, анестезіології та військової хірургії 

ХМАПО. Але, необхідність пошуку шляхів оптимізації ведення 
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післяопераційного періоду та зменшення кількості виникаючих ускладнень 

при ендопротезуванні кульшового суглоба при вертлюгових ППВСК призвів 

до значних змін у цьому напрямку: від тактики активного багатошарового 

дренування післяопераційної рани до повної відмови від активного 

дренування. Слід зазначити, що останнім часом і світова література 

наголошує на необхідність відмови від активного дренування, що цілковито 

підтверджується результатами багатьох сучасних досліджень. В публікаціях 

[477] з’ясовано, що відмова від дренування післяопераційної рани при 

ендопротезуванні анкілозів кульшового суглобу дозволяє значно поліпшити 

показники гемоконцентрації та прискорити значно збільшити реабілітаційний 

потенціал хворих. При цьому, навпаки, головним мотивом прихильників 

дренування ран полягає у версії, що післяопераційна гематома є гарним 

середовищем для активного розвитку патогенної мікрофлори; але, згідно з 

проведеним аналізом [235], дренування післяопераційної рани не дозволяє 

досить ефективно знизити кількість інфекційних ускладнень. Цей висновок й 

ініціював наш подальший пошук вирішення даної проблеми шляхом 

напрацювання оптимальної хірургічної тактики ведення післяопераційного 

періоду хворих ОПСВ із вертлюговими ППВСК при ендопротезуванні 

кульшового суглоба. При цьому, слід відзначити, що подібними до нашого 

дослідження були роботи науковців Санкт-Петербургу [235] та Вітебська 

[259], котрі також отримали результати, що підтверджують рекомендації 

щодо відмови від дренування післяопераційної рани при первинній 

артропластиці. 

 

9.1 Аналіз показників післяопераційного періоду хворих похилого 

та старечого віку з переломами проксимального відділу стегна при 

ендопротезуванні їх кульшового суглоба в залежності від дренування 

післяопераційної рани 

 

Задля поліпшення результатів лікування та покращання ведення 
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післяопераційного періоду нами було виконано оптимізацію критеріїв 

використання активного дренування серед пацієнтів із вертлюговими ППВСК 

та проведено аналіз отриманих результатів прооперованих ОПСВ. При цьому, 

були досліджені хворі з вертлюговими ППВСК при ендопротезуванні 

кульшового суглоба, в яких було використане активне дренування (основна 

група, 20 прооперованих) та 24 особи КГ, котрим воно не проводилося (табл. 

9.1). 

Таблиця 9.1 

Антропометричні та гендерні характеристики обстежених хворих 

(M ± mp) 

№ 

з/п 
Показники 

Групи обстежених Статистична 

значущість 

різниці 

основна 

(n = 20) 

контрольна 

(n = 24) 

1 Вік, років 79,30 ± 7,30 82,20 ± 8,50 p = 0,2367 

2 Вага, кг 76,20 ± 15,80 74,80 ± 14,10 p = 0,7577 

3 Зріст, см 161,00 ± 9,10 162,00 ± 7,20 p = 0,6861 

4 Індекс маси тіла 29,00 ± 3,00 28,50 ± 3,50 p = 0,6176 

5 Стать (жінка/чоловік) 7/20 10/24 2 = 0,4; p = 0,6552 

Примітки: статистична значущість різниці між основною та 

контрольною групами. 

 

Дослідженням констатовано, що середній вік хворих основної групи 

сягав 79,3 роки порівняно з КГ (82,2 роки), що було обумовлено тенденцією 

використання уніполярних протезів у ОПСВ. 

Серед обстежених обох груп більшість осіб була чоловічої статі (13 та 

14 хворих, відповідно основна та КГ) порівняно з жінками (7 та 10 пацієнтів, 

відповідно основна та КГ). За іншими ознаками (вага, зріст, індекс маси тіла) 

досліджені особи також істотної різниці не відзначали. Слід зазначити, що за 

загальними антропометричними та гендерними параметрами (табл. 9.1) 

обстежені хворі обох груп спостереження мали цілком репрезентативні 
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характеристики, що дозволило нам проводити подальше дослідження та 

аналіз результатів активного дренування в післяопераційному періоді ОПСВ 

із вертлюговими ППВСК при ендопротезуванні їх кульшового суглоба. 

Порівняльна характеристика показників концентрації гемоглобіну, 

кількості еритроцитів і гематокриту представлена у табл. 9.2. 

Таблиця 9.2 

Порівняльна характеристика показників прихованої крововтрати серед 

ОПСВ із вертлюговими ППВСК при ендопротезуванні кульшового суглобу 

(M ± mp) 

№ 

з/п 
Показники 

Групи обстежених Статистична 

значущість 

різниці 

основна 

(n = 20) 

контрольна 

(n = 24) 

1 

д
о

 о
п

ер
ац

ії
 Hb, г/л 110,00 ± 23,50 114,00 ± 20,00 p = 0,5451 

2 Еритроцити, 1012 л 3,60 ± 1,20 3,75 ± 0,90 p = 0,6383 

3 Гематокрит, % 38,00 ± 3,00 40,00 ± 2,00 p = 0,0116 

4 

7
 д

о
б

а 
п

іс
л
я
 

о
п

ер
ац

ії
 

Hb, г/л 90,00 ± 30,00 100,00 ± 25,00 p = 0,2344 

5 Еритроцити, 1012 л 3,00 ± 1,10 3,40 ± 1,20 p = 0,2595 

6 Гематокрит, % 30,00 ± 5,00 34,00 ± 4,00 p = 0,0052 

Примітки: статистична значущість різниці між основною та 

контрольною групами. 

 

Вищевказані характеристики дозволяють визначити наявність 

прихованої крововтрати та зробити висновки щодо ефективності та 

доцільності відмови від активного дренування. Слід відзначити, що 

обстежені обох груп відзначали ознаки прихованої крововтрати: зниження 

рівнів гемоглобіну, кількості еритроцитів і вірогідно гематокриту, що 

фіксувалися на 7-му добу після ендопротезування. Також констатовано, що 
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серед обстежених основної групи за вищевказаними ознаками фіксувалися 

більш інтенсивні прояви прихованої крововтрати. Так, серед хворих основної 

групи відбулося зниження середніх рівнів гемоглобіну на 20,00 г/л 

(з 110,00 ± 23,50 до 90,00 ± 30,00) порівняно з КГ, де середні рівні 

гемоглобіну знизилися на 14,00 г/л (з 114,00 ± 20,00 до 100,00 ± 25,00). 

Кількісні рівні еритроцитів в основній групі зменшилися на 0,60х1012 л (з 

3,60 ± 1,20 до 3,00 ± 1,10) порівняно з КГ, де вони знизилися на 0,35х1012 л (з 

3,75 ± 0,90 до 3,40 ± 1,20). Такі ж тенденції відзначалися і для показників 

гематокриту: серед обстежених основної групи вони знизилися на 8,00 % (з 

38,00 ± 3,00 до 30,00 ± 5,00), тоді, як у КГ – на 6,00 % (з 40,00 ± 2,00 до 

34,00 ± 4,00) – табл. 9.2. 

Окрім цього, ми дослідити характеристики, що також якісно 

відзначають результати проведеного нами хірургічного лікування при 

використанні активного дренування та іншої тактики післяопераційного 

ведення ОПСВ із вертлюговими ППВСК при ендопротезуванні кульшового 

суглоба: довжину окружності верхньої та нижньої третини стегна, оцінку 

больового синдрому за шкалою VAS та ознаки гіперемії шкіри й появу 

можливості підйому прямої нижньої кінцівки (доба післяопераційного періоду) у 

вищевказаних пацієнтів; що й надано в табл. 9.3. Зазначено, що у пацієнтів 

КГ (котрим не виконувалося дренування) відмічалося збільшення 

інтенсивності больового синдром на 3-ю добу (з 2,10 ± 3,00 до 4,20 ± 2,20) з 

поступовим регресом до 7-ї доби (до 1,00 ± 1,00), відповідно відмічалася 

необхідність пролонгації аналгезії. Хворі основної групи констатувати менш 

інтенсивне збільшення проявів больового синдрому на 3-ю добу (з 1,90 ± 3,10 

до 2,50 ± 3,10) з відповідною нормалізацією до 7-ї доби (до 1,00 ± 1,20). При 

цьому, 65,00 % пацієнтів КГ та 10,00 % хворих основної групи спостерігали 

підшкірні гематоми, розповсюджені по задній поверхні стегна до рівня 

колінного суглоба; дренування гематом не виконувалося, усі явища 

самостійно редукувалися до 10–12 доби післяопераційного періоду. Різниця в 

довжині окружності стегна виявилася статистично незначною. Однак, у 
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пацієнтів основної групи, відмічалися наступні ускладнення, пов’язані з 

методикою дренування: один випадок (5,00 %) поверхневого запалення в 

межах підшкірно-жирового шару пацієнта на фоні пресинильного психозу, 

два випадки фіксації дренажної трубки та відповідні складнощі при їх 

видаленні під час проведення перев’язки, у двох пацієнтів (10,00 %) 

відзначалися подовження фази гідратації раньового процесу в зоні 

встановлення дренажів. 

Таблиця 9.3 

Порівняльна характеристика показників довжини окружності стегна, 

больового синдрому, гіперемії шкіри та мобілізації нижньої кінцівки серед 

ОПСВ із вертлюговими ППВСК у післяопераційному періоді при 

ендопротезуванні кульшового суглобу (абс.ч., M ± mp) 

№ 

з/п 
Показники 

Групи обстежених Статистична 

значущість 

різниці 
основна (n = 20) контрольна (n = 24) 

1 2 3 4 5 

1 
збільшення 

довжини 

окружності 

стегна, см 

верхньої 

третини  
3,00 ± 0,70 3,30 ± 0,50 p = 0,1054 

2 
нижньої 

третини 
3,20 ± 1,00 3,40 ± 2,00 p = 0,6866 

3 больовий 

синдром, 

VAS, бали 

1 доба 1,90 ± 3,10 2,10 ± 3,00 p = 0,8293 

4 3 доба 2,50 ± 3,10 4,20 ± 2,20 p = 0,0397 

5 7 доба 1,00 ± 1,20 1,00 ± 1,00 p = 1,000 

6 

Гіперемія зони 

втручання, кількість 

пацієнтів 

5,00 10,00 p = 0,2511 

7 

Підйом прямої 

нижньої кінцівки, 

доба після операції 

4,00 ± 3,00 2,00 ± 2,00 p = 0,0116 

Примітки: статистична значущість різниці між основною та 

контрольною групами. 
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Також, нами були визначені показники системи EQ-5D-5L 

(загальновизнана система суб’єктивної оцінки стану здоров’я пацієнта) у 

хворих ОПСВ із вертлюговими ППВСК при ендопротезуванні кульшового 

суглоба при різних тактиках їх післяопераційного ведення (табл. 9.4). При 

цьому, нами було отримано офіційний дозвіл від Euro Qol Research Foundation 

на використання цієї системи у нашому дослідженні (ID number 26820). 

Таблиця 9.4 

Порівняльна характеристика показників оцінки стану здоров’я за EQ-

5D-5L серед ОПСВ із вертлюговими ППВСК у післяопераційному періоді 

при ендопротезуванні кульшового суглобу (M ± mp) 

№ 

з/

п 

Показники 

Групи обстежених 
Статистична 

значущість різниці 
основна 

(n = 20) 

контрольна 

(n = 24) 

3 доба 7 доба 3 доба 7 доба 3 доба 7 доба 

1 Рухливість, бали 
4,00 ± 

1,00 

5,00 ± 

1,00 

4,00 ± 

1,00 

4,00 ± 

1,00 
p = 1,000 p = 0,0020 

2 
Догляд за собою, 

бали 

4,00 ± 

1,00 

4,00 ± 

1,00 

4,00 ± 

1,00 

4,00 ± 

1,00 
p = 1,000 p = 1,000 

3 

Звичайна 

повсякденна 

діяльність, бали 

4,00 ± 

1,00 

5,00 ± 

1,00 

4,00 ± 

1,00 

4,00 ± 

1,00 
p = 0,0020 p = 1,000 

4 
Біль/дискомфорт, 

бали 

3,00 ± 

1,00 

5,00 ± 

1,00 

4,00 ± 

1,00 

5,00 ± 

1,00 
p < 0,001 p = 0,0020 

5 
Тривога/депресія, 

бали 

2,00 ± 

1,00 

2,00 ± 

1,00 

2,00 ± 

1,00 

2,00 ± 

1,00 
p = 1,000 p = 1,000 

Примітки: статистична значущість різниці між основною та 

контрольною групами. 

 

Отримані результати свідчать, що серед осіб КГ суб’єктивний рейтинг 

оцінки пацієнтом стану здоров’я за EQ-5D-5L був за деякими параметрами 
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дещо вищим на 3-ю добу (біль/дискомфорт) та нижчим на 7-му добу 

(рухливість, звичайна повсякденна діяльність) порівняно з основною групою 

де виконувалося пошарове дренування. 

Згідно отриманих показників гемоконцентрації, серед обстежених 

ОПСВ із вертлюговими ППВСК при ендопротезуванні кульшового суглоба 

була розрахована й прихована крововтрата у хворих обох груп (табл. 9.5.). 

Слід вказати, що в осіб КГ вірогідно відзначалися значно нижчі показники 

прихованої крововтрати (205,00 ± 105,00 мл) порівняно з основною групою 

(310,00 ± 90,00 мл). 

Таблиця 9.5 

Порівняльна характеристика показників прихованої крововтрати серед 

ОПСВ із вертлюговими ППВСК у післяопераційному періоді при 

ендопротезуванні кульшового суглобу (M ± mp) 

№ 

з/п 
Показники 

Групи обстежених Статистична 

значущість 

різниці 
основна (n = 20) контрольна (n = 24) 

1 
Прихована 

крововтрата, мл 
310,00 ± 90,00 205,00 ± 105,00 p = 0,0011 

Примітки: статистична значущість різниці між основною та 

контрольною групами. 

 

В цілому, слід зазначити, що відмова від дренування післяопераційної 

рани в ОПСВ із вертлюговими ППВСК, котрим було виконане 

ендопротезування кульшового суглобу виявило позитивні та негативні 

наслідки. Головним недоліком слід вважати незначне збільшення 

інтенсивності больового синдрому у термін до 3-ої доби та нормалізація 

цього показника на 7-му добу післяопераційного періоду. Саме з цим ми 

пов’язуємо не достовірне зменшення оцінки пацієнтом стану свого здоров’я за 

EQ-5D-3L. 

Все це цілком контролюється виконанням сучасної мультимодальної 
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знеболюючої терапії, що може значно поліпшити результати 

післяопераційного ведення хворих із вертлюговими ППВСК при 

ендопротезуванні кульшового суглобу. Головною перевагою, що була отримана 

нами при відмові від дренування післяопераційної рани у досліджуваній 

когорті пацієнтів, було поліпшення показників гемоконцентрації в усіх 

термінах спостереження. Також, спостерігалося прискорення в два рази 

можливості підйому випрямленої нижньої кінцівки хворого, що дозволяло 

більш активно та в коротші терміни впроваджувати реабілітаційні завдання 

та досягати кращого функціонального результату від оперативного лікування. 

Вищевказані особливості динаміки показників прихованої крововтрати, 

довжини окружності стегна, больового синдрому, мобілізації нижньої 

кінцівки, гіперемії шкіри та стану здоров’я за EQ-5D-5L серед хворих ОПСВ 

із вертлюговими ППВСК у післяопераційному періоді при ендопротезуванні 

кульшового суглобу в залежності від застосування активного дренування 

було підтверджено й за допомогою проведення регресійного аналізу. 

Так, при проведенні лінійної регресії були визначені невірогідні 

тенденції більших рівнів прихованої крововтрати серед ОПСВ із 

вертлюговими ППВСК при ендопротезуванні кульшового суглобу на 7-му 

добу після оперативного втручання – табл. 9.6. 

Таблиця 9.6 

Асоціація показників прихованої крововтрати серед ОПСВ із 

вертлюговими ППВСК при ендопротезуванні кульшового суглобу на 7-му 

добу після оперативного втручання в залежності від застосування активного 

дренування у порівнянні із групою без дренування 

№ 

з/п 
Показники 

Нестандартизовані 

коефіцієнти 

Стандартизовані 

коефіцієнти t р 
95,00 % ДІ 

Beta m Beta нижній верхній 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Hb, г/л 

1 Константа 105,735 4,043 – 26,152 0,000 97,576 113,894 
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Продовження табл. 9.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

-6,204 5,997 -0,158 -1,035 0,307 -18,307 5,898 

Еритроцити, 1012 л. 

3 Константа 3,611 0,251 – 14,389 0,000 3,104 4,117 

4 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

-0,026 0,372 -0,011 -0,069 0,945 -0,777 0,725 

Гематокрит, % 

5 Константа 34,449 1,130 – 30,484 0,000 32,169 36,730 

6 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

-0,929 1,676 -0,085 -0,554 0,582 -4,311 2,454 

Примітки: Beta – бета-коефіцієнт, m – стандартна помилка, t – t-

статистика, р – статистична значущість різниці. 

 

Було визначено, що при застосуванні активного дренування невірогідно 

знижуються показники гемоглобіну на 6,204 г/л (Beta = -6,204; 95,00 % ДІ 

[-18,307–5,898]; р = 0,307) та рівні еритроцитів (на 0,026х1012 л) і гематокриту 

(на 0,929 %) – відповідно Beta = -0,026; 95,00 % ДІ [-0,777–0,725]; р = 0,945 і 

Beta = -0,929; 95,00 % ДІ [-4,311–2,454]; р = 0,582. При цьому, при проведенні 

лінійної регресії із корекцією на вік та стать пацієнтів із вертлюговими 

ППВСК при ендопротезуванні кульшового суглобу на 7-му добу після 

оперативного втручання також були визначені невірогідні більші рівні 

прихованої крововтрати при застосуванні активного дренування – табл. 9.7. 

Невірогідно було визначено, що при застосуванні активного дренування 

(порівняно із пацієнтами без активного дренування) рівні гемоглобіну 

виявляються нижчими на 7,417 г/л (Beta = -7,417; 95,00 % ДІ [-19,209–4,375]; 
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р = 0,211), а у осіб чоловічої статі (порівняно із жінками) – на 4,328 (Beta = -

4,328; 95,00 % ДІ [-18,291–9,636]; р = 0,534) і при збільшенні вікових 

характеристик хворих із вертлюговими ППВСК на 1 рік при застосуванні 

активного дренування відбувається зниження рівнів гемоглобіну на 0,093 г/л 

(Beta = -0,093; 95,00 % ДІ [-1,284–1,098]; р = 0,875) – табл. 9.7. 

Таблиця 9.7 

Асоціація показників прихованої крововтрати серед ОПСВ із 

вертлюговими ППВСК при ендопротезуванні кульшового суглобу на 7-му 

добу після оперативного втручання в залежності від застосування активного 

дренування із корекцією на вік та стать у порівнянні із групою без дренування 

№ 

з/п 
Показники 

Нестандартизовані 

коефіцієнти 

Стандартизовані 

коефіцієнти t р 
95,00 % ДІ 

Beta m Beta нижній верхній 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Hb, г/л 

1 Константа 31,727 56,692 – 0,560 0,579 -83,039 146,493 

2 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

-7,417 5,825 -0,188 -1,273 0,211 -19,209 4,375 

3 Чоловіки -4,328 6,897 -0,093 -0,627 0,534 -18,291 9,636 

4 Вік -0,093 0,588 -0,023 -0,159 0,875 -1,284 1,098 

Еритроцити, 1012 л. 

5 Константа -3,178 3,315 – -0,959 0,344 -9,890 3,533 

6 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

-0,174 0,341 -0,072 -0,512 0,612 -0,864 0,515 

7 Чоловіки -0,574 0,403 -0,200 -1,424 0,163 -1,391 0,242 

8 Вік -0,012 0,034 0,047 0,347 0,730 -0,058 0,082 

Гематокрит, % 

9 Константа -14,776 15,185 – -0,973 0,337 -45,516 15,965 
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Продовження табл. 9.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

-1,680 1,560 -0,154 -1,076 0,289 -4,838 1,479 

11 Чоловіки -3,089 1,848 -0,238 -1,672 0,103 -6,829 0,651 

12 Вік -0,346 0,158 0,302 2,195 0,034 -0,527 0,665 

Примітки: Beta – бета-коефіцієнт, m – стандартна помилка, t – t-

статистика, р – статистична значущість різниці. 

 

Також, при застосуванні активного дренування (порівняно із 

пацієнтами без дренування) відбувається зменшення кількісних рівнів 

еритроцитів на 0,174х1012 л (Beta = -0,174; 95,00 % ДІ [-0,864–0,515]; 

р = 0,612), серед чоловічого контингенту хворих застосування активного 

дренування невірогідно знижує рівні еритроцитів на 0,574х1012 л 

(Beta = -0,574; 95,00 % ДІ [-1,391–0,242]; р = 0,163) та зі збільшенням віку на 

1 рік при застосуванні дренування знижуються рівні еритроцитів на 

0,012х1012 л (Beta = -0,012; 95,00 % ДІ [-0,058–0,082]); р = 0,733 – табл. 9.7. 

При цьому, застосування дренування викликає зменшення гематокриту 

на 1,68 % (Beta = -1,680; 95,00 % ДІ [-4,838–1,479]; р = 0,289), у чоловіків при 

дренуванні гематокрит знижується на 3,089 % (Beta = -3,089; 95,00 % ДІ 

[-6,829–0,651]; р = 0,103), а при збільшенні вікових характеристик на 1 рік 

вірогідно (р = 0,034) гематокрит знижується на 0,346 г/л (Beta = -0,346; 

95,00 % ДІ [-0,527–0,665]; р = 0,034) – табл. 9.7. 

З використанням лінійної регресії були визначені й асоціації довжини 

окружності верхньої та нижньої третини стегна, больового синдрому за 

шкалою VAS та появи можливості підйому прямої нижньої кінцівки (доба 

післяопераційного періоду) – табл. 9.8. Як і в попередніх розрахованих 

математичних моделях були отримані невірогідні підтвердження можливості 

відмови від активного дренування при проведенні ендопротезування 

кульшового суглобу. 
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Таблиця 9.8 

Асоціація показників довжини окружності стегна, больового синдрому 

та мобілізації нижньої кінцівки серед ОПСВ із вертлюговими ППВСК у 

післяопераційному періоді при ендопротезуванні кульшового суглобу в 

залежності від застосування активного дренування у порівнянні із групою без 

дренування 

№ 

з/п 
Показники 

Нестандартизовані 

коефіцієнти 

Стандартизовані 

коефіцієнти t р 
95,00 % ДІ 

Beta m Beta нижній верхній 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

збільшення довжини окружності верхньої третини стегна, см. 

1 Константа 3,296 0,555 – 5,944 0,000 2,177 4,415 

2 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

-0,267 0,823 -0,050 -0,325 0,747 -1,927 1,393 

збільшення довжини окружності нижньої третини стегна, см. 

3 Константа 3,402 0,438 – 7,759 0,000 2,517 4,287 

4 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

-0,200 0,650 -0,047 -0,307 0,760 -1,512 1,113 

больовий синдром, VAS 1 доба 

5 Константа 2,062 0,229 – 9,005 0,000 1,600 2,524 

6 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

-0,133 0,340 -0,060 -0,391 0,698 -0,818 0,553 

больовий синдром, VAS 3 доба 

7 Константа 4,197 0,369 – 11,360 < 0,001 3,451 4,942 

8 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

-1,694 0,548 -0,431 -3,092 0,004 -2,800 -0,588 
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Продовження табл. 9.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

больовий синдром, VAS 7 доба, бали 

9 Константа 1,000 0,158 – 6,329 0,000 0,681 1,318 

10 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

0,018 0,234 0,012 0,079 0,938 -0,454 0,491 

підйом прямої нижньої кінцівки, доба після операції 

11 Константа 2,167 0,395 – 5,488 0,000 1,370 2,963 

12 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

1,733 0,586 0,415 2,960 0,005 0,552 2,915 

Примітки: Beta – бета-коефіцієнт, m – стандартна помилка, t – t-

статистика, р – статистична значущість різниці. 

 

Так, невірогідно визначено, що застосування активного пошарового 

дренування викликає дещо менші збільшення верхньої (на 0,267 см.: 

Beta = -0,267; 95,00 % ДІ [-1,927–1,393]; р = 0,747) і нижньої (на 0,20 см.: 

Beta = -0,200; 95,00 % ДІ [-1,512–1,113];р = 0,760) третини стегна. Визначені 

й менші прояви больового синдрому на 1-у (на 0,133 бали: Beta = -0,133; 

95,00 % ДІ [-0,818–0,553]; р = 0,698) та вірогідно більші на 3-ю (на 4,197 

бали: Beta = 4,197; 95,00 % ДІ [3,451–4,942]; р < 0,001) добу після операції, 

що на 7-му добу викликало (порівняно із відмовою від дренування 

післяопераційної рани) дещо більші прояви больових відчуттів (на 0,018 

балів: Beta = 0,018; 95,00 % ДІ [-0,454–0,491]; р = 0,938). При цьому, були 

визначені і вірогідні (р = 0,005) можливості збільшення термінів підйому 

прямої нижньої кінцівки при застосуванні активного дренування на 1,733 

доби (Beta = 1,733; 95,00 % ДІ [0,552–2,915]; р = 0,005) – табл. 9.8. 

Проведення лінійної регресії асоціацій показників довжини окружності 

стегна, больового синдрому та мобілізації нижньої кінцівки у хворих ОПСВ 
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із вертлюговими ППВСК у післяопераційному періоді при ендопротезуванні 

стегна в залежності від застосування активного дренування із корекцією на 

вік та стать визначило тенденції, вказані в табл. 9.9. При застосуванні 

активного дренування були визначені невірогідні можливості меншого 

збільшення верхньої (на 0,059 см.: Beta = -0,059; 95,00 % ДІ [-1,824–1,707]; 

р = 0,947) та нижньої (на 0,018 см.: Beta = -0,018; 95,00 % ДІ [-1,426–1,390]; 

р = 0,979) третини стегна після проведення оперативного втручання. При 

цьому, якщо хворі із дренуванням були чоловічої статі, це викликало дещо 

значніші збільшення окружності верхньої (на 0,661 см.: Beta = 0,661; 95,00 % 

ДІ [-1,430–2,751]; р = 0,526) та нижньої (на 0,536 см.: Beta = 0,536; 95,00 % ДІ 

[-1,132–2,203]; р = 0,519) третини стегна порівняно із жінками. Також, 

встановлений невірогідний вплив вікових характеристик при проведенні 

активного дренування після ендопротезування кульшового суглобу на 

збільшення окружності верхньої третини (на 0,027 см. зі збільшенням віку на 

кожен рік: Beta = 0,027; 95,00 % ДІ [-0,152–0,205]; р = 0,763) та зменшення 

окружності нижньої третини (на 0,044 см. зі збільшенням віку на кожен рік: 

Beta = -0,044; 95,00 % ДІ [-0,186–0,099]; р = 0,539) стегна – табл. 9.9. 

Таблиця 9.9 

Асоціація показників довжини окружності стегна, больового синдрому 

та мобілізації нижньої кінцівки серед ОПСВ із вертлюговими ППВСК у 

післяопераційному періоді при ендопротезуванні кульшового суглобу в 

залежності від застосування активного дренування із корекцією на вік та 

стать у порівнянні із групою без дренування 

№ 

з/п 
Показники 

Нестандартизовані 

коефіцієнти 

Стандартизовані 

коефіцієнти t р 
95,00 % ДІ 

Beta m Beta нижній верхній 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

збільшення довжини окружності верхньої третини стегна, см. 

1 Константа 3,298 8,488 – 0,389 0,700 -13,886 20,481 
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Продовження табл. 9.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

-0,059 0,872 -0,011 -0,067 0,947 -1,824 1,707 

3 Чоловіки 0,661 1,033 0,104 0,640 0,526 -1,430 2,751 

4 Вік 0,027 0,088 0,048 0,304 0,763 -0,152 0,205 

збільшення довжини окружності нижньої третини стегна, см. 

5 Константа 1,984 6,769 – 0,293 0,771 -11,720 15,688 

6 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

-0,018 0,696 -0,004 -0,026 0,979 -1,426 1,390 

7 Чоловіки 0,536 0,824 0,107 0,650 0,519 -1,132 2,203 

8 Вік -0,044 0,070 -0,098 -0,619 0,539 -0,186 0,099 

больовий синдром, VAS 1 доба 

9 Константа 7,907 3,282 – 2,409 0,021 1,263 14,551 

10 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

-0,206 0,337 -0,094 -0,611 0,545 -0,889 0,476 

11 Чоловіки -0,515 0,399 -0,197 -1,289 0,205 -1,323 0,294 

12 Вік -0,054 0,034 -0,234 -1,595 0,119 -0,123 0,015 

больовий синдром, VAS 3 доба 

13 Константа 2,238 6,115 – 0,366 0,716 -10,152 14,629 

14 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

-1,736 0,588 -0,441 -2,952 0,005 -2,928 -0,545 

15 Чоловіки -0,411 0,708 -0,088 -0,580 0,565 -1,845 1,024 

16 Вік 0,011 0,061 0,026 0,179 0,859 -0,113 0,135 

больовий синдром, VAS 7 доба 

17 Константа 3,527 2,398 – 1,471 0,150 -1,336 8,390 
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Продовження табл. 9.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

0,318 0,256 0,209 1,243 0,222 -0,201 0,837 

19 Чоловіки 0,350 0,278 0,194 1,258 0,216 -0,214 0,915 

20 Вік -0,040 0,024 -0,249 -1,664 0,105 -0,088 0,009 

підйом прямої нижньої кінцівки, доба після операції 

21 Константа -4,460 5,483 – -0,813 0,421 -15,560 6,640 

22 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

1,705 0,563 0,409 3,026 0,004 0,565 2,846 

23 Чоловіки 0,241 0,667 0,049 0,361 0,720 -1,109 1,592 

24 Вік 0,026 0,057 0,059 0,456 0,651 -0,089 0,141 

Примітки: Beta – бета-коефіцієнт, m – стандартна помилка, t – t-

статистика, р – статистична значущість різниці. 

