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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, 

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

Абс. к-ть. – абсолютна кількість 

АЗФ – апарат зовнішньої фіксації 

БІОС – блокувальний інтрамедулярний остеосинтез 

ВГ – великогомілкова кістка 

ВГК – великогомілкова кістка 

Виробн. – виробнича 

ВМС – склад мінералів у кістки 

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я 

ВР – відносний ризик 

гЕПС – гранулярна ендоплазматична сітка 

ДА – деформівний артроз 

ДІ – довірчий інтервал 

ДРА – двохенергетична рентгенівська абсорбціометрія 

ДТП – дорожньо-транспортна пригода 

З/АЗФ – закритий остеосинтез апаратом зовнішньої фіксації 

ІМТ – індекс маси тіла 

ІО – інтрамедулярний остеосинтез 

ІС – індекс Сінха 

ІХ – історія хвороби 

Кіст. аутопласт. – кісткова аутопластика 

ЛФК – лікувальна фізична культура 

МІО – малоінвазивний остеосинтез 

МН – мінеральна насиченість 

МЩКТ – мінеральна щільність кісткової тканини 

ОП – остеопороз 

ОРС – опорно-рухова система 

ПВВГК – проксимальний відділ великогомілкової кістки 
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СК – стегнова кістка 

СККМ – стромальні клітини кісткового мозку 

СПСВ – система постійного скелетного витягнення 

Т та Z-score – критерії стандартного відхилення мінеральної щільності 

кісткової тканини від показників норми 

ЧКО – черезкістковий остеосинтез 

АО / ASIF – Arbeitsgemeinschaft fur Оsteosynthesefragen (нем.) / Association for 

the Study of Internal Fixation (англ.) 

Са – кальцій 

LSP – Locking Compression Plate (блокуюча компресійна пластина) 
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ВСТУП 

 

Оптимізація регенерації кістки після перелому – ключова проблема 

травматології та ортопедії. Поряд із клінічними аспектами увага фахівців 

зосереджена на фундаментальних питаннях репаративного остеогенезу – 

дослідженні його механізмів та можливостей керування. На сьогодні 

накопичено певні знання стосовно перебігу репаративного остеогенезу в 

умовах остеопенії та остеопорозу, розроблені неінвазивні методи для 

оцінювання загоєння переломів з перебігом часу та нові технології лікування 

[1-7]. Доведено, що низькі показники мінеральної щільності кісткової 

тканини (МЩКТ) є фактором ризику перелому в різних ділянках скелету  

[8-11]. 

Однак у межах цієї проблеми є низка питань, які потребують вивчення. 

Серед них – вплив перелому на структурно-функціональний стан скелета і 

визначення механізмів, які призводять до його порушення з підвищеним 

ризиком перелому в наступному.  

Аналіз інформаційних джерел свідчить про активне розроблення 

проблеми виникнення після перелому остеопенії або остеопорозу, які 

трапляються, за даними літератури, у жінок віком 50 років та старших у 

значному відсотку випадків: у 80 % пацієнтів з переломом проксимального 

відділу стегна, у 77 % – дистального відділу променевої кістки та у 62 % – 

кісточки [12]. Зниження МЩКТ у людей з переломом будь-якої локалізації 

призводить до того, що ризик наступного перелому буде в 2,2 раза вищим, 

ніж без попереднього перелому [13]. 

Зниження в скелеті МЩКТ (від 3,8 до 23 %) зафіксовано після 

черезкісткового остеосинтезу у хворих з переломом стегнової кістки навіть 

через 1,5 року після завершення лікування [14]. Доведено, що в пацієнток з 

переломом кісток дистального відділу передпліччя частота остеопорозу за 

показниками МЩКТ достовірно вища як на рівні поперекового відділу 

хребта, так і на рівні проксимального відділу стегнової кістки і знижена за 
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показниками Т-критерію поперекового відділу хребта в основній групі 

пацієнтів, які мали перелом в анамнезі, на 18 % порівняно з контрольною 

групою пацієнток без перелому, де зниження МЩКТ становило 7,3 % [15]. 

У процесі оцінювання ризику розвитку повторного низько-

енергетичного перелому (стегнової кістки, хребта, ребер, таза, плечової 

кістки) у пацієнтів 60-річного віку (905 жінок та 337 чоловіків з переломами 

в анамнезі, яких включено до епідеміологічного дослідження протягом 16 

років) показано, що відносний ризик наступного перелому в жінок становить 

1,95 (довірчий інтервал, ДІ, 95 %, відносний ризик, ВР, 1,70-2,25), у чоловіків 

– 3,47 (ДІ 95 %, ВР 2,68-4,48) [16]. Розглядаючи перелом як фактор ризику 

розвитку остеопенії та остеопорозу і загрозу наступного перелому, існує 

необхідність моніторингу МЩКТ у пацієнтів з переломами кісток [14, 17-20]. 

Відповідно до рекомендацій Національного фонду остеопорозу (NOF) 

2013-2014 рр., особи з переломами в анамнезі входять до групи підвищеного 

ризику виникнення остеопорозу та повторних переломів [21, 22]. 

Денситометричне дослідження МЩКТ дає змогу оцінити різні 

анатомічні регіони скелета з метою виявлення системних та локальних змін, 

а розкриття механізмів розвитку остеопенічних і остеопоротичних порушень 

скелета після перелому дозволить запобігти виникненню повторного 

перелому, що має соціальну та економічну значущість.  

Безумовно, є низка факторів, які впливають на стан кісткової тканини  

після перелому: це особливості перебігу стадій регенерації кістки, термін 

періоду іммобілізації, раннє навантаження, а також стан органів і систем, які 

беруть участь у процесі репаративного остеогенезу. Необхідно враховувати 

характер та локалізацію перелому, спосіб та тривалість лікування, вік та 

стать пацієнта. Проте навіть в умовах нормального перебігу репаративного 

остеогенезу доведено зниження МЩКТ у різних ділянках скелета [14, 23].  

У зв’язку з викладеним вище вагомою ланкою профілактики 

вторинного перелому є дослідження МЩКТ [24, 25], оцінювання маркерів 

метаболізму кісткової тканини, активності кісткової резорбції та 



9 
 
кісткоутворення, тобто ремоделювання, за переломів у різних ділянках 

скелета [26, 27]. 

Дослідженню маркерів кісткового метаболізму за умов остеопорозу 

присвячена значна кількість публікацій [28–32], а щодо переломів – 

необхідні додаткові дослідження. Однак вивчення факторів ризику 

виникнення остеопенії та остеопорозу на фоні переломів довгих кісток в 

умовах інтегральної оцінки метаболізму організму практично  не проводили. 

Серед факторів ризику зниження МЩКТ після перелому необхідно 

відмітити також особливості репаративного потенціалу організму. Відомо, 

що в регенерації кістки поряд з системними факторами, такими, як вітамін D 

та інші гормони, значну роль відіграють локальні фактори росту в ділянці 

перелому, а також у сироватці крові. Тобто складові фактори сироватки крові 

відображують можливості перебігу репаративного остеогенезу та навіть 

виступають предикторами порушення репаративного остеогенезу [33-34]. У 

зв’язку з цим використання сироватки крові пацієнтів з переломом у культурі 

клітин може відображати репаративний потенціал організму. Проведення 

таких досліджень є актуальним напрямком у прогнозуванні перебігу 

репаративного остеогенезу, порушення фазності якого сприяє ризику 

розвитку зниження МЩКТ та підвищує ризик наступного перелому. 

Таким чином, усе викладене свідчить про необхідність досліджень 

щодо з’ясування ролі перелому в порушенні якості кісткової тканини та 

ризику виникнення повторного перелому. Серед актуальних питань, які 

потребують рішення, можна виділити: вивчення на основі 

експериментальних та клінічних досліджень втрати МЩКТ у різних відділах 

скелета після перелому довгих кісток, особливостей ремоделювання 

кісткової тканини в ділянках травмованої кінцівки, специфіки кісткового 

метаболізму та репаративних потенцій організму. Дослідження 

ремоделювання кісткової тканини кінцівки після перелому дасть змогу 

розкрити особливості формування остеопенічного стану. Використання 

такого підходу дозволить визначити якість кістки після перелому, дати 
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прогностичну оцінку втрати МЩКТ, виявити пацієнтів, які входять до групи 

ризику за цим показником, у яких висока вірогідність наступного перелому і 

розробити рекомендації щодо профілактики та підходів до медикаментозної 

корекції порушень. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційну роботу виконано згідно з планом науково-дослідних 

робіт Державної установи «Інститут патології хребта та суглобів імені 

професора М.І.Ситенко Національної академії медичних наук України» 

відповідно до договору про наукову співпрацю між Державним закладом 

«Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони 

здоров’я України» та Державною установою «Інститут патології хребта та 

суглобів імені професора М.І.Ситенко Національної академії медичних наук 

України», який передбачав спільне виконання науково-дослідної роботи 

(«Вивчити механізми розвитку остеопенічних та остеопоротичних порушень 

скелета в умовах травматичного ушкодження довгих кісток», шифр 

ЦФ. 2011.1 АМНУ, держреєстрація № 0111U000068. У межах теми автор 

проаналізував мінеральну щільність кісткової тканини в пацієнтів з 

переломом та без, виконав ретроспективний аналіз результатів лікування 

постраждалих з переломами довгих кісток кінцівок, проаналізував результати 

експериментальних досліджень щодо впливу перелому на стан кісткової 

тканини травмованої кінцівки, брав участь у лікування пацієнтів). 

Мета дослідження 

Підвищити ефективність профілактики та лікування хворих після 

перелому довгих кісток на підставі визначення механізмів порушення 

структурно-функціонального стану кісткової тканини. 

Завдання дослідження: 

1. Провести аналіз стану проблеми структурно-функціональних 

порушень кісткової тканини у хворих після перелому довгих кісток і 
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визначити сучасні тенденції профілактики та лікування, обґрунтувати 

доцільність і перспективність дослідження.  

2. Провести ретроспективний аналіз результатів лікування хворих з 

діафізарними переломами та визначити причини негативних наслідків. 

3. Вивчити мінеральну щільність кісткової тканини в пацієнтів з 

переломами в анамнезі в різні терміни після перелому. 

4. Оцінити ризик наступного перелому в пацієнтів, які мали перелом, 

з використанням алгоритмізованої системи FRAX. 

5. Провести експериментальні дослідження на тваринах з вивчення 

проявів остеопенії в компактній та губчастій кістковій тканині після 

діафізарного перелому та дефекту й оцінити вплив активного метаболіту 

вітаміну D на регенерацію та стан кісткової тканини. 

6. Дослідити мінеральну щільність кісткової тканини, метаболічні 

маркери, які характеризують особливості кісткового метаболізму в умовах 

переломів довгих кісток, на фоні лікування пацієнтів з використанням 

остеотропних препаратів. 

7. Оцінити репаративний потенціал організму пацієнта з переломом 

шляхом дослідження сироватки крові на модельній системі культивованих 

клітин кісткового мозку. 

8. Розробити новий фіксувальний пристрій для остеосинтезу 

діафізарних переломів кісток кінцівок та метод оптимізації регенерації з 

подальшою клінічною апробацією. 

9. Дати прогностичну оцінку втрати мінеральної щільності кісткової 

тканини після переломів довгих кісток та розробити рекомендації для 

профілактики розвитку остеопенії та остеопорозу для попередження ризику 

повторного перелому. 

Об’єкт дослідження – структурно-функціональний стан кісткової 

тканини після діафізарних переломів довгих кісток.  

Предмет дослідження – показники мінеральної щільності кісток, 

маркери кісткового метаболізму, морфологічні зміни кісток у ділянках, 
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розташованих вище та нижче перелому, культури клітин в умовах 

використання сироватки крові  пацієнтів з переломом, метод FRAX в 

оцінюванні ризику перелому, лікувальна тактика у хворих з діафізарними 

переломами кісток. 

Методи дослідження: загальноклінічні та рентгенологічні методи 

обстеження пацієнтів з травматичним ушкодженням довгих кісток, у тому 

числі рентгенівська абсорбціометрія (двухенергетичний рентгенівський 

денситометр «Explorer QDR W» та кістковий денситометр «Lunar Prodigy 

Primo DEXA» для визначення мінеральної щільності кісткової тканини у 

різних ділянках скелета, алгоритмізовану систему FRAX використано для 

оцінювання абсолютного ризику перелому в людей, які мали перелом; 

експериментальні методи – моделювання травматичного ушкодження 

(перелому та дефекту) стегнової кістки, морфологічні методи – для оцінки 

регенерації та стану кістки у розташованих вище та нижче перелому 

ділянках кістки у тварин, біохімічні методи – для оцінки маркерів 

кісткового метаболізму та стану організму; метод культури клітин – для 

оцінювання остеогенного потенціалу сироватки крові пацієнтів з 

травматичним ушкодженням; статистичний аналіз для верифікації 

отриманих результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів 

На підставі клінічних та експериментальних досліджень, кореляційного 

аналізу між тяжкістю травматичного ушкодження, перебігом 

відновлювального процесу, втратою МЩКТ у різних відділах скелета, 

специфікою кісткового метаболізму та репаративними потенціями організму 

визначені механізми розвитку остеопенічних та остеопоротичних порушень 

скелета. Отримані нові наукові дані про особливості змін мінеральної 

щільності кісткової тканини після травматичних ушкоджень довгих кісток, 

які мали пацієнти в різні терміни до обстеження. Виявлено високий відсоток 

системних проявів остеопенії та остеопорозу в пацієнток з переломами в 
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анамнезі (69,6 %). Найбільший відсоток жінок (77,7 %) зі зниженою 

мінеральною щільністю кісткової тканини після переломів довгих кісток 

зафіксовано у групі жінок після 51 року. Середній вік жінок на момент 

обстеження становив (62,2 ± 0,58) років, перелом стався у віці (55,7 ± 0,6) 

років. У контрольній групі жінок з нормальними показниками кісткової 

тканини було на 20,4 % більше, ніж в основній. В основній групі на 15,8 % 

переважали жінки з остеопорозом 

Уперше в пацієнток різних вікових груп з переломом в анамнезі 

виявлено позитивну кореляцію між індексом маси тіла, віком, мінеральною 

щільністю кісткової тканини та Т-критерієм, яка виражена різною мірою у 

вікових групах. Доведено тісний зв’язок між мінеральною щільністю кісткової 

тканини та віком пацієнтів з наявністю переломів давністю 1-5 років. 

Визначено, що серед механізмів порушення структурно-

функціональної якості кісткової тканини в пацієнтів після перелому значну 

роль відіграє зниження вітаміну D у сироватці крові, що призводить до 

зниження кісткової маси, порушення рівноваги процесу «резорбція – 

кісткоутворення» у напрямку підвищення резорбції. 

Уперше визначено взаємозв’язок репаративного потенціалу пацієнтів з 

показниками мінеральної щільності кісткової тканини, давністю травми та 

кількістю клітинних колоній у культурах стромальних клітин кісткового 

мозку, культивованих із сироваткою крові пацієнтів. Кількість клітинних 

колоній була вірогідно меншою в разі використання сироватки крові 

пацієнтів з низькими показниками мінеральної щільності кісткової тканини. 

Виражені зміни відмічено в пацієнтів з найбільшою давністю незрощення 

перелому. Визначення мінеральної щільності кісткової тканини може 

забезпечити одержання додаткових (скринінгових) даних для оцінювання 

репаративного потенціалу пацієнтів у клініці. 

Уперше шляхом експериментального моделювання встановлено, що і 

кістковий дефект, і перелом впливають на структурно-функціональні 

показники кісткової тканини в метафізах, розташованих проксимально та 
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дистально до ділянки травми, викликаючи післятравматичну остеопенію. 

Порушення якості кістки пов’язано зі зменшенням товщини кісткових 

трабекул, низькою щільністю остеоцитів, зниженням коефіцієнта відношення 

кісткових трабекул до площі міжтрабекулярних просторів, а також 

зниженням інтеграції кісткових трабекул з кортексом. Доведені більш 

виражені зміни в дистальних метафізах. 

Уперше встановлено, що ризик наступного перелому в жінок, які мали 

діафізарний перелом в анамнезі, за показником FRAX_Total (переломи 

променевої, плечової та стегнової кісток, а також тіл хребців), більше ніж у 2 

рази у всіх вікових групах порівняно з жінками без перелому. У разі 

використання FRAX_Hip вірогідність перелому шийки стегнової кістки в 

дослідних групах жінок з переломом в анамнезі значно вища порівняно з 

контрольною: у віковій групі 41-50 років – у 5,5 раза, 51-60 років – у 4,5 раза, 

61-70 років – у 3 рази. 

Доповнено дані щодо впливу активного метаболіту вітаміну D 

альфакальцидолу на перебіг репаративного остеогенезу. Зафіксовано в 

експериментальних умовах підвищення проліферації та диференціації 

остеобластів у ділянці травматичного ушкодження, що стимулює 

кісткоутворення. Доведено, що альфакальцидол не порушує процес перебудови 

кісткових фрагментів, прилеглих до ділянки перелому. У проксимальному 

відділі стегнової кістки (над зоною травматичного ушкодження) відмічено 

підвищення товщини й кількості кісткових трабекул, остеоінтеграції губчастої 

кістки з компактною, щільності кісткових трабекул, зниження співвідношення 

площі резорбційних лакун до площі кісткових трабекул у порівнянні з 

тваринами із модельованим остеопорозом без лікування. 

Уперше встановлено, що у хворих, в яких схема комплексного 

лікування була доповнена призначенням альфакальцидолу, вірогідно 

підвищувалася мінеральна щільність кісткової тканини в скелеті. Доведено 

підвищення маркерів кісткоутворення (лужної фосфатази та її кісткового 

ізоферменту), зниження маркера резорбції кістки (кислої фосфатази) у 
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сироватці крові, а також підвищення рівня вітаміну D після лікування хворих 

з переломом альфакальцидолом. 