 

Було визначено й взаємозв’язок активного дренування зі зменшенням 

больових проявів за VAS на 1-у (на 0,206 балів: Beta = -0,206; 95,00 % 

ДІ [-0,889–0,476]; р = 0,545) та вірогідно 3-ю (на 1,736 балів: Beta = -1,736; 

95,00 % ДІ [-2,928–0,545]; р = 0,005) добу після операції; та на 7-му добу, 

навпаки, дещо більшими (на 0,318 балів: Beta = 0,318; 95,00 % ДІ [-0,201–

0,837]; р = 0,222) больовими проявами при застосуванні активного 

дренування. Якщо активне дренування застосовувалося у хворих чоловіків, 

це (порівняно із жінками) ще більше зменшувало прояви болів на 1-у (на 

0,515 балів: Beta = -0,515; 95,00 % ДІ [-1,323–0,294]; р = 0,205) та 3-ю (на 

0,411 балів: Beta = -0,411; 95,00 % ДІ [-1,845–1,024]; р = 0,565) добу після 

операції й збільшувало їх (на 0,350 балів: Beta = 0,350; 95,00 % ДІ [-0,214–

0,915]; р = 0,216) на 7-му добу після ендопротезування – табл. 9.9. При цьому, 

констатувалися й невірогідні можливості впливу вікових характеристик на 

больові відчуття при застосуванні активного дренування. Визначено, що з 
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кожним збільшенням віку пацієнтів на один рік при застосуванні активного 

дренування невірогідно больові відчуття на 1-у добу зменшувалися на 0,054 

бали (Beta = -0,054; 95,00 % ДІ [-0,123–0,015]; р = 0,119), на 3-ю добу 

збільшувалися на 0,011 балів (Beta = 0,011; 95,00 % ДІ [-0,113–0,135]; 

р = 0,859) і зменшувалися на 7-му на 0,040 балів (Beta = -0,040; 95,00 % ДІ 

[-0,088–0,009]; р = 0,105) – табл. 9.9. 

Також, при корекції асоціацій на вік та стать визначено вірогідну 

(р = 0,004) можливість збільшення часових термінів підйому прямої нижньої 

кінцівки при застосуванні дренування на 1,705 доби (Beta = 1,705; 95,00 % ДІ 

[0,565–2,864]; р = 0,004) – табл. 9.9. У чоловіків використання активного 

дренування невірогідно ще більше збільшувало ці терміни (на 0,241 доби: 

Beta = 0,241; 95,00 % ДІ [-1,109–1,592]; р = 0,720); а при збільшенні віку на 

кожен рік, застосування активного дренування невірогідно ще більше 

відтерміновувало початок можливості підйому прямої нижньої кінцівки на 

0,026 доби (Beta = 0,026; 95,00 % ДІ [-0,089–0,141]; р = 0,651) – табл. 9.9. 

За допомогою застосування біноміальної регресії були визначені й 

математичні залежності показників гіперемії шкіри у хворих при 

ендопротезуванні кульшового суглобу – табл. 9.10 і 9.11. 

Таблиця 9.10 

Асоціація показників гіперемії шкіри серед ОПСВ із вертлюговими 

ППВСК у післяопераційному періоді при ендопротезуванні кульшового 

суглобу в залежності від застосування активного дренування (кількість 

пацієнтів) у порівнянні із групою без дренування 

№ 

з/п 
Показники Beta m р ВШ 

95,00 % ДІ 

нижній верхній 

1 Константа -0,336 0,414 0,416 0,714 – – 

2 
Активне дренування 

(n = 20) 
0,762 0,662 0,250 0,467 0,128 1,708 

Примітки: Beta – бета-коефіцієнт, m – стандартна помилка, р – 

статистична значущість різниці. 
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Таблиця 9.11 

Асоціація показників гіперемії шкіри серед ОПСВ із вертлюговими 

ППВСК у післяопераційному періоді при ендопротезуванні кульшового 

суглобу в залежності від застосування активного дренування із корекцією на 

вік та стать (кількість пацієнтів) у порівнянні із групою без дренування 

№ 

з/п 
Показники Beta m р ВШ 

95,00 % ДІ 

нижній верхній 

1 Константа 6,831 6,872 0,320 925,745 – – 

2 
Активне дренування 

(n = 20) 
-0,632 0,707 0,372 0,532 0,133 2,125 

3 Чоловіки 0,709 0,784 0,366 2,033 0,437 9,453 

4 Вік -0,068 0,070 0,332 0,934 0,814 1,072 

Примітки: Beta – бета-коефіцієнт, m – стандартна помилка, р – 

статистична значущість різниці. 

 

Невірогідно констатовано, що використання активного дренування 

зменшувало шанси на післяопераційну гіперемію на 63,30% (ВШ = 0,467; 

95,00 % ДІ [0,128–1,708]; р = 0,250) – табл. 9.10; у чоловіків активне 

дренування невірогідно збільшувало шанси на виникнення гіперемії більш 

ніж в 2 рази (ВШ = 2,033; 95,00 % ДІ [0,437–9,453]; р = 2,033), а з кожним 

збільшенням віку на 1 рік, навпаки, зменшувало шанси на гіперемію на 

6,60 % (ВШ = 0,934; 95,00 % ДІ [0,814–1,072]; р = 0,332) – табл. 9.11. 

При оцінці стану здоров’я за опитувальником EQ-5D-5L на 3-ю добу із 

використанням лінійної регресії встановлені невірогідні переваги відмови від 

активного дренування – табл. 9.12. Так, при використанні пошарового 

дренування визначено невірогідні можливості розвитку нижчих показників 

рухливості (на 0,150 балів; Beta = -0,150; 95,00 % ДІ [-1,695–1,395]; 

р = 0,846), звичайної повсякденної діяльності (на 0,050 балів; Beta = -0,050; 

95,00 % ДІ [-1,669–1,569];р = 0,951), менших больових проявів (на 0,950 

балів; Beta = -0,950; 95,00 % ДІ [-2,413–0,513]; р = 0,197) та більшої тривоги 
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із депресією (на 0,050 балів; Beta = 0,050; 95,00 % ДІ [-0,721–0,821]; 

р = 0,897) – табл. 9.12. 

Таблиця 9.12 

Асоціація показників оцінки стану здоров’я за EQ-5D-5L серед ОПСВ 

із вертельними ППВСК у післяопераційному періоді (на 3-ю добу) при 

ендопротезуванні кульшового суглобу в залежності від застосування 

активного дренування у порівнянні із групою без дренування 

№ 

з/п 
Показники 

Нестандартизовані 

коефіцієнти 

Стандартизовані 

коефіцієнти t р 
95,00 % ДІ 

Beta m Beta нижній верхній 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

рухливість, бали 

1 Константа 4,000 0,516 – 7,750 0,000 2,958 5,042 

2 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

-0,150 0,766 -0,030 -0,196 0,846 -1,695 1,395 

догляд за собою, бали 

3 Константа 4,000 0,523 – 7,644 <0,001 2,944 5,056 

4 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

0,000 0,776 0,000 0,000 1,000 -1,566 1,566 

звичайна повсякденна діяльність, бали 

5 Константа 4,000 0,541 – 7,395 0,000 2,908 5,092 

6 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

-0,050 0,802 -0,010 -0,062 0,951 -1,669 1,569 

біль/дискомфорт, бали 

7 Константа 4,000 0,489 – 8,181 0,000 3,013 4,987 

8 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

-0,950 0,725 -0,198 -1,310 0,197 -2,413 0,513 
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Продовження табл. 9.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

тривога/депресія, бали 

9 Константа 2,000 0,258 – 7,760 0,000 1,480 2,520 

10 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

0,050 0,382 0,020 0,131 0,897 -0,721 0,821 

Примітки: Beta – бета-коефіцієнт, m – стандартна помилка, t – t-

статистика, р – статистична значущість різниці. 

 

При застосуванні лінійної регресії оцінки стану здоров’я за EQ-5D-5L 

із корекцією на вік та стать при використанні активного дренування на 3-ю 

добу визначені невірогідні шанси збільшення рухливості (на 0,020 балів; 

Beta = 0,020; 95,00 % ДІ [-1,647–1,688]; р = 0,980), особливо у чоловіків (ще 

на 0,874 бали; Beta = 0,874; 95,00 % ДІ [-1,100–2,849]; р = 0,376) та зниження 

її на 0,017 балів із збільшенням віку пацієнтів на кожен рік (Beta = -0,017; 

95,00 % ДІ [-0,185–0,152]; р = 0,841) – табл. 9.13. Констатовано, також, 

зниження можливостей догляду за собою на 0,125 балів (Beta = -0,125; 

95,00 % ДІ [-2,114–1,864]; р = 0,900), особливо у чоловіків (на 0,027 балів; 

Beta = -0,027; 95,00 % ДІ [-0,197–0,142]; р = 0,747) і зі збільшенням віку на 

кожен рік ще на 0,024 бали (Beta = -0,024; 95,00 % ДІ [-0,061–0,013]; 

р = 0,196). При цьому, невірогідно збільшувалася звичайна повсякденна 

діяльності (на 0,268 балів; Beta = 0,268; 95,00 % ДІ [-1,454–1,990]; р = 0,754), 

особливо серед пацієнтів чоловічої статі (на 1,280 балів; Beta = 1,280; 95,00 % 

ДІ [-0,759–3,319]; р = 0,212) зі зменшенням її на 0,046 балів з кожним роком 

(Beta = -0,046; 95,00 % ДІ [-0,220–0,128]; р = 0,597). Визначилися й 

невірогідні можливості зниження провів болю та дискомфорту при 

застосуванні дренування (на 1,004 бали; Beta = -1,004; 95,00 % ДІ [-2,560–

0,553]; р = 0,200), особливо у чоловіків (ще на 0,027 балів; Beta = -0,027; 

95,00 % ДІ [-1,870–1,817]; р = 0,977), а зі збільшенням віку на кожен рік – 
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навпаки, їх збільшення на 0,043 бали (Beta = 0,043; 95,00 % ДІ [-0,115–0,200]; 

р = 0,586). Відзначалися й більші прояви тривоги та депресії при активному 

дренуванні (на 0,095 балів; Beta = 0,095; 95,00 % ДІ [-0,669–0,859]; р = 0,803), 

а чоловіча стать, навпаки, знижувала ці прояви на 0,135 балів (Beta = -0,135; 

95,00 % ДІ [-1,040–0,770]; р = 0,765), як і вік (з кожним роком на 0,009 балів; 

Beta = -0,009; 95,00 % ДІ [-0,087–0,068]; р = 0,806) – табл. 9.13. 

Таблиця 9.13 

Асоціація показників оцінки стану здоров’я за EQ-5D-5L серед ОПСВ 

із вертлюговими ППВСК у післяопераційному періоді (на 3-ю добу) при 

ендопротезуванні кульшового суглобу в залежності від застосування 

активного дренування із корекцією на вік та стать у порівнянні із групою без 

дренування 

№ 

з/п 
Показники 

Нестандартизовані 

коефіцієнти 

Стандартизовані 

коефіцієнти t р 
95,00 % ДІ 

Beta m Beta нижній верхній 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

рухливість, бали 

1 Константа 4,390 8,016 – 0,548 0,587 -11,838 20,617 

2 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

0,020 0,824 0,004 0,025 0,980 -1,647 1,688 

3 Чоловіки 0,874 0,975 0,148 0,897 0,376 -1,100 2,849 

4 Вік -0,017 0,083 -0,032 -0,202 0,841 -0,185 0,152 

догляд за собою, бали 

5 Константа 0,034 0,830 – 0,041 0,968 -1,646 1,713 

6 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

-0,125 0,982 -0,021 -0,127 0,900 -2,114 1,864 

7 Чоловіки -0,027 0,084 -0,052 -0,325 0,747 -0,197 0,142 

8 Вік -0,024 0,018 -0,217 -1,318 0,196 -0,061 0,013 
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Продовження табл. 9.13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

звичайна повсякденна діяльність, бали 

9 Константа 10,842 8,278 – 1,310 0,198 -5,916 27,601 

10 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

0,268 0,851 0,052 0,316 0,754 -1,454 1,990 

11 Чоловіки 1,280 1,007 0,207 1,271 0,212 -0,759 3,319 

12 Вік -0,046 0,086 -0,084 -0,533 0,597 -0,220 0,128 

біль/дискомфорт, бали 

13 Константа 7,914 7,483 – 1,058 0,297 -7,235 23,063 

14 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

-1,004 0,769 -0,209 -1,305 0,200 -2,560 0,553 

15 Чоловіки -0,027 0,910 -0,005 -0,029 0,977 -1,870 1,817 

16 Вік 0,043 0,078 0,085 0,549 0,586 -0,115 0,200 

тривога/депресія, бали 

17 Константа 2,022 3,674 – 0,550 0,585 -5,417 9,460 

18 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

0,095 0,378 0,038 0,251 0,803 -0,669 0,859 

19 Чоловіки -0,135 0,447 -0,046 -0,301 0,765 -1,040 0,770 

20 Вік -0,009 0,038 -0,036 -0,247 0,806 -0,087 0,068 

Примітки: Beta – бета-коефіцієнт, m – стандартна помилка, t – t-

статистика, р – статистична значущість різниці. 

 

Через 7 днів після проведення ендопротезування за показниками EQ-

5D-5L із використанням лінійної регресії визначені певні закономірності при 

використанні активного дренування (табл. 9.14). Констатовано невірогідну 

можливість більшої рухливості у хворих (на 1,000 бал; Beta = 1,000; 95,00 % 

ДІ [-0,454–2,454]; р = 0,173) та звичайної повсякденної діяльності (на 1,000 
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бал; Beta = 1,000; 95,00 % ДІ [-0,491–2,491]; р = 0,183) – табл. 9.14. 

Таблиця 9.14 

Асоціація показників оцінки стану здоров’я за EQ-5D-5L серед ОПСВ 

із вертлюговими ППВСК у післяопераційному періоді (на 7 добу) при 

ендопротезуванні кульшового суглобу в залежності від застосування 

активного дренування у порівнянні із групою без дренування 

№ 

з/п 
Показники 

Нестандартизовані 

коефіцієнти 

Стандартизовані 

коефіцієнти t р 
95,00 % ДІ 

Beta m Beta нижній верхній 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

рухливість, бали 

1 Константа 4,000 0,486 – 8,232 0,000 3,019 4,981 

2 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

1,000 0,721 0,209 1,387 0,173 -0,454 2,454 

догляд за собою, бали 

3 Константа 4,000 0,549 – 7,284 0,000 2,892 5,108 

4 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

0,000 0,815 0,000 0,000 1,000 -1,644 1,644 

звичайна повсякденна діяльність, бали 

5 Константа 4,000 0,498 – 8,032 0,000 2,995 5,005 

6 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

1,000 0,739 0,204 1,354 0,183 -0,491 2,491 

біль/дискомфорт, бали 

7 Константа 5,000 0,456 – 10,954 0,000 4,079 5,921 

8 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

0,000 0,677 0,000 0,000 1,000 -1,366 1,366 
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Продовження табл. 9.14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

тривога/депресія, бали 

9 Константа 2,000 0,231 – 8,641 0,000 1,533 2,467 

10 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

0,000 0,343 0,000 0,000 1,000 -0,693 0,693 

Примітки: Beta – бета-коефіцієнт, m – стандартна помилка, t – t-

статистика, р – статистична значущість різниці. 

 

При визначенні асоціацій показників стану здоров’я за EQ-5D-5L із 

корекцією на вік та стать (табл. 9.15) при застосуванні активного дренування 

були констатовані невірогідні шанси на більшу рухливість кінцівки (на 0,905 

балів; Beta = 0,905; 95,00 % ДІ [-0,628–2,439]; р = 0,239) зі зменшенням цих 

показників у чоловіків (на 0,929 балів; Beta = -0,929; 95,00 % ДІ [-2,764–

0,906]; р = 0,312) і при збільшенні віку хворих на кожен рік на 0,014 балів 

(Beta = -0,014; 95,00 % ДІ [-0,169–0,141]; р = 0,857). При цьому, визначено 

невірогідне збільшення можливостей догляду за собою на 7-му добу після 

операції при застосуванні активного дренування (на 0,330 балів; Beta = 0,330; 

95,00 % ДІ [-1,363–2,022]; р = 0,695), особливо серед чоловіків (ще на 1,015 

балів; Beta = 1,015; 95,00 % ДІ [-0,989–3,020]; р = 0,312) і вірогідне зниження 

цих можливостей на 0,184 бали з кожним роком (Beta = -0,184; 95,00 % 

ДІ [-0,356–-0,013]; р = 0,035). Звичайна повсякденна діяльність із 

застосуванням активного дренування на 7-му добу відзначилася невірогідним 

збільшенням на 1,317 балів (Beta = 1,317; 95,00 % ДІ [-0,256–2,889]; 

р = 0,098), особливо у чоловіків (ще на 1,360 балів; Beta = 1,360; 95,00 % 

ДІ [-0,583–3,259]; р = 0,155) і зі збільшенням віку на кожен рік (на 0,046 

балів; Beta = 0,046; 95,00 % ДІ [-0,113–0,205]; р = 0,564) – табл. 9.15. 

Використання ж дренування на 7-му добу після ендопротезування 

невірогідно викликало деяке збільшення больових відчуттів та дискомфорту 
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(на 0,298 балів; Beta = 0,298; 95,00 % ДІ [-1,126–1,721]; р = 0,674), особливо у 

чоловіків (ще на 0,587 балів; Beta = 0,587; 95,00 % ДІ [-1,061–2,236]; 

р = 0,475), а зі збільшенням вікових характеристик при використанні 

дренування больові прояви зменшувалися (на 0,005 бали з кожним роком; 

Beta = -0,005; 95,00 % ДІ [-0,146–0,137]; р = 0,947). 

Таблиця 9.15 

Асоціація показників оцінки стану здоров’я за EQ-5D-5L серед ОПСВ 

із вертлюговими ППВСК у післяопераційному періоді (на 7 добу) при 

ендопротезуванні кульшового суглобу в залежності від застосування 

активного дренування із корекцією на вік та стать у порівнянні із групою без 

дренування 

№ 

з/п 
Показники 

Нестандартизовані 

коефіцієнти 

Стандартизовані 

коефіцієнти t р 
95,00 % ДІ 

Beta m Beta нижній верхній 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

рухливість, бали 

1 Константа 0,218 7,395 – 0,029 0,977 -14,765 15,200 

2 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

0,905 0,757 0,190 1,196 0,239 -0,628 2,439 

3 Чоловіки -0,929 0,906 -0,164 -1,026 0,312 -2,764 0,906 

4 Вік -0,014 0,076 -0,028 -0,181 0,857 -0,169 0,141 

догляд за собою, бали 

5 Константа 15,527 8,242 – 1,884 0,067 -1,173 32,226 

6 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

0,330 0,835 0,062 0,395 0,695 -1,363 2,022 

7 Чоловіки 1,015 0,989 0,162 1,026 0,312 -0,989 3,020 

8 Вік -0,184 0,084 -0,332 -2,184 0,035 -0,356 -0,013 
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Продовження табл. 9.15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

звичайна повсякденна діяльність, бали 

9 Константа 1,743 7,711 – 0,226 0,822 -13,882 17,368 

10 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

1,317 0,776 0,269 1,696 0,098 -0,256 2,889 

11 Чоловіки 1,360 0,937 0,234 1,452 0,155 -0,538 3,259 

12 Вік 0,046 0,079 0,089 0,582 0,564 -0,113 0,205 

біль/дискомфорт, бали 

13 Константа 6,248 6,785 – 0,921 0,363 -7,501 19,996 

14 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

0,298 0,702 0,068 0,424 0,674 -1,126 1,721 

15 Чоловіки 0,587 0,814 0,113 0,722 0,475 -1,061 2,236 

16 Вік -0,005 0,070 -0,010 -0,067 0,947 -0,146 0,137 

тривога/депресія, бали 

17 Константа -8,940 2,973 – -3,007 0,005 -14,964 -2,916 

18 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

0,082 0,305 0,037 0,269 0,789 -0,535 0,699 

19 Чоловіки 0,565 0,361 0,214 1,565 0,126 -0,166 1,295 

20 Вік 0,132 0,031 0,566 4,305 0,000 0,070 0,195 

Примітки: Beta – бета-коефіцієнт, m – стандартна помилка, t – t-

статистика, р – статистична значущість різниці. 

 

А прояви тривоги та депресії на 7-му добу після операції відзначилися 

зростанням при застосуванні активного дренування (на 0,082 бали; 

Beta = 0,082; 95,00 % ДІ [-0,535–0,699]; р = 0,789), особливо у чоловіків (ще 

на 0,565 балів; Beta = 0,565; 95,00 % ДІ [-0,166–1,295]; р = 0,126) і вірогідно з 

кожним збільшенням віку на один рік (ще на 0,132 бали; Beta = 0,132; 95,00 % 
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ДІ [0,070–0,195]; р = 0,000) – табл. 9.15. 

Окрім цього математично за допомогою лінійної регресії було 

визначено асоціації показників прихованої крововтрати та об’єму інфузії 

серед хворих ОПСВ із вертлюговими ППВСК після оперативного втручання 

при ендопротезуванні кульшового суглобу залежно від використання 

дренування – табл. 9.16.  

Таблиця 9.16 

Асоціація показників прихованої крововтрати та об’єму інфузії серед 

ОПСВ із вертлюговими ППВСК у післяопераційному періоді при 

ендопротезуванні кульшового суглобу в залежності від застосування 

активного дренування у порівнянні із групою без дренування 

№ 

з/п 
Показники 

Нестандартизовані 

коефіцієнти 

Стандартизовані 

коефіцієнти t р 
95,00 % ДІ 

Beta m Beta нижній верхній 

прихована крововтрата, мл. 

1 Константа 205,000 25,303 – 8,102 0,000 153,937 256,063 

2 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

105,000 37,530 0,396 2,798 0,008 29,262 180,738 

об’єм інфузії, мл. 

3 Константа 1612,750 211,153 – 7,638 0,000 1186,627 2038,873 

4 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

159,400 313,190 -0,078 -0,509 0,613 -791,443 472,643 

Примітки: Beta – бета-коефіцієнт, m – стандартна помилка, t – t-

статистика, р – статистична значущість різниці. 

 

Встановлено, що при активному дренуванні вірогідно на 105,00 мл. 

збільшується можлива крововтрата порівняно із хворими без використання 

дренування (Beta = 105,000; 95,00 % ДІ [29,262–180,738]; р = 0,008). А об’єм 
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необхідної інфузії невірогідно є більшим при цьому (на 159,400 мл.; 

Beta = 159,400; 95,00 % ДІ [-791,443–472,643]; р = 0,613) – табл. 9.16. 

Корекція на вік та стать також дозволила визначити певні 

закономірності – табл. 9.17. 

Таблиця 9.17 

Асоціація показників прихованої крововтрати та об’єму інфузії серед 

ОПСВ із вертлюговими ППВСК у післяопераційному періоді при 

ендопротезуванні кульшового суглобу в залежності від застосування 

активного дренування із корекцією на вік та стать у порівнянні із групою без 

дренування 

№ 

з/п 
Показники 

Нестандартизовані 

коефіцієнти 

Стандартизовані 

коефіцієнти t р 
95,00 % ДІ 

Beta m Beta нижній верхній 

прихована крововтрата, мл. 

1 Константа 635,745 374,695 – 1,697 0,098 -122,785 1394,275 

2 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

103,549 38,500 0,391 2,690 0,011 25,611 181,488 

3 Чоловіки -24,370 45,588 -0,077 -0,535 0,596 -116,658 67,918 

4 Вік -8,224 3,888 -0,295 -2,115 0,041 -16,096 -0,353 

об’єм інфузії, мл. 

5 Константа 4092,261 3260,599 – 1,255 0,217 -2514,34 10698,861 

6 

Активне 

дренування 

(n = 20) 

167,683 352,421 -0,082 -0,476 0,637 -881,756 546,390 

7 Чоловіки -470,465 383,919 -0,194 -1,225 0,228 -1248,359 307,430 

8 Вік -23,646 34,491 -0,110 -0,686 0,497 -93,532 46,240 

Примітки: Beta – бета-коефіцієнт, m – стандартна помилка, t – t-

статистика, р – статистична значущість різниці. 
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Так, були встановлені вірогідні об’єми прихованої крововтрати на рівні 

103,549 мл. (Beta = 103,549; 95,00 % ДІ [25,611–181,488]; р = 0,011) із 

невірогідним зменшенням крововтрати у чоловіків (на 24,370 мл.; 

Beta = -24,370; 95,00 % ДІ [-116,658–67,918]; р = 0,596) і зі зменшенням віку 

за кожен рік на 8,224 мл. (Beta = -8,224; 95,00 % ДІ [-16,096–-0,353]; 

р = 0,041) – табл. 9.17. Об’єми інфузії при цьому невірогідно виявилися 

більшими при активному дренуванні на 167,683 мл. (Beta = 167,683; 95,00 % 

ДІ [-881,756–546,390]; р = 0,637), у чоловіків меншими (на 470,465 мл.; 

Beta = -470,465; 95,00 % ДІ [-1248,359–307,430]; р = 0,228) порівняно із 

жінками і зі збільшенням віку на кожен рік також дещо меншими (на 23,646 

мл.; Beta = -23,646; 95,00 % ДІ [-93,532–46,240]; р = 0,497) – табл. 9.17. 

 

9.2 Резюме 

 

1. Дослідженням доведено, що відмова від активного дренування 

післяопераційної рани у пацієнтів після ендопротезування при вертлюгових 

переломах стегна дозволяє значно поліпшити показники гемоконцетрації в 

найближчому післяопераційному періоді. 

2. Констатована і математично доведена наявність деяких недоліків при 

відмові від активного дренування при ендопротезуванні вертлюгових 

переломів проксимального відділу стегна у вигляді незначного збільшення 

інтенсивності больового синдрому на 3-ю добу після операції з 

нормалізацією на 7-му добу, що викликає деяке зменшення оцінки пацієнтом 

стану свого здоров’я і може нівелюватися виконанням мультимодальної 

сучасної знеболюючої терапії. 

3. Встановлено, що відсутність активного дренування збільшує 

можливості реабілітаційного потенціалу хворих, прискорює більш активне та 

раннє впровадження післяопераційного реабілітаційного втручання й 

досягнення кращого функціонального результату. 
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РОЗДІЛ 10 

ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ВЕРТЛЮГОВИХ 

ПЕРЕЛОМІВ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ТА 

СТАРЕЧОГО ВІКУ 

 

Як свідчать численні світові дослідження, ППВСК складають досить 

значну частку ушкоджень серед пацієнтів травматологічних відділень [25, 

110, 111]. При цьому, переважна більшість авторів вказує на значний 

прошарок хворих (особливо серед ОПСВ) із ППВСК, які мають будь-яку 

супутню коморбідну патологію, окрім основного захворювання (ППВСК), що 

надає значного впливу на вибір тактики лікування разом із рівнем 

функціональної активності постраждалого до травми та наявним когнітивним 

статусом [57, 153, 173, 186]. Також, літературні джерела підтверджують 

перевагу, дієвість та високу ефективність лікування ППВСК за допомогою 

хірургічного втручання. Згідно досягнутого консенсусу серед ортопедів-

травматологів України при вертлюгових ППВСК у хворих ОПСВ при 

супутньому коксартрозі можливо виконання первинної артропластики, що й 

успішно застосовується на протязі останніх років клінікою кафедри 

травматології, анестезіології та військової хірургії ХМАПО шляхом 

використання БІОС із застосуванням ПССЦ і БГА. 

З огляду на те, що в існуючій літературі зустрічаються досить невелика 

кількість прямого порівняння вищевказаних двох засобів оперативного 

лікування, що (на нашу думку) пов’язано зі стандартизованістю підходів до 

лікування вертлюгових ППВСК у травматологічних відділеннях та незначний 

перелік показань до застосування цих засобів лікування [383, 386, 405, 476, 

564], нами було вивчено та порівняно результати лікування вертлюгових 

ППВСК серед ОПСВ із застосуванням БІОС та ПССЦ. 

Слід вказати, що пацієнтам із високим рівнем функціональної 

активності (до отримання травми) та своєчасним зверненням за медичною 

допомогою застосовували фіксаційний органозберігаючий метод хірургічного 
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лікування, а хворим ОПСВ із вертлюговими ППВСК при унеможливлюванні 

забезпечення організованої поведінки та (відповідно) високим ризиком 

ненадійності фіксації перелому – використовували первинну БГА. 