Доповнено дані щодо прогностичної оцінки втрати мінеральної 

щільності кісткової тканини в різних ділянках скелета за умов перелому, які 

необхідно враховувати для попередження ризику розвитку остеопенії та 

остеопорозу з метою запобігання вторинних переломів. Доповнено дані щодо 

факторів ризику розвитку порушень репаративного остеогенезу після 

перелому, а саме: неадекватний вибір фіксатора, недотримання пацієнтами 

режиму після хірургічного лікування, асептична нестабільність 

фіксувального пристрою внаслідок остеопенії або остеопорозу, низький 

індекс маси тіла пацієнтів, давність перелому, вік та дефіцит вітаміну D. 

Визначено, що провідну роль у профілактиці післятравматичної остеопенії і 

виникнення на цьому фоні повторних переломів відіграє остеотропна 

медикаментозна терапія. 

Практичне значення одержаних результатів 

Робота спрямована на попередження розвитку в пацієнтів повторних 

переломів, які виникають на фоні зниження мінеральної щільності кісткової 

тканини та порушення маркерів кісткового метаболізму після перелому. 

Запропоновано скринінг пацієнтів з переломами довгих кісток за 

показниками мінеральної щільності кісткової тканини та дослідження 

вітаміну D як профілактику вторинного перелому. Розроблені діагностичні 

критерії факторів ризику втрати мінеральної щільності кістки. Доведено, що 

алгоритм FRAX є чутливим та специфічним для прогнозування ризику 

перелому, а отримані дані можна використовувати як початкові для 

проведення остеотропної терапії. 

Уперше під час використання модельної системи, а саме культури 

клітин, проведена оцінка репаративних потенцій організму пацієнтів на 

підставі дослідження сироватки крові та розроблені рекомендації щодо 

впровадження цього методу в клініку. Клінічні та експериментальні 



16 
 
результати довели ефективність використання альфакальцидолу у хворих з 

переломами довгих кісток для попередження розвитку остеопенії. 

Розроблено богатоплощинно-репонувальний апарат зовнішньої фіксації для 

лікування переломів кінцівок на рівні діафіза (патент України № 57328), який 

забезпечує репозицію відламків відносно будь-якої площини зміщення. 

Застосування вказаного пристрою дає можливість у ранній термін розпочати 

функціональну розробку суглобів ушкодженої кінцівки. 

Розроблено метод оптимізації регенерації кістки (патент України 

№ 62317), який передбачає застосування автотрансплантата в місті перелому 

в пацієнтів з низькою мінеральною щільністю кісткової тканини або 

порушенням регенерації кістки. Розроблений метод фіксації трансплантата 

двома-трьома спицями Кіршнера з упорними площадками в різних 

площинах, що забезпечує надійну фіксацію останнього в зоні перелому і 

дозволяє досягти остеоінтеграції трансплантата в зоні перелому. 

Результати досліджень впроваджено в клінічну практику КЗ 

«Запорізька багатопрофільна міська клінічна лікарня № 9», ТМО 

«Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої 

медичної допомоги» м. Мелітополя; КУ «Міська клінічна лікарня екстреної 

та швидкої медичної допомоги» м. Запоріжжя; у хірургічному відділенні 

центральної районної лікарні м. Оріхів, Генічеської центральної районної 

лікарні Херсонської області та учбовий процес профільних кафедр ДЗ 

«Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»; ДЗ 

«Луганський державний медичний інститут». 

Особистий внесок здобувача 

Наведені в роботі матеріали наукових досліджень є особистим внеском 

автора в досліджувану проблему. Автором особисто обрано тему й напрямок 

наукового дослідження. Ним проведено патентно-інформаційний пошук з 

узагальненням даних. Клінічні дослідження  виконано в КУ «Запорізька 

багатопрофільна міська клінічна лікарня № 9», прооперовано 328 пацієнтів, 
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проведено їх обстеження та післяопераційне лікування, виконано порівняльний 

аналіз результатів лікування пацієнтів основної та контрольної груп.  

Виконано ретроспективний аналіз на основі розробки 1784 історій 

хвороб пацієнтів з діафізарними переломами кісток, досліджено та 

проаналізовано мінеральну щільність кісткової тканини у 610 пацієнтів з 

переломами в анамнезі, досліджено та узагальнено результати клінічних, 

лабораторних та денситометричних досліджень. З використанням 

алгоритмізованої системи FRAX проведена оцінка 10-річного абсолютного 

ризику перелому в пацієнтів з переломами в анамнезі, розрахована 

сенситивність та чутливість методу. 

Експериментальні дослідження виконані в Державній установі 

«Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка НАМН 

України»: експериментальні – з використанням культивування клітин 

кісткового мозку щурів  та моделювання на тваринах травматичного дефекту 

в діафізі та метафазі великогомілкової та стегнової кісток – в лабораторії 

експериментального моделювання за консультативної допомоги к.б.н. 

Малишкіної С.В. Морфологічні дослідження по вивченню перебігу 

репаративного процесу в кістці та остеопенічних проявів проведено в 

лабораторії морфології сполучної тканини за консультативної допомоги 

д.б.н., професора Дєдух Н.В.  

Участь співавторів відображено в спільних наукових публікаціях. 

Автор проаналізував та узагальнив отримані результати, виконав 

статистичну обробку цифрових показників та обґрунтування висновків 

дослідження. Здобувач особисто розробив методи лікування хворих з 

переломами довгих кісток на рівні діафіза, на які отримані три деклараційні 

патенти на винаходи. 

Апробація результатів дисертації 

Основні результати дисертаційного дослідження були представлені на 

науково-практичній конференції «Кістково-м’язова система та вік» 
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(Луганськ, 2011); V Міжнародній школі-семінарі «Кістково-м’язова система 

та вік» (Яремче, 2012); науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Остеопороз: від дитинства до старості» (Харків, 2012); XVI з’їзді 

ортопедів-травматологів України (Харків, 2013); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні 

аспекти остеосинтезу» (Урзуф, 2013); І Міжнародній школі-семінарі 

«Остеопороз та вік» (Яремче, 2014); «Вікові аспекти захворювань кістково-

м’язової системи» (Харків, 2014); Міжнародному конгресі «Оsteoporosis, 

osteoarthritis and musculoskeletal diseases» (Севілья, Іспанія, 2014); науково-

практичній конференції «Сучасні дослідження в ортопедії та травматології» 

(Харків, 2014); VІIІ міжнародній школі-семінарі «Кістково-м’язова система 

та вік» (Яремче, 2015). 

Публікації 

За темою дисертації опубліковано 29 наукових робіт, у тому числі 20 

статей в наукових фахових виданнях, 3 патенти України, 2 інформаційні 

листи, 4 роботи в матеріалах з’їзду та  наукових конференцій. 
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РОЗДІЛ 1 

ПЕРЕЛОМ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ РОЗВИТКУ І ПРОГРЕСУВАННЯ 

ОСТЕОПЕНІЇ ТА ОСТЕОПОРОЗУ  

(аналітичний огляд літератури) 

 

Сучасні технології оцінки структурно-функціонального стану кісткової 

тканини, а саме комп’ютерна томографія, кісткова денситометрія 

(ультразвукова та двохенергетична рентгенівська денситометрія), 

радіограмометрія, антропометричні та гістоморфометричні методи 

дозволяють визначити стан кісткової тканини в різних ділянках скелета. Ці 

методи дають змогу виявити як початкові порушення стану кістки, так і 

виражені, що призводять до остеопенії та остеопорозу, тяжким ускладненням 

яких є переломи. 

Предиктором перелому може бути визначення МЩКТ. Доведено, що 

низька МЩКТ та порушення якості кістки є одним із факторів ризику 

перелому [35, 36].  

Велике значення має вихідний фон, а саме – кісткова маса, яка 

сформувалась у людини до 25-30 років, котру визначають як «пік кісткової 

маси». У разі низького піка кісткової маси і постійної фізіологічної втрати 

кістки (близько 1 % на рік), що починається з 40 років та прогресує в жінок 

після настання менопаузи, підвищується ризик розвитку остеопорозу. 

Зниження кісткової маси є характерним для людей похилого та 

старечого віку. Навіть якщо втрата МЩКТ після формування піку кісткової 

маси буде 1 % на рік, то протягом наступних 40 років цей показник може 

скласти 40 % [37]. 

Відомі численні фактори, які погіршують стан кісткової тканини і 

виступають чинниками ризику переломів: вік пацієнта, схильність до падінь, 

сімейний анамнез, обтяжений переломами, з акцентом на перелом шийки 

стегнової кістки, куріння, алкоголь, дія шкідливих екологічних чинників [38, 

39]. Крім того, біла раса, жіноча стать, низький рівень естрогенів, 
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успадкований від матері дочкою, затримка статевого розвитку, гормональні 

порушення, недостатнє надходження кальцію з їжею, низький рівень вітаміну 

D, соматична патологія, прийом лікарських препаратів, що порушують 

метаболізм кістки, – це не повний перелік факторів, які спричиняють 

розвиток системного остеопорозу та призводять до остеопоротичних 

переломів. 

Однак серед факторів, які сприяють розвитку остеопенії та 

остеопорозу, на пильну увагу заслуговують переломи. Представлені в 

науковій літературі дані свідчать, що один перелом є фактором ризику 

наступного, одним з предикторів якого може бути зниження МЩКТ після 

попереднього перелому [12, 14, 40-48]. 

Детальний аналіз зв’язку зниження МЩКТ після перелому, оцінка 

попереднього перелому як фактора ризику наступного перелому 

представлено в наступних підрозділах огляду літератури. 

 

1.1  Перелом як фактор ризику наступного перелому 

 

У зв’язку з розвитком методів кісткової денситометрії та 

мікрокомп’ютерної томографії з’явилась можливість моніторувати стан 

кісткової тканини за показниками МЩКТ. 

Подвійна рентгенівська абсорбціометрія є кращим методом 

оцінювання МЩКТ у клінічній практиці. Це пов’язано з точністю 

відтворення результатів, стабільністю, низькою дозою опромінення 

пацієнта (0,03 мЗв), простотою дослідження, можливістю оцінити різні 

ділянки скелета (стегнову кістку, хребет, дистальний відділ передпліччя, 

весь скелет) та стану кісткової тканини після медикаментозного лікування 

пацієнтів з остеопорозом. 

Всесвітня організація охорони здоров’я запропонувала діагностувати 

остеопенію за умов Т- або Z-критерію від -1,0 до -2,4, а остеопороз – нижче 

за -2,5 стандартних відхилень [35, 49]. Доведено, що втрата МЩКТ від 10 до 
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15 % асоціюється з підвищенням ризику виникнення перелому від 50 до 

100 % [50]. 

Був проведений метааналіз на підставі дослідження 11 різних етнічних 

груп, до яких увійшли 15 259 чоловіків і 44 902 жінок з різними переломами 

в анамнезі, для оцінки ризику наступного перелому з урахуванням віку, статі 

та МЩКТ [9]. Виявлено, що ризик наступного перелому в цій групі пацієнтів 

значно підвищений порівняно з пацієнтами без перелому (ВР = 1,86 (1,75-

1,98), ДІ 95 %). Низька МЩКТ як наслідок перелому у 8 % випадків 

виступала як фактор ризику будь-якого перелому, а для проксимального 

відділу стегнової кістки ризик перелому склав 22 %. Однак відмінностей між 

чоловіками і жінками за ризиком різних переломів (у тому числі шийки 

стегнової кістки), а також між віковими групами не встановлено. 

Статистично вірогідний зв’язок простежувався тільки між підвищенням віку 

і переломом проксимального відділу стегнової кістки. 

У зв’язку з цим визначення МЩКТ – це суттєвий інструмент у 

клінічній практиці лікаря, який дозволяє не тільки виявити ризик виникнення 

перелому, а й моніторувати пацієнтів з низькою МЩКТ з метою запобігання 

повторного перелому [51]. 

У процесі оцінювання ризику розвитку повторного 

низькоенергетичного перелому в чоловіків і жінок 60-річного віку, які мали в 

анамнезі перелом, на підставі епідеміологічного дослідження показано, що 

відносний ризик подальшого перелому в жінок становить 1,95 (ДІ 95 %, ВР 

1,70-2,25), у чоловіків – 3,47 (ДІ 95 %, ВР 2,68-4,48) [16]. За абсолютним 

ризиком наступного перелому показники були подібними в чоловіків і жінок. 

Автори спостерігали за пацієнтами протягом 16 років. 

Представлено результати аналізу історій хвороби 2 419 чоловіків і 

жінок, які мали загалом 2 575 переломів у різних частинах скелета, з яких у 

139 пацієнтів було більше ніж однин перелом [45]. Середній вік для чоловіків 

склав 66, а для жінок 72 роки. Абсолютний ризик розвитку повторного 

перелому через 2 роки становив 10,8 %. 
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У результаті дослідження жінок пре- та постменопаузального періоду з 

переломом проксимального відділу стегнової кістки, тіл хребців, передпліччя 

або інших сегментів скелета доведено, що ризик наступного перелому 

підвищений у 2 рази (ДІ 95 %, ВР 1,8-2,1) порівняно з жінками без переломів, 

а за сумарною оцінкою показників чоловіків і жінок різного віку – в 2,2 рази 

(ВР 1,9-2,6) [52]. 

Додатково розроблено декілька алгоритмізованих систем, які на 

підставі визначення структурно-функціонального стану кісткової тканини, з 

урахуванням факторів ризику дають змогу визначити ризик перелому в жінок 

та чоловіків. Це системи QFracture, Garvan та FRAX. 

Останніми роками широко використовують алгоритмізовану система 

FRAX як діагностичний інструмент, який дозволяє оцінити десятирічну 

ймовірність ризику переломів у пацієнтів від 40 до 90 років [53]. Методика 

оцінки ризику перелому розроблена ВООЗ спільно з Центром метаболічних 

кісткових захворювань університету Шеффілда. В опитувальник розробленої 

алгоритмізованої системи FRAX закладені клінічні фактори ризику, які є 

предикторами перелому: вік, стать, зріст, вага, попередні переломи, наявність 

перелому шийки стегна в батьків, прийом глюкокортикоїдів (наприклад, 

преднізолону понад 3 міс. у дозі 5 мг), ревматоїдний артрит, вторинний 

остеопороз. 

Алгоритмізована система FRAX може бути використана як у разі 

застосування даних кісткової денситометрії (показник МЩКТ шийки 

стегнової кістки), так і без дослідження МЩКТ. 

У літературі представлено дані щодо використання алгоритмізованої 

системі FRAX у різних країнах світу. Однак тільки у поодиноких 

дослідженнях проведено оцінку риску повторного перелому. Оцінено 

абсолютний ризик повторного перелому у 102 чоловіків з переломом 

проксимального відділу стегнової кістки віком 50 років та більше [54]. За 

результатами підрахунку виявлено, що чоловіки мали високий ризик 

перелому (підвищення рекомендованого порогу втручання залежно від віку 
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пацієнта та розрахункового значення 10-річного ризику перелому). Доведено, 

що 10-річний абсолютний ризик повторного перелому було виявлено у 17 

(16,66 %) пацієнтів. У процесі аналізу факторів ризику виявлено, що 68 

(53,13 %) пацієнтів мали переломи в анамнезі. Частіше відмічено переломи 

тіл хребців (50,43 % пацієнтів), а також переломи іншої локалізації, у тому 

числі проксимального відділу стегнової кістки (7,8 % пацієнтів). Іншим 

фактором ризику, що впливає на показник FRAX, є паління. Відмічено, 

пацієнти, які палять, найчастіше були присутні в групі 40-69 років. 

Проведено дослідження оцінки ризику перелому в українських жінок з 

попередніми переломами, які зафіксовано в анамнезі, передпліччя та 

проксимального відділу стегнової кістки та без них [55]. Під час аналізу 

показників FRAX щодо ризику всіх остеопоротичних переломів 

(передпліччя, плечової кістки, тіл хребців та стегнової кістки) не виявлено 

вірогідних відмінностей між групами з попереднім переломом та без них у 

віковий групі 50-59 років. Однак у віковий групі 60-69 років абсолютний 

ризик наступного перелому був вищим на 46,5 %, 70-79 років – на 86,6 %, 80-

89 років – на 36,7 %. Використовуючи FRAX для оцінки ризику тільки 

переломів стегнової кістки, дослідники не встановили вірогідних 

відмінностей між групами з попередніми переломами та без них у вікових 

групах 50-59 років та 80-89 років, а у вікових групах 60-69 років ризик 

перелому був вищим на 80,7 %, а 70-79 років – на 121,9 %. Наведені 

результати свідчать, що перелом, який відбувся, у великому відсотку є 

фактором ризику наступного перелому. 

 

1.2  Мінеральна щільність кісткової тканини в пацієнтів після 

переломів кісток нижніх кінцівок 

 

Увагу до проблеми післятравматичної остеопенії привернули 

дослідження H.M. Nielsen, T.T. Andreessen, [56], а також V. Finsen і O. Haave 

[56], які, оцінюючи МЩКТ після діафізарного перелому великогомілкової 
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кістки, виявили максимальну втрату мінералів у її проксимальному відділі. 

За результатами дослідження, виконаного з використанням однофотонної 

кісткової денситометрії, зниження МЩКТ через 1 рік після перелому склало 

25 %, а через 2 роки показники МЩКТ були знижені на 29 %. 

Пізніше була оцінена МЩКТ проксимальної ділянки великогомілкової 

кістки після діафізарного перелому в 7 чоловіків та 9 жінок (середній вік 60 

років) методом двохенергетичної рентгенівської абсорбціометрії [57]. 

Консолідація перелому в обстеженій групі пацієнтів проходила відносно 

швидко і без ускладнень, проте вже через 12 міс. після перелому було 

зафіксовано зниження МЩКТ на 15 % у ділянці великого вертлюга і на 6 % у 

шийці стегнової кістки порівняно з аналогічними зонами контралатеральної 

кінцівки. У поперековому відділі хребта зафіксовано зниження на 2 % 

МЩКТ тільки в період відсутності навантаження на кінцівку. 

У дослідженні, проведеному P. Kannus [58], проаналізовано МЩКТ у 

проксимальному і дистальному відділах стегнової кістки у 29 чоловіків через 

10 років після діафізарного перелому порівняно з аналогічними ділянками 

контралатеральної кінцівки. Виявлено, що в дистальному відділі ушкодженої 

кінцівки показники МЩКТ були знижені на 6,8 %, а в проксимальному – на 

4,7 % порівняно з неушкодженою кінцівкою. 