 

10.1 Порівняльна характеристика результатів лікування 

вертлюгових переломів проксимального відділу стегнової кістки серед 

хворих похилого та старечого віку шляхом блокувального 

інтрамедулярного остеосинтезу та біполярної геміартропластики 

 

Для порівняння клінічних та рентгенологічних результатів внутрішньої 

фіксації з використанням ПССЦ та БГА шляхом ретроспективного аналізу із 

застосуванням шкал HHS і VAS, ASA класифікаційної оцінки фізикального 

статусу, визначення необхідності кровозамісних заходів і доопераційного 

часу й основних гендерних характеристик було досліджено 143 хворих ОПСВ 

із вертлюговими ППВСК, які лікувалися хірургічним шляхом та пройшли 

спостереження на протязі більш ніж 12 міс. в клініці травматології ХМАПО 

на базі травматологічного відділення для дорослих КНП «Харківська міська 

клінічна багатопрофільна лікарня № 17» ХМР. 

При цьому, нами було отримано передопераційні показники обстежених 

хворих ОПСВ із вертлюговими ППВСК (табл. 10.1). Було встановлено, що за 

віковими характеристиками обидві групи пацієнтів (ліковані методами БІОС і 

БГА) значно не відрізнялися. Так, середній вік хворих, які лікувалися з 

використанням БІОС, становив 76,20 ± 4,70 роки, тоді, як серед осіб із 

застосуванням БГА – 77,40 ± 6,12 роки. При цьому, в обох групах обстежених 

відзначено переважання осіб жіночої статі порівняно з чоловіками 

(застосування БІОС: 39,71 % чоловіків та 60,29 % жінок; використання БГА: 

42,67 % і 57,33 % – відповідно чоловіки та жінки). Дослідженням також не 

визначено значних розбіжностей серед вищезазначених груп хворих і за 

доопераційними показниками рухливості й ASA, наявною супутньою 

патологією, середнім передопераційним часом та класифікаційними 
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характеристиками отриманого перелому. 

Таблиця 10.1 

Передопераційні характеристики обстежених хворих ОПСВ із 

вертлюговими ППВСК, оперованих за різними методиками (абс.ч., бали, %, σ) 

№ 

з/п 
Показники 

Групи обстежених Статисти-

чна зна-

чущість 

різниці 

БІОС 

(n = 68) 

БГА 

(n = 75) 

1 
Середній вік хворих у роках, 

абс.ч. (σ) 

76,20 ± 4,70 

(7,90) 

77,40 ± 6,12 

(8,40) 
р = 0,1940 

2 Кількість чоловіків, абс.ч. (%) 27 (39,71) 32 (42,67) р = 0,7205 

3 Кількість жінок, абс.ч. (%) 41 (60,29) 43 (57,33) р = 0,7205 

4 
Середній показник рухливості до 

отримання перелому, бали (σ) 

3,90 ± 1,43 

(2,00) 

4,10 ± 1,24 

(1,70) 
р = 0,372 

5 Середній бал ASA, бали (σ) 
2,82 ± 0,28 

(0,73) 

2,77 ± 0,32 

(0,88) 
р = 0,3239 

6 
Супутні серцево-судинні 

захворювання, абс.ч. (%) 
18 (26,47) 19 (25,33) р = 0,8769 

7 
Супутні захворювання органів 

дихання, абс.ч. (%) 
14 (20,59) 12 (16,00) р = 0,4788 

8 
Середній передопераційний час, 

год. (σ) 

26,90 ± 3,82 

(10,50) 

25,4 ± 4,13 

(9,30) 
р = 0,0262 

9 

Класифікація перелому, абс.ч. (%) 

-31А1 (%) 

-31A2 (%) 

-31A3 (%) 

 

25 (36,76) 

33 (48,53) 

10 (14,71) 

 

30 (40,00) 

37 (49,33) 

8 (10,67) 

 

р = 0,6919 

р = 0,9241 

р = 0,4686 

10 

Середній рівень функціонального 

статусу (Parker Palmer mobility 

score), бали 

3,0 ± 0,76 2,9 ± 1,12 р = 0,2183 

Примітки: статистична значущість різниці між групами БІОС та БГА. 
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Так, середній показник рухливості й середній бал ASA серед лікованих 

методикою БІОС відзначалися на рівні 3,90 ± 1,43 та 2,82 ± 0,28 бали; а у 

пацієнтів, котрим застосовували БГА – відповідно 4,10 ± 1,24 і 2,77 ± 0,32 

бали. Наявність супутньої серцево-судинної патології й захворювань органів 

дихання встановлено, відповідно, в 26,47 % й у 20,59 % хворих (методика 

БІОС) та, відповідно, в 25,33 % і 16,00 % (використання БГА). Середній 

передопераційний час і рівень функціонального статусу констатовані на 

рівнях 26,90 ± 3,82 год. і 3,1 ± 0,76 бали серед пацієнтів, котрим 

застосовували методику лікування БІОС та (відповідно) – 25,4 ± 4,13 год. й 

2,9 ± 1,12 бали – у хворих при використанні БГА. 

Окрім цього, нами було визначено й операційні характеристики 

обстежених хворих ОПСВ із вертлюговими ППВСК при використанні двох 

вищезазначених методик оперативного лікування (БІОС із застосуванням 

ПССЦ і БГА) – табл. 10.2. 

Таблиця 10.2 

Операційні показники обстежених хворих ОПСВ із вертлюговими 

ППВСК, оперованих за різними методиками (абс.ч., М, %, σ) 

№ 

з/п 
Показники 

Групи обстежених Статистична 

значущість 

різниці 

БІОС 

(n = 68) 

БГА 

(n = 75) 

1 
Використання спінальної 

анестезії, абс.ч. (%) 
46 (67,65) 54 (72,00) р = 0,5724 

2 
Середній час оперативного 

втручання в хв., М (σ) 
48,70 (30,22) 22,40 (7,12) р < 0,001 

3 
Інтраопераційна крововтрата 

в мл., М (σ) 

290,50 

(240,20) 

210,20 

(183,53) 
р = 0,0255 

4 
Використання 

гемотрансфузії, абс.ч. (%) 
16 (23,53) 2 (2,67) р = 0,0002 

Примітки: статистична значущість різниці між групами БІОС та БГА. 
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За отриманими нами результатами слід констатувати, що лікування за 

методикою БІОС в меншій мірі вимагало використання спінальної анестезії 

(67,65 % хворих) порівняно із методикою БГА (72,00 % пацієнтів). При цьому, 

вірогідно й значно відрізнявся середній час оперативного втручання: серед 

хворих при використанні БГА він був значно нижчим (практично на 26 хв.): 

БІОС – 48,70 хв., БГА – 22,40 хв. 

Також, вірогідно значні розбіжності встановлені нами й у отриманих 

характеристиках інтраопераційних крововтрат та необхідності застосування 

гемотрансфузії під час проведення оперативного втручання. Так, при 

застосуванні БІОС із ПССЦ інтраопераційна крововтрата вірогідно становила 

290,50 мл., що значно вище у порівнянні з методикою БГА, де вона була 

більш нижчою (210,20 мл.); а використання гемотрансфузії при застосуванні 

БІОС потребували 23,53 % хворих; тоді, як при використані БГА – лише два 

пацієнти (2,67 %). 

При цьому, дослідженням встановлені кращі характеристики 

застосування БІОС із ПССЦ порівняно із БГА, що й доведено за показниками 

виникнення та розвитку післяопераційних ускладнень у обстежених хворих 

(табл. 10.3). Так, поверхневе інфікування рани було визначено практично на 

одному рівні у обох групах пацієнтів: у 5 (7,35 %) хворих при застосуванні 

БІОС та 4 (5,33 %) – при використанні БГА. При цьому, глибоке 

периімплантне інфікування відзначалося лише у хворих, що ліковані 

методикою БГА (2 (2,67 %) особи), як і необхідність дренування при розвитку 

раньової гематоми. Ускладнення у вигляді появи виразки, тромбоемболічних 

чи неврологічних розладів або розвитку інфекції сечовивідних шляхів 

практично не відрізнялися серед пацієнтів обох груп (лікованих методикою 

БІОС або БГА). Повторного оперативного втручання вірогідно вимагали 8 

(11,76 %) хворих, пролікованих БІОС та 2 (2,67 %) пацієнти при використанні 

методики БГА. В групі внутрішньої фіксації повторне оперативне втручання в 

цілому було пов’язано з двома випадками Cut-Out, одним випадком перелому 

середньої третини стегна нижче встановленого цвяха короткої версії й три 
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випадки запалення м’яких тканин та відповідного дебридменту. У групі БГА 

у двох пацієнтів в ранньому післяопераційному періоді констатовано вивих 

протезу (було виконано закрите вправлення та фіксація жорстким ортезом на 

протязі 6 тижнів). 

Таблиця 10.3 

Післяопераційні характеристики ускладнень оперованих за різними 

методиками ОПСВ із вертлюговими ППВСК (абс.ч., бали, %, σ) 

№ 

з/п 
Показники 

Групи обстежених Статистична 

значущість 

різниці 

БІОС 

(n = 68) 

БГА 

(n = 75) 

1 Поверхневе інфікування рани, абс.ч. (%) 5 (7,35) 4 (5,33) р = 0,6205 

2 
Глибоке периімплантне інфікування, 

абс.ч. (%)* 
– 2 (2,67) р = 0,1763 

3 Виразки, абс.ч. ( %) 3 (4,41) 5 (6,67) р = 0,5584 

4 Пневмонія, абс.ч. (%) 1 (1,47) – р = 0,2937 

5 Тромбоемболічні ускладнення, абс.ч. (%) 4 (5,88) 6 (8,00) р = 0,6208 

6 Неврологічне ускладнення, абс.ч. (%) 1 (1,47) 2 (2,67) р = 0,6184 

7 Інфекції сечовивідних шляхів, абс.ч. (%) 5 (7,35) 3 (4,00) р = 0,3856 

8 
Раньова гематома, що вимагає 

дренування, абс.ч. (%) 
– 2 (2,67) р = 0,1763 

9 Повторне оперативне втручання, абс.ч. (%) 8 (11,76) 2 (2,67) р = 0,0339 

10 Летальність за 12 міс, абс.ч. (%) 6 (8,82) 11 (14,67) р = 0,2821 

Примітки: статистична значущість різниці між групами БІОС та БГА. 

 

Значні розбіжності мали значення однорічної летальності у результаті 

хірургічного втручання серед ОПСВ при лікуванні вертлюгових ППВСК. Так, 

серед хворих, лікованих методикою БГА вона майже в два рази переважала 

відповідні показники у пацієнтів при використанні методики БІОС із ПССЦ 

(8,82 % – БІОС та 14,67 % – БГА). 

При цьому, нами також визначено переваги методики БІОС із ПССЦ 
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порівняно з БГА за показниками динаміки HHS і VAS (табл. 10.4). 

Таблиця 10.4 

Динаміка показників HHS і VAS серед хворих ОПСВ із вертлюговими 

ППВСК, оперованих за різними методиками (абс.ч., %, бали, M ± mp) 

№ 

з/п 

Термін 

(тижні) 

Групи обстежених та показники 

БІОС (n = 68) БГА (n = 75) 

HHS 

VAS, бали, 

M ± mp 

HHS 

VAS, бали, 

M ± mp 

повне на-

вантаження 

абс.ч., % 

бали, 

M ± mp 

повне на- 

вантаження 

абс.ч., % 

бали, 

M ± mp 

1 4 28 (41,18)  71,14 ± 1,13 73,12 ± 0,89 
33 (44,00) 

р = 0,7344 

72,27 ± 1,43 

р < 0,001 

70,27 ± 1,17 

р < 0,001 

2 8 42 (61,76)  72,48 ± 1,24 65,34 ± 1,27 
48 (64,00) 

р = 0,7825  

72,62 ± 1,21 

р = 0,4958 

63,51 ± 0,37 

р < 0,001 

3 12 46 (67,65)  76,33 ± 0,98 57,62 ± 2,07 
49 (65,33)  

р = 0,7700 

73,59 ± 0,98 

р < 0,001 

61,62 ± 1,17 

р < 0,001 

4 24 54 (79,41)  77,19 ± 1,27 55,19 ± 1,27 
57 (76,00)  

р = 0,6263 

73,83 ± 1,65 

р < 0,001 

57,17 ± 2,21 

р < 0,001 

5 36 57 (83,82)  78,25 ± 1,32 46,46 ± 1,97 
60 (80,00)  

р = 0,5556 

76,15 ± 1,27 

р < 0,001 

49,27 ± 2,18 

р < 0,001 

6 52 62 (91,18)  79,73 ± 1,22 41,13 ± 1,15 
66 (88,00)  

р = 0,5368 

77,83 ± 1,27 

р < 0,001 

44,26 ± 2,62 

р < 0,001 

Примітки: статистична значущість різниці між групами БІОС та БГА. 

 

Як вказує табл. 10.4, рання активізація травмованої кінцівки 

виконувалась у першу ж добу після проведення необхідних операційних 

заходів в обох групах (методика БІОС та БГА) з деякою вірогідною перевагою 

в початковому післяопераційному періоді серед групи пацієнтів, лікованих 

методом БГА (повного навантаження оперованої кінцівки в період чотири 

тижні після оперативного лікування досягли 44,00 % пацієнтів при 
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застосуванні БГА та 41,18 % – при лікуванні БІОС ПССЦ). При цьому, 

вірогідно середній бальний рівень HHS та VAS дещо переважав серед хворих, 

пролікованих із застосуванням БГА: 71,14 ± 1,13 і 73,12 ± 0,89 відповідно при 

використанні БІОС та 72,27 ± 1,43 й 70,27 ± 1,17 – застосування БГА. 

Але, слід відзначити, що починаючи вже з більш тривалого 

післяопераційного періоду (8 тижнів) група обстежених при використанні 

БІОС за всіма параметрами проявляла більш кращі післяопераційні 

характеристики хірургічного втручання порівняно з лікуванням БГА, 

поступово покращуючи якісні показники HHS та вірогідно VAS зі 

збільшенням терміну спостереження і вірогідно досягши значних переваг вже 

в період 52 тижнів (один рік) спостереження. Так, в терміні 8 тижнів після 

операції не виявлено значної різниці в показних HHS та вірогідно VAS: 

повного навантаження оперованої кінцівки досягли 61,76 % пацієнтів при 

БІОС та 64,00 % – при БГА із середнім балом HHS 72,48 ± 1,24 (БІОС) і 

72,62 ± 1,21 (БГА) та вірогідно VAS – 65,34 ± 1,27 (БІОС) й 63,51 ± 0,37 

(БГА). 

При цьому, в тримісячний термін післяопераційного спостереження (12 

тижнів) перевага методики БІОС ПССЦ порівняно з БГА мала вірогідно 

більш наочно виражені характеристики за показниками HHS та VAS. Було 

встановлено, що у групі хворих, лікованих із застосуванням БІОС, 67,65 % 

пацієнтів досягли можливості повного навантаження травмованої кінцівки; 

тоді, як у групі БГА – 65,33 %; також, середні показники HHS встановлені на 

рівні 76,33 ± 0,98 (БІОС), порівняно із методом БГА (73,59 ± 0,98), а прояви 

болю за VAS відзначені на рівнях 57,62 ± 2,07 і 61,62 ± 1,17 (відповідно БІОС 

та БГА). 

Слід вказати, що на п’ятдесят другий місяць після проведення операції 

група внутрішньої фіксації вірогідно виявляла кращі показники відновлення 

за Харрісом і, відповідно, менші прояви болю за VAS, порівняно із групою 

БГА: застосування БІОС – 91,18 % хворих мали можливість повного 

навантаження травмованої кінцівки із середнім балом HHS на рівні 79,73 ± 1,22 
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та проявами болю за VAS на рівні 41,13 ± 1,15; а при використанні методики 

БГА – 88,00 % обстежених відзначали можливість повного навантаження 

травмованої кінцівки із середнім балом HHS та VAS відповідно 77,83 ± 1,27 і 

44,26 ± 2,62. 

Вищевказані тенденції нами було підтверджено й за допомогою 

проведення лінійного регресійного аналізу. Так, за визначеними асоціаціями 

середнього часу оперативного втручання та інтраопераційної крововтрати 

серед хворих із вертлюговими ППВСК у післяопераційному періоді залежно 

від методу лікування (БІОС та БГА) визначені їх більші характеристики при 

застосуванні методики БІОС – табл. 10.5 та 10.6. Було констатовано, що при 

використанні методики БІОС середній час оперативного втручання вірогідно 

подовжується на 16,998 хв. (Beta = 16,998; 95,00 % ДІ [9,998–23,997]; 

р = 0,000), а інтраопераційна крововтрата вірогідно є більшою на 89,806 мл. 

(Beta = 89,806; 95,00 % ДІ [46,698–132,914]; р = 0,000) – табл. 10.5. 

Таблиця 10.5 

Асоціація середнього часу оперативного втручання та інтраопераційної 

крововтрати серед ОПСВ із вертлюговими ППВСК у післяопераційному 

періоді в залежності від методу лікування у порівнянні із групою БГА 

№ 

з/п 
Показники 

Нестандартизовані 

коефіцієнти 

Стандартизовані 

коефіцієнти t р 
95,00 % ДІ 

Beta m Beta нижній верхній 

середній час оперативного втручання, хв. 

1 Константа 26,812 2,442 – 10,981 0,000 21,985 31,639 

2 БІОС (n = 68) 16,998 3,541 0,375 4,801 0,000 9,998 23,997 

інтраопераційна крововтрата, мл. 

3 Константа 206,815 15,037 – 13,754 0,000 177,089 236,542 

4 БІОС (n = 68) 89,806 21,806 0,328 4,118 0,000 46,698 132,914 

Примітки: Beta – бета-коефіцієнт, m – стандартна помилка, t – t-

статистика, р – статистична значущість різниці. 
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Таблиця 10.6 

Асоціація середнього часу оперативного втручання та інтраопераційної 

крововтрати серед ОПСВ із вертлюговими ППВСК у післяопераційному 

періоді в залежності від методу лікування із корекцією на функціональний 

стан ASA, вік та стать у порівнянні із групою БГА 

№ 

з/п 
Показники 

Нестандартизовані 

коефіцієнти 

Стандартизовані 

коефіцієнти t р 
95,00 % ДІ 

Beta m Beta нижній верхній 

середній час оперативного втручання, хв. 

1 Константа 33,198 16,253 – 2,043 0,043 1,061 65,335 

2 БІОС (n = 68) 16,871 3,778 0,372 4,466 0,000 9,401 24,342 

3 ASA -1,021 1,410 -0,057 -0,724 0,470 -3,810 1,768 

4 Чоловіки -5,053 3,697 -0,110 -1,367 0,174 -12,363 2,256 

5 Вік -0,019 0,197 -0,008 -0,097 0,923 -0,408 0,370 

інтраопераційна крововтрата, мл. 

6 Константа 203,959 100,855 – 2,022 0,045 4,537 403,380 

7 БІОС (n = 68) 88,914 23,445 0,324 3,793 0,000 42,557 135,271 

8 ASA 14,065 22,938 0,051 0,613 0,541 -31,291 59,421 

9 Чоловіки 2,714 8,752 0,025 0,310 0,757 -14,592 20,019 

10 Вік -0,140 1,221 -0,010 -0,114 0,909 -2,555 2,275 

Примітки: Beta – бета-коефіцієнт, m – стандартна помилка, t – t-

статистика, р – статистична значущість різниці. 

 

При корекції на функціональний стан ASA, вік та стать хворих 

лінійною регресією було визначено вірогідне збільшення середнього часу 

оперативного втручання при застосуванні методики БІОС на 16,871 хв. 

(Beta = 16,871; 95,00 % ДІ [9,401–24,342]; р = 0,000), а при включенні 

додаткових факторів (ASA, вік та стать) – навпаки, деяке зменшення: при 

збільшенні функціонального класу ASA на 1 клас – зниження часу 

оперативного втручання на 1,021 хв. (Beta = -1,021; 95,00 % ДІ [3,810–1,768]; 
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р = 0,470), у чоловіків – на 5,053 хв. (Beta = -5,053; 95,00 % ДІ [12,363–2,256]; 

р = 0,174) та при збільшенні віку на 1 рік – зменшення на 0,019 хв. 

(Beta = -0,019; 95,00 % ДІ [-0,408–0,370]; р = 0,923). При цьому, застосування 

БІОС викликає вірогідне збільшення інраопераційної крововтрати на 88,914 

мл. (Beta = 88,914; 95,00 % ДІ [42,557–135,271]; р = 0,000), особливо при 

погіршанні функціонального стану (ще на 14,065 мл. на кожен 

функціональний клас: Beta = 14,065; 95,00 % ДІ [-31,291–59,421]; р = 0,541) 

та у осіб чоловічої статі (ще на 2,714 мл.: Beta = 2,714; 95,00 % ДІ [-14,592–

20,019]; р = 0,757) і з кожним роком – невірогідне зменшення крововтрати на 

0,140 мл. (Beta = -0,140; 95,00 % ДІ [-2,555–2,275]; р = 0,909) – табл. 10.6. 

При визначенні асоціацій динаміки показників HHS та VAS у хворих 

після оперативного втручання лінійна регресія практично підтверджувала 

визначені раніш результати, які спостерігалися в динаміці у пацієнтів, 

оперованих за різними методиками (БІОС та БГА) – табл. 10.8. Було 

констатовано, що застосування БІОС в близькому післяопераційному періоді 

(4-ий та 8-ий тижні) невірогідно викликає зниження рухливості оперованої 

кінцівки відповідно на 3,530 (Beta = -3,530; 95,00 % ДІ [-10,631–3,571]; 

р = 0,327) і 2,400 (Beta = -2,400; 95,00 % ДІ [-9,287–4,488]; р = 0,492) бали. В 

подальшому, при використанні БІОС спостерігається невірогідне 

превалювання рухової активності на 0,304 (12 тижнів: Beta = 0,304; 95,00 % 

ДІ [-6,271–6,880]; р = 0,927); 0,693 (24 тижні: Beta = 0,693; 95,00 % 

ДІ [-5,789–7,175]; р = 0,833); 0,810 (36 тижнів: Beta = 0,810; 95,00 % 

ДІ [-7,209–5,589]; р = 0,803) балів і невірогідне превалювання при БГА на 

0,923 (52 тижні: Beta = -0,923; 95,00 % ДІ [-7,344–5,498]; р = 0,777) балів – 

табл. 10.8. Динаміка больового синдрому у хворих після оперативного 

втручання також практично підтвердила отримані раніш результати. Було 

визначено, що в динаміці при застосуванні БІОС спостерігається нижчі 

прояви больового синдрому порівняно з методикою БГА з поступовим 

збільшенням різниці в бік його зниження при БІОС: 4 тижні – на 4,866 балів 

(Beta = -4,866; 95,00 % ДІ [-11,167–1,436]; р = 0,129); 8 тижнів – на 6,901 бал 
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(Beta = -6,901; 95,00 % ДІ [-14,406–0,604]; р = 0,071); 12 тижнів – на 11,298 

балів (Beta = -11,298; 95,00 % ДІ [-18,785–-3,812]; р = 0,003); 24 тижні – на 

10,128 балів (Beta = -10,128; 95,00 % ДІ [-17,425–-2,831]; р = 0,007); 36 

тижнів – на 10,072 балів (Beta = -10,072; 95,00 % ДІ [-17,009–-3,136]; 

р = 0,005) і 52 тижні – на 9,726 балів (Beta = -9,726; 95,00 % 

ДІ [-16,646–-2,807]; р = 0,006) – табл. 10.7. 

Таблиця 10.7 

Асоціація показників HHS і VAS серед ОПСВ із вертлюговими ППВСК 

у післяопераційному періоді в залежності від методу лікування у порівнянні 

із групою БГА 

№ 

з/п 
Показники 

Нестандартизовані 

коефіцієнти 

Стандартизовані 

коефіцієнти t р 
95,00 % ДІ 

Beta m Beta нижній верхній 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

HHS 4 тижні, бали 

1 Константа 73,376 2,477 – 29,622 0,000 68,479 78,273 

2 БІОС (n = 68) -3,530 3,592 -0,082 -0,983 0,327 -10,631 3,571 

HHS 8 тижнів, бали 

3 Константа 73,680 2,402 – 30,669 0,000 68,931 78,430 

4 БІОС (n = 68) -2,400 3,484 -0,058 -0,689 0,492 -9,287 4,488 

HHS 12 тижнів, бали 

5 Константа 74,748 2,294 – 32,588 0,000 70,214 79,283 

6 БІОС (n = 68) 0,304 3,326 0,008 0,092 0,927 -6,271 6,880 

HHS 24 тижні, бали 

7 Константа 75,074 2,261 – 33,204 0,000 70,604 79,544 

8 БІОС (n = 68) 0,693 3,279 0,018 0,211 0,833 -5,789 7,175 

HHS 36 тижні, бали 

9 Константа 77,566 2,232 – 34,751 0,000 73,154 81,979 

10 БІОС (n = 68) 0,810 3,237 -0,021 -0,250 0,803 -7,209 5,589 
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Продовження табл. 10.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

HHS 52 тижні, бали 

11 Константа 79,199 2,240 – 35,362 < 0,001 74,772 83,627 

12 БІОС (n = 68) -0,923 3,248 -0,024 -0,284 0,777 -7,344 5,498 

VAS 4 тижні, бали 

13 Константа 73,939 2,198 – 33,637 0,000 69,593 78,284 

14 БІОС (n = 68) -4,866 3,188 -0,127 -1,526 0,129 -11,167 1,436 

VAS 8 тижнів, бали 

15 Константа 67,664 2,618 – 25,846 0,000 62,488 72,839 

16 БІОС (n = 68) -6,901 3,796 -0,151 -1,818 0,071 -14,406 0,604 

VAS 12 тижнів, бали 

17 Константа 65,093 2,611 – 24,927 0,000 59,931 70,256 

18 БІОС (n = 68) -11,298 3,787 -0,244 -2,984 0,003 -18,785 -3,812 

VAS 24 тижні, бали 

19 Константа 61,042 2,545 – 23,982 0,000 56,010 66,074 

20 БІОС (n = 68) -10,128 3,691 -0,225 -2,744 0,007 -17,425 -2,831 

VAS 36 тижні, бали 

21 Константа 52,720 2,420 – 21,790 0,000 47,937 57,504 

22 БІОС (n = 68) -10,072 3,509 -0,235 -2,871 0,005 -17,009 -3,136 

VAS 52 тижні, бали 

23 Константа 47,396 2,414 – 19,637 0,000 42,624 52,167 

24 БІОС (n = 68) -9,726 3,500 -0,228 -2,779 0,006 -16,646 -2,807 

Примітки: Beta – бета-коефіцієнт, m – стандартна помилка, t – t-

статистика, р – статистична значущість різниці. 