В іншому дослідженні постраждалих (середній вік чоловіків склав 38 

років, жінок 42 роки) після діафізарного перелому великогомілкової кістки в 

її дистальному відділі зафіксовано виражене зниження МЩКТ, яке через 

4 міс. склало в середньому 50 % і прогресувало до 6 міс. [59]. Остеопороз у 

проксимальному відділі великогомілкової кістки був зафіксований і іншими 

авторами після діафізарного перелому [60]. 

МЩКТ вивчали в різних ділянках скелета у 12 пацієнтів після 

діафізарного перелому кісток гомілки в терміни від 0 до 6 міс. [61]. МЩКТ 

вимірювали з використанням методу двохфотонної енергетичної 

рентгенівської абсорбціометрії. Через 6 міс. зафіксовано значне зниження 

МЩКТ у ділянці стегнової кістки і великого вертлюга, що сягало 7 і 14 % 
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відповідно. Дослідження пацієнтів, у яких процес регенерації ускладнився 

остеомієлітом і укороченням кінцівки, проведено через 3 роки після 

моніторування та під час оцінювання мінеральної насиченості виявлено, що в 

проксимальному відділі великогомілкової кістки вміст кісткових мінералів 

знизився на 19 % порівняно з початковим значенням. Змін МЩКТ 

поперекового відділу хребта не встановлено. Показники травмованої 

кінцівки були нижчими за такі контралатеральної кінцівки: мінеральна 

насиченість у зоні гомілки – на 43 % (ДІ від 53,2 до 31,9 %), МЩКТ у шийці 

стегнової кістки і вертлюзі – на 22 % (ДІ від 27,4 до 17,6 %) і 24 % (ДІ від 

36,3 до 12,1 %) відповідно [61].  

У дослідженні E. Van Der Post Clemlent зі співав. [62], яке охоплювало 

часовий період від 1 до 5 років після перелому, в результаті вимірювання 

МЩКТ у перший рік після перелому виявлено її зниження в ділянці шийки 

стегнової кістки та великого вертлюга на 5 і 14 % відповідно. Через 5 років 

втрата МЩКТ частково припинилась, однак повного відновлення цього 

показника не зафіксовано. Зниження склало 3 і 5 % відповідно в досліджених 

ділянках стегнової кістки. 

Було оцінено показники МЩКТ у 465 дівчаток віком від 8 до 13 років, 

у яких були переломи кісток нижніх кінцівок в анамнезі. Виявлено зниження 

МЩКТ у дистальному відділі стегнової кістки і гомілки, яке автори 

пов’язують з попереднім переломом [63]. 

У процесі порівняння результатів ДРА та обстежень жінок з 

використанням комп’ютерної томографії з переломом в анамнезі ((72 ± 2) 

років) та без нього ((68 ± 1) рік) встановлено, що в пацієнток з переломом 

МЩКТ у ділянках великогомілкової та променевої кістки була на 13 та 17 % 

нижчою, ніж у жінок без переломів [64]. 

Аналогічні результати отримані під час дослідження МЩКТ у жінок з 

(n = 68) та без переломів (n = 101) [65]. Виявлено, що в жінок з переломом 

була зниженою МЩКТ у ділянці променевої та великогомілкової кісток. 

Однак у ділянці променевої кістки зниження показника МЩКТ було 
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набагато більшим (41-44 %), ніж у великогомілковій кістці (15-20 %) 

порівняно з жінками аналогічного віку, які не мали переломів. Крім того, в 

пацієнток з переломом в досліджених кістках скелета була знижена щільність 

кісткових трабекул та відмічено їх потоншення, а також підвищена кількість 

ізольованих кісткових трабекул, які не формували трабекулярну мережу, що 

характерно для остеопорозу [64, 65]. 

Після перелому в проксимальній ділянці стегнової кістки абсолютний 

ризик перелому в аналогічній ділянці контралатеральної кінцівки становив 

13,8 %, а в перший рік після перелому 2 % пацієнтів мали повторний перелом 

[66]. 

У результаті проведеного епідеміологічного дослідження встановлено, 

що нові низькоенергетичні переломи великогомілкової або стегнової кістки в 

пацієнтів, у яких були переломи великогомілкової кістки, відбувалися 

зазвичай на тій самій кінцівці [67].  

Відомі результати інших метааналізів, які свідчать, що попередній 

перелом значно підвищує ризик виникнення наступного, в тому числі і 

такого тяжкого перелому шийки стегнової кістки [52, 53, 68, 70]. 

МЩКТ вимірювали в 102 пацієнтів (31 чоловік і 71 жінка, середній вік 

від 74 до 79 років) після переломів стегнової кістки з використанням 

двохенергетичної рентгенівської абсорбціометрії [68]. Усі пацієнти були 

прооперовані протягом 3 днів після травми. Дослідження МЩКТ були 

проведені через 10 днів, 4 та 12 міс. після перелому. Встановлено, що хворі 

протягом першого року після перелому втратили 7 % МЩКТ.  

Численні дослідження вказують на підвищення ризику переломів 

стегнової кістки, тіл хребців та інших відділів скелета серед людей, в яких 

попередньо клінічно діагностовано переломи кісток або є рентгенографічні 

свідоцтва переломів тіл хребців. Тим не менш, є деякі відмінності в прояві 

зв’язку наступного перелому з попереднім.  

 Було проведено дослідження, яке засновано на даних літератури та 

статистичному аналізі переломів з урахуванням історії попереднього 
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перелому [52]. Найсильніші асоціації спостерігалися в жінок, в яких були 

раніше переломи тіл хребців (виявлені в разі проведення морфометрії). Вони 

мали в 4 рази більший ризик подальших переломів тіл хребців, ніж ті жінки, 

в яких не було аналогічних переломів. Цей ризик зростав зі збільшенням 

числа попередніх переломів тіл хребців. Дослідження жінок в пері- та 

постменопаузальному періодах, в яких раніше були переломи, ризик 

подальшого перелому в порівнянні з жінками без попередніх переломів був 

підвищений в 2 рази (95 %, ДІ = 1,8, 2,1). Для інших досліджень (у тому числі 

чоловіків і жінок різного віку), ризик був збільшений в 2,2 рази (95 %, 

ДІ = 1,9, 2,6). Автори дійшли висновку, що попередній перелом у різних 

кістках скелета є важливим фактором ризику для майбутніх переломів. Отже, 

пацієнтам з історією попереднього перелому необхідно проводити додаткові 

дослідження з оцінювання порушень якості кістки і визначення ризику 

наступного перелому. 

Після обстеження пацієнтів через 2, 4, 8, 12 і 24 тижнів після 

діафізарного перелому стегнової кістки встановлено післятравматичну 

остеопенію на всіх термінах дослідження, а найбільша втрата МЩКТ через 

24 тижні склала 28 % у дистальному відділі передпліччя і 26-31 % в 

проксимальному відділі стегнової кістки [27]. 

За допомогою ДРА вивчали МЩКТ неушкодженої та травмованої 

кінцівок у 8 пацієнтів з діафізарним переломом стегнової кістки [71]. 

Найбільші втрати МЩКТ (від 13 до 21 %) було зафіксовано в прооперованій 

кінцівці, дистальному відділі великогомілкової кістки у хворих з переломами 

діафіза великогомілкової кістки. У місці перелому стегнової кістки МЩКТ 

була на 10,5 % вищою, можливо, внаслідок утворення кісткового регенерату, 

однак у кортексі діафіза великогомілкової кістки МЩКТ не збільшувалася. 

Загалом за сумарним розрахунком показника МЩКТ на кінцевий термін 

дослідження виявлено її зменшення на 15-16 %. Через 13 міс. після видалення 

фіксатора в проксимальних ділянках досліджуваних кісток зафіксовано 

зниження МЩКТ від 3 до 9 % порівняно з нетравмованою кінцівкою. 
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МЩКТ за умов множинних переломів нижніх кінцівок у 40 чоловіків і 

37 жінок віком від 18 до 45 років після виконання черезкісткового 

остеосинтезу було вивчено на двох енергетичному рентгенологічному 

кістковому денситометрі фірми «GE/Lunar» з програмою «enCoreTM2002», 

що дозволяє оцінити весь скелет і ділянки кінцівки [72]. Встановлено, що 

маса мінеральних речовин у скелеті за час фіксації після подвійного 

перелому стегна зменшувалася на 15 %. Через місяць після зняття апарата ця 

величина становила 7 %, а через 1,5 роки – 4 %. У випадку переломів 

стегнової кістки і кісток гомілки вміст мінералів у всьому скелеті під час 

фіксації був зменшеним на 22 %, через 1,5 міс. після зняття апарата – на 

10 %, а через 1,5 року – на 5 %. Крім того, авторами виявлено, що тривала 

фіксація кінцівки в апараті призводила до зменшення маси м’язової та 

сполучної тканин, що супроводжувалося компенсаторним збільшенням 

жирової тканини. 

Виконано оригінальне дослідження, в якому в жінок (21-25 років) на фоні 

нормального або порушеного менструального циклу проводили подовження 

кінцівки [73]. Через 2 міс. після початку дистракції виявлено, що в жінок з 

порушеним менструальним циклом показники МЩКТ усього скелета, тіл 

хребців поперекового відділу хребта і шийки стегнової кістки були значно 

нижчим (-19, -10, -14 %), ніж у жінок з нормальним менструальним циклом  

(-4, -5, -9 %). Автори пов’язують зниження показників МЩКТ з уповільненням 

формування дистракційного регенерату. Аналогічні результати отримані під час 

лікування 67 хворих (віком 18-45 років) з множинними переломами кісток 

нижніх кінцівок з використанням монолокального черезкісткового остеосинтезу 

[14]. Навіть після зняття апарату (через 1,5 міс.) зниження МПКТ у всій 

травмованій кінцівці становило 7,7 %. Повного відновлення не виявлено і через 

1,5 року (МЩКТ була знижена на 3,3 %). На підставі оцінювання МЩКТ у 

всьому скелеті встановлено, що цей показник наприкінці фіксації був 

зменшений на 15 %, через 1,5 міс. після зняття апарату дефіцит МЩКТ складав 

7 %, а через 1,5 року – 7 %. 
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Проведені дослідження пацієнтів зрілого та похилого віку свідчать, що 

зниження показників МЩКТ за умов перелому можна вважати клінічно 

значущими, тому що в разі зниження МЩКТ підвищується ризик наступного 

перелому [68]. 

 

1.3  Мінеральна щільність кісткової тканини в пацієнтів після 

переломів кісток верхніх кінцівок 

 

Переломи в дистальному відділі передпліччя в постменопаузальному 

періоді в жінок пов’язані зі зниженням МЩКТ і, найчастіше, на їх основі 

вперше встановлюють діагноз остеопороз. Однак передбачається, що 

перелом у різних сегментах скелета, що стався до менопаузального періоду, 

також може впливати на стан кісткової тканини і стати чинником ризику 

подальшого перелому в постменопаузальному періоді [74-76].  

Перші дослідження в цьому напрямку були виконані N.E. Westlin [77], 

який проаналізував МЩКТ у 19 жінок у віці від 49 до 79 років через 4 міс. 

після перелому Коліса. На кінцевий термін спостереження (через рік) 

відновлення МЩКТ у цьому сегменті скелета не виявлено. Крім того, 

зафіксовано зниження на 18 % МЩКТ в дистальному відділі передпліччя 

контралатеральної кінцівки. Пізніше цей же колектив авторів представив дані 

про зниження МЩКТ на 9 % у проксимальній ділянці передпліччя у 74 жінок 

через 12 міс. після перелому Коліса [78]. 

Зниження МЩКТ на 11 % у жінок, які перенесли перелом Коліса, було 

зафіксовано під час використання методу однофотонної кісткової 

денситометрії в дистальній ділянці передпліччя через 2 міс. після травми 

[65]. Як контроль були використані показники МЩКТ жінок аналогічного 

віку і терміну після настання менопаузи. У жодному випадку авторами не 

виявлено повного відновлення МЩКТ, що може бути пов’язано як з 

обмеженими можливостями відновлення мінеральної насиченості кістки 
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через низький вміст у дієті кальцію і вітаміну D, так і з фізіологічної 

втратою, а можливо і з прогресуванням остеопоротичних порушень. У 

пацієнток постменопаузального періоду після перелому променевої кістки 

відзначена низька щільність кісткових трабекул і неоднорідність їх мережі в 

губчастій кістці, а також зниження товщини коркового шару [65]. 

Доведено, що в жінок з переломом кісток дистального відділу 

передпліччя частота розвитку остеопорозу на рівні поперекового відділу 

хребта та проксимального відділу стегнової кістки, за результатами оцінки 

МЩКТ, перевищувала показники контрольної групи (на 7,3 %) та складала 

18 % [15]. 

Унікальний випадок спостереження за пацієнткою описано групою 

авторів [19]. Цей випадок цікавий тим, що в жінки, яка раніше не мала 

остеопенії, після перелому виникла системна остеопенічна втрата кісткової 

тканини. За 5 днів до перелому пацієнтці виконували кісткову 

денситометрію, показники якої відповідали референтній віковій нормі за 

даними МЩКТ та Т-критерію. Після перелому Колліса, що стався після 

падіння жінки з висоти зросту, на травмовану ділянку наложили гіпсову 

пов’язку на 5 тижнів. МЩКТ виміряли через 5, 10, 13, 21 і 52 тижні після 

травми. Після зняття гіпсової пов’язки відбулося помітне збільшення 

кісткової маси в ділянках ліктьової та променевої кісток травмованого 

передпліччя (10-73 %), а потім зафіксовано зниження цього показника на 

наступні терміни обстеження. Крім того, через 10 тижнів показники МЩКТ 

були знижені і в інших ділянках скелета – поперековому відділі хребта та 

проксимальному відділі стегновій кістці. Виражене зниження МЩКТ було 

відмічено в ділянці тіл хребців LIII–LIV, трикутника Варда і шийки стегнової 

кістки (від 2 до 8 %) і залишалося низьким на кінцевий термін дослідження 

(52 тижні). 

У наступному дослідженні оцінені показники МЩКТ (обстеження 

проводили на кістковому денситометрі Lunar DPX-L) 453 жінок-

добровольців із середнім віком 64 роки (діапазон 50-83 років) без 
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метаболічних захворювань кісток [80]. З них 319 жінок, які не повідомляли  

про переломи, мали вищі показники Т-критерію  (Т-критерій = -0,93 +/-1,44), 

ніж 134 жінки, які повідомили про перелом в будь-якій ділянці скелета. 

Показник  Т-критерію  в жінок з переломом був значно нижчим  

(-1.60 + / -1,21, р < 0,001). Крім того, проведено дослідження зв'язку  

перелому з менопаузою. Жінки, які повідомили про перший перелом 

зап'ястка до менопаузи, мали нижчий T-критерій  (-1.77 +/-2,0, n = 15,  

р < 0,05), водночас у жінок без перелому показники Т-критерію були вищими 

(-1,26 +/- 1,00, n = 36). Двадцять відсотків жінок без перелому мали 

остеопороз. Після коректування показників маси тіла, віку, гормональної 

терапії, наявністю переломів у сімейному анамнезі, визначено, що відносний 

ризик  розвитку остеопорозу в жінок з переломами  зап'ястка в пременопаузі  

був підвищений – 2,7 (95 % довірчий інтервал 1,4-4,3) порівняно з жінками 

без перелому зап'ястка – 1,2 (0,7-2,4). Автори дійшли висновку, що перелом є 

підвищеним фактором ризику остеопорозу. 

Аналогічні дані представлено і в іншому дослідженні. У жінок, в яких 

перелом зап’ястка стався до настання менопаузи, МЩКТ у ділянці шийки 

стегнової кістки і в поперековому відділі хребта, дистальних відділах 

ліктьової та променевої кістки була нижчою порівняно з жінками без 

перелому [81]. 

МЩКТ вимірювали після видалення металевих пластин, які 

використовували для фіксації діафізарних переломів передпліччя у восьми 

пацієнтів (середній вік 38,5 років) [81]. Після видалення пластини середня 

МЩКТ ліктьової та променевої кісток була на 10,2 і 2,1 % відповідно 

меншою, ніж на контралатеральній верхній кінцівці. Крім того, МЩКТ у 

ділянці перелому також була знижена на 4,3 %. Через 6 міс. спостереження 

МЩКТ ліктьової кістки збільшилася на 6,4% , однак повного відновлення не 

було зафіксовано. Автори дійшли висновку, що дефіцит МЩКТ під 

пластиною може частково відповідати за ризик повторного перелому на місці 

перелому. 
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За допомогою ультразвукового кісткового денситометра і ДРА 

оцінювали щільність кістки в поперековому відділі хребта, шийці стегнової 

кістки, а також швидкість поширення ультразвуку і жорсткість у п’ятковій 

кістці у 289 жінок постменопаузального періоду з переломами Колліса [82]. 

Встановлено зниження всіх досліджуваних показників порівняно з 

нетравмованою кінцівкою. 

Існує велика доказова база, що переломи в дистальному відділі 

передпліччя, плечової кістки, хребта і проксимальному відділу плечової 

кістки асоційовані з наступним ризиком перелому, що є відображенням 

зниження МЩКТ після попереднього перелому [48, 83]. 

У дослідження ризику переломів були включені 8049 літніх білих 

жінок без та з переломом плечової кістки в анамнезі  [48]. Був використаний 

регресійний аналіз Cox для оцінки часу між переломом проксимального 

відділу плечової кістки й імовірністю подальшого перелому стегна. Серед 

321 жінок з переломом проксимального відділу  плечової кістки в 

подальшому у  44 стався перелом проксимального відділу стегна. Після 

поправки на вік і з урахуванням мінеральної щільності кісткової тканини, 

співвідношення ризику перелому стегна для пацієнтів з переломом 

проксимального відділу плечової кістки по відношенню до тих, у кого не 

було перелому вказаної локалізації складало 1,83 (95 %, довірчий інтервал 

1,32–2,53). Ризик подальшого перелому стегна після перелому 

проксимального відділу  плечової кістки був найвищим протягом одного 

року, з відношенням ризиків 5,68 (95 %, довірчий інтервал 3,70–8,73). 

Дещо іншу картину спостерігали в дітей після перелому дистального 

відділу променевої кістки [84]. Автори порівняли МЩКТ в ділянці перелому 

та на аналогічному місці нетравмованої кінцівки, відзначили її підвищення. 

Ймовірно це пов’язано з періодом накопичення піку МЩКТ під час 

активного росту дітей, що нівелює її втрату в разі переломів. 

Однак в інших дослідженнях показано, що переломи в дистальному 

відділі передпліччя можуть бути маркером підвищеної крихкості кісток в 
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процесі росту через втрату мінералів [85, 86], при цьому ризик переломів 

підвищений у дітей, котрі вже мали перелом [87]. 

 

1.4  Профілактика розвитку остеопенії та остеопорозу після 

перелому 

 

Існують різні точки зору на механізм розвитку післятравматичної 

остеопенії. Втрата МЩКТ може бути пов’язана з активізацією 

остеокластичної резорбції через підвищення рівня паратгормону після 

перелому, хоча на ранніх етапах регенерації підвищення кісткової резорбції 

має велике значення для перебудови кісткових відламків у зоні регенерату. 

Однак в умовах низького рівня кальцію і вітаміну D, гормонального 

дисбалансу порушується рівновага процесу «резорбція – кісткоутворення» в 

бік підвищення резорбції, що сприяє зменшенню кісткової маси [17, 87-89]. 

 Зниження біосинтезу кісткових маркерів, що відображають відновні 

процеси в кістці травмованого пацієнта, також може призвести до остеопенії, 

що виявляється, в першу чергу, в губчастій кістці. Це пов’язано з тим, що 

трабекулярна кісткова тканини є структурою, в якій активно перебігають 

метаболічні процеси порівняно з компактною кісткою. 

Остеопенія супроводжується зменшенням товщини кісткових трабекул, 

їх маси, порушенням трабекулярної мережі, що відбивається на міцності 

кістки.  

Зниження МЩКТ може бути викликано іммобілізацією, у зв’язку з чим 

ключовим фактором регенерації і швидкого відновлення м’язово-скелетних 

тканин може бути короткий період іммобілізації і раннє навантаження на 

травмовану кінцівку [90].  

Спричинити остеопенію можуть ендокринний дисбаланс внаслідок 

стрес-реакції на травму, а також зміна центральної гемодинаміки і 

проникності судин [14, 91]. 
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За наявності остеопорозу 5-10 % переломів ускладнюються 

уповільненням консолідації або незрощенням відламків [96, 97]. Це 

пов’язано з порушенням структурної організації як компактної, так і 

губчастої кістки, зниженням щільності остеобластів і їх попередників, що у 

свою чергу вимагає коректної медикаментозної терапії.  

Експериментальні дослідження на тваринах і клінічні спостереження 

свідчать, що в умовах остеопорозу уповільнено кісткоутворення в ділянки 

травматичного ушкодження [98, 99]. За даними дослідників, остеопороз 

порушує загоєння перелому, впливаючи на цей процес як в ранньому, так і в 

середньому і пізньому періодах [100, 102]. Одним із факторів ризику 

виступає низька щільність стромальних клітин кісткового мозку та 

недостатня мінеральна насиченість кістки. 

У зв’язку з цим лікування пацієнтів з переломом має сприяти швидкій 

консолідації відламків, підвищувати мінеральну щільність кістки, 

збільшувати кісткову масу, щоб запобігти виникненню на фоні травми 

остеопорозу [103]. 

Значну роль для підвищення МЩКТ у профілактиці післятравматичної 

остеопенії та остеопорозу, запобігання виникнення на цьому фоні повторних 

переломів відіграє адекватна остеотропна медикаментозна терапія [70, 92-

95]. Однак преклінічні дослідження на тваринах показали, що в умовах 

перелому  для профілактики розвитку остеопенії та остеопорозу необхідно 

коректно підходити до медикаментозної терапії. 

Репаративний остеогенез – це гармонійне взаємовідношення між 

функціонуванням остеокластів, які здійснюють резорбцію дрібних кісткових 

фрагментів, реорганізацію крайових відділів відламків і ремоделювання 

регенерату, та остеобластів, єдиної клітини, що здійснює кісткоутворення. У 

науковій літературі є суперечні дані про специфіку впливу різних препаратів 

з класу бісфосфонатів, нестероїдних протизапальних препаратів та інших на 

клітини, що беруть участь у репаративному остеогенезі [79, 104, 105]. 
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У зв’язку з цим дослідження препаратів остеотропної дії важливе не 

лише для профілактики і лікування остеопорозу, а й для оцінювання їх ролі в 

оптимізації репаративного остеогенезу з метою зменшення ризику 

уповільненої консолідації або різних варіантів незрощень, а також у 

підвищенні МЩКТ для профілактики наступного перелому [46, 92, 94, 95, 

106].  

При цьому необхідно враховувати,  що вплив на перебіг репаративного 

остеогенезу з лікувальною метою може проявлятися не зміною 

регенераторних можливостей, а забезпеченням реалізації і стимуляції тих 

потенцій, що вже закладені в кістковій тканині. Відомо безліч різноманітних 

способів стимуляції репаративного остеогенезу, серед яких провідне місце 

займає медикаментозна терапія. 

Дослідження препаратів остеотропної дії для профілактики і лікування 

пацієнтів з переломом є актуальним напрямком. Серед медикаментозних 

препаратів, які мають плейотропну дію, особливу увагу привертають 

комплексні препарати кальцію та вітаміну D3, активні метаболіти вітаміну D, 

зокрема альфакальцидол, а також гідроксилапатитний комплекс, який 

включає  різні фактори росту та остеокальцин, стронцію ранелат. 

Гідроксилапатитний комплекс (остеогенон) – це препарат, який містить  

органічну та мінеральну складові. Органічна частина препарату – це фактори 

росту, зокрема трансформуючий фактор росту бета та інсуліноподібні 

фактори I і II типу, остеокальцин та колаген І типу, який є головною 

складовою матриксу кісткової тканини. До складу гідроксиапатиту входять 

кальцій і фосфор у співвідношенні, характерному для кісткової тканини (1:2). 

Препарат стимулює проліферацію та диференціацію остеобластів, що сприяє 

його широкому використанню у схемі лікування хворих з переломами.  

У лікуванні хворих з переломами використовують стронцію ранелат. 

Можливості стронцію ранелату стимулювати загоєння перелому було виявлено 

в преклінічних експериментальних дослідженнях [107, 110]. Зокрема, в 

експерименті на оваріоектомованих щурах в умовах моделювання 
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транскортикального дефекту і лікування тварин стронцію ранелатом 

(900 мг/кг/день) до відтворення дефекту і на етапах репаративного остеогенезу, 

було виявлено, що препарат стимулює кісткоутворення, не порушує процес 

резорбції на всіх стадіях перебігу репаративного остеогенезу [110]. 

Вивчено перебіг регенерації діафізарних переломів у щурів з 

індукованим шляхом оваріоектомії остеопорозом і подальшим лікуванням 

стронцію ранелатом. Вибрано концентрацію препарату 600 мг/кг/ день, яка 

відповідала такій в крові людини в разі прийому 2 г препарату на добу згідно 

з інструкцією [107]. Оцінюючи регенерат, автори виявили, що загальний 

обсяг тканин у ділянці ушкодження не відрізнявся у тварин з оваріоектомією 

і хибно оперованих, проте в разі дослідження співвідношення «об’єм 

кісткової тканини / об’єм міжтрабекулярних просторів» зафіксовано 

зниження цього показника на 7,7 % у тварин після оваріоектомії. Крім того, 

МЩКТ регенерату в оваріоектомованих щурів була зниженою порівняно з 

хибно оперованими на 19,6 %. На цьому фоні проведено лікування тварин 

стронцію ранелатом. Виявлено, що об’єм тканин у ділянці 

післятравматичного ушкодження у разі лікуванні стронцію ранелатом 

підвищувався на 32,4 %, а об’єм кістки порівняно з об’ємом 

міжтрабекулярних просторів підвищувався на 12,2 % в порівнянні з 

тваринами, яким було виконано оваріоектомію. На підставі проведених 

біомеханічних досліджень показано, що механічна міцність регенерату також 

збільшена на 43,8 % порівняно з оваріоектомованими тваринами. Ці дані 

свідчать про підвищення якості кістки.  

За допомогою аналогічної моделі вивчено вплив стронцію ранелату у 

тварин з переломи великогомілкової кістки. Виявлено, що під дією стронцію 

ранелату (625 мг/кг на день, впродовж 4 і 8 тижнів) після перелому МЩКТ 

підвищувалася на 27,6 % через 4 тижні та на 16,4 % через 8 тижнів порівняно 

з показниками групи тварин без лікування [111]. Через 8 тижнів у групі 

тварин з оваріоектомією після перелому та лікування максимальне 

навантаження на кінцівку було підвищено на 61,4 %, жорсткість – на 77,4 %, 
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енергія абсорбції – у 2,8 рази порівняно з контрольними тваринами. На усі 

терміни дослідження у щурів, яких лікували стронцію ранелатом, методом 

кількісної мікрокомп’ютерної томографії виявлено підвищення в ділянці 

регенерату щільності кісткових трабекул та загального об’єму кістки, 

співвідношення об’єму кістки до об’єму міжтрабекулярних просторів, 

товщини кісткових трабекул та їх кількості. 

Відомий і клінічний досвід лікування переломів у людини з 

використанням стронцію ранелату, який призначали пацієнтам з 

уповільненою консолідацією відламків, порушенням приживлення 

імплантатів за умов ендопротезування стегнового і колінного суглобів, 

ревізійного ендопротезування, псевдоартрозу, а також для лікування 

переломів [112, 114]. Автори визначили ефективність проведеної терапії під 

час нагляду за хворими від одного місяця до двох років.  

Клінічні приклади успішного застосування стронцію ранелату 

(зареєстрованого в Україні під назвою Бівалос®) для лікування переломів 

представлені в роботі, проведеній під керівництвом В.В. Поворознюка [115].  

Як профілактичний засіб за умов остеопенії та остеопорозу 

призначають активний метаболіт вітаміну D – альфакальцидол, який має 

множинний біологічний ефект, впливаючи на рецептори. Рецептори 

вітаміну D наявні в багатьох клітинах, а саме: кісткової тканини, м’язів, 

нирок, печінки. Він також діє на паратиреоїдні клітини, Т-лімфоцити, 

моноцити та інші клітини [116]. Активні метаболіти вітаміну D – 1αOHD3 

(альфакальцидол) і 1α,25(OH)2D3 (кальцитріол) чинять виражену 

регуляторну дію на обмін кальцію і фосфору в організмі, а також керують 

процесами ремоделювання кісткової тканини. Доведено, що остеокласти, 

отримані від мишей з порушеною експресією рецепторів вітаміну D, в 

умовах in vitro активізують резорбцію кістки [117]. Вивчаючи вплив D-

гормону на остеобласти та остеокласти, автори дійшли висновку, що його 

участь у метаболізмі кісткової тканини є важливим регуляторним механізмом 

для оптимізації репаративного остеогенезу. При цьому доведено, що D-
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гормон не блокує функціонування остеокластів, а його вплив потенційно 

направлений на збалансування процесів резорбції і кісткоутворення, що є 

важливою ланкою перебігу репаративного остеогенезу. 

Стимуляція кісткоутворення під впливом D-гормону пов’язана з 

активацією проліферації та диференціації остеобластів, підвищенням 

біосинтезу кісткових факторів росту, I типу колагену та білків кісткового 

матриксу – остеопонтіну та остеокальцину, які беруть участь у метаболізмі та 

мінералізації кісткової тканини.  

Під дією активних метаболітів вітаміну D збільшується щільність 

остеобластів на поверхні кісткових трабекул, зменшується площа лакун 

резорбції, підвищується мінеральна щільність кістки, а також знижуються 

біохімічні маркери резорбції в сироватці крові та сечі [118, 119]. 

Різні форми D-гормон дефіциту, які супроводжують травматичні 

переломи, сприяють формуванню неповноцінного регенерату, що значно 

підвищує ризик уповільненої консолідації і формування несправжнього 

суглоба [120, 121]. При цьому корекція D-гормон дефіциту може значно 

покращити ефективність лікування хворих з переломом. Це можливо або за 

допомогою призначення вітаміну D, або його активного метаболіту – 

альфакальцидолу.  

Одним з механізмів позитивного впливу альфакальцидолу на кістку 

може бути опосередковане пригнічення активності паратгормону через 

підвищення всмоктування кальцію із харчових продуктів. Під дією 

альфакальцидолу підвищується абсорбція кальцію в кишечнику шляхом 

активації ядерних рецепторів до вітаміну D в ентероцитах, посилення синтезу 

кальбідіну – білку-переноснику іонів кальцію. Внаслідок цього знижується 

біосинтез паратгормону, який активізує резорбцію кістки. 

У процесі порівняльного аналізу всмоктування кальцію виявлено, що 

альфакальцидол (Альфа Д3-Тева) в половинній терапевтичній дозі 0,5 мкг на 
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добу у 2,27 рази ефективніше забезпечує цей процес, ніж 1000 МО 

вітаміну D3. 

У клінічних дослідженнях продемонстрована висока ефективність 

лікування пацієнтів з остеопорозом за умов використання альфакальцидолу, що 

проявлялося підвищенням мінеральної щільності та якості кістки [122, 123].  

Після лікування пацієнтів альфакальцидолом («Альфа Д3-Тева») 

відзначали вірогідне збільшення МЩКТ: для шийки і проксимального відділу 

стегна – на 0,6 %, великого вертлюга – на 4,5 %, тіл хребців поперекового 

відділу хребта – на 3,2 % [124]. Це підвищення показників МЩКТ, що 

відображає позитивні структурно-функціональні зміни кісткової тканини, 

супроводжувалося зменшенням больового синдрому та збільшенням рухової 

активності пацієнтів. 

Таким чином, D-гормон завдяки плейотропному ефекту, відіграє значну 

роль як у підвищенні якості кісткової тканини, так і в оптимізації 

репаративного остеогенезу завдяки впливу на клітини-попередники 

репаративного остеогенезу та остеобласти, так і в лікуванні остеопорозу 

завдяки підвищенню МЩКТ. 

Необхідно відмітити, що використання фармакологічних препаратів 

потребує ретельного обґрунтування з урахуванням патогенетичних 

особливостей репаративного остеогенезу та стану організму хворого.  

Загалом, призначення остеотропної терапії сприяє оптимізації 

репаративного остеогенезу та профілактиці порушення структурно-

функціональних показників кісткової тканини, що сприяє профілактиці 

наступного перелому. 

 

1.5  Прогностична оцінка репаративного потенціалу організму 

хворого з переломом 

 

Визначення репаративного потенціалу в пацієнтів перед виконанням 

хірургічних втручань дозволило б за необхідності застосувати методи 
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оптимізації остеорепарації в ранньому післяопераційному періоді для 

створення оптимальних умов перебігу репаративного остеогенезу та 

запобігання втрати МЩКТ. У зв’язку з цим прогнозування результатів 

остеорепарації для розробки тактики лікування пацієнтів є актуальним 

питанням в ортопедії і травматології. 

Репаративний потенціал пацієнтів з переломами кісток та 

незрощеннями вивчають різними методами. Представлені роботи, в яких з 

цією метою оцінюють здатність до клонування культивованих стромальних 

клітин кісткового мозку (СККМ), чи досліджують окремі компоненти 

сироватки крові пацієнтів [6, 34, 125]. Визначення компонентів сироватки 

крові обумовлено результатами досліджень, які довели, що не тільки місцеве 

вивільнення факторів росту в ділянці перелому, а й системна реакція 

організму необхідна для запуску остеорепарації в ділянці перелому [91, 94].  

У разі недостатнього системного забезпечення факторами росту 

відбувається резорбція кісткової тканини, зменшується проліферація клітин-

попередників остеобластів, їх диференціація, що відображається на перебігу 

регенерації кістки [34]. Саме сироватка крові забезпечує системну та 

локальну регуляцію репаративного остеогенезу завдяки наявності в ній 

різних біологічно активних речовин (гормонів, факторів росту, цитокінів 

тощо), які здатні регулювати проліферацію, ріст, остеогенну диференціацію 

клітин-попередників кісткового мозку [90], а, отже, позитивно впливати на 

перебіг регенерації кістки [90, 95].  

В експериментах на тваринах дослідили процес остеорепарації після 

остеотомії стегнової кістки та зафіксували одночасне підвищення рівня 

факторів росту в ділянці перелому, а також системні зміни – підвищення в 

сироватці крові. Це свідчить, що певні концентрації факторів росту присутні 

в циркулюючій крові, яка може бути використана як тест-об'єкт для оцінки 

репаративного потенціалу організму [18]. 

Вочевидь, для розуміння зміни МЩКТ і механізмів, які беруть участь в 

її зниженні після перелому необхідні подальші дослідження.  
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Питання залишаються, серед них: чи існують відмінності зниження і 

відновлення показників МЩКТ у випадку переломів верхніх і нижніх 

кінцівок, механізми зниження МЩКТ після перелому, чим опосередковані ці 

механізми – біологічними факторами перелому, тактикою хірургічного 

лікування або комбінацією цих факторів. Недостатньо вивчені біологічні 

механізми, які контролюють зміни МЩКТ. Повніше розуміння механізмів, 

які порушують метаболізм кісткової тканини, може допомогти розв’язати 

цілу низку проблем, пов’язаних з розвитком післятравматичної остеопенії, а 

також остеопорозу зі збільшенням віку. 

Таким чином, пацієнти зі змінами маси кісткової тканини після 

перелому, відображенням якої є зниження МЩКТ, повинні знаходитися в 

полі пильної уваги лікаря для своєчасного проведення комплексного 

лікування з метою запобігання потенційного ризику наступного перелому. 