 

Визначення асоціацій динаміки показників HHS та VAS після лікування 

хворих, оперованих за методиками БІОС і БГА за допомогою лінійної регресії 

із корекцією на функціональний стан ASA, вік та стать хворих (табл. 10.8) 

підтвердила отримані попередні асоціації (табл. 10.7). 
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Таблиця 10.8 

Асоціація показників HHS і VAS серед ОПСВ із вертлюговими ППВСК 

у післяопераційному періоді в залежності від методу лікування із корекцією 

на функціональний стан ASA, вік та стать у порівнянні із групою БГА 

№ 

з/п 
Показники 

Нестандартизовані 

коефіцієнти 

Стандартизовані 

коефіцієнти t р 
95,00 % ДІ 

Beta m Beta нижній верхній 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

HHS 4 тижні, бали 

1 Константа 85,666 15,722 – 5,449 0,000 54,579 116,754 

2 БІОС (n = 68) -3,104 3,655 -0,073 -0,849 0,397 -10,331 4,122 

3 ASA -3,727 1,364 -0,222 -2,732 0,007 -6,425 -1,029 

4 Чоловіки -9,167 3,576 -0,211 -2,564 0,011 -16,238 -2,097 

5 Вік 0,024 0,190 0,011 0,125 0,901 -0,353 0,400 

HHS 8 тижнів, бали 

6 Константа -0,379 2,166 – -0,175 0,861 -4,663 3,904 

7 БІОС (n = 68) 1,089 0,458 0,026 2,377 0,019 0,183 1,994 

8 ASA 0,466 0,175 0,029 2,664 0,009 0,120 0,813 

9 Чоловіки 0,483 0,457 0,011 1,056 0,293 -0,422 1,388 

10 Вік 0,017 0,024 0,008 0,726 0,469 -0,030 0,064 

HHS 12 тижнів, бали 

11 Константа 10,385 2,733 – 3,800 0,000 4,981 15,789 

12 БІОС (n = 68) 2,546 0,590 0,064 4,318 0,000 1,380 3,711 

13 ASA 0,197 0,226 0,013 0,871 0,385 -0,251 0,645 

14 Чоловіки 0,465 0,579 0,012 0,802 0,424 -0,681 1,610 

15 Вік -0,072 0,030 -0,036 -2,385 0,018 -0,131 -0,012 

HHS 24 тижні, бали 

16 Константа 5,871 2,051 – 2,862 0,005 1,815 9,928 

17 БІОС (n = 68) 2,253 0,449 0,058 5,021 0,000 1,365 3,140 
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Продовження табл. 10.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18 ASA 0,341 0,162 0,022 2,102 0,037 0,020 0,661 

19 Чоловіки -0,036 0,414 -0,001 -0,086 0,932 -0,855 0,784 

20 Вік -0,026 0,022 -0,013 -1,170 0,244 -0,069 0,018 

HHS 36 тижні, бали 

21 Константа 5,306 2,383 – 2,227 0,028 0,593 10,019 

22 БІОС (n = 68) 0,241 0,551 0,006 0,437 0,663 -0,849 1,331 

23 ASA -0,013 0,186 -0,001 -0,072 0,943 -0,381 0,354 

24 Чоловіки 0,270 0,467 0,007 0,576 0,565 -0,655 1,194 

25 Вік 0,021 0,025 0,011 0,846 0,399 -0,028 0,070 

HHS 52 тижні, бали 

26 Константа 4,822 2,118 – 2,277 0,024 0,634 9,011 

27 БІОС (n = 68) -1,615 0,481 -0,042 -3,354 0,001 -2,567 -0,662 

28 ASA 0,191 0,162 0,013 1,179 0,240 -0,130 0,512 

29 Чоловіки 0,075 0,409 0,002 0,182 0,856 -0,734 0,883 

30 Вік -0,014 0,022 -0,007 -0,646 0,519 -0,057 0,029 

VAS 4 тижні, бали 

31 Константа 39,653 16,007 – 2,477 0,014 8,003 71,303 

32 БІОС (n = 68) -9,352 3,721 -0,219 -2,513 0,013 -16,709 -1,995 

33 ASA 0,648 1,389 0,039 0,467 0,641 -2,098 3,395 

34 Чоловіки 6,596 3,640 0,152 1,812 0,072 -0,603 13,794 

35 Вік 0,042 0,194 0,019 0,216 0,829 -0,341 0,425 

VAS 8 тижнів, бали 

36 Константа -19,885 9,005 – -2,208 0,029 -37,693 -2,078 

37 БІОС (n = 68) -4,940 1,976 -0,116 -2,500 0,014 -8,847 -1,033 

38 ASA -1,107 0,738 -0,066 -1,500 0,136 -2,567 0,353 

39 Чоловіки 3,884 1,925 0,090 2,018 0,046 0,078 7,691 

40 Вік -0,004 0,102 -0,002 -0,041 0,967 -0,206 0,198 
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Продовження табл. 10.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

VAS 12 тижнів, бали 

41 Константа 0,988 8,405 – 0,118 0,907 -15,633 17,610 

42 БІОС (n = 68) -3,780 1,724 -0,089 -2,193 0,030 -7,189 -0,372 

43 ASA -0,215 0,654 -0,013 -0,329 0,743 -1,509 1,079 

44 Чоловіки 2,793 1,679 0,064 1,663 0,099 -0,527 6,113 

45 Вік -0,018 0,089 -0,008 -0,201 0,841 -0,193 0,158 

VAS 24 тижні, бали 

46 Константа 9,806 7,175 – 1,367 0,174 -4,384 23,996 

47 БІОС (n = 68) 1,355 1,604 0,032 0,845 0,400 -1,817 4,528 

48 ASA -0,471 0,552 -0,028 -0,853 0,395 -1,563 0,621 

49 Чоловіки 2,646 1,414 0,061 1,871 0,063 -0,151 5,443 

50 Вік -0,054 0,075 -0,025 -0,723 0,471 -0,202 0,094 

VAS 36 тижні, бали 

51 Константа 4,073 6,261 – 0,651 0,516 -8,310 16,455 

52 БІОС (n = 68) 0,115 1,399 0,003 0,082 0,934 -2,651 2,882 

53 ASA 0,242 0,489 0,014 0,496 0,621 -0,724 1,209 

54 Чоловіки 2,544 1,223 0,059 2,081 0,039 0,126 4,963 

55 Вік -0,004 0,065 -0,002 -0,059 0,953 -0,133 0,125 

VAS 52 тижні, бали 

56 Константа 4,422 4,029 – 1,098 0,274 -3,547 12,391 

57 БІОС (n = 68) 0,221 0,900 0,005 0,246 0,806 -1,559 2,002 

58 ASA -0,064 0,315 -0,004 -0,204 0,839 -0,688 0,559 

59 Чоловіки 0,841 0,797 0,019 1,055 0,293 -0,735 2,416 

60 Вік -0,017 0,042 -0,008 -0,406 0,685 -0,100 0,066 

Примітки: Beta – бета-коефіцієнт, m – стандартна помилка, t – t-

статистика, р – статистична значущість різниці. 

 

Так, на 4-му тижні після операції були констатовані менші (на 3,104 
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бали) невірогідні можливості рухової активності при використанні БІОС  

(Beta = -3,104; 95,00 % ДІ [-10,331–4,122]; р = 0,397); особливо вірогідно зі 

збільшенням функціонального стану ASA на одну класифікаційну одиницю 

(ще на 3,727 бали: Beta = -3,727; 95,00 % ДІ [-6,425–-1,029]; р = 0,007) та у 

осіб чоловічої статі (ще на 9,167 балів: Beta = -9,167; 95,00 % 

ДІ [-16,235–-2,097]; р = 0,011) і зі збільшенням віку на 1 рік, навпаки, 

невірогідне збільшення рухової активності при БІОС (на 0,024 бали: 

Beta = 0,024; 95,00 % ДІ [-0,353–0,400]; р = 0,901). На 8-му тижні асоціації 

усіх факторів визначили можливості збільшення рухової активності хворих: 

вірогідно при використанні БІОС – на 1,089 балів (Beta = 1,089; 95,00 % ДІ 

[0,183–1,994]; р = 0,019), вірогідно зі збільшенням функціонального класу 

ASA на один клас (ще на 0,466 балів: Beta = 0,466; 95,00 % ДІ [0,120–0,813]; 

р = 0,009), серед чоловіків (ще на 0,483 бали: Beta = 0,483; 95,00 % 

ДІ [-0,422–1,388]; р = 0,293) і зі збільшенням віку на кожен рік (ще на 0,017 

балів: Beta = 0,017; 95,00 % ДІ [-0,030–0,064]; р = 0,469). 12 тиждень 

спостереження також визначив вірогідно більші можливості рухової 

активності при застосуванні методики БІОС (на 2,546 балів: Beta = 2,546; 

95,00 % ДІ [1,380–3,711]; р = 0,000); а при погіршанні функціонального стану 

ASA на один клас – ще на 0,197 балів: Beta = 0,197; 95,00 % ДІ [-0,251–0,645]; 

р = 0,385. При цьому, чоловіча стать обстежених визначала невірогідну 

можливість більшої рухової активності при БІОС на 0,465 балів (Beta = 0,465; 

95,00 % ДІ [-0,681–1,610]; р = 0,424); а зі збільшенням віку на один рік, 

навпаки, вірогідне зменшення цих можливостей на 0,072 бали (Beta = -0,072; 

95,00 % ДІ [-0,131–-0,012]; р = 0,018). 

Асоціації показників 24 тижня після операції визначили збільшення 

можливостей рухової активності оперованої кінцівки вірогідно при 

застосуванні БІОС на 2,253 бали (Beta = 2,253; 95,00 % ДІ [1,365–3,140]; 

р = 0,000), як і при погіршанні функціонального класу ASA (на 0,341 бал: 

Beta = 0,341; 95,00 % ДІ [0,020–0,661]; р = 0,037). При цьому, чоловіча стать і 

збільшення вікових характеристик хворих на один рік невірогідно визначали 
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можливості зменшення рухової активності (відповідно на 0,036 

(Beta = -0,036; 95,00 % ДІ [-0,855–0,784]; р = 0,932) і 0,026 (Beta = -0,026; 

95,00 % ДІ [-0,069–0,018]; р = 0,244) балів) – табл. 10.8. 

На 36-му тижні після оперативного втручання визначено невірогідне 

збільшення рухової активності при використанні БІОС (на 0,241 бал: 

Beta = 0,241; 95,00 % ДІ [-0,849–1,331]; р = 0,663), зменшення зі збільшенням 

функціонального класу ASA (на 0,013 балів: Beta = -0,013; 95,00 % 

ДІ [-0,381–0,354]; р = 0,943) і збільшення рухової активності у чоловіків (на 

0,270 балів: Beta = 0,270; 95,00 % ДІ [-0,655–1,194]; р = 0,565) і зі 

збільшенням віку на кожен рік (на 0,021 бал: Beta = 0,021; 95,00 % ДІ [-0,028–

0,070]; р = 0,399) – табл. 10.9. Інші тенденції були визначені на 52-му тижні 

спостереження: вірогідні можливості зменшення рухової активності після 

операції при використанні БІОС (на 1,615 балів: Beta = -1,615; 95,00 % 

ДІ [-2,567–-0,662]; р = 0,001); збільшення при збільшенні функціонального 

класу ASA (на 0,191 бал: Beta = 0,191; 95,00 % ДІ [-0,130–0,512]; р = 0,240) і у 

чоловіків (на 0,075 балів: Beta = 0,075; 95,00 % ДІ [-0,734–0,883]; р = 0,856) та 

невірогідні зниження рухової активності при збільшенні віку на кожен рік (на 

0,014 балів: Beta = -0,014; 95,00 % ДІ [-0,057–0,029]; р = 0,519) – табл. 10.8. 

Що стосується больових відчуттів, то було встановлено спочатку 

вірогідні менші прояви болю після оперативного втручання при застосуванні 

БІОС на 4-му (на 9,352 балів: Beta = -9,352; 95,00 % ДІ [-16,709–-1,995]; 

р = 0,013), 8-му (на 4,940 балів: Beta = -4,940; 95,00 % ДІ [-8,847–-1,033]; 

р = 0,014) та 12-му (на 3,780 балів: Beta = -3,780; 95,00 % ДІ [-7,189–-0,372]; 

р = 0,030) тижні з поступовим невірогідним превалюванням болю при 

використанні БІОС на 24-му (на 1,355 балів: Beta = 1,355; 95,00 % ДІ [-1,817–

4,528]; р = 0,400), 36-му (на 0,115 балів: Beta = 0,015; 95,00 % ДІ [-2,651–

2,882]; р = 0,934) і 52-му (на 0,221 бал: Beta = 0,221; 95,00 % ДІ [-1,559–

2,002]; р = 0,806) тижнях – табл. 10.8. 

При цьому, невірогідно зі збільшення класу ASA на одну 

класифікаційну одиницю при застосуванні БІОС на 4-му тижні 
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збільшувалися больові прояви на 0,648 балів (Beta = 0,648; 95,00 % 

ДІ [-2,098–3,395]; р = 0,641); зменшувалися (на 1,107 балів: Beta = -1,107; 

95,00 % ДІ [-2,567–0,353]; р = 0,136) на 8-му, 12-му (на 0,215 балів: 

Beta = -0,215; 95,00 % ДІ [-1,509–1,079]; р = 0,743) та 24-му (на 0,471 бал: 

Beta = -0,471; 95,00 % ДІ [-1,563–0,621]; р = 0,395) тижнях; невірогідно 

збільшувалися на 36-му тижні (на 0,242 бали: Beta = 0,242; 95,00 % 

ДІ [-0,724–1,209]; р = 0,621) і знову зменшувалися (на 0,064 балів: 

Beta = -0,064; 95,00 % ДІ [-0,688–0,559]; р = 0,839) на 52-му тижні – табл. 10.8. 

Окрім цього, у чоловіків невірогідно на 4-му тижні больові прояви 

проявляються більше на 6,596 балів (Beta = 6,596; 95,00 % ДІ [-0,603–13,794]; 

р = 0,072); вірогідно на 3,884 бали (Beta = 3,884; 95,00 % ДІ [0,078–7,691]; 

р = 0,046) на 8-му тижні; невірогідно на 2,793 бали (Beta = 2,793; 95,00 % 

ДІ [-0,527–6,113]; р = 0,099) на 12-му тижні; вірогідно на 2,646 балів 

(Beta = 2,646; 95,00 % ДІ [-0,151–5,443]; р = 0,063) на 24-му тижні і на 2,544 

бали (Beta = 2,544; 95,00 % ДІ [0,126–4,963]; р = 0,039) на 36-му тижні та 

невірогідно на 0,841 бал (Beta = 0,841; 95,00 % ДІ [-0,735–2,416]; р = 0,293) на 

52-му тижні – табл. 10.8. 

Що стосується вікових характеристик, то при використанні БІОС 

невірогідно з кожним збільшенням віку хворих на один рік відразу після 

оперативного лікування (4 тиждень) відзначалася можливість збільшення 

больових проявів (на 0,042 бали: Beta = 0,042; 95,00 % ДІ [-0,341–0,425]; 

р = 0,829). В подальшому ми констатували невірогідні можливості деякого 

зниження больових проявів при застосуванні БІОС з кожним збільшенням 

вікових характеристик хворих: на 0,004 бали (Beta = -0,004; 95,00 % 

ДІ [-0,206–0,198]; р = 0,967) – 8 тижнів; на 0,018 балів (Beta = -0,018; 95,00 % 

ДІ [-0,193–0,158]; р = 0,841) – 12 тижнів; на 0,054 бали (Beta = -0,054; 95,00 % 

ДІ [-0,202–0,094]; р = 0,471) – 24 тижні; на 0,004 бали (Beta = -0,004; 95,00 % 

ДІ [-0,133–0,125]; р = 0,953) – 36 тижнів і на 0,017 балів (Beta = -0,017; 

95,00 % ДІ [-0,100–0,066]; р = 0,685) – 52 тижні – табл. 10.8. 
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10.2 Резюме 

 

Таким чином, при дослідженні особливостей хірургічного лікування 

вертлюгових ППВСК у ОПСВ за методиками БІОС та БГА встановлено і 

математично доведено: 

1. Кращі післяопераційні характеристики при використанні методики 

біполярної геміартропластики порівняно з блокувальним інтрамедулярним 

остеосинтезом серед осіб похилого та старечого віку з вертлюговими 

переломами проксимального відділу стегнової кістки за післяопераційними 

характеристиками. З’ясовано, що застосування біполярної геміартропластики 

істотно скорочує операційний час (біполярна геміартропластика – 22,40 хв.; 

блокувальний інтрамедулярний остеосинтез – 48,70 хв.) і, вірогідно, 

інтраопераційну крововтрату (121,20 мл. – біполярна геміартропластика та 

290,50 мл. – блокувальний інтрамедулярний остеосинтез) із необхідністю 

застосування гемотрансфузійних заходів (біполярна геміартропластика – 

2,67 %; а блокувальний інтрамедулярний остеосинтез – 23,53 % хворих). 

2. За характеристиками виникнення та розвитку післяопераційних 

ускладнень доведено перевагу застосування блокувального інтрамедулярного 

остеосинтезу проксимальною стегновою системою цвяхів над біполярною 

геміартропластикою. Встановлена можливість розвитку глибокого 

периімплантного інфікування та раньової гематоми із необхідністю її 

дренування при біполярній геміартропластиці (2,67 %) й високий ризик 

однорічної летальності (14,67 %) при біполярній геміартропластиці 

порівняно із блокувальним інтрамедулярним остеосинтезом (8,82 %). 

3. З’ясовані переваги блокувального інтрамедулярного остеосинтезу 

над біполярною геміартропластикою за динамікою показників HHS і VAS. 

Доведено, що через рік після проведення операції мали можливість повного 

навантаження оперованої кінцівки 91,18 % пацієнтів (блокувальний 

інтрамедулярний остеосинтез) і 88,00 % (біполярна геміартропластика) із 

показниками HHS на рівні 79,73 ± 1,22 (блокувальний інтрамедулярний 
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остеосинтез) й 77,83 ± 1,27 (біполярна геміартропластика) та проявами болю 

за VAS – 41,13 ± 1,15 і 44,26 ± 2,62 (блокувальний інтрамедулярний 

остеосинтез та біполярна геміартропластика). 
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РОЗДІЛ 11 

МЕТОДИКА ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ ТАКТИКИ 

ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ТА 

СТАРЕЧОГО ВІКУ ІЗ ПОРУШЕНИМ СОМАТИЧНИМ ТА 

КОГНІТИВНИМ СТАТУСОМ 

 

11.1 Алгоритм вибору лікувальної тактики хворих похилого і 

старчого віку із вертлюговими переломами стегнової кістки 

 

З огляду на визначені вище особливості (див. розділ 3–10) лікування 

пацієнтів похилого та старечого віку із ППВСК нами було розроблено, 

науково обґрунтовано та клінічна апробовано методику вибору оптимальної 

лікувальної тактики літніх пацієнтів із порушеним соматичним та 

когнітивним статусом та ППВСК. Нами було визначено, що при лікуванні 

ОПСВ із вертлюговими ППВСК при наявності значної декомпенсації 

організму через наявність супутніх захворювань та порушень ментального 

статусу кращим вибором є використання БГА, а при кращому 

функціональному стані та адаптованому ментальному статусі кращим є 

застосування БІОС. 

Так, було визначено, що при надходженні до клініки ОПСВ із 

вертлюговими ППВСК в першу чергу ми визначали функціональний стан 

хворого та наявні порушення когнітивної та психологічної сфери. З огляду на 

те, що ОПСВ в більшості випадків характеризуються наявністю значних 

супутніх захворювань (в першу чергу серцево-судинної системи та 

психоневрологічного характеру – див. розділ 2), вони є значно функціонально 

декомпенсованими. Перед проведенням лоперативного втручання нами 

проводилася можлива компенсація функціонального стану організму, після 

якої пацієнтам проводилося оперативне втручання шляхом виконання БІОС 

чи БГА. Для напрацювання та клінічної апробації методики вибору 

оптимальної лікувальної тактики літніх пацієнтів із порушеним соматичним 
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та ментальним статусом і ППВСК нами було сформовано чотири групи 

пацієнтів в залежності від методики оперативного втручання (БІОС та БГА) і 

їх доопераційних функціональних характеристик. Групи нами було 

сформовано з урахуванням їх паритетності за усіма характеристиками (вік, 

стать, функціональний стан тощо) – табл. 11.1. 

Таблиця 11.1 

Характеристики лікованих хворих ОПСВ із вертлюговими ППВСК, 

оперованих за різними методиками (абс.ч., M ± mp, бали, %) 

№ 

з/п 
Показники 

Групи обстежених Статисти-

чна зна-

чущість 

різниці 

БІОС 

(n = 54) 

БГА 

(n = 56) 

1 2 3 4 5 

доопераційні характеристики 

 

Усього хворих: 

-компенсовані 

-не компенсовані 

 

27 (50,00) 

27 (50,00) 

 

28 (50,00) 

28 (50,00) 

 

р = 1,000 

р = 1,000 

1 

Середній вік хворих у роках: 

-компенсовані 

-не компенсовані 

 

74,30 ± 3,73 

79,12 ± 4,57 

 

74,58 ± 4,12 

78,97 ± 3,97 

 

р = 0,95 

р = 0,98 

2 

Кількість чоловіків, абс.ч. (%): 

-усього 

-компенсовані 

-не компенсовані 

 

26 (48,15) 

12 (46,15) 

14 (53,85) 

 

27 (48,21) 

13 (48,15) 

14 (51,85) 

 

 

р = 0,885 

р = 0,885 

3 

Кількість жінок, абс.ч. (%): 

-усього 

-компенсовані 

-не компенсовані 

 

28 (51,85) 

14 (50,00) 

14 (50,00) 

 

29 (51,79) 

14 (48,28) 

15 (51,72) 

 

 

р = 0,897 

р = 0,897 

4 

Середній показник рухливості до 

отримання перелому, бали: 

-компенсовані 

-не компенсовані 

 

 

4,12 ± 1,14 

3,92 ± 1,09 

 

 

4,16 ± 1,67 

3,95 ± 1,27 

 

 

р = 0,98 

р = 0,98 
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Продовження табл. 11.1 

1 2 3 4 5 

5 

Середній бал ASA, бали: 

-компенсовані 

-не компенсовані 

 

2,97 ± 0,13 

2,64 ± 0,28 

 

2,89 ± 0,38 

2,62 ± 0,17 

 

р = 0,84 

р = 0,95 

6 

Супутні серцево-судинні 

захворювання, абс.ч. (%): 

-усього 

-компенсовані 

-не компенсовані 

 

 

51 (94,44) 

24 (47,06) 

27 (52,94) 

 

 

52 (92,86) 

25 (48,08) 

27 (51,92) 

 

 

р = 0,788 

р = 0,918 

р = 0,918 

7 

Супутні психоневрологічні 

захворювання, абс.ч. (%): 

-усього 

-компенсовані 

-не компенсовані 

 

 

18 (33,33) 

8 (44,44) 

10 (55,56) 

 

 

20 (35,71) 

9 (45,00) 

11 (55,00) 

 

 

р = 0,793 

р = 0,973 

р = 0,973 

8 

Інші супутні захворювання, що 

значно впливу на функціональний 

стан, абс.ч. (%): 

-усього 

-компенсовані 

-не компенсовані 

 

 

 

8 (14,81) 

4 (50,00) 

4 (50,00) 

 

 

 

9 (16,07) 

4 (44,44) 

5 (55,56) 

 

 

 

р = 0,856 

р = 0,819 

р = 0,819 

10 

Середній рівень функціонального 

статусу (Parker Palmer mobility 

score) бали: 

-компенсовані 

-не компенсовані 

-в цілому 

 

 

3,0 ± 0,73 

2,5 ± 0,84 

2,9 ± 1,12 

 

 

2,6 ± 1,25 

2,1 ± 0,14 

2,4 ± 1,37 

 

 

р = 1,000 

р = 1,000 

р = 0,778 

11 

Сумарний бал здоров'я 

(EQ-5D-5L), M ± mp: 

-компенсовані 

-не компенсовані 

-в цілому 

 

 

0,32 ± 0,18 

0,21 ± 0,25 

0,25 ± 0,56 

 

 

0,33 ± 0,86 

0,21 ± 0,47 

0,26 ± 1,17 

 

 

р = 0,966 

р = 1,000 

р = 1,000 
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Продовження табл. 11.1 

1 2 3 4 5 

післяопераційні характеристики (4 тижні після лікування) 

12 

HHS повне навантаження абс.ч., %: 

-компенсовані 

-не компенсовані 

-в цілому 

 

12 (44,44) 

10 (37,03) 

22 (40,74) 

 

15 (53,57) 

12 (42,85) 

27 (48,21) 

 

р = 0,944 

р = 0,944 

р = 0,431 

13 

HHS бали, M ± mp: 

-компенсовані 

-не компенсовані 

-в цілому 

 

75,84 ± 1,28 

66,14 ± 1,33 

71,24 ± 1,48 

 

71,84 ± 1,34 

72,21 ± 1,30 

72,34 ±1,48 

 

р = 0,03 

р = 0,001 

р < 0,001 

14 

Сумарний бал здоров'я 

(EQ-5D-5L), M ± mp: 

-компенсовані 

-не компенсовані 

-в цілому 

 

 

0,38 ± 1,13 

0,25 ± 0,37 

0,30 ± 0,84 

 

 

0,37 ± 0,94 

0,26 ± 0,85 

0,31 ± 1,02 

 

 

р = 0,962 

р = 0,966 

р = 0,965 

15 

VAS, бали, M ± mp: 

-компенсовані 

-не компенсовані 

-в цілому 

 

74,17 ± 0,92 

76,72 ± 0,27 

74,32 ± 1,31 

 

67,77 ± 1,73 

69,83 ± 0,28 

68,79 ± 1,25 

 

р = 0,001 

р < 0,001 

р =0,002 

16 

Післяопераційна летальність: 

-компенсовані 

-не компенсовані 

-в цілому 

 

1 (3,70) 

4 (14,81) 

5 (9,26) 

 

2 (7,14) 

2 (7,14) 

4 (7,14) 

 

р = 1,000 

р = 1,000 

р = 0,686 

 

Так, сформовані нами групи складалися в цілому із 54 пацієнтів, які 

були ліковані за методикою Біос та із 56 хворих із ППВСК – за методикою 

БГА. Група, яка була прооперована методикою БІОС і у якій вдалося 

компенсувати функціональний стан та ментальний статус відзначалася 

наступними характеристиками: загальна кількість 27 пацієнтів (50,00 %) – 12 

(46,15 %) чоловіків і 14 (50,00 %) жінок; середній вік – 74,30 ± 3,73 років; 

середній показник рухливості до отримання перелому – 4,12 ± 1,14 балів; 
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середній бал ASA – 2,97 ± 0,13 балів; наявні супутні захворювання: серцево-

судинної системи – 24 (47,06 %) випадки, психоневрологічні розлади – 8 

(44,44 %) випадків й інші супутні захворювання – 4 (50,00 %) випадків, 

середній рівень функціонального статусу був визначений на рівні 3,0 ± 0,73 

бали, а сумарний бал здоров’я за EQ-5D-5L – на рівні 0,32 ± 0,18 бали. 

При цьому, при оперуванні методикою БІОС група пацієнтів, у якій в 

повній мірі не вдалося компенсувати функціональний стан та ментальний 

статус характеризувалася наступним чином: загальна кількість 27 хворих 

(50,00 %) – порівну чоловіків і жінок (по 14 осіб, 50,00 %); середній вік – 79,12 

± 4,57 років; середній показник рухливості до отримання перелому – 3,92 ± 

1,09 балів; середній бал ASA – 2,64 ± 0,28 балів; наявні супутні захворювання: 

серцево-судинної системи – 27 (52,94 %) випадки, розлади 

психоневрологічного характеру – 10 (55,56 %) випадків й інші супутні 

захворювання – 4 (50,00 %) випадків, середній рівень функціонального статусу – 

2,5 ± 0,84 бали і сумарний бал здоров’я за EQ-5D-5L – 0,21 ± 0,25 бали. 

Як видно з табл. 11.1, хворі, які оперовані за методикою БІОС і в повній 

мірі функціонально та ментально не компенсовані мали гірші функціональні 

доопераційні характеристики (вищщий бал ASA, наявність більшого відсотку 

супутніх захворювань, нижчий середній рівень функціонального статусу тощо). 

Ті ж самі тенденції (гірші функціональні доопераційні характеристики) 

відзначалися й у групі пацієнтів, які оперовані за методикою БГА і яких в 

повній мірі не вдалося компенсувати функціонально та ментально. Так, 

пацієнтів, що лікувалися за методикою БГА нараховувалося 56 осіб, із них по 

28 компенсованих (13 (48,15 %) чоловіків і 14 (48,28 %) жінок) і 28 

некомпенсованих (14 (51,85 %) чоловіків і 15 (51,72 %) жінок) хворих. 

Середній вік таких пацієнтів відзначено на рівні 74,58 ± 4,12 років 

(компенсовані) і 78,97 ± 3,97 років (не компенсовані). Середній показник 

рухливості до отримання перелому відзначався на рівні 4,16 ± 1,67 і 

3,95 ± 1,27 балів (відповідно компенсовані і не компенсовані); середній бал 

ASA – відповідно 2,89 ± 0,38 і 2,62 ± 0,17 балів. При цьому, наявність 



 367 

супутніх захворювань констатувалася наступним чином: серцево-судинні 25 

(48,08 %) і 27 (51,92 %) випадків (відповідно компенсовані і не компенсовані 

пацієнти); психоневрологічні захворювання – відповідно 9 (45,00 %) і 11 

(55,00 %) випадків і інші – відповідно 4 (44,44 %) і 5 (55,56 %) випадків. 

Середній же рівень функціонального статусу (Parker Palmer score) відзначався 

у рамках 2,6 ± 1,25 і 2,1 ± 0,14 балів (відповідно компенсовані і не 

компенсовані), а сумарний бал здоров’я за EQ-5D-5L – на рівні – 0,33 ± 0,86 

(компенсовані) та 0,21 ± 0,47 (не компенсовані) – табл. 11.1. 

Після проведення оперативного лікування за обома методиками (БІОС і 

БГА) були отримані вірогідні характеристики, які свідчили перевагу методики 

БІОС у функціонально і ментально компенсованих і перевагу методики БГА 

при низькому функціональному статусі і низьких когнітивних і 

психоневрологічних характеристиках у ОПСВ із ППВСК – табл. 11.1. 

Так, було визначено, що у групі хворих, лікованих за методикою БІОС 

при повній можливій компесації функціонального та ментального стану 

повного навантаження на 4 тиждень після операції досягли 12 (44,44 %) 

пацієнтів порівняно із декомпеснованими хворими (10; 37,03 %) хворих. 

Середні HHS бали відзначалися на рівні 75,84 ± 1,28 (компенсовані пацієнтів) 

і 66,14 ± 1,33 (не компенсовані), а сумарний бал здоров’я за EQ-5D-5L – 

відповідно 0,38 ± 1,13 і 0,25 ± 0,37 балів. Больові прояви також більше та 

інтенсивніше були виражені при не компенсованому стані організму хворого 

(74,17 ± 0,92 балів) порівняно із компенсованими пацієнтами (76,72 ± 0,27 

балів). І місячна післяопераційна летальність відзначалася на рівні 3,70 % 

при компенсованому стані організму і на рівні 14,81 % – при 

некомпенсованому – табл. 11.1. 

Такі ж самі тенденції були визначені і при лікуванні БГА методикою: 

кращі характеристики повного навантаження при повній компенсації 

функціонального та ментально стану (15; 53,57 % осіб) порівняно із повністю 

не компенсованими пацієнтами – 12 (42,85 %) хворих; HHS бали – відповідно 

71,84 ± 1,34 і 72,21 ± 1,30; сумарний бал здоров’я за EQ-5D-5L – відповідно 
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0,37 ± 0,94 і 0,26 ± 0,85 балів; больові прояви – відповідно 67,77 ± 1,73 і 

69,83 ± 0,28 балів й летальність по 7,14 %. 

При цьому, порівнюючи групи пацієнтів, ліковних за різними 

методиками (БІОС та БГА) нами визначені вірогідно кращі характеристики 

використання БІОС при повній можливій компенсації функціонального стану 

та ментального статусу організму та БГА – у випадках низького 

функціонального та ментального стану (табл. 11.1). 

Так, вірогідно, HHS бали у компенсованих пацієнтів при методиці БІОС 

відзначалися на рівні 75,84 ± 1,28, а при БГА – 71,84 ± 1,34 балів (р = 0,03); а 

у не компенсованих – відповідно 66,14 ± 1,33 і 72,21 ± 1,30 (р = 0,001) балів; 

сумарний бал здоров’я за EQ-5D-5L – 0,38 ± 1,13і 0,37 ± 0,94 (р = 0,962) балів 

(компенсовані пацієнти БІОС і БГА) та 0,25 ± 0,37 і 0,26 ± 0,85 (р = 0,966) – 

не компенсовані БІОС і БГА відповідно; больові прояви – 74,17 ± 0,92 і 

67,77 ± 1,73 (р = 0,001) балів у компенсованих пацієнтів відповідно при БІОС 

та БГА і 76,72 ± 0,27 та 69,83 ± 0,28 (р < 0,001) – БІОС та БГА відповідно. 

Післяопераційна летальність при використанні БІОС та БГА у разі повної 

можливої компенсації функціонального та ментального стану організму 

складала відповідно 3,70 % і 7, 14 %; а у не компенсованих пацієнтів – 

відповідно 14,81 % і 7,14 % – табл. 11.1. 

Таким чином, на основі вище визначених особливостей лікування 

пацієнтів похилого та старечого віку з вертлюговими ППВСК з урахуванням 

можливої доопераційної компенсації функціонального стану організму та 

ментального статусу хворого нами було напрацьовано алгоритм вибору 

лікувальної тактики таких пацієнтів – рис. 11.1. Так, при надходженні до 

клініки хворих ОПСВ із вертлюговими ППВСК визначається їх 

функціональний стан і ментальний статус хворого за допомогою шкали 

Parker Palmer mobility score, сумарного балу здоров’я за EQ-5D-5L, 

функціонального стуну здоров’я за класифікацією ASA і за необхідності 

залученням допоміжних спеціалістів (терапевт, невропатолог, кардіолог, 

психіатр тощо). При високому рівні функціонального стану (функціональний 
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стан здоров’я за класифікацією ASA на рівні I чи II; середній рівень 

функціонального статусу за шкалою Parker Palmer mobility score – 2,8 та вище 

балів; сумарний бал здоров’я за EQ-5D-5L – 0,3 та вище та відсутність 

некомпенсованих супутніх захворювань) і відсутності порушень ментальної 

сфери хворого (визначається за відсутністю ЕР, КП і психоневрологічної 

симптоматики за Шкалою MMSE, Шкалою ситуативної та особистісної 

тривожності Ч. Д. Спілберга та Ю. Л. Ханіна та Шкалою Зунга для 

самооцінки депресії) виконується оперативне втручання за методикою БІОС 

– рис. 11.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11.1. Алгоритм вибору лікувальної тактики хворих ОПСВ із 

вертлюговими ППВСК 

Виконання БІОС Виконання БГА 

Рівень функціонального стану і 

ментальної сфери дозволяє виконання 

БІОС (Parker Palmer mobility score ≥ 2,8; 

EQ-5D-5L ≥ 0,3; компенсація супутніх 

захворювань) і відсутність порушень 

ментальної сфери (відсутність ЕР, КП та 

психоневрологіч-ної симптоматики) 

Рівень функціонального стану і 

ментальної сфери не дозволяє виконання 

БІОС (Parker Palmer mobility score < 2,8; 

EQ-5D-5L < 0,3; декомпенсовані чи 

субкомпенсовані супутні захворювання) 

і порушення ментальної сфери (ЕР, КП 

та/або психоневрологічна симптоматика) 

Госпіталізація ОПСВ із вертельними ППВСК 

Визначення функціонального стану і ментального статусу хворого 

Високий рівень функціонального стану 

(ASA I-II; Parker Palmer mobility score ≥ 

2,8; EQ-5D-5L ≥ 0,3; відсутність 

некомпенсованих супутніх захворювань) 

і відсутність порушень ментальної 

сфери (ЕР, КП за MMSE, Шкалою 

Ч. Д. Спілберга та Ю. Л. Ханіна та 

Шкалою Зунга і відсутність 

психоневрологічної симптоматики) 

Низький рівень функціонального стану 

(ASA III-IV; Parker Palmer mobility score 

< 2,8; EQ-5D-5L < 0,3; декомпенсовані 

чи субкомпенсовані супутні 

захворювання) і порушення ментальної 

сфери (наявні ЕР, КП за MMSE, Шкалою 

Ч. Д. Спілберга та Ю. Л. Ханіна та 

Шкалою Зунга та/або психоневрологічна 

симптоматика) 

Виконання БІОС Медикаментозне корегування 

функціонального стану і порушень 

ментальної сфери 

Перевірка рівня функціонального стану і ментального статусу хворого 
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У разі низького функціонального стану стану (функціональний стан 

здоров’я за класифікацією ASA на рівні III чи IV; середній рівень 

функціонального статусу за шкалою Parker Palmer mobility score – нижче 2,8 

балів; сумарний бал здоров’я за EQ-5D-5L – нижче 0,3 балів, наявність 

декомпенсованих чи субкомпенсованих супутніх захворювань) та 

ментального статусу пацієнта (наявні КГ та ЕП) проводиться можливе 

корегування та компенсація організму (в можливі часові інтервали для 

проведення хірургічного лікування) із залученням необхідних допоміжних 

спеціалістів, після чого знову визначається функціональний стан хворого і 

його ментальний статус. Якщо рівень функціонального стану стану (середній 

рівень функціонального статусу за шкалою Parker Palmer mobility score – 2,8 

та вище балів; сумарний бал здоров’я за EQ-5D-5L – 0,3 балів та вище й 

відсутність некомпенсованих супутніх захворювань) і ментальної сфери 

(відсутність ЕП та психоневрологічної симптоматики) хворого після 

медикаментозного корегування дозволяє виконання БІОС, то проводиться 

оперування за цією методикою, якщо ні – виконується БГА – рис. 11.1. 

Після розробки алгоритму вибору лікувальної тактики хворих ОПСВ із 

вертлюговими ППВСК нами було апробовано його ефективність шляхом його 

впровадження на етапі підготовки хворої ОПСВ із вертлюговими ППВСК до 

оперативного лікування із порівнянням результатів лікування без залучення 

даного алгоритму (табл. 11.1 – результати лікування пацієнтів в цілому 

(компенсовані і некомпенсовані хворі) із застосуванням методик БІОС та 

БГА) та після його впровадження (на 4-му тижні) – табл. 11.2. 

Були визначені позитивні можливості впровадження даного алгоритму 

в процес лікування ОПСВ із вертлюговими ППВСК шляхом покращення 

результатів їх лікування. Було констатовано, що застосування даного 

алгоритму дозволяє у більшої кількості хворих більш скоріше досягти 

повного навантаження травмованої кінцівки при застосуванні методики БІОС 

(на 5,41 % хворих) і БГА (на 2,73 %) – відповідно БІОС без застосування 

алгоритму на 4-ий тиждень після операції повне навантаження у 40,74 % 
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хворих, а із його використанням – у 46,15 % (р = 0,575); а БГА – відповідно у 

48,21 % і 50,94 % (р = 0,776) пацієнтів – табл. 11.2. 

Таблиця 11.2 

Післяопераційні характеристики лікованих хворих ОПСВ із 

вертлюговими ППВСК після застосування алгоритму вибору лікувальної 

тактики хворих, оперованих за різними методиками (абс.ч., M ± mp, бали, %) 

№ 

з/п 
Показники 

Групи обстежених 

БІОС (n = 54/52 – 

до/після алгоритму) 

БГА (n = 56/53 – 

до/після алгоритму) 

1 

HHS повне навантаження абс.ч., %: 

-до застосування алгоритму 

-після застосування алгоритму 

-динаміка 

 

22 (40,74) 

24 (46,15); р = 0,575 

+5,41 

 

27 (48,21) 

27 (50,94); р = 0,776 

+2,73 

2 

HHS бали, M ± mp: 

-до застосування алгоритму 

-після застосування алгоритму 

-динаміка 

 

71,24 ± 1,48 

75,38 ± 0,94; р < 0,001 

+4,14 

 

72,34 ±1,48 

73,91 ±1,26; р < 0,001 

+1,57 

3 

Сумарний бал здоров’я 

(EQ-5D-5L), M ± mp: 

-до застосування алгоритму 

-після застосування алгоритму 

-динаміка 

 

 

0,30 ± 0,84 

0,41 ± 1,12; р = 0,568 

+0,11 

 

 

0,31 ± 1,02 

0,29 ± 0,37; р = 0,927 

-0,02 

4 

VAS, бали, M ± mp: 

-до застосування алгоритму 

-після застосування алгоритму 

-динаміка 

 

74,32 ± 1,31 

74,04 ± 1,27; р = 0,878 

-0,28 

 

68,79 ± 1,25 

69,01 ± 0,34; р = 0,865 

+0,22 

5 

Післяопераційна летальність: 

-до застосування алгоритму 

-після застосування алгоритму 

-динаміка 

 

5 (9,26) 

2 (3,84); р = 0,262 

-5,42 

 

4 (7,14) 

3 (5,66) ; р = 0,753 

-1,48 
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При цьому, були вірогідно визначені й кращі результати за шкалою 

Харріса при використанні даного алгоритму: збільшення балу за шкалою 

HHS на 4,14 балів при застосуванні БІОС (без застосування алгоритму – 

71,24 ± 1,48 і при застосуванні – 75,38 ± 0,94 балів; р < 0,001) і на 1,57 – при 

використанні БГА (без алгоритму – 72,34 ±1,48 і із алгоритмом – 73,91 ±1,26; 

р < 0,001). Такі ж характеристики отримані й у відношенні сумарного балу 

здоров’я за шкалою EQ-5D-5L: при застосуванні БІОС відзначалося 

покращення на 0,11 балів (11,00 %) – без алгоритму 0,30 ± 0,84 і із 

алгоритмом – 0,41 ± 1,12 (р = 0,568); тоді, як при низькому функціональному 

та ментальному статусі із залученням даного алгоритму і виконанням БГА 

сумарний бал здоров’я за шкалою EQ-5D-5L практично не змінився (деяке 

зменшення на 0,02 бали (0,02 %): без алгоритму – 0,31 ± 1,02; а із ним – 

0,29 ± 0,37; р = 0,927) – табл. 11.1. 

Окрім цього, було зафіксовано й зменшення больових відчуттів при 

використанні БІОС методики на 4-му тижні після операції при залученні 

алгоритму вибору лікувальної тактики хворих ОПСВ із вертлюговими 

ППВСК на 0,28 балів (VAS без використання алгоритму – 74,32 ± 1,31 балів; 

а при його застосуванні – 74,04 ± 1,27; р = 0,878) і значні зниження 

післяопераційної летальності: на 5,42 % при використанні методики БІОС 

(без алгоритму – 9,26 % та із залученням алгоритму – 3,84 %; р = 0,262) і на 

1,48 % (без алгоритму – 7,14 % та із використанням алгоритму – 5,66 %; 

р = 0,753) – при операції БГА. 

 

11.1 Резюме 

 

Таким чином, при розробці, науковому обґрунтованні та клінічній 

апробації методики вибору оптимальної лікувальної тактики літніх пацієнтів 

із порушеним соматичним та когнітивним статусом та ППВСК було: 

1. Визначено перевагу методики БІОС у функціонально і ментально 

компенсованих хворих і перевагу методики БГА при низькому 
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функціональному стані і низьких когнітивних і психоневрологічних 

характеристиках. 

2. Напрацьовано алгоритм вибору лікувальної тактики пацієнтів 

похилого і старечого віку із вертлюговими переломами стегнової кістки. 

3. Визначені кращі результати лікування пацієнтів похилого і старечого 

віку із переломами проксимального відділу стегнової кістки при застосуванні 

методики вибору оптимальної лікувальної тактики літніх пацієнтів із 

порушеним соматичним та когнітивним статусом. Зафіксовані кращі 

результати досягнення повного навантаження травмованої кінцівки (БІОС –

5,41 % і БГА – 2,73 % хворих). Вірогідно константована краща позитивна 

динаміка за шкалою Харріса (4,14 балів при БІОС; р < 0,001 і 1,57 – БГА; 

р < 0,001) і рівнями післяопераційної летальності (зниження на 5,42 % при 

БІОС і на 3,84 % – при БГА). Констатовані кращі результати при застосуванні 

БІОС за шкалою EQ-5D-5L (збільшення на 11,00 %) і динамікою VAS 

(зменшення больових відчуттів на 0,28 балів). 

 

За матеріалами розділу опубліковано: 

[21] Бабалян, В. О. (2019). Особливості хірургічного лікування 

вертельних переломів стегнової кістки у хворих літнього та старечого віку. 

Проблеми безперервної медичної освіти та науки, (4), 31–36. 

https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.04.031 

https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.04.031
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ВИСНОВКИ 

 

1. Проблема лікування переломів проксимального відділу стегнової 

кістки (особливо серед хворих старших вікових груп із коморбідною 

патологією) є актуальною та має медико-соціальну світову значимість через 

значну поширеність, високі рівні інвалідності та смертності, а також 

матеріальних витрат на проведення лікувальних і медико-реабілітаційних 

заходів. 

2. Визначено, що в Харківському регіоні (м. Харків і Харківська 

область) переломи проксимального відділу стегнової кістки найчастіше 

діагностують у пацієнтів старших за 50 років (91,70 %). При цьому 

переважають переломи шийки стегнової кістки порівняно із вертлюговими 

— 55,32 % і 44,68 % відповідно. У цій віковій групі постраждали значно 

поширена супутня патологія: найчастіше — захворювання серцево-судинної 

системи (94,87%), неврологічні (27,20 % ) та психічні розлади (4,51 %). 

3. Доведено, що фактором ризику зниження мінеральної щільності 

кісткової тканини, розвитку остеопорозу та патологій шлунково-кишкового 

тракту є гетерозиготний генотип CTGA за SNPs C13910Т та G22018А гена 

MCM6. 

4. Визначення імунологічних маркерів кісткового метаболізму є 

інформативним критерієм оцінювання перебігу репаративного остеогенезу 

для виявлення його порушення на ранніх стадіях. Вірогідними маркерами 

прогнозування ризику несприятливого результату хірургічного лікування 

пацієнтів з переломами проксимального відділу стегнової кістки є зниження 

в сироватці крові рівня OPG, IL-6, TGF-β1; зворотна кореляція між рівнем 

RANKL і співвідношенням OPG/RANKL. Прогнозувати розвиток 

сприятливих результатів дає наявність взаємозв’язку між рівнями OPG і 

RANKL, TGF-β1 і OPG/RANKL та IL-6 й RANKL. 

5. Встановлено сприятливий вплив корекції підвищеного рівня 

артеріального тиску в післяопераційному періоді на репаративні можливості 
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кістки: консолідацію перелому на рівні проксимального відділу стегнової 

кістки було досягнуто в 60 % щурів проти 30 % в групі без корекції. 

6. Виявлено наявність психоневрологічних і психопатологічних 

проявів тривожно-депресивного спектру в осіб похилого та старечого віку з 

переломами проксимального відділу стегнової кістки: дисциркуляторна 

енцефалопатія 2 та 3 ступенів (45,83 % та 25,00 %), деменція (16,66 %), 

значні когнітивні зниження (8,33 %), церебральний атеросклероз (4,17 %), 

помірні (41,67 %) та високі (58,33 %) рівні реактивної та особистісної 

тривожності, наявність субдепресивного стану (75,00 %) та легкої депресії 

(25,00 %). Встановлено, що попередження і корекція психопатологічних 

проявів у процесі реалізації індивідуальної лікувально-реабілітаційної 

програми сприяє покращенню результатів хірургічного лікування переломів.  

7. Доведено, що летальність після хірургічного лікування переломів 

проксимального відділу стегнової кістки корелює з віком. Визначено, що 

застосування динамічного лікування суттєво знижує показники трирічної 

летальності у віковій групі від 50 до 79 років. Для хворих 80–89 років вид 

лікування мало впливав на тривалість життя. 

8. Із використанням математичного моделювання методом 

скінченних елементів встановлено, що в разі ендопротезування 

проксимального відділу стегнової кістки з вертлюговими переломами типів 

ІІ–V за класифікацією Еванса значно знижується напруження практично в 

усіх контрольних точках елементів моделей порівняно з інтра- й 

екстрамедулярним остеосинтезом. З’ясовано, що за максимальними 

показниками модульна система демонструє значно нижчій рівень напружень 

(158,50 МПа за вертлюгових переломівх типу ІІ за Евансом) порівняно з 

моделями з остеосинтезом пластиною та гвинтами (632,00 МПа за 

вертлюгових переломівх типу V за Евансом). 

9. Визначено, що відмова від активного дренування 

післяопераційної рани у пацієнтів після ендопротезування в разі вертлюгових 

переломів проксимального відділу стегнової кістки дозволяє значно 
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поліпшити показники гемоконцетрації в найближчому післяопераційному 

періоді, що дає змогу раніше розпочати реабілітаційні заходи. Незначне 

збільшення інтенсивності больового синдрому на 3-ю добу після операції 

можна нівелювати за допомогою сучасної мультимодальної знеболювальної 

терапії. 

10. Доведено кращі післяопераційні характеристики в разі 

використанні методики біполярної геміартропластики порівняно з 

блокувальним інтрамедулярним остеосинтезом в осіб похилого та старечого 

віку з вертлюговими переломами проксимального відділу стегнової кістки: 

істотне скорочення операційного часу (біполярна геміартропластика – 

22,40 хв, блокувальний інтрамедулярний остеосинтез – 48,70 хв), 

інтраопераційної крововтрати (210,20 мл проти 290,50 мл відповідно) та 

необхідності застосування гемотрансфузійних заходів (2,67 % проти 23,53 % 

відповідно). З’ясовано переваги блокувального інтрамедулярного 

остеосинтезу над біполярною геміартропластикою за можливістю повного 

навантаження оперованої кінцівки через рік після операції — 91,18 % і 

88,00 % пацієнтів відповідно, динамікою показників HHS — (79,73 ± 1,22) й 

(77,83 ± 1,27) балу та VAS — (41,13 ± 1,15) і (44,26 ± 2,62) балу. 

11. Розроблено алгоритм вибору оптимальної лікувальної тактики за 

умов вертлюгових переломів стегнової кістки в пацієнтів похилого та 

старечого віку з порушеним соматичним і когнітивним статусом, 

використання якого дало змогу покращити результати використання 

блокувального інтрамедулярного остеосинтезу та біполярної 

геміартропластики:  збільшення кількості хворих із досягненням повного 

навантаження травмованої кінцівки на 5,41 % і 2,73 % відповідно, 

підвищення показника за шкалою Харріса на 4,14 і 1,57 балів відповідно 

(р < 0,001), зниження рівня післяопераційної летальності — на 5,42 % і 

3,84 % відповідно. 
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ДОДАТОК А 

Таблиця А.1 

Список пацієнтів, які отримали лікування в комунальному 

некомерційному підприємстві «Харківська міська багатопрофільна лікарня 

№ 18» Харківської міської ради 

№ з/п ПІБ № історії хвороби № з/п ПІБ № історії хвороби 

1 2 3 4 5 6 

1  А. 3856 25 Б. 1543 

2  А. 5084 26 Б. 5831 

3  А. 4729 27 Б. 4664 

4  А. 1135 28 Б. 5879 

5  А. 2487 29 Б. 4624 

6  А. 6084 30 Б. 3806 

7  А. 7503 31 Б. 2722 

8  А. 292 32 Б. 7593 

9  А. 5999 33 Б. 5717 

10  А. 112 34 Б. 891 

11  А. 4779 35 Б. 6641 

12  А. 2437 36 Б. 5665 

13  А. 5316 37 Б. 3347 

14  А. 1826 38 Б. 7360 

15  А. 3447 39 Б. 7811 

16  Б. 5726 40 Б. 5321 

17  Б. 550 41 Б. 4793 

18  Б. 7012 42 Б. 4665 

19  Б. 7544 43 Б. 2899 

20  Б. 827 44 Б. 4864 

21  Б. 274 45 Б. 3856 

22  Б. 8787 46 Б. 7989 

23  Б. 5904 47 Б. 4640 

24  Б. 4541 48 Б. 6799 
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Продовження табл. А1 

1 2 3 4 5 6 

49.  Б. 630 79 В. 2562 

50.  Б. 6096 80 В. 1104 

51.  Б. 180 81 В. 5589 

52.  Б. 5372 82 Г. 5525 

53.  Б. 3956 83 Г. 2689 

54.  Б. 8524 84 Г. 1823 

55.  Б. 8691 85 Г. 8060 

56.  Б. 5414 86 Г. 7228 

57.  Б. 4251 87 Г. 5815 

58.  Б. 3263 88 Г. 5408 

59.  Б. 4091 89 Г. 4426 

60.  Б. 1445 90 Г. 6574 

61.  Б. 5608 91 Г. 2857 

62.  Б. 6647 92 Г. 114 

63.  В. 1359 93 Г. 8701 

64.  В. 4749 94 Г. 1329 

65.  В. 6904 95 Г. 6033 

66.  В. 6643 96 Г. 6935 

67.  В. 3246 97 Г. 699 

68.  В. 7446 98 Г. 4125 

69.  В. 7951 99 Г. 6346 

70.  В. 2924 100 Г. 8612 

71.  В. 7476 101 Г. 2931 

72.  В. 6025 102 Г. 5346 

73.  В. 51 103 Г. 1634 

74.  В. 7799 104 Г. 3260 

75.  В. 4544 105 Г. 486 

76.  В. 4651 106 Г. 7897 

77.  В. 3121 107 Г. 2586 

78.  В. 6957 108 Г. 1693 
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Продовження табл. А1 

1 2 3 4 5 6 

109.  Г. 1103 139 Є. 5844 

110.  Г. 3149 140 Ж. 3141 

111.  Д. 786 141 Ж. 6460 

112.  Д. 7892 142 Ж. 2862 

113.  Д. 5263 143 Ж. 7794 

114.  Д. 4187 144 Ж. 3727 

115.  Д. 8206 145 З. 1700 

116.  Д. 1221 146 З. 5006 

117.  Д. 3557 147 З. 4511 

118.  Д. 8078 148 З. 397 

119.  Д. 6853 149 З. 4043 

120.  Д. 1241 150 З. 7595 

121.  Д. 6152 151 З. 7924 

122.  Д. 2911 152 З. 4153 

123.  Д. 7812 153 З. 2709 

124.  Д. 3359 154 З. 8844 

125.  Д. 5860 155 З. 1628 

126.  Д. 5089 156 З. 7705 

127.  Д. 2356 157 З. 3579 

128.  Е. 8066 158 З. 8195 

129.  Є. 1203 159 З. 3197 

130.  Є. 7696 160 З. 4432 

131.  Є. 3129 161 З. 7803 

132.  Є. 6605 162 З. 6796 

133.  Є. 8017 163 І. 8353 

134.  Є. 5845 164 І. 407 

135.  Є. 2246 165 І. 6602 

136.  Є. 1864 166 І. 7941 

137.  Є. 8553 167 К. 6868 

138.  Є. 4349 168 К. 2040 
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Продовження табл. А1 

1 2 3 4 5 6 

169.  К. 6587 199 К. 6158 

170.  К. 3738 200 К. 5759 

171.  К. 849 201 К. 1137 

172.  К. 8609 202 К. 308 

173.  К. 7955 203 К. 3890 

174.  К. 7829 204 К. 3466 

175.  К. 6099 205 К. 5273 

176.  К. 5853 206 К. 5958 

177.  К. 5015 207 К. 3814 

178.  К. 1132 208 К. 4508 

179.  К. 5604 209 К. 3683 

180.  К. 5259 210 К. 4641 

181.  К. 5882 211 К. 1413 

182.  К. 7990 212 К. 5797 

183.  К. 4092 213 К. 4083 

184.  К. 7510 214 К. 3133 

185.  К. 3906 215 К. 7178 

186.  К. 2491 216 К. 4192 

187.  К. 8117 217 К. 7939 

188.  К. 5518 218 К. 8482 

189.  К. 2969 219 К. 843 

190.  К. 6073 220 К. 7569 

191.  К. 2729 221 К. 7564 

192.  К. 2720 222 К. 2035 

193.  К. 400 223 К. 6790 

194.  К. 6795 224 К. 7083 

195.  К. 3254 225 К. 3670 

196.  К. 545 226 К. 5611 

197.  К. 5516 227 К. 6849 

198.  К. 3092 228 К. 1110 



 452 

Продовження табл. А1 

1 2 3 4 5 6 

229.  К. 7049 259 Л. 6691 

230.  К. 8673 260 Л. 1242 

231.  К. 8792 261 Л. 2722 

232.  К. 5484 262 Л. 8504 

233.  К. 7252 263 Л. 1505 

234.  К. 5923 264 Л. 4047 

235.  К. 4820 265 Л. 5591 

236.  К. 1596 266 Л. 4793 

237.  К. 85 267 Л. 8360 

238.  К. 3269 268 М. 8062 

239.  К. 4960 269 М. 2693 

240.  Л. 6094 270 М. 5742 

241.  Л. 558 271 М. 6701 

242.  Л. 6773 272 М. 2834 

243.  Л. 3790 273 М. 8677 

244.  Л. 838 274 М. 1312 

245.  Л. 6958 275 М. 7598 

246.  Л. 5587 276 М. 816 

247.  Л. 6606 277 М. 7800 

248.  Л. 3983 278 М. 5045 

249.  Л. 311 279 М. 5880 

250.  Л. 2150 280 М. 3628 

251.  Л. 5901 281 М. 4084 

252.  Л. 4174 282 М. 2030 

253.  Л. 3072 283 М. 7933 

254.  Л. 4436 284 М. 2592 

255.  Л. 149 285 М. 3064 

256.  Л. 5008 286 М. 3894 

257.  Л. 3975 287 М. 6965 

258.  Л. 3580 288 М. 4394 
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Продовження табл. А1 

1 2 3 4 5 6 

289.  М. 8023 319 О. 2490 

290.  М. 7701 320 О. 4040 

291.  М. 1714 321 О. 727 

292.  М. 8253 322 О. 1118 

293.  М. 3274 323 О. 2485 

294.  М. 2475 324 О. 3673 

295.  М. 6279 325 О. 6151 

296.  М. 7484 326 О. 3887 

297.  М. 7089 327 О. 5047 

298.  М. 3066 328 П. 3355 

299.  М. 896 329 П. 398 

300.  М. 3137 330 П. 4999 

301.  М. 147 331 П. 996 

302.  М. 4548 332 П. 8477 

303.  М. 7705 333 П. 6358 

304.  М. 6752 334 П. 8481 

305.  Н. 7982 335 П. 1 

306.  Н. 5267 336 П. 4054 

307.  Н. 4469 337 П. 7695 

308.  Н. 5604 338 П. 5092 

309.  Н. 8067 339 П. 139 

310.  Н. 3708 340 П. 4407 

311.  Н. 465 341 П. 7995 

312.  Н. 542 342 П. 5530 

313.  Н. 4362 343 П. 1506 

314.  Н. 5469 344 П. 8123 

315.  Н. 4636 345 П. 571 

316.  О. 4750 346 П. 7808 

317.  О. 7634 347 П. 5890 

318.  О. 562 348 П. 6880 
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Продовження табл. А1 

1 2 3 4 5 6 

349.  П. 789 379 Р. 32 

350.  П. 3262 380 Р. 531 

351.  П. 8174 381 Р. 2801 

352.  П. 3063 382 Р. 5222 

353.  П. 3590 383 Р. 7596 

354.  П. 7806 384 Р. 7482 

355.  П. 8631 385 Р. 269 

356.  П. 4809 386 Р. 485 

357.  П. 7818 387 С. 7998 

358.  П. 6802 388 С. 7009 

359.  П. 7003 389 С. 2282 

360.  П. 2145 390 С. 5814 

361.  П. 6573 391 С. 2279 

362.  П. 5004 392 С. 659 

363.  П. 5487 393 С. 5306 

364.  П. 6033 394 С. 1718 

365.  П. 4841 395 С. 7806 

366.  П. 1128 396 С. 7888 

367.  П. 187 397 С. 8027 

368.  П. 2036 398 С. 1877 

369.  П. 5014 399 С. 7568 

370.  Р. 3780 400 С. 7319 

371.  Р. 7325 401 С. 8083 

372.  Р. 5927 402 С. 4193 

373.  Р. 8171 403 С. 8519 

374.  Р. 2199 404 С. 3594 

375.  Р. 4754 405 С. 6040 

376.  Р. 1762 406 С. 7984 

377.  Р. 5552 407 С. 5097 

378.  Р. 6845 408 С. 8175 
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1 2 3 4 5 6 

409.  С. 947 439 Т. 5017 

410.  С. 7789 440 Т. 1702 

411.  С. 4161 441 Т. 8363 

412.  С. 2989 442 Т. 1107 

413.  С. 788 443 Т. 6683 

414.  С. 316 444 Т. 8075 

415.  С. 7000 445 Т. 2403 

416.  С. 7031 446 Т. 4935 

417.  С. 8826 447 Т. 7986 

418.  С. 5181 448 Т. 5242 

419.  С. 2801 449 Т. 7981 

420.  С. 6278 450 Т. 6285 

421.  С. 1063 451 Т. 346 

422.  С. 4759 452 Т. 6842 

423.  С. 7703 453 У. 267 

424.  С. 8771 454 У. 7230 

425.  С. 5924 455 У. 5903 

426.  С. 6598 456 У. 5400 

427.  С. 1711 457 У. 2725 

428.  С. 424 458 У. 6446 

429.  С. 7203 459 У. 6513 

430.  С. 990 460 Ф. 4920 

431.  С. 700 461 Ф. 8479 

432.  С. 5479 462 Ф. 7567 

433.  Т. 5404 463 Ф. 4164 

434.  Т. 107 464 Ф. 6518 

435.  Т. 1005 465 Ф. 7177 

436.  Т. 1986 466 Ф. 5350 

437.  Т. 7440 467 Ф. 4014 

438.  Т. 67 468 Ф. 3584 
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Продовження табл. А1 