 

1.6  Сучасні методи лікування діафізарних переломів кісток 

кінцівок 

 

Діафізарні переломи плечової та стегнової кісток, кісток гомілки 

займають значне місце серед інших переломів. Відомо, що такі переломи 

супроводжуються різким розладом функцій кінцівок, тугорухливістю 

суглобів та м’язовими атрофіями. 

За даними різних авторів, у 6-25 % випадків переломи довгих кісток у 

процесі лікування ускладнюються незрощеннями і розвитком несправжніх 

суглобів [132, 133]. 

Згідно з даними, представленими М.О. Коржем і співавт. [136] у 

результаті проведеного клініко-епідеміологічного дослідження 

розповсюдженості переломів в Україні, підвищення терміну зрощення 

відламків відмічено в разі переломів малогомілкової кістки (74 %, за 100 % 

прийнято усі переломи даної локалізації), фаланг пальців стоп (62,5 %), 

ключиці (56,2 %), стегнової кістки (47,7 %) і кісток таза (41,7 %). 
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Високий рівень інвалідності, тривале лікування хворих зі значними 

матеріальними витратами і низька його ефективність дають змогу вважати 

проблему ускладнень лікування переломів соціальною, з якою самі пацієнти 

не в змозі впоратися і вимушені звертатися за серйозною соціальною 

допомогою. 

Для активізації репаративних процесів нині використовують різні 

методи: медикаментозну терапію [139, 143], ангіогенін і хітозановий гель 

[146], магнітно-резонансну стимуляцію та ударно-хвильову терапію, кісткову 

пластику [148, 149] тощо. Кількість запропонованих методів свідчить про 

необхідність продовження пошуку досконаліших, доступніших, економічно 

менш витратних способів оптимізації репаративного остеогенезу, які 

дозволили б зберегти перевагу традиційних методів і максимально скоротити 

їх недоліки. 

За даними літератури, переломи кісток гомілки займають перше місце 

серед ушкоджень довгих кісток (від 8,1 до 61,5 % випадків), з них діафізарні 

– від 11,0 до 87,9 % [6, 17, 21, 36, 45, 65]. Закриті переломи кісток гомілки 

трапляються в 10-62 % випадків [33, 53, 54]. Серед діафізарних переломів 

гомілки відкриті виявляються в 13,2-60 % випадків [10]. У структурі травм 

опорно-рухової системи від 15 до 45 % припадає на переломи стегнової 

кістки (СК) [35]. Серед хворих з множинними і поєднаними ушкодженнями 

частка переломів СК сягає 22-29 % [5, 35].  

Переломи проксимального відділу великогомілкової кістки (ПВВГК) 

складають від 4,7 до 12 % усіх внутрішньосуглобових переломів [15, 19]. У 

57,5-83,3 % випадків різні види ускладнених переломів великогомілкової 

кістки (ВГК) є відкритими [68]. У більшості (до 76 %) випадків причиною 

множинних переломів кінцівок є дорожньо-транспортні пригоди, потім йдуть 

побутові (до 48 %) і виробничі (до 14 %) травми [36–38, 68]. Золотим 

стандартом лікування переломів кісток, у тому числі й діафізарних, вважають 

метод керованого черезкісткового остеосинтезу (ЧКО), засновником якого є 

академік Г.А. Ілізаров. Принципи застосування апаратів зовнішньої фіксації 
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засновані на анатомо-топографічних та біомеханічних дослідженнях. 

Головними перевагами ЧКО є малоінвазивність, простота хірургічного 

втручання, а також можливість використання в осіб з важкою супутньою 

патологією, у тому числі в людей літнього і старечого віку з остеопорозом 

[32, 33, 54]. 

ЧКО за Ілізаровим дає можливість виконати закриту репозицію 

відламків на всіх рівнях і в короткі терміни забезпечує їх консолідацію у 

хворих з подвійними діафізарними переломами кісток нижніх кінцівок. 

Проліковано 72 хворих у віці від 12 до 18 років із вказаними переломами. 

Повне анатомо-функціональне відновлення кінцівки досягнуто у 52 хворих, у 

8 виявлено вкорочення кінцівки до 2 см, у 7 – деформацію сегмента до 1 см 

(гомілки – у 2, стегна – у 5) [33].  

Вважають, що ЧКО апаратом Ілізарова є найбільш виправданим і 

адекватним з огляду на біомеханіку кінцівки [54]. Зокрема, на підставі 

аналізу результатів лікування 126 пацієнтів з множинними переломами 

кісток кінцівок з використанням ЧКО за допомогою АЗФ у 40 (31,7 %) 

хворих на етапі лікування була зроблена заміна АЗФ на заглибні конструкції. 

У 12 пацієнтів відмічено уповільнення репаративного процесу внаслідок 

тяжкості ушкоджень з тенденцією до формування несправжніх суглобів. У 

цих пацієнтів заглибний остеосинтез виконано в термін від 4 до 6 міс. після 

травми і ЧКО за допомогою АЗФ. Заміну АЗФ на заглибні конструкції в 

термін від 3 тижнів до 1,5 міс. після операції ЧКО зроблено 38 пацієнтам. 

Найближчі і віддалені результати ЧКО спице-стрижневим АЗФ (типу 

А.П. Барабаша) були вивчені у 124 хворих в термін від 2 до 4 років. Хороші 

результати отримані в 89,3 % хворих, задовільні – в 10,3 %. До 1-2 міс. у 

хворих практично повністю відновлювалася опорна функція кінцівки. 

Гнійних ускладнень з боку м’яких тканин, які контактували з 

черезкістковими елементами, обмеження функції руху в суміжних суглобах 

не спостерігали [65]. 



44 
 

До інших методів лікування переломів довгих кісток належить 

інтрамедулярний остеосинтез (ІО). Перевагою цього способу є мала 

крововтрата, зменшення тривалості хірургічного втручання і короткий період 

реабілітації. Інтрамедулярний остеосинтез з блокувальною системою (БІОС) 

успішно застосовують у лікуванні діафізарних і метаепіфізарних переломів 

кісток нижньої кінцівки [11, 25, 31, 48].  

В.Г. Климовицкий та співавт. [36] провели ретроспективний аналіз 

критеріїв вибору способу остеосинтезу на підставі історії хвороб 101 

пацієнта з позасуглобовими переломами кісток гомілки. Проаналізовані 

результати лікування постраждалих з використанням таких видів 

остеосинтезу: зовнішній ЧКО – 67 (66,7 %) хворих, БІОС – 18 (17,6 %), 

накістковий остеосинтез – 16 (15,7 %). ЧКО застосовували у 15 хворих 

(93,8 %) з відкритими переломами типу С за класифікацією АО. У групі 

хворих з переломом типу В було 19 осіб, з них у 79,2 % використано ЧКО. 

БІОС закритих переломів середньої третини великогомілкової кістки 

проводили переважно за умов ізольованої травми – 15 (83,3 %) пацієнтів, 

переломом типу А – 16 (88,8 %). Накістковий остеосинтез використовували в 

разі ізольованих закритих переломів, локалізованих переважно в 

метафізарних відділах, та в разі переломів типу А і В.  

Останніми роками разом з апаратами черезкісткової спицевої фіксації 

широке застосування отримали апарати зовнішньої фіксації стрижневого типу. 

Вони простіші в установці, монтажі і післяопераційному нагляді. Зокрема, 

М.Ш. Утєшев і Е.Ю. Валієв [72] використали апарати цієї конструкції для 

лікування хворих з політравмою в гострому і ранньому періодах травматичної 

хвороби. З 83 пацієнтів, яким встановили АЗФ, повне зрощення відмічено в 62 

випадках. Відсутність консолідації з утворенням несправжнього суглоба 

зафіксовано у 8 хворих. Інфікування в клініці відмічено в трьох, а після 

виписки – ще в одного хворого. Аналогічні результати отримані після 

лікування хворих з переломом з використанням апаратів на основі спиць. 

Серед 56 прооперованих пацієнтів повну консолідацію відламків відмічено в 
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36 потерпілих. Запальні явища навколо спиць спостерігали у 10 хворих, 

причому в 4 інфекцію вдалося купірувати без демонтажу апарата. Повторні 

операції через утворення несправжнього суглоба проведені 5 пацієнтам. 

Автори вважають, що АЗФ є методом вибору в лікуванні хворих з 

ушкодженнями кісток у ранньому періоді травматичної хвороби.  

Д.Е. Алферов [4] проаналізував результати застосування цвяхів 

системи Fixion (за період з 2008 по 2011 рр.) у лікуванні хворих молодого, 

похилого та старечого віку з переломами довгих кісток. Інтрамедулярну 

фіксацію системою Fixion PF застосовували в хірургічному лікуванні 20 

(23,0 %) пацієнтів. У 67 (77,0 %) пацієнтів використали систему Fixion IF, 

при цьому в 35,8 % випадків це були хворі з переломом діафіза стегнової 

кістки, в 53,7 % – кісток гомілки. Перевагою цього методу, на думку авторів, 

є можливість використання цього методу в пацієнтів різного віку.  

Дотепер для лікування діафізарних переломів кісток гомілки широко 

застосовують метод малоінвазивного остеосинтезу (МІО) пластинами [94, 86, 

251]. Головним завданням такого способу лікування є збереження 

життєздатності тканин у зоні перелому.  

Популярність МІО пов’язана зі змінами дизайну пластин – створенням 

«внутрішніх фіксаторів» з блокуванням гвинтів в отворах пластин. 

Конструкції пластин вдосконалені для кожної локалізації і типу перелому 

[69, 73]. Зокрема, T.S. Müller [251] повідомив про ефективність цього методу 

у 85 % пацієнтів з переломами ВГК. 

E. Hasenboehler і співавт. [169] провели ретроспективне дослідження 32 

пацієнтів з переломами діафізарного і дистального відділів стегнової кістки. 

Дослідження тривало 2 роки. У 10 (31,3 %) випадках хороші результати 

отримані через 3 міс. після операції з використанням МІО, в 23 (71,9 %) – 

через 6 міс., в 27 (84,4 %) – через 9 міс.  

Представлені дані щодо різноманітних ускладнень після використання 

контактних пластин, зокрема: остеопорозу, незрощень, повторних переломів, 

які становлять до 32-35 % [180]. У зв’язку з цим реальні переваги мають 
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малоконтактні багатоплощинні фіксатори з елементом взаємодії «пластина – 

гвинт» над традиційними контактними одноплощинними фіксаторами [143]. 

Перевагами малоконтактних пластин є можливість проведення гвинтів у 

різних напрямках, взаємодія «пластина – гвинт» допускає корисну 

мікрорухомість фрагментів, протидіє їх макропереміщенню, оптимізує 

регенерацію [180]. 

Закритий інтрамедулярний блокувальний остеосинтез є стандартом 

лікування діафізарних переломів стегнової кістки й кісток гомілки в 

більшості розвинених країн. Використання цього методу забезпечує 

малотравматичну фіксацію переломів і дає змогу раніше здійснювати 

навантаження кінцівки. 

D. Kreb і співавт. [211] вивчили результати лікування діафізарних 

переломів стегнової і великогомілкової кісток методом закритого 

інтрамедулярного остеосинтезу без блокування. Тривалість втручань склала в 

середньому 43 хв. у разі переломів ВГК. У 96 % випадків хороші результати 

отримані без додаткових втручань.  

За даними тривалих спостережень 22 пацієнтів (з 1997 до 2004 рр.), 

доведено, що компресійно-дистракційний остеосинтез є методом вибору в 

разі ранніх місцевих ускладнень закритих діафізарних переломів гомілки [3]. 

Аналіз показав, що застосування позавогнищевого остеосинтезу дало змогу 

раніше репонувати відламки та створити умови для остеогенезу, швидкого 

відновлення мікроциркуляції в прилеглих м’яких тканинах та уникнути 

місцевих ускладнень. 

Віддалені результати лікування (до 10 років) проаналізовано у 20 

пацієнтів. Здебільшого (12) обстежені не пред’являли скарг, а під час огляду 

констатовано повне відновлення функціональної придатності кінцівки. У 7 

випадках відмічено обмеження рухів у надп’ятково-гомілковому суглобі на 

20-30 %, що не відображалося на ходьбі, проте після тривалих навантажень у 

пацієнтів виникали скарги на виникнення незначного або помірного 

больового синдрому. 
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А.П. Барабаш і співавт. [6] запропонували нову патогенетично і 

фізіологічно обумовлену технологію ЧКО діафізарних переломів кісток 

гомілки з урахуванням фаз регенерації кістки. При цьому використовують 

кондуктори для проведення спиць через місця з найменшим м’язовим 

масивом, що запобігає післяопераційним запальним ускладненням та сприяє 

підвищенню точності і безпеки. Представлена автором технологія забезпечує 

раннє відновлення функції кінцівки, сприяє скороченню термінів тимчасової 

непрацездатності на 2-3 тижні і поліпшує якість життя пацієнтів у процесі 

реабілітації. Основна перевага запропонованої технології полягає в поєднанні 

механічного і біологічного підходів до лікування переломів. 

Найчастішими ускладненнями після переломів кісток кінцівок є 

несправжні суглоби і незрощення (23,2 %), остеомієліт (0,4-22,4 %). За 

відкритих переломів ці ускладнення складають близько 27,0 % [5, 14]. 

Проведений аналіз свідчить про необхідність створення нових і 

удосконалення наявних апаратів для лікування пацієнтів з множинними 

переломами нижніх кінцівок, що підкреслює актуальність проблеми і 

необхідність продовження досліджень. 

Актуальним науковим напрямком є проведення досліджень із 

застосування різноманітних технологій для лікування різних типів переломів. 

Однак важливо розуміти переваги та зони використання кожної технології 

відповідно до показань. Сучасна хірургічна техніка спрямована на 

оптимізацію потенціалу нових імплантатів, які відповідали б механічним 

вимогам зрощення переломів та сприяли максимальному збереженню м’яких 

тканин [184]. 

Таким чином, проведений аналіз наукової літератури свідчить, що 

перелом є фактором ризику розвитку остеопенії та остеопорозу. Зниження 

показників МЩКТ за умов перелому можна вважати клінічно значущими, 

тому що в разі змін цього показника підвищується ризик наступного 

перелому. 
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У літературі представлено детальний аналіз  ризику  перелому в жінок 

в пре- та постменопаузальному періоді, досліджено структурно-

функціональний стан  кісткової тканини в чоловіків та людей молодого віку. 

У більшості даних, наведених в огляді наукової літератури, доведено, що 

перелом впливає на якість кісткової тканини, що є підґрунтям для розвитку 

остеопенії та остеопорозу.  

Переломи в різних ділянках скелета підвищують частоту розвитку 

остеопорозу на рівні поперекового відділу хребта та проксимального відділу 

стегнової кістки, що доведено за показниками оцінки МЩКТ у разі 

порівняння  з  показниками МЩКТ людей, які не мали перелому в анамнезі. 

Дані, які представлено в літературі, базуються як на короткотривалих, так і 

довготривалих дослідженнях. Однак у більшості представлених робіт 

доведено, що у високому відсотку випадків повного відновлення МЩКТ 

після перелому не зафіксовано. 

Проблема, на наш погляд, є актуальною і потребує подальшого 

розвитку з урахуванням регіональних особливостей. В Україні подібні 

дослідження поодинокі і не відображають повною мірою соціально-

економічні наслідки неурахування негативного впливу перелому на  

структурно-функціональний стан кісткової тканини.  

Результати, представлені в світовій літературі, значно розширили наше 

уявлення щодо впливу перелому на ризик наступного перелому. Велике 

значення в прогнозуванні ризику переломів мають розроблені в останні роки 

алгоритмізовані системи оцінки ризику перелому. 

Накопичені на сьогодні дані мають наукову цінність та свідчать про 

необхідність подальших поглиблених досліджень. У науковій літературі 

відсутні дані, де було б проаналізовано структурно-функціональний стан 

кісткової тканини в людей, які мали перелом у різний віковий період життя, з 

урахуванням терміну після перелому, а також визначення взаємозв’язку 

МЩКТ з репаративними потенціалом організму. Крім того, у пацієнтів з 

порушенням консолідації відламків на фоні остеопенії, яка розвивається, 
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знижуються репаративні потенції організму, що також накладає відбиток на 

зрощення перелому. Однак ця проблема недостатньо вивчена, необхідно 

розробити нові підходи для визначення репаративного потенціалу організму 

хворого з переломом. 

Подальшого дослідження потребують структурно-метаболічні 

порушення, які виникають у разі перелому в ділянках скелета для 

поглибленого вивчення механізмів регуляції негативного кісткового 

ремоделювання.  

Необхідні дослідження впливу на перебіг репаративного остеогенезу 

медикаментозних остеотропних препаратів. Лікування пацієнтів з переломом 

повинно сприяти швидкій консолідації відламків, підвищувати МЩКТ, 

збільшувати кісткову масу, щоб запобігти виникненню остеопорозу на фоні 

травми. 

Важливою ланкою запобігання повторного перелому може бути 

дослідження кісткових маркерів (кісткоутворення та резорбції), які 

відображають перебіг репаративного остеогенезу і стан метаболічних систем 

організму на фоні зниження МЩКТ. Пацієнти зі змінами маси кісткової 

тканини після перелому, відображенням якої є зниження МЩКТ, повинні 

знаходитися в полі пильної уваги лікаря для своєчасного проведення 

комплексного лікування з метою запобігання потенційного ризику 

наступного перелому.  

Дотепер накопичена доказова база факторів ризику в розвитку 

остеопорозу, до якої віднесено й перелом. Розроблено алгоритмовані системи 

прогнозування перелому, однак для поширення можливостей використання 

цих систем необхідно дослідити їх чутливість та сенситивність у хворих з 

переломом. 

 Висока частота порушень репаративного остеогенезу, значний 

відсоток ускладнень після традиційних методів лікування пацієнтів з 

діафізарними переломами, високі показники інвалідизації працездатного 

населення є приводом для подальшого розроблення раціональних способів 
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оптимізації репаративного остеогенезу, які дозволили б поліпшити 

результати лікування хворих з переломами кісток кінцівок для запобігання 

повторних переломів 

Серед різних підходів до проблеми лікування хворих з переломами 

кісток треба враховувати необхідність створення нових і удосконалення 

наявних апаратів для фіксації відламків, а також застосування сучасних 

методів медикаментозної терапії.  
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Представлена дисертаційна робота складається з розділів клінічного та 

експериментального досліджень . 