1 2 3 4 5 6 

469.  Х. 2310 493 Ш. 4156 

470.  Х. 320 494 Ш. 4563 

471.  Х. 4531 495 Ш. 6588 

472.  Х. 7843 496 Ш. 2271 

473.  Х. 2583 497 Ш. 3265 

474.  Х. 2960 498 Ш. 3262 

475.  Х. 1426 499 Ш. 2153 

476.  Х. 2492 500 Ш. 5843 

477.  Х. 188 501 Ш. 122 

478.  Ч. 6967 502 Ш. 580 

479.  Ч. 5351 503 Ш. 5169 

480.  Ч. 6602 504 Ш. 7742 

481.  Ч. 2347 505 Ш. 7560 

482.  Ч. 7446 506 Ш. 7640 

483.  Ч. 3430 507 Ш. 2862 

484.  Ч. 5002 508 Щ. 57 

485.  Ш. 2005 509 Ю. 4082 

486.  Ш. 3581 510 Я. 4168 

487.  Ш. 540 511 Я. 1131 

488.  Ш. 1999 512 Я. 4340 

489.  Ш. 6020 513 Я. 8779 

490.  Ш. 4347 514 Я. 853 

491.  Ш. 3918 515 Я. 6687 

492.  Ш. 861 516 Я. 4465 

Усі матеріали, використані в дисертаційному дослідженні (історії 

хвороби, рентгенівські знімки), зберігаються в архіві Комунального 

некомерційного підприємства «Харківська міська багатопрофільна лікарня 

№ 18» Харківської міської ради.  
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Таблиця А.2 

Список пацієнтів, які отримали лікування в Комунальному 

некомерційному підприємстві «Міська клінічна багатопрофільна лікарня 

№ 25» Харківської міської ради 

№ з/п ПІБ № історії хвороби № з/п ПІБ № історії хвороби 

1 2 3 4 5 6 

1.  А. 999 26.  Б. 1329 

2.  А. 2197 27.  В. 4966 

3.  А. 4401 28.  В. 2804 

4.  А. 4686 29.  В. 2854 

5.  А. 1576 30.  В. 582 

6.  Б. 2292 31.  В. 5633 

7.  Б. 4638 32.  В. 1001 

8.  Б. 4256 33.  В. 1574 

9.  Б. 4759 34.  В. 326 

10.  Б. 6368 35.  В. 337 

11.  Б. 5984 36.  В. 4616 

12.  Б. 3592 37.  Г. 4564 

13.  Б. 5650 38.  Г. 964 

14.  Б. 6519 39.  Г. 393 

15.  Б. 331 40.  Г. 6541 

16.  Б. 1583 41.  Г. 1795 

17.  Б. 557 42.  Г. 6447 

18.  Б. 3295 43.  Г. 4004 

19.  Б. 3074 44.  Г. 5046 

20.  Б. 2469 45.  Г. 5370 

21.  Б. 5505 46.  Г. 2738/791 

22.  Б. 448 47.  Д. 6035 

23.  Б. 208 48.  Д. 6021 

24.  Б. 3770 49.  Д. 3432 

25.  Б. 6910 50.  Д. 34 
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Продовження табл. А2 

1 2 3 4 5 6 

51.  Д. 6607 81.  К. 1841 

52.  Д. 853 82.  К. 5833 

53.  Д. 110 83.  К. 6145 

54.  Д. 4767 84.  К. 4148 

55.  Д. 1192 85.  К. 1136 

56.  Д. 4082 86.  К. 421 

57.  Д. 3396 87.  К. 1983 

58.  Д. 2545 88.  К. 1583 

59.  Ж. 5981 89.  К. 3638 

60.  Ж. 425 90.  К. 3372 

61.  Ж. 2125 91.  К. 6384 

62.  З. 2170 92.  К. 4861 

63.  З. 5868 93.  К. 2473 

64.  З. 334 94.  К. 3379 

65.  З. 4839 95.  К. 462 

66.  З. 6449 96.  К. 3594 

67.  З. 4938 97.  К. 332 

68.  З. 858 98.  К. 1678 

69.  З. 2634 99.  К. 2642 

70.  І. 713 100.  Л. 5323 

71.  К. 2047 101.  Л. 4561 

72.  К. 2978 102.  Л. 2006 

73.  К. 2134 103.  Л. 6415 

74.  К. 3632 104.  Л. 4859 

75.  К. 5649 105.  Л. 3739 

76.  К. 6907 106.  Л. 328 

77.  К. 2974 107.  Л. 1188 

78.  К. 1991 108.  Л. 4183/804 

79.  К. 4551 109.  Л. 6209 

80.  К. 215 110.  Л. 329 
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Продовження табл. А2 

1 2 3 4 5 6 

111.  М. 343 142.  П. 4447 

112.  М. 39 143.  П. 4444 

113.  М. 5190 144.  П. 4401 

114.  М. 3213 145.  П. 4092 

115.  М. 6000 146.  П. 4894 

116.  М. 944 147.  П. 5398 

117.  М. 339 148.  П. 5371 

118.  М. 5774 149.  П. 5246 

119.  М. 6516 150.  П. 220 

120.  М. 651 151.  П. 2311 

121.  М. 1112 152.  П. 5933 

122.  М. 6247 153.  П. 102 

123.  М. 5978 154.  П. 5173 

124.  М. 2141 155.  П. 5641 

125.  М. 6105 156.  Р. 1663 

126.  М. 5856 157.  Р. 1000 

127.  Н. 2890 158.  Р. 2258 

128.  Н. 5579 159.  Р. 5768 

129.  Н. 4952 160.  Р. 6228 

130.  Н. 2720 161.  Р. 102 

131.  Н. 2202 162.  С. 4903 

132.  Н. 6036 163.  С. 847 

133.  О. 2528 164.  С. 2309 

134.  О. 3594 165.  С. 6906 

135.  О. 6954 166.  С. 2731 

136.  О. 4499 167.  С. 943 

137.  П. 3593 168.  С. 3613 

138.  П. 6012 169.  С. 4043 

139.  П. 45 170.  С. 4956 

140.  П. 4642 171.  С. 2331 

141.  П. 5863 172.  С. 1111 
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Продовження табл. А2 

1 2 3 4 5 6 

173.  С. 4559 198.  Х. 6106 

174.  С. 2173 199.  Х. 2295 

175.  С. 4862 200.  Х. 4774 

176.  С. 1083 201.  Х. 6113 

177.  С. 2776 202.  Х. 6276 

178.  С. 6037 203.  Х. 2635 

179.  С. 397 204.  Х. 1204 

180.  С. 6416 205.  Ц. 2136 

181.  С. 5638 206.  Ч. 4446 

182.  С. 2176 207.  Ч. 5710 

183.  Т. 2446 208.  Ч. 483 

184.  Т. 4550 209.  Ч. 5502 

185.  Т. 2319 210.  Ч. 3391 

186.  Т. 1413 211.  Ч. 81 

187.  Т. 6095 212.  Ш. 944 

188.  Т. 6393 213.  Ш. 2399 

189.  Т. 4553 214.  Ш. 710 

190.  Т. 6204 215.  Ш. 2183 

191.  Т. 6514 216.  Ш. 1026 

192.  Т. 2288 217.  Щ. 1005 

193.  У. 1177 218.  Ю. 6183 

194.  У. 6029 219.  Я. 114 

195.  Ф. 6100 220.  Я. 2043 

196.  Ф. 1284 221.  Я. 5390 

197.  Х. 2192 222.  Я. 4966 

Усі матеріали, використані в дисертаційному дослідженні (історії 

хвороби, рентгенівські знімки), зберігаються в архіві Комунального 

некомерційного підприємства «Міська клінічна багатопрофільна лікарня 

№ 25» Харківської міської ради. 
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Таблиця А.3 

Список пацієнтів, які отримали лікування в Комунальному 

некомерційному підприємстві «Міська клінічна лікарня швидкої та 

невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова» Харківської 

міської ради 

№ з/п ПІБ № історії хвороби № з/п ПІБ № історії хвороби 

1 2 3 4 5 6 

1.  А. 16680 25.  А. 17421 

2.  А. 2884 26.  А. 19511 

3.  А. 4232 27.  А. 31137 

4.  А. 17490 28.  А. 32178 

5.  А. 4531 29.  А. 34738 

6.  А. 13098 30.  А. 5995 

7.  А. 3389 31.  А. 4235 

8.  А. 5639 32.  А. 37707 

9.  А. 16069 33.  А. 18219 

10.  А. 22358 34.  А. 17527 

11.  А. 39975 35.  А. 981 

12.  А. 39761 36.  А. 32249 

13.  А. 35950 37.  А. 26962 

14.  А. 11162 38.  А. 34738 

15.  А. 37154 39.  А. 3252 

16.  А. 5611 40.  А. 25174 

17.  А. 8286 41.  А. 19384 

18.  А. 15821 42.  А. 28418 

19.  А. 18882 43.  А. 31355 

20.  А. 31637 44.  А. 13318 

21.  А. 35697 45.  А. 24222 

22.  А. 19567 46.  А. 17509 

23.  А. 3682 47.  А. 23044 

24.  А. 2783 48.  А. 38298 
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Продовження табл. А3 

1 2 3 4 5 6 

49.  А. 30537 79.  Б. 5346 

50.  А. 34642 80.  Б. 22984 

51.  А. 17351 81.  Б. 16291 

52.  А. 37708 82.  Б. 29633 

53.  А. 32636 83.  Б. 8826 

54.  А. 19532 84.  Б. 14584 

55.  А. 18607 85.  Б. 20581 

56.  А. 17938 86.  Б. 27422 

57.  Б. 3904 87.  Б. 20174 

58.  Б. 4216 88.  Б. 9195 

59.  Б. 4572 89.  Б. 3933 

60.  Б. 25092 90.  Б. 28518 

61.  Б. 1963 91.  Б. 34494 

62.  Б. 30219 92.  Б. 27092 

63.  Б. 25425 93.  Б. 3990 

64.  Б. 21610 94.  Б. 845 

65.  Б. 20715 95.  Б. 3824 

66.  Б. 21057 96.  Б. 18025 

67.  Б. 23808 97.  Б. 19633 

68.  Б. 15297 98.  Б. 4519 

69.  Б. 28223 99.  Б. 30555 

70.  Б. 29311 100.  Б. 2424 

71.  Б. 26 101.  Б. 24721 

72.  Б. 3750 102.  Б. 5033 

73.  Б. 13762 103.  Б. 29057 

74.  Б. 31394 104.  Б. 6720 

75.  Б. 25678 105.  Б. 27693 

76.  Б. 6080 106.  Б. 23911 

77.  Б. 19554 107.  Б. 3278 

78.  Б. 4206 108.  Б. 21784 
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Продовження табл. А3 

1 2 3 4 5 6 

109.  Б. 3109 139.  Б. 25164 

110.  Б. 22527 140.  Б. 7346 

111.  Б. 2258 141.  Б. 30494 

112.  Б. 23769 142.  Б. 17183 

113.  Б. 1463 143.  Б. 18869 

114.  Б. 7053 144.  Б. 18893 

115.  Б. 1467 145.  Б. 25382 

116.  Б. 31713 146.  Б. 16586 

117.  Б. 12571 147.  Б. 20274 

118.  Б. 13188 148.  Б. 19020 

119.  Б. 25487 149.  Б. 5493 

120.  Б. 18048 150.  Б. 18456 

121.  Б. 3143 151.  Б. 270 

122.  Б. 22487 152.  Б. 6200 

123.  Б. 15357 153.  Б. 2542 

124.  Б. 23215 154.  Б. 22936 

125.  Б. 27548 155.  Б. 11600 

126.  Б. 20113 156.  Б. 25230 

127.  Б. 16582 157.  Б. 1446 

128.  Б. 17768 158.  Б. 16199 

129.  Б. 784 159.  Б. 25180 

130.  Б. 17628 160.  Б. 12059 

131.  Б. 1953 161.  Б. 18893 

132.  Б. 37077 162.  Б. 28373 

133.  Б. 554 163.  Б. 29865 

134.  Б. 17147 164.  Б. 13455 

135.  Б. 41051 165.  Б. 9696 

136.  Б. 12586 166.  Б. 35504 

137.  Б. 1313 167.  Б. 4546 

138.  Б. 18787 168.  Б. 30494 
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Продовження табл. А3 

1 2 3 4 5 6 

169.  Б. 34456 199.  В. 2365 

170.  Б. 15892 200.  В. 6368 

171.  Б. 38659 201.  В. 26993 

172.  Б. 16285 202.  В. 26836 

173.  Б. 21444 203.  В. 8105 

174.  Б. 33932 204.  В. 10207 

175.  Б. 9324 205.  В. 610 

176.  Б. 19363 206.  В. 28797 

177.  Б. 33077 207.  В. 40102 

178.  Б. 2928 208.  В. 7957 

179.  Б. 8477 209.  В. 39579 

180.  Б. 39360 210.  В. 23185 

181.  Б. 32888 211.  В. 14567 

182.  Б. 18564 212.  В. 7278 

183.  Б. 31875 213.  В. 19018 

184.  Б. 1945 214.  В. 4728 

185.  Б. 20560 215.  В. 11620 

186.  Б. 3935 216.  В. 6916 

187.  Б. 5314 217.  В. 33150 

188.  Б. 8519 218.  В. 26889 

189.  Б. 35983 219.  В. 8494 

190.  Б. 8597 220.  В. 26758 

191.  Б. 7098 221.  В. 34567 

192.  Б. 7653 222.  В. 10149 

193.  Б. 25880 223.  В. 16647 

194.  Б. 870 224.  В. 32438 

195.  Б. 36791 225.  В. 29166 

196.  Б. 28422 226.  В. 27548 

197.  Б. 21426 227.  В. 13544 

198.  В. 9232 228.  В. 17182 
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Продовження табл. А3 

1 2 3 4 5 6 

229.  В. 23462 259.  В. 38350 

230.  В. 849 260.  В. 25773 

231.  В. 22280 261.  Г. 28038 

232.  В. 7283 262.  Г. 17408 

233.  В. 4180 263.  Г. 15003 

234.  В. 1994 264.  Г. 2067 

235.  В. 17627 265.  Г. 23095 

236.  Ві. 15547 266.  Г. 27175 

237.  Ві. 36894 267.  Г. 24721 

238.  Ві. 25913 268.  Г. 16014 

239.  В. 5208 269.  Г. 35744 

240.  В. 30907 270.  Г. 28053 

241.  В. 977 271.  Г. 16788 

242.  В. 1673 272.  Г. 1082 

243.  В. 15147 273.  Г. 6441 

244.  В. 6682 274.  Г. 14976 

245.  В. 290 275.  Г. 32753 

246.  В. 27412 276.  Г. 30713 

247.  В. 21924 277.  Г. 38050 

248.  В. 21435 278.  Г. 28017 

249.  В. 18216 279.  Г. 31062 

250.  В. 34368 280.  Г. 11625 

251.  В. 26668 281.  Г. 8198 

252.  В. 17320 282.  Г. 13703 

253.  В. 37182 283.  Г. 38650 

254.  В. 36821 284.  Г. 17181 

255.  В. 13733 285.  Г. 13726 

256.  В. 33277 286.  Г. 4776 

257.  В. 19168 287.  Г. 34608 

258.  В. 266 288.  Г. 8491 
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Продовження табл. А3 

1 2 3 4 5 6 

289.  Г. 26338 319.  Г. 34116 

290.  Г. 29590 320.  Г. 26092 

291.  Г. 7893 321.  Г. 34586 

292.  Г. 14146 322.  Г. 10008 

293.  Г. 1774 323.  Г. 33435 

294.  Г. 22682 324.  Г. 24909 

295.  Г. 34668 325.  Г. 27648 

296.  Г. 28767 326.  Г. 32301 

297.  Г. 40744 327.  Г. 16176 

298.  Г. 20539 328.  Г. 30628 

299.  Г. 30507 329.  Г. 35570 

300.  Г. 12435 330.  Г. 35089 

301.  Г. 34944 331.  Г. 24065 

302.  Г. 8055 332.  Г. 22683 

303.  Г. 18757 333.  Г. 21516 

304.  Г. 18021 334.  Г. 6335 

305.  Г. 27168 335.  Г. 29207 

306.  Г. 29460 336.  Г. 12474 

307.  Г. 5883 337.  Г. 20225 

308.  Г. 8052 338.  Г. 37166 

309.  Г. 12506 339.  Г. 13607 

310.  Г. 17542 340.  Г. 38346 

311.  Г. 21370 341.  Г. 27587 

312.  Г. 29401 342.  Г. 27744 

313.  Г. 13067 343.  Г. 270 

314.  Г. 8838 344.  Г. 22372 

315.  Г. 24953 345.  Г. 30733 

316.  Г. 10786 346.  Г. 23823 

317.  Г. 38395 347.  Г. 6150 

318.  Г. 24208 348.  Г. 4388 
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Продовження табл. А3 

1 2 3 4 5 6 

349.  Г. 33836 379.  Г. 38387 

350.  Г. 16034 380.  Г. 11639 

351.  Г. 23812 381.  Г. 12773 

352.  Г. 10635 382.  Г. 38675 

353.  Г. 35095 383.  Г. 2338 

354.  Г. 26962 384.  Г. 19956 

355.  Г. 21886 385.  Г. 37164 

356.  Г. 13761 386.  Г. 30188 

357.  Г. 31130 387.  Г. 127 

358.  Г. 26100 388.  Г. 4500 

359.  Г. 8002 389.  Г. 6895 

360.  Г. 15317 390.  Д. 32286 

361.  Г. 15083 391.  Д. 3279 

362.  Г. 32037 392.  Д. 22552 

363.  Г. 20419 393.  Д. 5146 

364.  Г. 24262 394.  Д. 31351 

365.  Г. 16377 395.  Д. 18233 

366.  Г. 36035 396.  Д. 6098 

367.  Г. 4180 397.  Д. 35765 

368.  Г. 38535 398.  Д. 28112 

369.  Г. 35257 399.  Д. 24953 

370.  Г. 30201 400.  Д. 12995 

371.  Г. 38193 401.  Д. 13031 

372.  Г. 30832 402.  Д. 31776 

373.  Г. 6603 403.  Д. 2746 

374.  Г. 2012 404.  Д. 657 

375.  Г. 16485 405.  Д. 12922 

376.  Г. 24583 406.  Д. 1418 

377.  Г. 3694 407.  Д. 777 

378.  Г. 6035 408.  Д. 1827 
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Продовження табл. А3 

1 2 3 4 5 6 

409.  Д. 8296 439.  Д. 1869 

410.  Д. 1322 440.  Д. 21808 

411.  Д. 10195 441.  Д. 6006 

412.  Д. 33429 442.  Д. 32221 

413.  Д. 24625 443.  Д. 3354 

414.  Д. 12823 444.  Д. 12976 

415.  Д. 21881 445.  Д. 22054 

416.  Д. 11329 446.  Д. 2792 

417.  Д. 15576 447.  Д. 26899 

418.  Д. 29180 448.  Д. 5180 

419.  Д. 6204 449.  Д. 23490 

420.  Д. 713 450.  Д. 6908 

421.  Д. 12521 451.  Д. 2408 

422.  Д. 36211 452.  Д. 24230 

423.  Д. 13730 453.  Д. 29038 

424.  Д. 15161 454.  Д. 31812 

425.  Д. 13511 455.  Д. 35906 

426.  Д. 36243 456.  Д. 19936 

427.  Д. 8778 457.  Д. 1019 

428.  Д. 3888 458.  Д. 4170 

429.  Д. 16425 459.  Д. 17309 

430.  Д. 25523 460.  Д. 33342 

431.  Д. 64 461.  Д. 33905 

432.  Д. 4923 462.  Д. 5262 

433.  Д. 13628 463.  Д. 14531 

434.  Д. 23870 464.  Д. 28297 

435.  Д. 26458 465.  Д. 23503 

436.  Д. 5371 466.  Д. 4997 

437.  Д. 10466 467.  Д. 25989 

438.  Д. 37932 468.  Д. 35960 
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Продовження табл. А3 

1 2 3 4 5 6 

469.  Д. 21132 499.  Ж. 29686 

470.  Є. 31001 500.  Ж. 6493 

471.  Є. 563 501.  Ж. 3313 

472.  Є. 15103 502.  Ж. 5705 

473.  Є. 13941 503.  Ж. 25493 

474.  Є. 17907 504.  Ж. 3862 

475.  Є. 29088 505.  Ж. 7286 

476.  Є. 11387 506.  З. 15549 

477.  Є. 548 507.  З. 24669 

478.  Є. 2411 508.  З. 26551 

479.  Є. 36739 509.  З. 28418 

480.  Є. 18712 510.  З. 24065 

481.  Є. 16766 511.  З. 36573 

482.  Є. 8470 512.  З. 38015 

483.  Є. 11052 513.  З. 10892 

484.  Є. 6096 514.  З. 2312 

485.  Є. 12051 515.  З. 12312 

486.  Є. 4573 516.  З. 26181 

487.  Є. 33240 517.  З. 8996 

488.  Є. 15631 518.  З. 20551 

489.  Є. 899 519.  З. 4511 

490.  Є. 1900 520.  З. 9380 

491.  Є. 1792 521.  З. 5488 

492.  Є. 16780 522.  З. 35676 

493.  Є. 32726 523.  З. 22702 

494.  Ж. 7497 524.  З. 5382 

495.  Ж. 3740 525.  З. 8297 

496.  Ж. 36319 526.  З. 18615 

497.  Ж. 28635 527.  З. 35625 

498.  Ж. 360 528.  З. 21460 
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Продовження табл. А3 

1 2 3 4 5 6 

529.  З. 33020 559.  І. 24538 

530.  З. 27481 560.  І. 3407 

531.  З. 4336 561.  І. 11610 

532.  З. 4183 562.  І. 8840 

533.  З. 1168 563.  І. 7948 

534.  З. 5152 564.  І. 36634 

535.  З. 21279 565.  І. 12039 

536.  З. 24543 566.  І. 16288 

537.  З. 26104 567.  І. 1045 

538.  З. 36976 568.  І. 23 

539.  З. 2769 569.  І. 2693 

540.  З. 457 570.  І. 20234 

541.  З. 29138 571.  І. 10139 

542.  З. 21445 572.  І. 18816 

543.  З. 31315 573.  І. 4052 

544.  З. 2985 574.  І. 34545 

545.  З. 1512 575.  К. 17520 

546.  З. 26091 576.  К. 32587 

547.  З. 32473 577.  К. 27675 

548.  З. 8604 578.  К. 15548 

549.  З. 4244 579.  К. 7544 

550.  З. 27532 580.  К. 7284 

551.  З. 24742 581.  К. 32166 

552.  З. 3217 582.  К. 23708 

553.  З. 27239 583.  К. 17075 

554.  З. 12166 584.  К. 20518 

555.  І. 9575 585.  К. 40465 

556.  І. 17422 586.  К. 494 

557.  І. 13919 587.  К. 28126 

558.  І. 5309 588.  К. 18839 
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Продовження табл. А3 

1 2 3 4 5 6 

589.  К. 739 619.  К. 31266 

590.  К. 3595 620.  К. 31500 

591.  К. 8979 621.  К. 28908 

592.  К. 38009 622.  К. 32869 

593.  К. 3742 623.  К. 60 

594.  К. 886 624.  К. 16517 

595.  К. 37 625.  К. 5457 

596.  К. 26606 626.  К. 5252 

597.  К. 12846 627.  К. 5958 

598.  К. 39184 628.  К. 10897 

599.  К. 12977 629.  К. 1914 

600.  К. 4094 630.  К. 28725 

601.  К. 15498 631.  К. 20986 

602.  К. 1295 632.  К. 9952 

603.  К. 29371 633.  К. 35839 

604.  К. 7147 634.  К. 16185 

605.  К. 22904 635.  К. 19221 

606.  К. 7761 636.  К. 17479 

607.  К. 13480 637.  К. 27030 

608.  К. 26926 638.  К. 5026 

609.  К. 2796 639.  К. 28307 

610.  К. 21251 640.  К. 5481 

611.  К. 22382 641.  К. 38316 

612.  К. 20011 642.  К. 16273 

613.  К. 40088 643.  К. 13332 

614.  К. 14353 644.  К. 17055 

615.  К. 6910 645.  К. 32183 

616.  К. 14719 646.  К. 12960 

617.  К. 22299 647.  К. 31187 

618.  К. 21599 648.  К. 22355 
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Продовження табл. А3 

1 2 3 4 5 6 

649.  К. 14095 
679 

К. 23192 

650.  К. 17525 
680 

К. 28518 

651.  К. 36632 
681 

К. 28231 

652.  К. 37270 
682 

К. 20357 

653.  К. 26941 
683 

К. 2172 

654.  К. 29130 
684 

К. 12985 

655.  К. 20212 
685 

К. 32460 

656.  К. 29696 
686 

К. 25422 

657.  К. 25753 
687 

К. 3016 

658.  К. 34743 
688 

К. 13480 

659.  К. 1543 
689 

К. 39672 

660.  К. 35259 
690 

К. 34726 

661.  К. 25057 
691 

К. 27185 

662.  К. 1245 
692 

К. 3414 

663.  К. 1916 
693 

К. 4843 

664.  К. 4431 
694 

К. 19789 

665.  К. 24672 
695 

К. 12674 

666.  К. 28807 
696 

К. 34933 

667.  К. 15111 
697 

К. 27356 

668.  К. 38063 
698 

К. 1429 

669.  К. 21588 
699 

К. 13735 

670.  К. 18772 
700 

К. 12091 

671.  К. 18854 
701 

К. 7318 

672.  К. 3875 
702 

К. 37839 

673.  К. 2501 
703 

К. 34554 

674.  К. 33812 
704 

К. 13180 

675.  К. 1622 
705 

К. 28088 

676.  К. 34554 
706 

К. 9467 

677.  К. 15606 
707 

К. 14734 

678.  К. 12800 
708 

К. 15221 
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Продовження табл. А3 

1 2 3 4 5 6 

709.  К. 21258 739.  К. 34699 

710.  К. 18038 740.  К. 25721 

711.  К. 18024 741.  К. 40330 

712.  К. 6054 742.  К. 110 

713.  К. 2211 743.  К. 22059 

714.  К. 35843 744.  К. 36134 

715.  К. 26544 745.  К. 14339 

716.  К. 20911 746.  К. 17272 

717.  К. 19556 747.  К. 39347 

718.  К. 1893 748.  К. 36530 

719.  К. 25890 749.  К. 5282 

720.  К. 24723 750.  К. 17317 

721.  К. 13160 751.  К. 18125 

722.  К. 22972 752.  К. 170 

723.  К. 15738 753.  К. 27547 

724.  К. 26077 754.  К. 32253 

725.  К. 2825 755.  К. 27999 

726.  К. 34223 756.  К. 21318 

727.  К. 23785 757.  К. 13975 

728.  К. 29498 758.  К. 2674 

729.  К. 27130 759.  К. 24309 

730.  К. 8818 760.  К. 24827 

731.  К. 34933 761.  К. 13278 

732.  К. 15320 762.  К. 7164 

733.  К. 34210 763.  К. 24641 

734.  К. 9191 764.  К. 25927 

735.  К. 4544 765.  К. 24673 

736.  К. 14456 766.  К. 20339 

737.  К. 2327 767.  К. 36552 

738.  К. 3038 768.  К. 4855 
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Продовження табл. А3 

1 2 3 4 5 6 

769.  К. 35466 799.  Л. 24071 

770.  К. 21578 800.  Л. 6956 

771.  К. 5345 801.  Л. 16875 

772.  К. 25038 802.  Л. 28834 

773.  К. 32857 803.  Л. 18555 

774.  К. 1756 804.  Л. 25776 

775.  К. 5786 805.  Л. 3878 

776.  К. 16227 806.  Л. 33538 

777.  К. 33528 807.  Л. 16465 

778.  К. 32732 808.  Л. 16641 

779.  К. 25174 809.  Л. 11468 

780.  К. 25400 810.  Л. 13013 

781.  К. 22159 811.  Л. 15150 

782.  К. 22185 812.  Л. 15926 

783.  К. 11900 813.  Л. 19140 

784.  К. 19196 814.  Л. 743 

785.  К. 968 815.  Л. 2292 

786.  К. 13759 816.  Л. 25688 

787.  К. 27987 817.  Л. 37677 

788.  К. 14465 818.  Л. 16051 

789.  К. 7094 819.  Л. 1453 

790.  К. 3814 820.  Л. 22233 

791.  К. 19046 821.  Л. 13947 

792.  К. 23110 822.  Л. 28259 

793.  К. 15350 823.  Л. 32021 

794.  Л. 17457 824.  Л. 27873 

795.  Л. 12091 825.  Л. 13576 

796.  Л. 11683 826.  Л. 24176 

797.  Л. 3172 827.  Л. 3428 

798.  Л. 38841 828.  Л. 13996 
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Продовження табл. А3 