 

2.1  Клінічні дослідження 

 

Дизайн проведених клінічних досліджень пацієнтів з діафізарними  

переломами довгих кісток представлено на рис. 2.1. Групу порівняння склали 

200 хворих. 

 

  
Рис. 2.1. Дизайн клінічних досліджень: 

* – до основної групи увійшли 276 жінок з переломами; 

** – 136 пацієнтів взято з вибірки 587 пацієнтів. 

Пацієнти з діафізарними 
переломами довгих кісток 

Ретроспективний аналіз 
результатів лікування 

пацієнтів (n = 780) 

Оцінка ризику наступного 
перелому за даними  

аналізу FRAX* 
(n = 136)** 

Оцінка МЩКТ за даними 
анамнезу (n = 587) 

МЩКТ у пацієнтів  
з порушенням регенерації 
кістки. Культура клітин. 
Медикаментозна терапія 

(n = 35) 

Хірургічне лікування пацієнтів з використанням методів ЧКО, 
кісткової аутопластики та медикаментозної терапії (n = 128). 

Оцінка МЩКТ та метаболічного стану організму  
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2.1.1  Ретроспективний аналіз хірургічного лікування пацієнтів  

з діафізарними переломами кісток кінцівок 

 

Проведено ретроспективний аналіз хірургічного лікування 780 

пацієнтів у віці від 17 до 81 року з діафізарними переломами верхніх (151 

хворих) і нижніх (429 хворих) кінцівок за матеріалами КУ «Запорізька 

багатопрофільна міська клінічна лікарня № 9» з 2005 по 2010 роки. 

Оцінена частота діафізарних переломів у осіб різної статі, їх структура 

по роках дослідження, проведено розподіл пацієнтів за механізмом 

отриманої травми, типами переломів згідно з класифікацією АО/АSIF та 

застосованим методикам лікування.  

Зроблено облік кількості реконструктивних операцій з приводу 

незрощень і псевдоартрозів діафізарних переломів верхньої та нижньої 

кінцівок. 

 

2.1.2  Кісткова денситометрія 

 

Проведено дослідження мінеральної щільності кісткової тканини в 

жінок з переломами в анамнезі (587 жінок) на кістковому денситометрі 

«Explorer QDR W» (Hologic) (база даних ДУ «Інститут патології хребта та 

суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»). 

Використано діагностичні критерії МЩКТ, які розроблено ВООЗ для 

жінок та чоловіків європеоїдної раси [49].  

На кістковому денситометрі пацієнтам визначають критерії Т та Z у 

показниках стандартного відхилення МЩКТ від норми – SD (standard 

deviation). 

Критерій T – це стандартне відхилення МЩКТ від середнього 

показника піка кісткової маси.  

Критерій Z – це стандартне відхилення МЩКТ від середньої вікової 

норми. 
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За рекомендаціями ВООЗ для діагностики остеопорозу в жінок та 

чоловіків до 50 років використовують Z-критерій, після 50 років – T-

критерій. За норму вважають значення T- або Z-критерію до -1 SD. 

Остеопенію визначають за умов стандартного відхилення від -1 SD до  

-2,5 SD. Діагностичним критерієм остеопорозу є значення T- або Z-критерію 

нижче за -2,5 SD.  

Для визначення мінеральної щільності кісткової тканини проводили 

дослідження у поперековому відділі хребта та проксимальному відділі 

стегнової кістки. 

Після опитування пацієнтів та дослідження МЩКТ для подальшого 

аналізу розподілили на три групи: І – з нормальною МЩКТ, ІІ – з 

остеопенією, ІІІ – з остеопорозом.  

 

2.1.3  Оцінювання ризику переломів за допомогою алгоритмізованої 

системи FRAX 

 

Алгоритмізовану систему FRAX використовують для оцінювання 

абсолютного 10-річного ризику переломів. Вона дозволяє  індивідуально для 

кожної людини оцінити ризик перелому.  

У нашому досліджені застосовано систему FRAX для оцінювання 

ризику виникнення переломів у пацієнтів, які мали перелом в анамнезі. 

Опитувальник доступний в Інтернеті на 27 мовах для 53 країн світу у 

вигляді 58 моделей [185]. Важливою якістю алгоритмованої система FRAX є 

можливість її використання як з урахуванням МЩКТ шийки стегнової 

кістки, так і без цього показника. 

Показники, які містяться в анкеті FRAX, представлено в табл. 2.1. 

В анкету FRAX внесені важливі показники, які відображують ризик 

перелому. Це передусім – переломи в анамнезі, перелом шийки стегнової 

кістки в батьків, ревматоїдний артрит, паління та вживання алкоголю. 
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Внесок різних факторів у показник сумарного ризику перелому в 

чоловіків і жінок відрізняється. Зокрема, вживання алкоголю чоловіками 

збільшує ризик перелому до 6,0; водночас у жінок складає 10,4 [55]. 

 

Таблиця 2.1 

Клінічні фактори ризику, які використовують для прогнозування  

10-річної ймовірності перелому 

Показники  

Вік  

Стать Ч/Ж 

Індекс маси тіла  

Попередні переломи Так/Ні 

Сімейний анамнез перелому (проксимального відділу  Так/Ні 

Паління Так/Ні 

Прийом глюкокортикоїдів Так/Ні 

Ревматоїдний артрит Так/Ні 

Вторинний остеопороз * Так/Ні 

Зловживання алкоголем Так/Ні 

* Цукровий діабет, недосконалий остеогенез у дорослого, тривало 

нелікований гіпертиреоз, гіпогонадизм або рання менопауза (< 45 років), 

хронічне недоїдання або мальабсорбція, хронічне захворювання печінки 

 

Використовуючи систему FRAX, можна оцінити абсолютний 10-річний 

ризик клінічно значущих переломів передпліччя, плечової кістки, тіл хребців 

стегнової кістки (з додатковим оцінюванням перелому шейки стегнової 

кістки) без використання або з використанням показників МЩКТ шийки 

стегнової кістки. 

За даними популяційних досліджень, що були проведені в Україні 

проф. В.В. Поворознюком та його школою, може бути використана модель 
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алгоритмованої системи FRAX, яка розроблена для австрійської популяції 

[55]. 

Проведено опитування 259 жінок віком від 40 до 70 років (з 

переломами – 136 осіб, без переломів – 123 особи). Анкетні дані 136 

пацієнток було використано з вибірки пацієнтів (523 особи), яким 

вимірювали МЩКТ.  

Для визначення абсолютного 10-річного ризику наступного перелому 

використані дані пацієнтів, які не мали перелому в анамнезі (контрольна 

група, 123 жінки) для порівняльної оцінки ризику наступного перелому в 

пацієнток з переломом в анамнезі. Також було проведено визначення 

порогових значень абсолютного 10-річного ризику наступного перелому в 

пацієнтів різних вікових груп з попереднім переломом. 

 

2.1.4  Дослідження пацієнтів з порушенням консолідації відламків 

 

Метою дослідження було визначення МЩКТ у пацієнтів з 

порушенням консолідації відламків за умов хірургічного та медикаментоз-

ного лікування. 

Роботу проведено у відділі травматології та відновлюваної хірургії ДУ 

«Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН 

України». 

Досліджено 35 пацієнтів з наслідками травм опорно-рухової системи, 

що супроводжувалися порушенням консолідації відламків. Діагноз 

порушення репаративного остеогенезу був підтверджений рентгенологічно. 

У дослідження не входили пацієнти з гіперчутливістю до вітаміну D3 

і компонентів досліджуваного препарату, сечокам’яною хворобою, 

підвищеним рівнем кальцію в плазмі крові, лікуванням препаратами 

кальцію в поєднанні з вітаміном D3, антирезорбентами (бісфосфонати та 

деносумаб), стронцію ранелатом протягом 3 міс, що передували 

дослідженню. 
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Аналізовану групу склали 25 чоловіків та 10 жінок. За віком пацієнти 

розподілилися так: до 25 років – 6 осіб, 26-35 років – 12, 36-45 років – 5, 46-

55 років – 6, 56-65 років – 4, 66-70 років – 2. Дослідження проведено з 

урахуванням терміну після травми, механізму травми, локалізації 

ушкодження (табл. 2.2-2.4). 

 

Таблиця 2.2 

Розподіл пацієнтів за терміном після травми 

Термін після травми Кількість пацієнтів 

До 2 міс.* 4 

Від 5 міс. до 1 року  13 

Від 1 до 2 років 12 

Від 2 до 4 років 6 

Загальна кількість пацієнтів 35 

Примітка. * – пацієнти з остеопорозом, які входили в групу ризику 

порушення репаративного остеогенезу. 

 

Таблиця 2.3 

Розподіл пацієнтів за механізмом травми 

Механізм травми Кількість пацієнтів 

ДТП 13 

Спортивна 2 

Вогнепальна 1 

Залізнична 1 

Падіння з висоти 3 

Падіння з висоти зросту 11 

Побутова  4 

Загальна кількість пацієнтів 35 
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Найбільша кількість пацієнтів припадала на терміни після травми  від 5 

міс. до 2 років (табл. 2.2). 

Пацієнтам на час надходження проводили клінічні дослідження, 

рентгенографію ушкодженого сегмента, кісткову денситометрію, за 

необхідності – комп’ютерну томографію та доплерографію, інтерференційну 

міографію, дослідження метаболічних показників у сироватці крові. 

За механізмом травми переважали пацієнті після ДТП  та після  падіння 

з висоти зросту (табл. 2.3). 

За локалізацією  травматичного ушкодження переважали пацієнти з 

переломами плечової  кістки  та кісток гомілки (табл. 2.4). 

 

Таблиця 2.4 

Розподіл пацієнтів за локалізацією травматичного ушкодження 

Локалізація ушкодження 
Кількість 

пацієнтів 

Плечова кістка  6 

Плечова та променева кістки  1 

Обидві кістки передпліччя 1 

Променева кістка 2 

Ліктьова кістка  1 

Стегнова кістка 4 

Стегнова кістка та кістки гомілки 1 

Обидві стегнові кістки 1 

Кістки гомілки 13 

Кістки гомілки та плечова кістка 1 

Нестабільність плечового суглоба з дефектом частини 

головки плечової кістки 
4 

Загальна кількість пацієнтів 35 
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Оцінювання ефективності лікування хворих 

Ефективність хірургічного лікування пацієнтів з використанням 

альфакальцидолу 1 мкг оцінювали за такими градаціями: 

– висока ефективність – за наявності рентгенологічних ознак 

формування кісткового регенерату, що з’єднує краї фрагментів кістки в 

терміни до 2,5-3,5 міс. від реконструктивних втручань; 

– помірна ефективність – позитивна динаміка кісткоутворення з 

візуалізацією лінії перелому в терміни до 3,5-5,5 міс. від реконструктивних 

втручань; 

– низька ефективність – відсутність консолідації відламків  та динаміки 

кісткоутворення у терміни до 6 міс. після хірургічного лікування. 

Ефективність дії альфакальцидолу на кісткову тканину визначали на 

підставі оцінювання на кістковому денситометрі «Hologic QDR» МЩКТ 

ушкодженого сегмента, поперекового відділу хребта та інших кісток скелета 

на основі використання даних кісткової денситометрії з урахуванням 

показників МЩКТ та Т-критерію. 

Толерантність до препарату оцінювали на підставі: 

– об’єктивних даних, отриманих дослідником у процесі лікування 

пацієнтів. З цією метою на кожному візиті проводили огляд пацієнтів, який 

включав вимір артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, огляд шкіри 

і слизових оболонок; 

– динаміки показників лабораторних досліджень; 

– суб’єктивних даних – на підставі повідомлень пацієнта про побічні 

реакції. 

Оцінка толерантності до препарату виражалася як «хороша», 

«задовільна» і «незадовільна». 

Медикаментозно пацієнтів з переломом лікували за традиційною 

схемою, використовуючи антикоагулянти, знеболювальні препарати тощо, з 

доповненням у схему лікування пацієнтів препарату активного метаболіту 

вітаміну D – альфакальцидолу. 
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До та через 6 міс. після лікування пацієнтам було проведено кісткову 

денситометрію  всього тіла, поперекового відділу хребта та проксимального 

відділу стегнової кістки  для оцінки показників МЩКТ. 

 

2.2  Експериментальні дослідження на тваринах 

 

Експериментальні дослідження на тваринах проводили в лабораторії 

експериментального моделювання Державної установи «Інститут патології 

хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України». 

Експерименти проведено з дотриманням вимог «Європейської 

конвенції захисту хребетних тварин, які використаються в 

експериментальних і інших наукових цілях» (Страсбург, 1986) та закону 

України щодо гуманного ставлення до піддослідних тварин [186, 187].  

Хірургічні втручання у щурів виконували під загальним 

внутрішньом’язовим знеболюванням (аміназин 10 мг/кг та кетамін 50 мг/кг 

живої маси) в умовах асептики та антисептики.  

Протокол експериментів на тваринах та відповідність проведених 

наукових досліджень сучасним вимогам біоетики затверджені Комітетом з 

питань біоетики Державного закладу «Запорізька медична академія 

післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України» (протокол № 

8 від 20.11.2014 р.).  

Дизайн проведених експериментальних досліджень представлено на 

рис. 2.2. 

Для дослідження обрано дві моделі відтворення травматичного 

ушкодження у щурів – транскортикальний наскрізний діафізарний дефект, 

який найчастіше моделюють в експериментальних дослідженнях для 

вивчення дії медикаментозних препаратів, екзогенних факторів тощо, та 

діафізарний перелом.  

Вибір цих моделей обумовлений тим, що вони відрізняються тяжкістю 

деструктивних порушень у травмованій кістці, характером та тривалістю 
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репаративного процесу. Проведення порівняльного аналізу дає можливість 

оцінити особливості проявів післятравматичної остеопенії в ділянках 

ушкодженого сегмента кінцівки в різних умовах. 

 

 
Рис. 2.2. Дизайн експериментальних досліджень на щурах. 

 

2.2.1  Моделювання діафізарного перелому та дефекту у 

великогомілковій кістці щурів 

 

Проведено три серії експериментів: 

1-а – моделювання в діафізі транскортикального дефекту великогоміл-

кової кістки (7 щурів); 

2-а – моделювання діафізарного перелому гомілки (7 щурів); 

3-я – інтактні щури (використано як контроль, 7 щурів). 

Для моделювання травматичного ушкодження у щурів виконували 

стандартний дірчастий транскортикальний наскрізний дефект за допомогою 

зубного бору (діаметром 2 мм) у ділянці середньої третини великогомілкової 

кістки. 

Білі лабораторні щури 

Відтворення дефекту та перелому 
великогомілкової кістки  

з оцінкою перебігу 
репаративного остеогенезу, 

структурного стану 
проксимального та дистального 

відділів кістки (n = 21) 

Моделювання порушень 
репаративного остеогенезу за 

умов відтвореного остеопорозу та 
лікування тварин з оцінкою стану 

ділянки регенерації та 
проксимальних і дистальних 

відділів стегнової кістки (n = 55) 
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Моделювання перелому виконували шляхом остеотомії 

великогомілкової кістки в середній частині діафіза. Іммобілізацію кісткових 

відламків проводили за допомогою фіксації кінцівки поліхлорвініловою 

трубкою від системи для внутрішньовенних інфузій довжиною 2-3 см [188]. 

Трубки скріпляли голками для внутрішньом’язових ін’єкцій з іржостійкої 

сталі. Цей вид іммобілізації забезпечував достатню фіксацію кісткових 

відламків і дозволяв щурам пересуватися по клітці, навантажуючи оперовану 

кінцівку. 

Після операції тварини знаходилися під постійним наглядом. 

Тварин виводили із експерименту на 45 добу після операції під 

ефірним наркозом шляхом декапітації. Такий спосіб виведення тварин з 

експерименту обрано через необхідність взяття крові для біохімічних 

досліджень. 

Для морфологічних досліджень вилучали великогомілкові кістки 

оперованої кінцівки дослідних щурів. За контроль використано 

великогомілкові кістки інтактних тварин.  

Проводили аналіз ділянки регенерату та ділянок кістки, які 

розташовані проксимально та дистально від перелому або дефекту, з метою 

вивчення впливу травматичного ушкодження на кісткову тканину для 

виявлення особливостей структурно-функціонального стану. 

 

2.2.2  Відтворення на щурах моделі порушення репаративного 

остеогенезу після травматичного ушкодження кістки 

 

Відомо, що за умов остеопорозу порушується формування регенерату 

на всіх стадіях перебігу репаративного остеогенезу [4, 100, 176]. У зв’язку з 

цим для дослідження впливу препаратів на репаративній остеогенез, який 

перебігає на фоні остеопорозу та характеризується уповільненням, 

використовують щурів із модельованим остеопорозом. 
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Модель аліментарного дефіциту кальцію відтворювали на білих 

лабораторних щурах, утримуючи їх з віку 1 міс. на низькокальцієвій зерново-

овочевій дієті. Добовий раціон харчування тварин містив 0,03 % кальцію. 

Розрахунок вмісту кальцію та інших хімічних компонентів у продуктах 

харчування добового раціону щурів проведено з урахуванням вітчизняних 

норм [189, 190] і міжнародних стандартів утримання лабораторних тварин 

[191, 192]. 

Для вивчення репаративного остеогенезу в умовах модельованого 

аліментарного дефіциту кальцію (протягом 3 міс.) щурам-самцям у 

дистальному метафізі стегнової кістки виконали травматичне ушкодження у 

вигляді транскортикального дефекту. Латеральним доступом відкривали 

ділянку дистального метафіза стегнової кістки (без артротомії колінного 

суглоба) і за допомогою стоматологічного бору (діаметр 1,3 мм) створювали 

дірчастий кістковий дефект. На рану накладали шви.  

Після операції щурів контрольної серії експерименту утримували на 

стандартній дієті, а тварини зі змодельованим остеопорозом (лікованих 

альфакальцидолом та без лікування) отримували низькокальцієву дієту. 

Дослідження проводили в трьох серіях експерименту на 55 білих 

лабораторних щурах: 

1-а – інтактні тварини (для оцінки стану проксимального відділу 

стегнової кістки) (5 щурів); 

2-а – тварини із модельованим остеопорозом і травматичним 

ушкодженням без лікування, контроль (25 щурів); 

3-я – тварини із модельованим остеопорозом і травматичним 

ушкодженням з лікуванням альфакальцидолом, дослід (25 щурів); 

Альфакальцидол вводили тваринам per os з розрахунку 0,1 мкг/кг ваги, 

починаючи з другого дня після операції та протягом термінів дослідження. 

Виводили тварин з експерименту на 3, 7, 14, 21 та 28-у добу після 

травматичного ушкодження шляхом декапітації. Цей спосіб виведення 
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тварин з експерименту було застосовано у зв’язку з необхідністю виконання 

біохімічного аналізу сироватки крові. 

 
2.3  Гістологічні дослідження 

 
Гістологічні дослідження проводили в лабораторії морфології 

сполучної тканини ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. 

М.І. Ситенка НАМН України». 
Виділяли фрагменти стегнової та великогомілкової кісток (із зоною 

травматичного ушкодження, а також проксимальних та дистальних відділів 

від ділянки перелому) та обробляли гістологічними методами, керуючись 

рекомендаціями Д.С. Саркісова і Ю.Л. Перова [193].  

Матеріал фіксували в розчині 10 % нейтрального формаліну, 

промивали в проточній воді. Декальцинацію проводили в 4 % розчині азотної 

кислоти. Матеріал обезводнювали використовуючи  етиловий спирт (від 70о 

до 96о) та погружали у розчин – 1 частка спирту + 1 частка етилового ефіру, 

заключали в целоїдин.  

Зрізи (6-10 мкм) виготовляли на санному мікротоми «Reichert», 

фарбували гематоксиліном Вейгерта та еозином, а також пікрофуксином за 

Ван-Гізон.  

Гістопрепарати досліджували під світловим мікроскопом «AxioStar 

Plus» (Carl Zeiss). 

Гістохімічні дослідження. Для оцінювання  колагенових волокон у 

регенераті дефекту кістки поставлена реакція з сиріусом червоним [194]. Ця 

методика дає можливість визначити типи колагену. Забарвлення засновано на 

селективному зв’язку сиріуса червоного (марка F3BA) з компонентами 

колагену на гістологічних зрізах. Сиріус у формі пикросиріуса забарвлює 

різни типи колагену, при цьому колаген І типу в фіброретикулярній тканині 

регенерату забарвлюється переважно в червоний колір та відтінки 

оранжевого, колаген ІІІ типу має зелене забарвлення. 
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Дослідження препаратів проводили під поляризаційним мікроскопом 

«Olumpus BX53». 

Морфометричний аналіз регенерату у тварин виконували за 

допомогою світлового мікроскопа «ЛОМО» (ок.10, об.8).  

Оцінювали площі тканин (%), які заповнювали дефект, 

використовуючи квадратно-сітчасту окулярну вставку Г.Г. Автанділова (289 

точок перетинань), керуючись запропонованою автором методикою [195].  

Аналізували центральні зрізи, не менше трьох в кожному випадку. 

Додатково в ділянці головки стегнової кістки тварин з травматичним 

ушкодженням оцінювали остеопенічні прояви за такими параметрами, як 

визначення:  

- співвідношення кісткових трабекул до загальної протяжності 

губчастої кістки (проводили з використанням окулярної сітки 

Г.Г. Автанділова);  

- товщина кісткових трабекул (оцінена за допомогою окулярного 

гвинтового мікрометра МОВ-1-16×),  

- остеоінтеграція (оцінена шляхом підрахунку контактів кісткових 

трабекул губчастої кістки з компактною кісткою). 

 За контроль використані аналогічні показники головки стегнової 

кістки інтактних тварин. 

Для електронно-мікроскопічних досліджень фрагменти тканини із 

ділянки дефекту розміром 1 мм3 обробляли згідно з рекомендаціями Б. Уіклі 

[196].  

Матеріал було префіксовано у фіксаторі Карновського, дофіксовано в 

4 % розчині оксиду осмію, проведено дегідратацію в серії спиртів висхідної 

концентрації з наступною дегідратацією в ацетоні. Зразки матеріалу були 

заключні в суміш епоксидних смол (епон та аралдит). 

Напівтонкі та ультратонкі зрізи були виконані на ультрамікротомі 

УМТП-3М. Напівтонкі зрізи забарвлювали альціановим синім та основним 
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фуксином. Ультратонкі зрізи товщиною від 50 до 70 нм контрастували 

уранілацетатом та цитратом свинцю за методом E.S. Reynolds [197]. 

Матеріал досліджували в трансмісійному електронному мікроскопі 

ЕМВ–100БР.  

Цифрові негативи електронограм виготовляли за допомогою 

фотокамери Canon EOS-300D. 

 

2.4  Біохімічні дослідження 

 

Біохімічні дослідження проводили в атестованому відділі лабораторної 

діагностики та імунології з клінічною діагностикою Державної установи 

«Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України». 

Матеріалом дослідження була сироватка крові 45 білих щурів-самців зі 

змодельованим остеопорозом та 35 пацієнтів з переломами довгих кісток.  

Відбір методик для біохімічного обстеження проводили так, щоб 

дослідити основні групи метаболітів сполучної тканини, особливу увагу 

приділяючи метаболізму кісткової тканини. 

Вивчали мінеральний обмін на основі визначення вмісту в сироватці 

крові загального та іонізованого кальцію потенціометричним методом на 

аналізаторі електролітів АЄК-01, фосфору неорганічного за методом Фіске-

Субарроу, магнію – за реакцією з титановим жовтим [198]. 

Окрім цього, визначали показники, що характеризують соматичний 

стан пацієнтів та досліджених тварин. Використано вивчення вмісту 

загального білка біуретовим методом [198].  

Досліджували вміст у сироватці крові загальних хондроїтинсульфатів 

за реакцією з риванолом [199]. Хондроїтинсульфати – це нерозгалужені 

лінійні полімери, які складаються з дисахарідних ланцюгів D-глюкуронової 

кислоти і N-ацетил-D-галактозамінсульфата, з'єднаних бета-1,3 і бета-1,4-

глікозидними зв'язками. Хондроїтінсульфати в регенераті кістки та в 

організмі виконують важливу структурну і метаболічну роль. 
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Наступним показником для оцінювання кісткового метаболізму було 

дослідження остеокальцину. Остеокальцин (кістковий глутаміновий білок – 

BGP) є найбільш поширеним серед неколагенових білків кістки. Він бере 

участь у процесі зв'язування кальцію і гідроксилапатиту з колагеном, 

сприяючи організації позаклітинного матриксу. Остеокальцин, що 

експресується остеобластами, в основному, під час фази формування кістки в 

регенераті, бере участь у процесі мінералізації остеоїду. 

Остеокальцин у сироватці крові пацієнтів досліджували у 

діагностичному центрі «Сінево Україна» в місті Харків, акредитованому 20 

липня 2012 р. Акредитаційний сертифікат серії М3 за № 009872 виданий 02 

серпня 2012 р., чинний до 20 липня 2015 р., ліцензія серії АГ за № 599651 від 

21 грудня 2011 р. Аналогічне дослідження сироватки крові виконували у 

лабораторії «Діасервіс» міста Запоріжжя, Ліцензія МОЗ України АВ 

№ 539780, видана 23 червня 2010 р. безстроково, акредитаційний сертифікат 

серія МЗ № 011404 виданий 13 серпня 2013 р., чинний до 31 липня 2016 р. 

Свідоцтво про атестацію М 03-13, видано 20 травня 2013 р, чинне до 20 

травня 2016 р. 

 

2.5  Хірургічне лікування пацієнтів з використанням 

запропонованих методів: черезкісткового остеосинтезу, кісткової 

аутопластики та медикаментозної терапії  

 

Із пацієнтів травматологічного відділення КУ «Запорізька 

багатопрофільна міська клінічна лікарня № 9» в основну клінічну групу 

увійшло 128 хворих з діафізарними переломами довгих кісток.  

Пацієнтам до госпіталізації виконували окрім загальноклінічних 

обстежень дослідження МЩКТ з фіксацією змін у скелеті, пов’язаних з 

переломом, виявляли ступінь ризику повторних переломів на тлі 

запропонованих методів обстеження і лікування.  
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Структура травматичних  ушкоджень була такою: переломи плечової 

кістки мали 33 пацієнта, кісток передпліччя – 26, стегнової кістки – 23, кісток 

гомілки – 46 пацієнтів.  

Закритий остеосинтез запропонованим АЗФ в основній групі виконано 

у 70 (54,6 %) хворих. 

У разі порушення структурного та метаболічного стану кістки 

(зниження МЩКТ, маркерів метаболізму кісткової тканини) у 15 (11,7 %) у 

хворих основної групи застосована методика оптимізації регенерації з 

використанням кісткової аутопластики в зоні перелому (Деклараційний 

патент України № 62317). 

Для порівняння в контрольну групу було включено 200 хворих з 

діафізарними переломами кісток кінцівок. Структура травматичних ушкоджень 

у цієї групі була такою: переломи плечової кістки мали 58 пацієнтів, кісток 

передпліччя – 46, стегнової кістки – 24, кісток гомілки – 72 пацієнта. 

Пацієнтам контрольної групи застосовували загальноприйняті методи 

лікування (відкритий і малоінвазивний остеосинтез пластинами; стрижнями; 

гвинтами; спицями; спицевими та спице-стрижневими АЗФ). 

 

2.6  Статистичний аналіз 

 

Статистичний аналіз отриманих показників виконаний з 

використанням програм «IBM SPSS Statistics 20» і «Microsoft Office Exel 

2003».  

Для перевірки нормальності розподілу в групах використовували тест 

Колмогорова – Смирнова, а рівності групових дисперсій – тест Левіна. По 

кожній з ознак у досліджуваних групах визначали середню арифметичну 

величини (М) і помилку середнього (m) [200, 201].  

Для порівняння середніх значень і виявлення впливу певних факторів 

за умов нормального розподілу і у випадку рівності групових дисперсій у 

двох незалежних вибірках використовували t-критерій Стьюдента.  
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У разі трьох і більше незалежних вибірок використовували 

однофакторний дисперсійний аналіз (ANOVA) з наступним проведенням 

багаторангового тесту Дункана для визначення статистично значимих 

відмінностей між групами. Якщо розподіл у групах відрізнявся від 

нормального, використовували тест Манна-Уїтні, а для порівняння понад 

двох вибірок проводили Hoc-тест для визначення статистично значимих 

відмінностей між групами.  

Залежність між ознаками визначали в разі нормального розподілу 

значень за допомогою кореляційного аналізу за Пірсоном, а розподілі, що 

відрізнявся від нормального – за Спірманом. У разі виявлення статистично 

значимої кореляції проводили лінійний регресійний аналіз. Для порівняння 

частот застосовували метод Хі-квадрат. ROC-аналіз використано для 

визначення порогових значень показників, отриманих з використанням 

алгоритмізованої системи FRAX. 

У всіх видах статистичного аналізу розраховували досягнутий рівень 

достовірності (Р), критичний рівень достовірності у даному дослідженні 

приймався рівним 0,05. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ  

З ДІАФІЗАРНИМИ ПЕРЕЛОМАМИ КІСТОК КІНЦІВОК  

(РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ) 

 

Проведено ретроспективний аналіз результатів лікування пацієнтів з 

діафізарними переломами кінцівок. Розподіл хворих за віком і статтю 

представлено в табл. 3.1, з якої бачимо, що за кількісним складом у групі з 

переломами плечової кістки переважають жінки (на 19 % більше ніж 

чоловіків. В інших групах більшість належить пацієнтам чоловічої статі 

порівняно з жіночою: у групі з переломами кісток передпліччя – на 3 %, 

стегнової кістки – на 16 %, кісток гомілки – на 11 %. 

Згідно з даними, представленими в табл. 3.1, основна частина 

травмованих у всіх групах припадає на молодий і зрілий вік (30-50 років), що 

вимагає підбору адекватного лікування, спрямованого на якнайшвидше 

відновлення функції ушкодженої кінцівки, а значить, і працездатності 

хворого. 

Структура діафізарних переломів верхньої та нижньої кінцівок по 

роках дослідження представлена на діаграмах (рис. 3.1-3.3). 

 

 
Рис. 3.1. Структура діафізарних переломів верхньої кінцівки. 



 

Таблиця 3.1 

Розподіл хворих за віком і статтю 

Вік, 

Роки 

Діафізарні переломи кісток верхніх кінцівок Діафізарні переломи кісток нижніх кінцівок 

плечової кісток передпліччя стегнової кісток гомілки 

абс. 

кількість 
% 

абс. 

кількість 
% 

абс. 

кількість 
% 

абс. 

кількість 
% 

ч ж ч ж ч Ж ч ж ч ж ч ж ч ж ч ж 

До 30 27 28 12,2 12,7 19 17 16,5 14 12 2 11,6 2 54 32 16,5 9,9 

31-40 16 33 7,3 15 21 14 12,5 10,7 13 8 12,6 7,7 61 37 18,7 11,3 

41-50 21 34 9,6 15,4 13 11 7,9 8,4 17 10 16,5 9,7 33 19 10,1 5,9 

51-60 9 21 4 9,6 10 8 7,6 6,3 9 5 8,7 5 21 23 6,4 7 

61-70 11 10 5 4,5 3 6 3,3 4,7 4 9 3,8 8,7 9 11 2,8 3,3 

71-80 5 4 2,4 1,8 3 5 3,3 4 3 7 3 6,7 3 15 1 4,6 

81 і ˃ – 1 – 0,5 – 1 – 0,8 2 2 2 2 – 8 – 2,5 

 Всього 
89 131 40,5 59,5 69 62 51,1 48,9 60 43 58,2 41,8 181 145 55,5 44,5 

220 100 131 100 103 100 326 100 

70 
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Рис. 3.2. Структура діафізарних переломів нижньої кінцівки. 

 

 
Рис. 3.3. Переломи (%) кісток верхніх і нижніх кінцівок за період 2006-

2010 рр. 

 

Серед травмованих переважали пацієнти з діафізарними переломами 

кісток гомілки (41,7 %) і плечової кістки (28,2 %). Практично рівною 

виявилася кількість постраждалих з діафізарними переломами кісток 

передпліччя і стегнової кістки (16,7 і 13,2 % відповідно). 

Основна частина хворих отримала травми кінцівок у побуті – 491 

пацієнт, що склало 63,5 % від загального числа постраждалих, 189 пацієнтів 

отримали високоенергетичну травму в результаті ДТП, що відповідає 24,2 % 

від загальної кількості хворих (рис. 3.4). 
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Розподіл хворих за механізмом отриманої травми представлено на 

діаграмі (рис. 3.4). 

 

 
Рис. 3.4. Розподіл хворих за механізмом отриманої травми. 

 

Серед 780 хворих 83 % (653 пацієнта) госпіталізовано в перші 3-5 діб 

після травми, решта 17 % (127 хворих) прооперовані в інтервалі від 3 міс. до 

1 року. Для розподілу хворих за локалізацією і типу ушкодження 

використана класифікація AO / ASIF (рис. 3.5). 

 

 
Рис. 3.5. Розподіл хворих за типами переломів згідно з класифікацією 

АО/АSIF. 

 
Найчастіше траплялися діафізарні переломи кісток верхніх і нижніх 

кінцівок типів А2, А3, В1, В2, В3 і С1. Найбільша кількість діафізарних 

переломів (17,4 %) віднесена до групи косопоперечних ушкоджень (тип А3). 
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Структура застосовуваних методів лікування в групах хворих з 

діафізарними переломами кісток кінцівок відображена в табл. 3.2, з якої 

видно, що найчастіше застосовували методи інтрамедулярного остеосинтезу, 

АЗФ та їх поєднання. При цьому перевага використання поєднання 

фіксаторів полягає в тому, що спосіб є стабільно-функціональним і дає 

можливість раннього навантаження кінцівки, відносно ранній демонтаж АЗФ 

з досягненням остаточного зрощення в результаті фіксації відламків 

інтрамедулярним стрижнем. 

 
Таблиця 3.2 

Методи хірургічного лікування хворих з діафізарними переломами 

Рік Вид остеосинтезу 

Діафізарні переломи 
кісток верхньої 

кінцівки 

Діафізарні 
переломи кісток  
нижньої кінцівки 

плечо
вої 

кісток 
передпліччя 

стег-
нової 

кісток 
гомілка 

1 2 3 4 5 6 

20
06

 

Стрижень 11 21 18 — 
Пластина 3 — — 1 
АЗФ 16 8  22 
Гвинти 10 1 1 32 
Комбінація (АЗФ  
та інтрамедулярний стрижень) 

9 8 1 11 

Кісткова аутопластика 3 3 3 4 

20
07

 

Стрижень 12 20 23 — 
Пластина 3 — — 1 
АЗФ 7 6 1 22 
Гвинти 14 1 2 27 
Комбінація (АЗФ  
та інтрамедулярний стрижень) 

21 3 3 14 

Кісткова аутопластика 3 2 2 1 

20
08

 

Стрижень 16 13 11 — 
Пластина — 1 2 — 
АЗФ 4 2 — 16 
Гвинти 3 1 — 14 
Комбінація (АЗФ  
та інтрамедулярний стрижень) 

11 7 4 17 

Кісткова аутопластика 3 8 4 7 
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Продовження табл. 3.2 

1 2 3 4 5 6 
20

09
 

Стрижень 2 — 3 — 
Пластина — — 1 — 
АЗФ 3 — 2 29 
Гвинти — — 1 — 
Комбінація (АЗФ  
та інтрамедулярний 
стрижень) 

17 3 1 22 

Кісткова аутопластика 2 5 2 8 

20
10

 

Стрижень 15 3 9 2 
Пластина 1 — 1 — 
АЗФ 4 2 2 36 
Гвинти 1 1 — 14 
Комбінація (АЗФ  
та інтрамедулярний 
стрижень) 

22 3 3 29 

Кісткова аутопластика 4 8 3 6 

Загалом 220 131 103 326 
780 

 

Наступною складовою проведеного аналізу було оцінювання випадків 

порушення консолідації кісткових відламків у спостережуваних пацієнтів 

(табл. 3.3), що склало 67 хворих (8,7 %) від загального числа (780) 

прооперованих. 