1 2 3 4 5 6 

829.  Л. 6226 859.  М. 740 

830.  Л. 14053 860.  М. 19823 

831.  Л. 36535 861.  М. 7530 

832.  Л. 37604 862.  М. 14763 

833.  Л. 32464 863.  М. 7391 

834.  Л. 23437 864.  М. 14988 

835.  Л. 5118 865.  М. 26921 

836.  Л. 9743 866.  М. 517 

837.  Л. 38547 867.  М. 31615 

838.  Л. 20372 868.  М. 35745 

839.  Л. 24336 869.  М. 268 

840.  Л. 31862 870.  М. 20082 

841.  Л. 31686 871.  М. 35290 

842.  Л. 11315 872.  М. 39840 

843.  Л. 18151 873.  М. 9075 

844.  Л. 15637 874.  М. 30859 

845.  Л. 13524 875.  М. 37776 

846.  Л. 11166 876.  М. 17059 

847.  Л. 16658 877.  М. 8700 

848.  Л. 14251 878.  М. 152 

849.  Л. 19647 879.  М. 23531 

850.  Л. 25392 880.  М. 35097 

851.  Л. 35159 881.  М. 1520 

852.  Л. 24531 882.  М. 20383 

853.  Л. 28302 883.  М. 33923 

854.  Л. 28395 884.  М. 40209 

855.  Л. 40263 885.  М. 12950 

856.  Л. 5002 886.  М. 17651 

857.  Л. 7344 887.  М. 10640 

858.  Л. 6435 888.  М. 35029 
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Продовження табл. А3 

1 2 3 4 5 6 

889.  М. 25865 919.  М. 14391 

890.  М. 20712 920.  М. 26685 

891.  М. 25464 921.  М. 4729 

892.  М. 4954 922.  М. 19381 

893.  М. 12867 923.  М. 37188 

894.  М. 18147 924.  М. 33657 

895.  М. 38536 925.  М. 736 

896.  М. 7761 926.  М. 13096 

897.  М. 25274 927.  М. 10674 

898.  М. 4317 928.  М. 2032 

899.  М. 15452 929.  М. 20413 

900.  М. 15758 930.  М. 31767 

901.  М. 30870 931.  М. 37300 

902.  М. 34577 932.  М. 1499 

903.  М. 4878 933.  М. 688 

904.  М. 2465 934.  М. 40020 

905.  М. 6930 935.  М. 16198 

906.  М. 10180 936.  М. 16481 

907.  М. 9731 937.  М. 11992 

908.  М. 34924 938.  М. 18739 

909.  М. 15193 939.  М. 17226 

910.  М. 26861 940.  М. 11006 

911.  М. 18052 941.  М. 23671 

912.  М. 4027 942.  М. 13510 

913.  М. 18578 943.  М. 34876 

914.  М. 29220 944.  М. 33691 

915.  М. 19959 945.  М. 30040 

916.  М. 6413 946.  М. 35497 

917.  М. 8085 947.  М. 4009 

918.  М. 25238 948.  М. 15972 
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Продовження табл. А3 

1 2 3 4 5 6 

949.  М. 29560 979.  М. 34895 

950.  М. 2576 980.  М. 22499 

951.  М. 22530 981.  М. 38517 

952.  М. 21721 982.  М. 9312 

953.  М. 26777 983.  М. 164 

954.  М. 40633 984.  М. 13666 

955.  М. 13953 985.  М. 38328 

956.  М. 39550 986.  М. 34210 

957.  М. 14085 987.  М. 5318 

958.  М. 32106 988.  М. 39786 

959.  М. 6849 989.  М. 12567 

960.  М. 26012 990.  Н. 32081 

961.  М. 40786 991.  Н. 12538 

962.  М. 21585 992.  Н. 22956 

963.  М. 18077 993.  Н. 906 

964.  М. 23683 994.  Н. 380 

965.  М. 29164 995.  Н. 23225 

966.  М. 22091 996.  Н. 4315 

967.  М. 15420 997.  Н. 35314 

968.  М. 2313 998.  Н. 37275 

969.  М. 6055 999.  Н. 7452 

970.  М. 5892 1000.  Н. 7031 

971.  М. 9127 1001.  Н. 2026 

972.  М. 403 1002.  Н. 26388 

973.  М. 35642 1003.  Н. 29319 

974.  М. 33126 1004.  Н. 729 

975.  М. 31874 1005.  Н. 36239 

976.  М. 18967 1006.  Н. 28301 

977.  М. 36883 1007.  Н. 40849 

978.  М. 15630 1008.  Н. 4828 
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Продовження табл. А3 

1 2 3 4 5 6 

1009.  Н. 23460 1039.  О. 19464 

1010.  Н. 21557 1040.  О. 34953 

1011.  Н. 26965 1041.  О. 1175 

1012.  Н. 1292 1042.  О. 12758 

1013.  Н. 29869 1043.  О. 1829 

1014.  Н. 26702 1044.  О. 27202 

1015.  Н. 12963 1045.  О. 28383 

1016.  Н. 37919 1046.  О. 32338 

1017.  Н. 2085 1047.  О. 20998 

1018.  Н. 8078 1048.  О. 30752 

1019.  Н. 2085 1049.  О. 23643 

1020.  Н. 31961 1050.  О. 26318 

1021.  Н. 36395 1051.  О. 32992 

1022.  Н. 9374 1052.  О. 3409 

1023.  Н. 12431 1053.  О. 36796 

1024.  Н. 5767 1054.  О. 23019 

1025.  Н. 1300 1055.  О. 4564 

1026.  Н. 21746 1056.  О. 5799 

1027.  Н. 20297 1057.  О. 31547 

1028.  Н. 8462 1058.  О. 33194 

1029.  Н. 399 1059.  О. 28066 

1030.  Н. 14287 1060.  О. 30634 

1031.  Н. 37625 1061.  О. 6429 

1032.  Н. 27307 1062.  О. 26980 

1033.  Н. 14048 1063.  О. 16795 

1034.  О. 165517 1064.  О. 10191 

1035.  О. 25282 1065.  О. 16648 

1036.  О. 22399 1066.  О. 17940 

1037.  О. 38027 1067.  О. 24073 

1038.  О. 24200 1068.  О. 10212 
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Продовження табл. А3 

1 2 3 4 5 6 

1069.  О. 12014 1099.  П. 3022 

1070.  О. 1971 1100.  П. 34400 

1071.  О. 4949 1101.  П. 6479 

1072.  О. 4715 1102.  П. 3044 

1073.  О. 5599 1103.  П. 22932 

1074.  О. 30884 1104.  П. 24483 

1075.  О. 1580 1105.  П. 30976 

1076.  О. 20062 1106.  П. 36917 

1077.  О. 32810 1107.  П. 23681 

1078.  О. 24621 1108.  П. 9806 

1079.  О. 3174 1109.  П. 31913 

1080.  П. 2565 1110.  П. 34404 

1081.  П. 30413 1111.  П. 25829 

1082.  П. 16976 1112.  П. 16443 

1083.  П. 8767 1113.  П. 15116 

1084.  П. 2592 1114.  П. 35614 

1085.  П. 16794 1115.  П. 10294 

1086.  П. 28119 1116.  П. 30020 

1087.  П. 7312 1117.  П. 15007 

1088.  П. 14259 1118.  П. 36869 

1089.  П. 31142 1119.  П. 28302 

1090.  П. 25841 1120.  П. 21315 

1091.  П. 37413 1121.  П. 22830 

1092.  П. 22517 1122.  П. 19044 

1093.  П. 24279 1123.  П. 33266 

1094.  П. 33518 1124.  П. 18050 

1095.  П. 8637 1125.  П. 12487 

1096.  П. 5292 1126.  П. 10972 

1097.  П. 27679 1127.  П. 30989 

1098.  П. 34598 1128.  П. 23424 
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Продовження табл. А3 

1 2 3 4 5 6 

1129.  П. 28481 1159.  П. 26041 

1130.  П. 33748 1160.  П. 32922 

1131.  П. 8402 1161.  П. 12185 

1132.  П. 2869 1162.  П. 37628 

1133.  П. 2226 1163.  П. 21080 

1134.  П. 3452 1164.  П. 5523 

1135.  П. 19298 1165.  П. 30503 

1136.  П. 22584 1166.  П. 6441 

1137.  П. 14190 1167.  П. 8825 

1138.  П. 1576 1168.  П. 30734 

1139.  П. 35720 1169.  П. 7372 

1140.  П. 13561 1170.  П. 27513 

1141.  П. 846 1171.  П. 11555 

1142.  П. 37376 1172.  П. 17738 

1143.  П. 25557 1173.  П. 18910 

1144.  П. 21299 1174.  П. 16638 

1145.  П. 33541 1175.  П. 40836 

1146.  П. 7722 1176.  П. 33419 

1147.  П. 18615 1177.  П. 17242 

1148.  П. 35065 1178.  П. 25623 

1149.  П. 31803 1179.  П. 5134 

1150.  П. 38189 1180.  П. 32913 

1151.  П. 4216 1181.  П. 27263 

1152.  П. 466 1182.  П. 22925 

1153.  П. 20221 1183.  П. 37372 

1154.  П. 2443 1184.  П. 4742 

1155.  П. 5151 1185.  П. 13806 

1156.  П. 6708 1186.  П. 17303 

1157.  П. 41005 1187.  П. 4284 

1158.  П. 13357 1188.  П. 28656 
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Продовження табл. А3 

1 2 3 4 5 6 

1189.  П. 2168 1219.  П. 34211 

1190.  П. 38368 1220.  Р. 15867 

1191.  П. 972525 1221.  Р. 11620 

1192.  П. 35531 1222.  Р. 7181 

1193.  П. 6748 1223.  Р. 19728 

1194.  П. 23281 1224.  Р. 20944 

1195.  П. 11414 1225.  Р. 9501 

1196.  П. 12686 1226.  Р. 37244 

1197.  П. 16712 1227.  Р. 24032 

1198.  П. 34161 1228.  Р. 6161 

1199.  П. 20418 1229.  Р. 3420 

1200.  П. 12347 1230.  Р. 3879 

1201.  П. 20141 1231.  Р. 9166 

1202.  П. 21556 1232.  Р. 10455 

1203.  П. 16658 1233.  Р. 1788 

1204.  П. 17563 1234.  Р. 25736 

1205.  П. 26315 1235.  Р. 111 

1206.  П. 30855 1236.  Р. 28645 

1207.  П. 29174 1237.  Р. 4808 

1208.  П. 16664 1238.  Р. 33384 

1209.  П. 12351 1239.  Р. 10272 

1210.  П. 3774 1240.  Р. 28449 

1211.  П. 19611 1241.  Р. 30980 

1212.  П. 17458 1242.  Р. 13647 

1213.  П. 14724 1243.  Р. 36246 

1214.  П. 22584 1244.  Р. 39381 

1215.  П. 25560 1245.  Р. 29392 

1216.  П. 10370 1246.  Р. 26540 

1217.  П. 13757 1247.  Р. 12633 

1218.  П. 21713 1248.  Р. 40480 
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Продовження табл. А3 

1 2 3 4 5 6 

1249.  Р. 22294 1279.  С. 29955 

1250.  Р. 10187 1280.  С. 19313 

1251.  Р. 5773 1281.  С. 11880 

1252.  Р. 23977 1282.  С. 36830 

1253.  Р. 27032 1283.  С. 16989 

1254.  Р. 20296 1284.  С. 880 

1255.  Р. 32312 1285.  С. 25867 

1256.  Р. 18768 1286.  С. 21419 

1257.  Р. 12601 1287.  С. 3596 

1258.  Р. 22840 1288.  С. 5143 

1259.  Р. 35708 1289.  С. 54 

1260.  Р. 33565 1290.  С. 10711 

1261.  Р. 7341 1291.  С. 19778 

1262.  Р. 11924 1292.  С. 30602 

1263.  Р. 19287 1293.  С. 797 

1264.  Р. 8123 1294.  С. 17586 

1265.  Р. 1262 1295.  С. 26650 

1266.  Р. 30340 1296.  С. 11631 

1267.  Р. 26331 1297.  С. 23873 

1268.  Р. 27455 1298.  С. 11416 

1269.  Р. 12082 1299.  С. 6914 

1270.  Р. 7729 1300.  С. 36840 

1271.  Р. 710 1301.  С. 10699 

1272.  Р. 4237 1302.  С. 6258 

1273.  Р. 16570 1303.  С. 21520 

1274.  Р. 3545 1304.  С. 4550 

1275.  Р. 37160 1305.  С. 9243 

1276.  Р. 7553 1306.  С. 2530 

1277.  С. 38217 1307.  С. 22079 

1278.  С. 31025 1308.  С. 37655 
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Продовження табл. А3 
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1309.  С. 33498 1339.  С. 8744 

1310.  С. 12590 1340.  С. 9954 

1311.  С. 14442 1341.  С. 35117 

1312.  С. 33710 1342.  С. 7704 

1313.  С. 8657 1343.  С. 2948 

1314.  С. 18606 1344.  С. 7103 

1315.  С. 11271 1345.  С. 6494 

1316.  С. 30076 1346.  С. 38673 

1317.  С. 6793 1347.  С. 31382 

1318.  С. 33607 1348.  С. 13051 

1319.  С. 12420 1349.  С. 2424 

1320.  С. 23176 1350.  С. 15962 

1321.  С. 22369 1351.  С. 20883 

1322.  С. 33125 1352.  С. 1404 

1323.  С. 29318 1353.  С. 39415 

1324.  С. 24731 1354.  С. 4084 

1325.  С. 1946 1355.  С. 14885 

1326.  С. 17404 1356.  С. 16715 

1327.  С. 5445 1357.  С. 7762 

1328.  С. 25319 1358.  С. 28426 

1329.  С. 8748 1359.  С. 38265 

1330.  С. 31227 1360.  С. 8342 

1331.  С. 25054 1361.  С. 24563 

1332.  С. 5576 1362.  С. 11066 

1333.  С. 9088 1363.  С. 32317 

1334.  С. 21624 1364.  С. 29208 

1335.  С. 35057 1365.  С. 11714 

1336.  С. 4028 1366.  С. 14149 

1337.  С. 21731 1367.  С. 32991 

1338.  С. 1928 1368.  С. 25792 
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1369.  С. 15781 1399.  Т. 34683 

1370.  С. 14598 1400.  Т. 7929 

1371.  С. 26138 1401.  Т. 30024 

1372.  С. 34546 1402.  Т. 116 

1373.  С. 10977 1403.  Т. 901 

1374.  С. 21952 1404.  Т. 37031 

1375.  С. 16297 1405.  Т. 3424 

1376.  С. 39558 1406.  Т. 2027 

1377.  С. 23299 1407.  Т. 31771 

1378.  С. 28998 1408.  Т. 22640 

1379.  С. 13704 1409.  Т. 8979 

1380.  С. 32163 1410.  Т. 9049 

1381.  С. 35918 1411.  Т. 13296 

1382.  С. 33163 1412.  Т. 40208 

1383.  С. 33588 1413.  Т. 1685 

1384.  С. 19000 1414.  Т. 32591 

1385.  С. 34805 1415.  Т. 24705 

1386.  С. 11227 1416.  Т. 5953 

1387.  С. 3907 1417.  Т. 16110 

1388.  С. 26673 1418.  Т. 23764 

1389.  С. 28607 1419.  Т. 26910 

1390.  С. 36642 1420.  Т. 28054 

1391.  С. 13241 1421.  Т. 1654 

1392.  С. 31712 1422.  Т. 464 

1393.  С. 24056 1423.  Т. 16695 

1394.  С. 2977 1424.  Т. 4741 

1395.  С. 5300 1425.  Т. 25692 

1396.  С. 38309 1426.  Т. 11376 

1397.  С. 11960 1427.  Т. 30585 

1398.  Т. 23667 1428.  Т. 6322 
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1429.  Т. 19079 1459.  У. 34685 

1430.  Т. 22862 1460.  У. 11029 

1431.  Т. 16296 1461.  У. 29237 

1432.  Т. 12960 1462.  У. 20340 

1433.  Т. 5495 1463.  У. 178 

1434.  Т. 17647 1464.  Ф. 785 

1435.  Т. 13311 1465.  Ф. 21766 

1436.  Т. 31367 1466.  Ф. 17536 

1437.  Т. 20840 1467.  Ф. 17218 

1438.  Т. 33335 1468.  Ф. 26313 

1439.  Т. 30378 1469.  Ф. 21814 

1440.  Т. 22157 1470.  Ф. 16949 

1441.  Т. 11472 1471.  Ф. 33212 

1442.  Т. 13033 1472.  Ф. 10500 

1443.  Т. 15813 1473.  Ф. 25366 

1444.  Т. 26916 1474.  Ф. 30574 

1445.  Т. 20799 1475.  Ф. 13032 

1446.  Т. 37079 1476.  Ф. 5902 

1447.  Т. 1302 1477.  Ф. 26214 

1448.  Т. 11738 1478.  Ф. 8654 

1449.  Т. 28345 1479.  Ф. 17434 

1450.  Т. 5468 1480.  Ф. 15417 

1451.  Т. 24099 1481.  Ф. 29259 

1452.  Т. 25851 1482.  Ф. 23933 

1453.  Т. 17000 1483.  Ф. 25914 

1454.  Т. 27177 1484.  Ф. 18561 

1455.  Т. 11382 1485.  Ф. 23341 

1456.  У. 35102 1486.  Ф. 27921 

1457.  У. 13692 1487.  Ф. 34080 

1458.  У. 4265 1488.  Ф. 5849 



 486 

Продовження табл. А3 

1 2 3 4 5 6 

1489.  Ф. 6251 1519.  Х. 1183 

1490.  Ф. 1386 1520.  Ц. 23759 

1491.  Ф. 11438 1521.  Ц. 21676 

1492.  Ф. 40328 1522.  Ц. 10183 

1493.  Ф. 17078 1523.  Ц. 1521 

1494.  Ф. 5474 1524.  Ц. 23416 

1495.  Х. 4528 1525.  Ц. 37346 

1496.  Х. 3041 1526.  Ц. 849 

1497.  Х. 4621 1527.  Ц. 20977 

1498.  Х. 12553 1528.  Ц. 32695 

1499.  Х. 25577 1529.  Ц. 13379 

1500.  Х. 32176 1530.  Ц. 1454 

1501.  Х. 3398 1531.  Ч. 17277 

1502.  Х. 29647 1532.  Ч. 13210 

1503.  Х. 8129 1533.  Ч. 12954 

1504.  Х. 40897 1534.  Ч. 9935 

1505.  Х. 23716 1535.  Ч. 33940 

1506.  Х. 3960 1536.  Ч. 5330 

1507.  Х. 20464 1537.  Ч. 5810 

1508.  Х. 18837 1538.  Ч. 17131 

1509.  Х. 1623 1539.  Ч. 11346 

1510.  Х. 26003 1540.  Ч. 39509 

1511.  Х. 33374 1541.  Ч. 872 

1512.  Х. 6165 1542.  Ч. 5809 

1513.  Х. 15673 1543.  Ч. 27618 

1514.  Х. 25259 1544.  Ч. 23502 

1515.  Х. 24383 1545.  Ч. 34844 

1516.  Х. 21451 1546.  Ч. 32822 

1517.  Х. 16636 1547.  Ч. 22526 

1518.  Х. 10392 1548.  Ч. 2398 
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Продовження табл. А3 

1 2 3 4 5 6 

1549.  Ч. 24339 1579.  Ч. 17901 

1550.  Ч. 2258 1580.  Ч. 1055 

1551.  Ч. 19302 1581.  Ч. 22288 

1552.  Ч. 12398 1582.  Ч. 14037 

1553.  Ч. 2037 1583.  Ш. 17202 

1554.  Ч. 4108 1584.  Ш. 3940 

1555.  Ч. 33296 1585.  Ш. 21314 

1556.  Ч. 11780 1586.  Ш. 28983 

1557.  Ч. 35525 1587.  Ш. 2149 

1558.  Ч. 29746 1588.  Ш. 23890 

1559.  Ч. 9376 1589.  Ш. 120 

1560.  Ч. 34546 1590.  Ш. 5056 

1561.  Ч. 20813 1591.  Ш. 35772 

1562.  Ч. 8103 1592.  Ш. 40439 

1563.  Ч. 10483 1593.  Ш. 31334 

1564.  Ч. 12272 1594.  Ш. 26653 

1565.  Ч. 7719 1595.  Ш. 6413 

1566.  Ч. 36294 1596.  Ш. 10478 

1567.  Ч. 36495 1597.  Ш. 35056 

1568.  Ч. 3512 1598.  Ш. 27009 

1569.  Ч. 22721 1599.  Ш. 1939 

1570.  Ч. 1761 1600.  Ш. 30154 

1571.  Ч. 35313 1601.  Ш. 9993 

1572.  Ч. 36807 1602.  Ш. 36256 

1573.  Ч. 14963 1603.  Ш. 745 

1574.  Ч. 37761 1604.  Ш. 28225 

1575.  Ч. 24366 1605.  Ш. 26473 

1576.  Ч. 28390 1606.  Ш. 26333 

1577.  Ч. 33337 1607.  Ш. 14542 

1578.  Ч. 35784 1608.  Ш. 16681 
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Продовження табл. А3 

1 2 3 4 5 6 

1609.  Ш. 15442 1637.  Ш. 15959 

1610.  Ш. 4955 1638.  Щ. 18157 

1611.  Ш. 39374 1639.  Щ. 17154 

1612.  Ш. 38856 1640.  Щ. 38422 

1613.  Ш. 13906 1641.  Ю. 6469 

1614.  Ш. 33119 1642.  Ю. 32516 

1615.  Ш. 10347 1643.  Ю. 34136 

1616.  Ш. 27309 1644.  Ю. 8146 

1617.  Ш. 7172 1645.  Ю. 35302 

1618.  Ш. 18575 1646.  Ю. 14839 

1619.  Ш. 36507 1647.  Ю. 13780 

1620.  Ш. 3645 1648.  Ю. 10156 

1621.  Ш. 28319 1649.  Я. 14076 

1622.  Ш. 21821 1650.  Я. 34124 

1623.  Ш. 32772 1651.  Я. 2024 

1624.  Ш. 31726 1652.  Я. 16468 

1625.  Ш. 12874 1653.  Я. 28134 

1626.  Ш. 515 1654.  Я. 5789 

1627.  Ш. 3860 1655.  Я. 35187 

1628.  Ш. 16122 1656.  Я. 23527 

1629.  Ш. 6899 1657.  Я. 2272 

1630.  Ш. 31688 1658.  Я. 36164 

1631.  Ш. 3998 1659.  Я. 38026 

1632.  Ш. 12516 1660.  Я. 21015 

1633.  Ш. 40734 1661.  Я. 28278 

1634.  Ш. 21127 1662.  Я. 10884 

1635.  Ш. 20247 1663.  Я. 21771 

1636.  Ш. 35867 1664.  Я. 16600 
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Продовження табл. А3 

1 2 3 4 5 6 

1665.  Ш. 6258 1668.  Я. 37088 

1666.  Ш. 5612 1669.  Я. 13524 

1667.  Я. 28919    

Усі матеріали, використані в дисертаційному дослідженні (історії 

хвороби, рентгенівські знімки), зберігаються в архіві Комунального 

некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня швидкої та 

невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова» Харківської 

міської ради. 
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Таблиця А.4 

Список пацієнтів, які отримали лікування в Комунальному 

некомерційному підприємстві «Обласна клінічна лікарня» Харківської 

обласної ради 

№ з/п ПІБ № історії хвороби № з/п ПІБ № історії хвороби 

1 2 3 4 5 6 

1.  А. 9,17014 25.  Б. 9,1859 

2.  А. 11040 26.  Б. 12616 

3.  А. 9,2386 27.  Б. 9,7974 

4.  А. 9,17571 28.  Б. 9,284 

5.  А. 9,12308 29.  Б. 9,13234 

6.  А. 6969 30.  Б. 9,1519 

7.  Б. 9,5317 31.  Б. 9,3524 

8.  Б. 9,6513 32.  Б. 9,8275 

9.  Б. 8121 33.  Б. 9,2216 

10.  Б. 9,15785 34.  Б. 9,4378 

11.  Б. 9,1262 35.  Б. 16335 

12.  Б. 9,8748 36.  Б. 9,844 

13.  Б. 9,5049 37.  Б. 9,325 

14.  Б.  6045 38.  Б. 9,5176 

15.  Б. 9,9173 39.  В. 9,11411 

16.  Б. 9,6377 40.  В. 9,2367 

17.  Б. 9,1114 41.  В. 9,22334 

18.  Б. 9,8355 42.  В. 9,10852 

19.  Б. 9,8989 43.  В. 9,17233 

20.  Б. 9,35 44.  В. 9,613 

21.  Б. 9,14115 45.  В. 9,17461 

22.  Б. 9,23834 46.  В. 9,15433 

23.  Б. 9,10564 47.  Г.  9,8811 

24.  Б. 9,20274 48.  Г. 9,4849 
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Продовження табл. А4 

1 2 3 4 5 6 

49.  Г. 9,12341 79.  Є. 9,12785 

50.  Г. 9,7669 80.  Є. 9,7837 

51.  Г. 9,183 81.  З. 9,14384 

52.  Г. 3226 82.  З. 9,118 

53.  Г. 9,134 83.  З. 9,636 

54.  Г. 9,17978 84.  З. 9,12949 

55.  Г. 9,12824 85.  З. 9,14993 

56.  Г. 9,4094 86.  З. 9,11023 

57.  Г. 9,8513 87.  З. 9,2806 

58.  Г. 9,10912 88.  З. 9,23977 

59.  Г. 9,15698 89.  З. 9,20504 

60.  Г. 9,19265 90.  З. 9,8207 

61.  Г. 9,19726 91.  З. 9,5204 

62.  Г. 9,14286 92.  З. 9,6182 

63.  Г. 9,7985 93.  І. 9,3064 

64.  Г. 9,14435 94.  І. 9,1375 

65.  Г. 10069 95.  І. 9,11607 

66.  Г. 9,10452 96.  І. 9,9944 

67.  Г. 9,21408 97.  І. 9,7923 

68.  Г. 9,194 98.  І. 9,1905 

69.  Г. 9,5613 99.  І. 9,15293 

70.  Д. 9,6071 100.  І. 9,4733 

71.  Д. 9,9636 101.  Й. 9,723 

72.  Д. 9,16036 102.  К. 9,2515 

73.  Д. 9,8309 103.  К. 9,24062 

74.  Д. 13777 104.  К. 9,37 

75.  Д. 9,13666 105.  К. 9,9631 

76.  Д. 9,17617 106.  К. 9,15627 

77.  Є. 9,24017 107.  К. 9,1681 

78.  Є. 9,1102 108.  К. 9,254 
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Продовження табл. А4 

1 2 3 4 5 6 

109.  К. 9,13568 139.  К. 9,11342 

110.  К. 9,7334 140.  К. 2266 

111.  К. 9734 141.  К. 9,8595 

112.  К. 663271952 142.  К. 9,5641 

113.  К. 9,7633 143.  К. 9,6446 

114.  К. 9,3176 144.  К. 5643 

115.  К. 9,17896 145.  К. 9,22909 

116.  К. 9,10917 146.  К. 9,13838 

117.  К. 9,19812 147.  К. 9,9307 

118.  К. 9,108 148.  К. 9,11447 

119.  К. 9,2024 149.  К. 9,26 

120.  К. 9,176 150.  К. 9,2891 

121.  К. 9,17611 151.  К. 164 

122.  К. 9,10707 152.  К. 9,2 

123.  К. 9,544 153.  К. 9,4917 

124.  К. 9,20584 154.  К. 9,13044 

125.  К. 9,14559 155.  К. 2686 

126.  К. 9,13763 156.  К. 9,10595 

127.  К. 9,7225 157.  Л. 9,24005 

128.  К. 9,2299 158.  Л. 9,2077 

129.  К. 9,4544 159.  Л. 5984 

130.  К. 9,11906 160.  Л. 9749 

131.  К. 9,18006 161.  Л. 9,21083 

132.  К. 9,10371 162.  Л. 9,9061 

133.  К. 9,14747 163.  Л. 9,16588 

134.  К. 9,19434 164.  Л. 9,2132 

135.  К. 9,10121 165.  Л. 9,9167 

136.  К. 9,4165 166.  Л. 9,11976 

137.  К. 9,8055 167.  Л. 9,13152 

138.  К. 9,19534 168.  Л. 9,5254 
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Продовження табл. А4 

1 2 3 4 5 6 

169.  Л. 9,999 199.  М. 9,5437 

170.  Л. 8863 200.  М. 9,6426 

171.  Л. 9,9773 201.  М. 9,21509 

172.  Л. 9,16612 202.  М. 9,1937 

173.  Л. 9,14377 203.  М. 9,10396 

174.  Л. 9,3792 204.  М. 9,6707 

175.  Л. 9,395 205.  М. 9,1676 

176.  М. 9,21158 206.  М. 9,518 

177.  М. 9,10471 207.  М. 9,3146 

178.  М. 9,4574 208.  М. 9,1561 

179.  М. 9,6672 209.  М. 9,6798 

180.  М. 9,141 210.  М. 9,4911 

181.  М. 9,1278 211.  М. 9,6524 

182.  М. 9,9356 212.  М. 9,17599 

183.  М. 9,36 213.  М. 9,1135 

184.  М. 9,1897 214.  М. 9,11257 

185.  М. 13000 215.  Н. 9,20639 

186.  М. 9,1449 216.  Н. 9,14057 

187.  М. 9.6739/1 217.  Н. 9,2445 

188.  М. 9,95 218.  Н. 9,1949 

189.  М. 9,20335 219.  Н. 9,435 

190.  М. 9,7903 220.  Н. 9,14376 

191.  М. 9,14485 221.  Н. 9,3034 

192.  М. 9,15642 222.  Н. 8506 

193.  М. 9,1402 223.  Н. 9,16333 

194.  М. 11429 224.  О. 9,8187 

195.  М. 9,13952 225.  О. 11860 

196.  М. 9,18364 226.  О. 9,2942 

197.  М. 0,20139 227.  О. 9,7983 

198.  М. 9,15 228.  О. 4,4051 
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Продовження табл. А4 

1 2 3 4 5 6 

229.  О. 9,12992 259.  Р. 9,10528 

230.  О. 9,2107 260.  Р. 9,13934 

231.  О. 9,21361 261.  Р. 9,19714 

232.  О. 9,23057 262.  Р. 9,14621 

233.  О. 9,13658 263.  Р. 13078 

234.  О. 9,1433 264.  Р. 9,13996 

235.  О. 9,6852 265.  Р. 9,4995 

236.  П. 9,18366 266.  Р. 9,19535 

237.  П. 188 267.  Р. 9,9506 

238.  П. 9,18795 268.  Р. 9,15058 

239.  П. 9,12311 269.  Р. 9,11421 

240.  П. 17112 270.  Р. 1574 

241.  П. 9,12215 271.  С. 9,4245 

242.  П. 9,23 272.  С. 9,7015 

243.  П. 9,9934 273.  С. 2,48 

244.  П. 9,19702 274.  С. 9,16563 

245.  П. 9,536 275.  С. 9,11144 

246.  П. 15983 276.  С. 0,14074 

247.  П. 9,12792 277.  С. 9,19487 

248.  П. 9,3218 278.  С. 9,2143 

249.  П. 6379 279.  С. 9,5501 

250.  П. 9,12704 280.  С. 14151 

251.  П. 9,5616 281.  С. 9,10765 

252.  Р. 9,12987 282.  С. 9,14879 

253.  Р. 9,7146 283.  С. 9,11495 

254.  Р. 9,2283 284.  С. 9,10424 

255.  Р. 9,11909 285.  С. 9,1084 

256.  Р. 9,5761 286.  С. 9,1763 

257.  Р. 9,4477 287.  С. 9,5194 

258.  Р. 9,13077 288.  С. 12016 
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Продовження табл. А4 

1 2 3 4 5 6 

289.  С. 9,1031 319.  Т. 9,18524 

290.  С. 9,9199 320.  Т. 9,13969 

291.  С. 9103 321.  Т. 9,18751 

292.  С. 9,1193 322.  Т. 9,4576 

293.  С. 9,4678 323.  Т. 9,8569 

294.  С. 9,18107 324.  Т. 12665 

295.  С. 9,1336 325.  Т. 9,10115 

296.  С. 9,4276 326.  Т. 9,17462 

297.  С. 9,3771 327.  Т. 9,19154 

298.  С. 9,1586 328.  Т. 9,9076 

299.  С. 9,4595 329.  Т. 9,19952 

300.  С. 9,608 330.  Т. 9,12424 

301.  С. 9,20004 331.  Т. 9201 

302.  С. 8893 332.  У. 9,14817 

303.  С. 9,1023 333.  У. 9,17041 

304.  С. 9,12704 334.  У. 9,1513 

305.  С. 9,16029 335.  У. 9,5595 

306.  С. 9,12671 336.  У. 9,2958 

307.  С. 9,5929 337.  У. 9,17799 

308.  С. 9,13171 338.  У. 9,3313 

309.  С. 9,1282 339.  Ф. 9,1778 

310.  Т. 9,21283 340.  Ф. 13510 

311.  Т. 9,145511 341.  Ф. 9,1196 

312.  Т. 9,4263 342.  Ф. 9,10189 

313.  Т. 9,16568 343.  Ф. 9,4622 

314.  Т. 9,6648 344.  Ф. 9,1334 

315.  Т. 10819 345.  Ф. 9,833 

316.  Т. 9,18171 346.  Ф. 9,1953 

317.  Т. 9,5137 347.  Х. 9,4976 

318.  Т. 9,5551 348.  Х. 9,11713 
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Продовження табл. А4 

1 2 3 4 5 6 

349.  Х. 9,17625 372.  Ш. 9,10547 

350.  Х. 9,7762 373.  Ш. 9,22004 

351.  Х. 9,8913 374.  Ш. 4245 

352.  Х. 9,1441 375.  Ш. 9,1512 

353.  Х. 9,655 376.  Ш. 1778 

354.  Ц. 9,12122 377.  Ш. 9,3718 

355.  Ц. 9,5971 378.  Ш. 9,10511 

356.  Ч. 9,15907 379.  Ш. 9,10958 

357.  Ч. 9,19001 380.  Ш. 9,16211 

358.  Ч. 9,9964 381.  Ш. 12656 

359.  Ч. 917331 382.  Щ. 9,1756 

360.  Ч. 1942 383.  Щ. 9,9121 

361.  Ч. 9,471 384.  Щ. 9,4982 

362.  Ч. 16343 385.  Щ. 9,163311 

363.  Ч. 9,21729 386.  Щ. 9,6362 

364.  Ч. 9,20056 387.  Ю. 9,13789 

365.  Ч. 9,8093 388.  Ю. 9,14912 

366.  Ч. 9,13672 389.  Я. 9,6487 

367.  Ш. 9,2599 390.  Я. 3355 

368.  Ш. 9,1073 391.  Я. 9,993 

369.  Ш. 9,1086 392.  Я. 9,12173 

370.  Ш. 9,15255 393.  Я. 8631 

371.  Ш. 9,2473    

Усі матеріали, використані в дисертаційному дослідженні (історії 

хвороби, рентгенівські знімки), зберігаються в архіві Комунального 

некомерційного підприємства «Обласна клінічна лікарня» Харківської 

обласної ради.  
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Таблиця А.5 

Список пацієнтів, які отримали лікування в Державній установі 

«Інститут патології хребта та суглобів імені професора. М. І. Ситенка 

Національної академії медичних наук України» 

№ з/п ПІБ № історії хвороби № з/п ПІБ № історії хвороби 

1 2 3 4 5 6 

1.  А. 87142 25.  В. 84600 

2.  А. 89953 26.  В. 83952 

3.  А. 84289 27.  В. 85973 

4.  А. 86527 28.  В. 86863 

5.  Б. 83001 29.  В. 83643 

6.  Б. 67063 30.  Г. 85990 

7.  Б. 90555 31.  Г. 82340 

8.  Б. 89637 32.  Г. 88257 

9.  Б. 87143 33.  Г. 81205 

10.  Б. 81049 34.  Г. 83574 

11.  Б. 88170 35.  Г. 87993 

12.  Б. 89326 36.  Г. 80327 

13.  Б. 80325 37.  Г. 82654 

14.  Б. 81113 38.  Г. 84244 

15.  Б. 91151 39.  Г. 88930 

16.  Б. 80295 40.  Г. 90472 

17.  Б. 82078 41.  Г. 84081 

18.  Б. 68959 42.  Г. 87680 

19.  В. 85569 43.  Г. 88716 

20.  В. 85765 44.  Г. 82284 

21.  В. 86071 45.  Г. 87896 

22.  В. 87208 46.  Г. 89324 

23.  В. 86514 47.  Д. 89381 

24.  В. 88524 48.  Д. 88134 
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Продовження табл. А5 

1 2 3 4 5 6 

49.  Д. 86367 79.  К. 80681 

50.  Д. 87251 80.  К. 83122 

51.  Д. 86476 81.  К. 87702 

52.  Д. 83596 82.  К. 90814 

53.  Д. 88250 83.  К. 88830 

54.  Д. 89195 84.  К. 86246 

55.  Є. 83344 85.  К. 82757 

56.  Є. 89320 86.  К. 83325 

57.  Є. 85301 87.  К. 80436 

58.  Є. 82465 88.  К. 80650 

59.  Ж. 82676 89.  К. 83202 

60.  З. 86512 90.  К. 81760 

61.  З. 88460 91.  К. 82186 

62.  З. 89259 92.  К. 89184 

63.  З. 87509 93.  К. 84906 

64.  З. 83251 94.  К. 86917 

65.  З. 86682 95.  К. 87258 

66.  З. 85984 96.  К. 91030 

67.  З. 87415 97.  К. 88912 

68.  З. 86725 98.  К. 82480 

69.  І. 85232 99.  К. 83310 

70.  І. 88774 100.  К. 85446 

71.  І. 62412 101.  К. 89567 

72.  І. 89389 102.  К. 86627 

73.  І. 85940 103.  К. 84325 

74.  К. 83955 104.  К. 82713 

75.  К. 82701 105.  К. 82375 

76.  К. 90582 106.  К. 87060 

77.  К. 87450 107.  К. 83320 

78.  К. 84019 108.  К. 85390 
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Продовження табл. А5 

1 2 3 4 5 6 

109.  К. 87092 139.  М. 86554 

110.  К. 88776 140.  М. 90395 

111.  К. 87550 141.  М. 84322 

112.  К. 90490 142.  М. 84002 

113.  К. 85689 143.  М. 84546 

114.  К. 79679 144.  М. 90183 

115.  Л. 86073 145.  М. 88956 

116.  Л. 86331 146.  Н. 88231 

117.  Л. 87082 147.  Н. 82439 

118.  Л. 83301 148.  Н. 83632 

119.  Л. 88333 149.  Н. 82427 

120.  Л. 87054 150.  Н. 87920 

121.  Л. 84051 151.  Н. 89176 

122.  Л. 89589 152.  О. 86071 

123.  Л. 83557 153.  О. 84824 

124.  Л. 88677 154.  О. 88595 

125.  Л. 87199 155.  О. 88851 

126.  Л. 80398 156.  П. 89455 

127.  Л. 88002 157.  П. 80597 

128.  Л. 84527 158.  П. 90274 

129.  Л. 85970 159.  П. 66614 

130.  Л. 83613 160.  П. 82767 

131.  Л. 84350 161.  П. 79452 

132.  М. 82589 162.  П. 79999 

133.  М. 86260 163.  П. 83828 

134.  М. 83694 164.  П. 88206 

135.  М. 73195 165.  П. 85503 

136.  М. 84076 166.  П. 83208 

137.  М. 91101 167.  П. 80521 

138.  М. 87912 168.  П. 87293 
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Продовження табл. А5 

1 2 3 4 5 6 

169.  П. 90843 199.  С. 81947 

170.  П. 84061 200.  С. 85107 

171.  П. 87663 201.  С. 88690 

172.  П. 85924 202.  С. 87892 

173.  П. 87311 203.  С. 87973 

174.  П. 88156 204.  С. 79963 

175.  П. 83313 205.  С. 79844 

176.  П. 80247 206.  С. 8322 

177.  Р. 87714 207.  С. 87099 

178.  Р. 80380 208.  С. 87173 

179.  Р. 83701 209.  С. 86057 

180.  Р. 87174 210.  С. 84390 

181.  Р. 85408 211.  С. 86707 

182.  Р. 83881 212.  С. 87701 

183.  Р. 89439 213.  С. 83481 

184.  Р. 80788 214.  Т. 89725 

185.  Р. 83921 215.  Т. 88072 

186.  С. 88869 216.  Т. 84389 

187.  С. 87700 217.  Т. 89565 

188.  С. 80564 218.  Т. 83458 

189.  С. 86388 219.  Т. 86865 

190.  С. 76918 220.  Т. 86865 

191.  С. 82343 221.  Т. 84251 

192.  С. 89100 222.  Т. 87180 

193.  С. 87499 223.  У. 89154 

194.  С. 88514 224.  У. 85775 

195.  С. 83309 225.  Ф. 89683 

196.  С. 83401 226.  Ф. 82604 

197.  С. 85208 227.  Ф. 83561 

198.  С. 81945 228.  Х. 80475 
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Продовження табл. А5 

1 2 3 4 5 6 

229.  Х. 81545 246.  Ш. 80188 

230.  Х. 83514 247.  Ш. 87399 

231.  Х. 74878 248.  Ш. 79188 

232.  Х. 89323 249.  Ш. 61837 

233.  Ц. 88288 250.  Ш. 83219 

234.  Ц. 88523 251.  Ш. 87927 

235.  Ц. 86799 252.  Ш. 79935 

236.  Ц. 83476 253.  Ш. 88001 

237.  Ч. 84148 254.  Ш. 83148 

238.  Ч. 82653 255.  Ш. 62569 

239.  Ч. 84352 256.  Ш. 83569 

240.  Ч. 83305 257.  Щ. 63164 

241.  Ш. 89024 258.  Ю. 85965 

242.  Ш. 86932 259.  Ю. 84155 

243.  Ш. 86797 260.  Ю. 86981 

244.  Ш. 87039 261.  Я. 84312 

245.  Ш. 79966 262.  Я. 84142 

Усі матеріали, використані в дисертаційному дослідженні (історії 

хвороби, рентгенівські знімки), зберігаються в архіві Державній установі 

«Інститут патології хребта та суглобів імені професора. М. І. Ситенка 

Національної академії медичних наук України».  
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Таблиця А.6 

Список пацієнтів, які отримали лікування в комунальному 

некомерційному підприємстві «Харківська міська багатопрофільна лікарня 

№ 17» Харківської міської ради 

№ з/п ПІБ № історії хвороби № з/п ПІБ № історії хвороби 

1 2 3 4 5 6 

1.  А. 1607/132 25.  Б. 2219/402 

2.  А. 245/42 26.  Б. 1160 

3.  А. 8436/1276 27.  Б. 10568/803 

4.  А. 6409/888 28.  Б. 3738/530 

5.  А. 1610/284 29.  Б. 1401/126 

6.  А. 1471 30.  Б. 3575/644 

7.  А. 1863 31.  Б. 16217 

8.  А. 6558/571 32.  Б. 16944 

9.  А. 114/13 33.  Б. 6646/1013 

10.  А. 6194/524 34.  Б. 11398 

11.  А. 8602/1187 35.  Б. 18 

12.  А. 7240/580 36.  Б. 6957/1109 

13.  А. 4003 37.  Б. 5898/467 

14.  А. 13117 38.  Б. 14714 

15.  А. 2353/350 39.  Б. 2670/395 

16.  А. 8561/1326 40.  Б. 10086/774 

17.  А. 3096/494 41.  Б. 6520/1035 

18.  А. 9974 42.  Б. 7376/594 

19.  А. 17748 43.  Б. 4313 

20.  А. 4071/338а 44.  Б. 8298/1258 

21.  А. 4153/673 45.  Б. 1635 

22.  А. 335/57 46.  Б. 3125/570 

23.  А. 1503/240 47.  Б. 1609/283 

24.  Б. 5698 48.  Б. 6618/511 
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Продовження табл. А6 

1 2 3 4 5 6 

49.  Б. 12187 77.  Б. 5540/440 

50.  Б. 6618/1012 78.  Б. 669/102 

51.  Б. 18125 79.  Б. 3279/530 

52.  Б. 7140/562 80.  Б. 6609 

53.  Б. 452/50 81.  Б. 2120/348 

54.  Б. 4622/756 82.  Б. 2105/346 

55.  Б. 16223 83.  Б. 4265 

56.  Б. 13486 84.  Б. 2854/409 

57.  Б. 6274/976 85.  Б. 12025/915 

58.  Б. 4095/671 86.  Б. 8249/646 

59.  Б. 5497/872 87.  Б. 12417 

60.  Б. 5883/484 88.  Б. 9286 

61.  Б. 6968/949 89.  В. 5807/806 

62.  Б. 8556/1323 90.  В. 261/40 

63.  Б. 13587 91.  В. 8429/730 

64.  Б. 2568/398 92.  В. 2414 

65.  Б. 1415/236 93.  В. 1147/176 

66.  Б. 9311 94.  В. 16100 

67.  Б. 6879/939 95.  В. 633/63 

68.  Б. 8396/1153 96.  В. 372/63 

69.  Б. 16252 97.  В. 545/73 

70.  Б. 1302/210 98.  В. 81118/887 

71.  Б. 1918/297 99.  В. 5461 

72.  Б. 10005/788 100.  В. 8247/717 

73.  Б. 6426/977 101.  В. 1363/107 

74.  Б. 4285/608 102.  В. 1475/256 

75.  Б. 2932/422 103.  В. 7515/659 

76.  Б. 7079 104.  В. 25/005 
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Продовження табл. А6 

1 2 3 4 5 6 

105.  В. 7756/1189 133.  Г. 10028/767 

106.  В. 3343/507 134.  Г. 2368 

107.  В. 8670/1326 135.  Г. 8057/1107 

108.  В. 1618/285 136.  Г. 4692/618 

109.  В. 7843/1231 137.  Г. 409/66 

110.  В. 15011/1145 138.  Г. 2929/393 

111.  В. 9288 139.  Г. 250/44 

112.  В. 15646 140.  Г. 7879 

113.  В. 8414/1271 141.  Г. 2200/395 

114.  В. 5736 142.  Г. 3241 

115.  Г. 16778/1283 143.  Г. 3012 

116.  Г. 8270/1136 144.  Г. 12387/1096 

117.  Г. 1368/231 145.  Г. 5190/567/537 

118.  Г. 6622/1015 146.  Г. 7100/544 

119.  Г. 14075 147.  Г. 9488 

120.  Г. 14075 148.  Г. 6303/1020 

121.  Г. 2526 149.  Г. 6810/1096 

122.  Г. 1463 150.  Г. 6722 

123.  Г. 7386/1168 151.  Г. 804/112 

124.  Г. 5821/479 152.  Г. 2671/396 

125.  Г. 5773 153.  Г. 8130/1125 

126.  Г. 4974/389 154.  Г. 17600 

127.  Г. 1532/241 155.  Г. 12862 

128.  Г. 11307 156.  Г. 677/46 

129.  Г. 166/24 157.  Г. 7644/599 

130.  Г. 7973/1242 158.  Г. 3116/453 

131.  Г. 15802 159.  Г. 8564/1405 

132.  Г. 5897/914 160.  Г. 8022/1229 
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Продовження табл. А6 

1 2 3 4 5 6 

161.  Г. 9613 189.  Д. 977/137 

162.  Д. 14806 190.  Д. 5900/810 

163.  Д. 1112 191.  Д. 11172/850 

164.  Д. 787/127 192.  Д. 5719/465 

165.  Д. 3675/589 193.  Е. 8643/1318 

166.  Д. 2813 194.  Є. 9832/778 

167.  Д. 11660 195.  Є. 5668 

168.  Д. 4008/318 196.  Є. 7846/1206 

169.  Д. 7994 197.  Є. 2406/399 

170.  Д. 3015 198.  Є. 2423 

171.  Д. 10830/951 199.  Є. 11944/910 

172.  Д. 8454/1386 200.  Є. 391/53 

173.  Д. 9 201.  Є. 7525/1035 

174.  Д. 14079 202.  Ж. 4790/397 

175.  Д. 8022 203.  Ж. 4967/811 

176.  Д. 11617/886 204.  Ж. 13886/1211 

177.  Д. 2662/394 205.  Ж. 4291/336 

178.  Д. 5743/453 206.  Ж. 17502 

179.  Д. 316/507 207.  Ж. 603 

180.  Д. 18013 208.  Ж. 2966 

181.  Д. 7705/1204 209.  Ж. 18460 

182.  Д. 3704/525 210.  Ж. 5847/464 

183.  Д. 939 211.  Ж. 196/30 

184.  Д. 11914 212.  Ж. 11649/1016 

185.  Д. 1014/175 213.  З. 10019/765 

186.  Д. 11311 214.  З. 2716/428 

187.  Д. 11930 215.  З. 13576 

188.  Д. 15700 216.  З. 8359/680 
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Продовження табл. А6 

1 2 3 4 5 6 

217.  З. 2911/464 245.  К. 13818/1058 

218.  З. 933 246.  К. 1737/289 

219.  З. 2761 247.  К. 13689/1203 

220.  З. 16408 248.  К. 380/41 

221.  З. 13902/1213 249.  К. 8590/1181 

222.  З. 8493/1282 250.  К. 13630/1039 

223.  З. 1214/187 251.  К. 5132 

224.  З. 14963 252.  К. 7551 

225.  З. 325/52 253.  К. 7791/611 

226.  З. 10090/794 254.  К. 799/124 

227.  З. 1803/280 255.  К. 4743/369 

228.  З. 10892/861 256.  К. 2964/425 

229.  З. 5565/770 257.  К. 9527/734 

230.  І. 7977/693 258.  К. 5268 

231.  І. 10146/778 259.  К. 1879/305 

232.  І. 6332/997 260.  К. 1141/196 

233.  І. 3439/554 261.  К. 417/61 

234.  І. 7734/1251 262.  К. 701/116 

235.  І. 7320/1181 263.  К. 7241/581 

236.  І. 793 264.  К. 10560/802 

237.  І. 118/9 265.  К. 10791 

238.  І. 1700 266.  К. 3860/622 

239.  І. 2872 267.  К. 15744 

240.  І. 17172 268.  К. 1020 

241.  І. 16813 269.  К. 2529/373 

242.  І. 3690/594 270.  К. 7639 

243.  І. 7716/1212 271.  К. 5577/771 

244.  І. 8601/4905 272.  К. 14936/1140 
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Продовження табл. А6 

1 2 3 4 5 6 

273.  К. 14240/1182 301.  К. 11425/920 

274.  К. 3121/452 302.  К. 16258 

275.  К. 2086 303.  К. 2690/217 

276.  К. 1492/265 304.  К. 1018/176 

277.  К. 5201/840 305.  К. 3813 

278.  К. 3504/629 306.  К. 14771 

279.  К. 138/15 307.  К. 12879 

280.  К. 5081/782 308.  К. 733 

281.  К. 6634/535 309.  К. 803/76 

282.  К. 1850/328 310.  К. 7732/1066 

283.  К. 3761/538 311.  К. 1067/193 

284.  К. 3537/505 312.  К. 1184/197 

285.  К. 8604/1413 313.  К. 7295/1004 

286.  К. 8623/1307 314.  К. 9799 

287.  К. 6038/911 315.  К. 3768/541 

288.  К. 1359/212 316.  К. 6355/881 

289.  К. 18001 317.  К. 4272/604 

290.  К. 8954 318.  К. 6104/948 

291.  К. 3159/502 319.  К. 19124 

292.  К. 13328/1183 320.  К. 4076/687 

293.  К. 12370/1091 321.  К. 3756/304 

294.  К. 720/57 322.  К. 8002/1247 

295.  К. 1587/269 323.  К. 1790/317 

296.  К. 1844/306 324.  К. 2025/328 

297.  К. 797 325.  К. 4713 

298.  К. 1916/163 326.  К. 14602 

299.  К. 3853/621 327.  К. 16151 

300.  К. 8033/1233 328.  К. 6349 
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Продовження табл. А6 

1 2 3 4 5 6 

329.  К. 8132/676 357.  Л. 3295/281 

330.  К. 1364/228 358.  Л. 15417 

331.  К. 6025/840 359.  Л. 13239/1015 

332.  К. 1070/156 360.  Л. 10335 

333.  К. 4916/765 361.  Л. 5300/803 

334.  К. 4310 362.  Л. 19165 

335.  К. 4917/665 363.  Л. 11784 

336.  К. 897/72 364.  Л. 338/40 

337.  Л. 8230/662 365.  Л. 3891/637 

338.  Л. 1003/80 366.  Л. 3876/556 

339.  Л. 3862/624 367.  Л. 12650/1020 

340.  Л. 16596 368.  Л. 6834 

341.  Л. 5497/822 369.  Л. 13390/1192 

342.  Л. 9791 370.  Л. 8409 

343.  Л. 4532/376 371.  Л. 824/116 

344.  Л. 8039/1105 372.  Л. 673/120 

345.  Л. 4525/732 373.  Л. 12866 

346.  Л. 2620 374.  Л. 8488/1163 

347.  Л. 17988 375.  Л. 14035 

348.  Л. 8138/656 376.  М. 4825/646 

349.  Л. 4650/779 377.  М. 8456 

350.  Л. 1323 378.  М. 9084/1478 

351.  Л. 154/18 379.  М. 600/97 

352.  Л. 9931 380.  М. 1163/200 

353.  Л. 4672/789 381.  М. 5116/404 

354.  Л. 9784/860 382.  М. 8289 

355.  Л. 6109/853 383.  М. 13402 

356.  Л. 3736/529 384.  М. 1103/03 
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Продовження табл. А6 

1 2 3 4 5 6 

385.  М. 826/145 414.  М. 7467 

386.  М. 7594 415.  М. 11574 

387.  М. 11548/882 416.  М. 3306 

388.  М. 16352/1341 417.  М. 12599/962 

389.  М. 1004/146 418.  М. 12484/1009 

390.  М. 2136/384 419.  М. 2902 

391.  М. 8414/657 420.  М. 11450 

392.  М. 1398/225 421.  М. 1024/151 

393.  М. 4999/815 422.  М. 10999/876 

394.  М. 6892/936 423.  М. 9425/755 

395.  М. 2012/324 424.  М. 1254/189 

396.  М. 3983/567 425.  М. 7004/1106 

397.  М. 255/35 426.  М. 8144/710 

398.  М. 2358/432 427.  Н. 3861/623 

399.  М. 8317 428.  Н. 10827 

400.  М. 5979/904 429.  Н. 3200/492 

401.  М. 8155/1127 430.  Н. 1721/141 

402.  М. 5959/829 431.  Н. 10783 

403.  М. 5374 432.  Н. 13876 

404.  М. 682/109 433.  Н. 11121 

405.  М. 13054/1060 434.  Н. 2521/462 

406.  М. 5904/813 435.  Н. 14147/1173 

407.  М. 1011/145 436.  Н. 376/43 

408.  М. 748/59 437.  Н. 17608/1425 

409.  М. 4925/800 438.  Н. 6285/982 

410.  М. 7814/1225 439.  Н. 12671/973 

411.  М. 7610/1051 440.  Н. 11701/1022 

412.  М. 7709/1203 441.  Н. 15313 

413.  М. 2130/174 442.  Н. 1746/293 

 



 510 

Продовження табл. А6 

1 2 3 4 5 6 

443.  Н. 3860/624 472.  П. 6821/1098 

444.  Н. 4273/699 473.  П. 9226 

445.  Н. 8661/1319 474.  П. 3874/326 

446.  Н. 4333/706 475.  П. 13483/1030 

447.  Н. 12900/983 476.  П. 17112 

448.  О. 9588 477.  П. 8518/1295 

449.  О. 564/86 478.  П. 2532/461 

450.  О. 5421/755 479.  П. 4660/792 

451.  О. 1856/331 480.  П. 7173/1088 

452.  О. 12743/974 481.  П. 5319/850 

453.  О. 2398 482.  П. 2195/335 

454.  О. 6411/889 483.  П. 4573/746 

455.  О. 4799/398 484.  П. 1222/191 

456.  О. 2273/586 485.  П. 3844/676 

457.  О. 17732 486.  П. 4856/400 

458.  О. 11874/954 487.  П. 2146 

459.  О. 5843/910 488.  П. 9097/803 

460.  О. 6210/864 489.  П. 8263/1415 

461.  О. 18691 490.  П. 15865 

462.  О. 11485 491.  П. 14434 

463.  О. 1553/252 492.  П. 5221 

464.  О. 361/68 493.  П. 3139/572 

465.  О. 141/17 494.  П. 7513/1213 

466.  О. 1749/275 495.  П. 14560/1207 

467.  О. 1654/259 496.  П. 1924/302 

468.  П. 197/31 497.  П. 2215 

469.  П. 10005/885 498.  П. 11 

470.  П. 9103/1480 499.  П. 11 

471.  П. 18172 500.  П. 256/36 
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Продовження табл. А6 

1 2 3 4 5 6 

501.  П. 4827/807 529.  П. 3855/1252 

502.  П. 10278/782 530.  П. 3532 

503.  П. 6010/931 531.  П. 248/43 

504.  П. 17678 532.  П. 11146/891 

505.  П. 4232/600 533.  П. 4847/406 

506.  П. 6862/1049 534.  Р. 1422/244 

507.  П. 176/14 535.  Р. 1091/165 

508.  П. 801/7 536.  Р. 1280 

509.  П. 7258/1112 537.  Р. 4919/766 

510.  П. 11350 538.  Р. 6084/984 

511.  П. 8347/679 539.  Р. 1815 

512.  П. 19356 540.  Р. 6779/929 

513.  П. 3804/620 541.  Р. 6739/1027 

514.  П. 12236/986 542.  Р. 7351/592 

515.  П. 5863/885 543.  Р. 3110/244 

516.  П. 3380/609 544.  Р. 7528 

517.  П. 1987 545.  Р. 4194/681 

518.  П. 5901/811 546.  Р. 15860 

519.  П. 2380/437 547.  Р. 10850 

520.  П. 11135/961 548.  Р. 16573 

521.  П. 19031 549.  Р. 1704/298 

522.  П. 5342/737 550.  Р. 4087/715 

523.  П. 836/125 551.  Р. 4440/708 

524.  П. 496/87 552.  Р. 8764/704 

525.  П. 5901/504 553.  Р. 3098/498 

526.  П. 7098/966 554.  С. 110/15 

527.  П. 8571/1329 555.  С. 696/114 

528.  П. 5341/736 556.  С. 3765/608 
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Продовження табл. А6 

1 2 3 4 5 6 

557.  С. 14567/1208 564.  У. 9139/734 

558.  Т. 1165/102 565.  У. 1930 

559.  Т. 756/140 566.  Ф. 776/117 

560.  Т. 14565 567.  Ф. 19261 

561.  Т. 2756 568.  Ф. 1406 

562.  У. 3333/483 569.  Х. 7260/1109 

563.  У. 2253/186 570.  Ч. 4273/335 

Усі матеріали, використані в дисертаційному дослідженні (історії 

хвороби, рентгенівські знімки), зберігаються в архіві Комунального 

некомерційного підприємства «Харківська міська багатопрофільна лікарня 

№ 17» Харківської міської ради. 
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