У групу досліджуваних хворих включено 29 (3,7 %) пацієнтів з 

повторними переломами, з яких у 7 (0,8 %) виникли ушкодження вище або 

нижче зрощеного діафізарного перелому: в 1 пацієнта  – стегнової кістки, ще в 1 

– плечової й у 5 пацієнтів – великогомілкової. У 22 (2,8 %) пацієнтів відзначені 

переломи інших локалізацій: у 8 – шийки стегнової кістки, у 2 – підвертлюгової 

ділянки стегнової кістки, у 3 – хірургічної шийка плечової кістки, у 3 – діафіза 

кісток гомілки, у 4 – променевої кістки в типовому місці, у 1 – ліктьового 

відростка, ще у 1 – діафізів обох кісток передпліччя. Повторні переломи 

спостерігали через 6 міс., 1 і 1,5 року з моменту первинної травми. Із 29 

пацієнтів у 23 проведено хірургічне лікування, решту 6 лікували консервативно. 

Середній вік пацієнтів з повторними переломами становив 44,2 роки. 
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Таблиця 3.3 

Кількість реконструктивних операцій з приводу незрощень і псевдоартрозів 

після діафізарних переломів кісток верхньої та нижньої кінцівок. 

Рік 

Діафізарні переломи кісток 

верхньої кінцівки 

Діафізарні переломи кісток 

нижньої кінцівки 

плечової 
кісток 

передпліччя 
стегнової 

кісток 

гомілки 

2006 3 3 3 4 

2007 4 2 4 3 

2008 3 3 2 1 

2009 2 3 3 8 

2010 4 2 4 7 

Загалом 
16 12 16 23 

67 хворих (8,7 %) 

 

У результаті аналізу причин, що призвели до незадовільних наслідків 

лікування діафізарних переломів кісток кінцівок у 67 пацієнтів, встановлені 

головні:  

1) неадекватний підбір фіксатора (без урахування стану кістки, 

складності її ушкодження та м’яких тканин у зоні ураження);  

2) недотримання хворими післяопераційного режиму (занадто раннє 

навантаження кінцівки, падіння);  

3) асептична нестабільність металевого імплантату з порушенням 

структурної організації кісткової тканини (остеопенія, остеопороз та їх 

прогресування); 

 4) причини, що не вдалося встановити (на тлі повноцінної фіксації 

кісткових відламків протягом 3-4 міс. відсутнє їх кісткове зрощення), що 

вимагає подальшого більш глибокого дослідження. 

Одним із важливих факторів ризику може бути порушення мінеральної 

щільності кісткової тканини, яке розвивається на фоні перелому і призводить 
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до зниження міцності кістки, що призводить до порушення стабілізації 

фіксувальних пристроїв. 

Виходячи з проведеного аналізу результатів лікування хворих з 

діафізарними переломами кісток кінцівок і виниклих ускладнень 

(незрощення кісткових відламків та повторні переломи), виявлена 

необхідність адекватного вибору методу остеосинтезу з урахуванням 

біологічних потенцій організму (соматичного стану, особливостей 

метаболізму, репаративного потенціалу тощо), а також структурно-

функціонального стану кісткової тканини.  

Для розкриття особливостей структурно-функціонального стану кісток 

після перелому в наступному розділі роботи було проведено дослідження 

ремоделювання кістки кінцівки в ділянках, розташованих дистально та 

проксимально від перелому. 
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РОЗДІЛ 4 

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ЗА УМОВ 

МОДЕЛЮВАННЯ ТРАВМАТИЧНОГО УШКОДЖЕННЯ ДІАФІЗА 

ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ ЩУРІВ 

 

Метою цього підрозділу роботи було оцінити вплив 

транскортикального дефекту та перелому на структурний стан губчастої та 

компактної кістки у ділянках великогомілкової кістки, розташованих 

дистальніше та проксимальніше.  

 

4.1  Морфологічна організація регенерату в транскортикальному 

дірчастому дефекті діафіза великогомілкової кістки щурів та особливості 

кісткової тканини в ділянці її метафізів 

 

Через 45 діб у ділянці дефекту в діафізі великогомілкової кістки щурів 

виявлена пластинчата кісткова тканина, щільно з’єднана з материнським 

кортексом, та поодинокі кісткові трабекули, розташовані у 

кістковомозковому просторі та по ендостальній поверхні материнського 

кортексу поряд із дефектом (рис. 4.1).  

Межа з’єднання регенерату з материнською кісткою добре визначалася 

через різну зрілість кісткової тканини та щільність остеоцитів. Структурна 

організація кісткового регенерату відрізнялася від материнського кортексу 

орієнтацією кісткових судинних каналів та остеонів, а також більшою 

щільністю остеоцитів на поверхні кістки. Крім того, остеоцити в 

новоутвореній кістковій тканині відрізнялися від клітин у материнській 

кістці великими розмірами, вмішували великі базофільні ядра та розвинену 

цитоплазму, що свідчить про те, що клітини ще зберігали функціональну 

активність. Кортикальна пластинка материнської кістки поблизу зони 

дефекту на ділянках була розшарована, містила осередки без остеоцитів, 



78 
 
характеризувалася нерівномірністю забарвлення матриксу. Окремі судинні 

канали в кортексі були розширеними. 

Кісткові трабекули, які розташовувалися безпосередньо біля 

пластинчатої кістки в ділянці ендоста, характеризувалися високою щільністю 

остеоцитів на поверхні. Кістковомозковий канал містив червоний кістковий 

мозок, якій на окремих ділянках чергувався з жовтим кістковим мозком. У 

кортексі на віддаленні від зони дефекту деструктивних змін не виявлено. 

 

 
Рис. 4.1. Фото гістопрепарата ділянки дірчастого дефекту в діафізі 

великогомілкової кістки. Пластинчаста кістка в ділянці регенерату. Кісткові 

трабекули по ендостальній поверхні кортексу. Гематоксилін та еозин. Зб. 100. 

 

Проксимальний та дистальний метафізи. У результаті 

мікроскопічного дослідження метафізів травмованої великогомілкової кістки 

щурів встановлено, що структурна організація губчастої кісткової тканини 

дослідних щурів була подібною до такої в інтактних тварин. Зокрема, на 

гістопрепаратах метафізів великогомілкових кісток тварин обох 

досліджуваних груп виявлена густа сітка кісткових трабекул, які мали часті 

перетини між собою та формували численні контакти з кортексом (рис. 4.2, а, 

б). Окремі кісткові трабекули в дистальному відділі гомілкової кістки були 

потоншеними та розташовувалися ізольовано одна від одної. 
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На кісткових трабекулах у лакунах містилися остеоцити характерної 

структури з круглястими та продовгуватими ядрами. У міжтрабекулярних 

просторах центральної ділянки виростка спостерігали переважно червоний 

кістковий мозок. Поблизу кортексу міжтрабекулярні простори були 

заповнені красним та жовтим кістковим мозком, у якому відмічали 

повнокровні капіляри. На відстані від кортексу у мітрабекулярних просторах 

розташовувався червоний кістковий мозок. 

 

  

а б 

Рис. 4.2. Фото гістопрепарату проксимального (а) та дистального (б) 

метафізів травмованої великогомілкової кістки. Густа сітка кісткових 

трабекул. Контакти кісткових трабекул з кортексом. Гематоксилін та еозин. 

Зб.100.  

 

Кортекс на деяких ділянках був нерівномірним по товщині. Подекуди в 

ньому відмічали базофілію цементних ліній та поодинокі розширені судинні 

канали. Щільність клітин у кортексі виявилася низькою. 

Під час мікроскопічного дослідження не зафіксовано значної різниці в 

структурній організації трабекулярної кістки між метафізами дослідних та 

інтактних щурів. У зв’язку з цим для об’єктивізації отриманих результатів 

проведені морфометричні дослідження, які виконані в губчастій кістці 
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проксимального та дистального відділів великогомілкової кістки. Одержані 

кількісні показники наведені у табл. 4.1 та 4.2. 

 
Таблиця 4.1 

Морфометричні показники, які характеризують стан кістки  
в проксимальному метафазі великогомілкової кістки щурів 

Показник 
Група тварин 

інтактні дослідні 

Площа кісткових трабекул, % (n = 14) 29,73 ± 1,46 28,87 ± 1,41 

Площа міжтрабекулярних просторів, % (n = 14) 74,21 ± 1,79 72,55 ± 1,69 

Відношення площі кісткових трабекул до площі 

міжтрабекулярних просторів (n = 14) 
0,396 ± 0,018 0,408 ± 0,021 

Товщина кісткових трабекул, мкм (n = 35) 83,94 ± 2,38 78,94 ± 2,49 

Середня кількість остеоцитів на кісткових 

трабекулах (n = 35) 
20,09 ± 0,68 

18,27 ± 0,52 

P < 0,05 

Кількість контактів трабекул з кортексом  

(n = 14) 
6,14 ± 0,44 5,21 ± 0,46 

Примітка. Р – вірогідна різниця порівняно з інтактними тваринами. 

 

У проксимальному метафізі дослідних тварин відмічено значуще 

зменшення на 9,1 % кількості остеоцитів на кісткових трабекулах порівняно 

із показниками щурів контрольної групи (табл. 4.1). 

Представлені в табл. 4.2 результати свідчать про відмінності 

структурної організації кістки в дистальних метафізах порівняно з 

інтактними щурами та проксимальним метафізом. Зокрема, площа кісткових 

трабекул у дистальних метафізах кісток із змодельованим дефектом була на 

12,6 % меншою за показники в кістковій тканині метафізів інтактних щурів. 

За практично незмінних показників територій міжтрабекулярних 

просторів виявлено зменшення (на 13 %) коефіцієнта відношення площі 

кісткових трабекул до площі міжтрабекулярних просторів, що свідчить про 
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потоншення кісткових трабекул. У інтактних тварин цей коефіцієнт становив 

5,4 %.  

 

Таблиця 4.2  
Морфометричні показники, які характеризують стан кісткової тканини  

в дистальних метафізах великогомілкових кісток щурів 

Показник 
Група тварин 

інтактні дослідні 

Площа кісткових трабекул (n = 14) 27,71 ± 1,12 
24,21 ± 1,15 

P<0,01 
Площа міжтрабекулярних просторів (n = 14) 72,71 ± 1,93 70,37 ± 1,84 

Відношення площі кісткових трабекул до 
площі міжтрабекулярних просторів (n = 14) 

0,383 ± 0,017 
0,334 ± 0,014 

P < 0,01 
Р1 < 0,01 

Товщина кісткових трабекул, мкм (n = 35) 78,06 ± 1,53 
73,89 ± 1,47 

P < 0,05 

Середня кількість остеоцитів на кісткових 
трабекулах (n = 35) 

18,43 ± 0,72 
16,62 ± 0,52 

P < 0,05 
Р1 < 0,05 

Кількість контактів трабекул з кортексом 
(n = 14) 

5,36 ± 0,51 4,64 ± 0,36 

Примітки:  

1. Р – достовірна різниця порівняно з інтактними тваринами; 

2. Р1 – достовірна різниця порівняно з показниками проксимального 

метафаза дослідної групи тварин. 

 

Зафіксовано також зменшення кількості остеоцитів на поверхні 

кісткових трабекул на 9,8 % порівняно з інтактними тваринами. Важливим 

показником, який відображує стан кісткової тканини, є інтеграція кісткових 

трабекул губчастої кістки з кортексом. Достовірних відмінностей у кількості 

кісткових контактів у метафізах дослідних та інтактних щурів не 

встановлено. 
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Під час порівняння морфологічних показників дистального та 

проксимального метафізів великогомілкової кістки щурів дослідної та 

інтактної груп достовірні відмінності були зафіксовані в дистальному 

метафізі для коефіцієнта відношення площі кісткових трабекул до площі 

міжтрабекулярних просторів та кількості остеоцитів на поверхні кісткових 

трабекул. У дистальному метафізі ці показники у дослідних тварин були 

меншими на 18,1 та 9 % відповідно. 

 

4.2  Морфологічна організація регенерату в ділянці діафізарного 

перелому великогомілкової кістки щурів та особливості кісткової 

тканини її метафізів 

 

Через 45 діб після моделювання діафізарного перелому 

великогомілкової кістки на гістопрепаратах чітко визначали місце перелому. 

Кісткові відламки були з’єднані інтрамедіарним регенератом, представленим 

кістковою, хрящовою та фіброзною тканинами (рис. 4.3).  

 

 
Рис. 4.3. Фото гістопрепарата проксимального метафіза 

великогомілкової кістки. Сформований регенерат у ділянці перелому, 

представлений кістковою, хрящовою та фіброзною тканинами. Гематоксилін 

та еозин. Зб.100. 
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При чому спостерігали вростання кровоносних судин у товщу 

хондроїду та формування грубоволокнистой кісткової тканини, що свідчить 

про перебіг процесів перебудови регенерату. Кортекс був сформований, 

однак за структурою (орієнтація остеонних конструкцій та судинних каналів) 

відрізнявся від материнського, в якому відмічені явища післятравматичної 

перебудови – формування новоутвореної кісткової тканини на стінках 

окремих судинних каналів, уламкові структури остеонів. Частина судинних 

каналів кісткових відламків була розширена та заповнена 

фіброретикулярною тканиною остеобластичного типу.  

Виявлено ділянки кістки без остеоцитів. Межа з’єднання сформованого 

регенерату з материнською кісткою добре визначалася. 

Періостальний кістковий регенерат був зменшеним у розмірі. Редукцію 

зафіксовано й у кісткових трабекулах ендостального регенерату, на що 

вказує наявність розширених резорбційних лакун з поодинокими 

остеокластами. У ділянці кісткового мозку мозкового каналу виявлено 

високу щільність кровоносних судин. 

Проксимальний та дистальний метафази. У дослідних щурів у 

губчастій кістці проксимального та дистального відділів великогомілкових 

кісток зареєстровано розрідження сітки кісткових трабекул (рис. 4.4). 

Звертала увагу наявність у метафізах великогомілкових кісток 

дослідних щурів тонких поздовжніх кісткових трабекул з осередками 

лакунарної резорбції. За даними авторів [202, 203], в умовах перелому та 

зниження МЩКТ підвищується активність ремоделювання, що призводить 

до виникнення глибоких порожнин у кістковій тканині, а також формування 

трабекулярної перфорації через їх з’єднання.  

На кісткових трабекулах виявлено нерівномірну щільність остеоцитів 

та осередки з лакунами без клітин. Місцями на окремих трабекулах відмічені 

слабко базофільні ділянки просвітління кісткового матриксу, що свідчить про 

нерівномірний розподіл мінералів, зокрема понижену їх щільність у таких 

ділянках [204]. 
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а б 

Рис. 4.4. Фото гістопрепарату проксимального (а) та дистального (б) 

метафізів великогомілкової кістки з переломом. Тонкі кісткові трабекули з 

нерівномірною щільністю остеоцитів на поверхні. Гематоксилін та еозином. 

Зб.200.  

 

У щурів дослідної групи виражені зміни губчастої кістки зафіксовано 

в дистальному метафазі великогомілкової кістки. Кісткові трабекули 

практично не формували сітку, вони були короткими та тонкими. Відмічено 

порушення їх просторового розташування – втрату горизонтальних 

трабекул, що призводить до зникнення зв’язків між сусідніми поздовжніми 

трабекулами та появи відокремлених кісткових трабекул (рис. 4.4, б).  

У кісткових трабекулах визначали щілини та відшарування кісткових 

пластин. У більшості кісткові трабекули мали  нерівномірну ширину, на 

ділянках були потоншені (рис. 4.5).  

Зафіксовані зміни в структурі кісткових трабекул супроводжувалися 

розширенням міжтрабекулярних просторів, заповнених кістковим мозком.  

У кістковому мозку міжтрабекулярних просторів виявлені ознаки 

жирової дистрофії – підвищена щільність адипоцитів переважно крупних 

розмірів, що свідчить про зміну диференціації стромальних клітин, 

проліферація й диференціація яких проходила не в остеогенному напрямку, 
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а в жирові клітини. Це призводить до зниження пулу остеобластів на 

поверхні кісткових трабекул та клітин, які беруть участь у формуванні 

регенерату.  

 

 
Рис. 4.5. Фото гістопрепарату дистального метафіза великогомілкової 

кістки з переломом. Потоншені кісткові трабекули зі щілинами та 

відшаруванням кісткових пластин. Гематоксилін та еозин. Зб.200. 

 

На відміну від кісток інтактних щурів кісткові трабекули в метафізах 

тварин з переломом характеризувалися низькою щільністю остеобластів та 

остеоцитів, наявністю ділянок, які містили клітини з пікнотичними ядрами. 

Виявлено порожні розширені лакуни, а також лакуни з некротичними 

остеоцитами. Також відмічені ділянки в кісткових трабекулах, де матрикс 

був забарвлений слабко еозинофільно, що свідчить про порушення розподілу 

мінералів та формування зон лізису в гіпомінералізованих ділянках.  

Виявлені морфологічні зміни в трабекулярній кістковій тканині 

характерні для остеопорозу, тобто зареєстровано порушення організації 

трабекулярної мережі з відокремленням кісткових трабекул одна від одної та 

від коркового шару, їх потоншення, формування на поверхні деструктивних 

щілин та вогнищ лізису, зниження щільності остеоцитів та остеобластів, 
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переважання розширених міжтрабекулярних просторів над територіями, які 

займали кісткові трабекули. 

Про наявність остеопорозу свідчать також зміни в компактній кістці, 

однак вони були менш вираженими порівняно з трабекулярною кісткою. У 

кортексі відмічено формування невеликих порожнин внаслідок рарефікації, 

що порушує компактність кістки, утворення ділянок з нерівномірним 

забарвленням матриксу, що свідчить про зміну розподілу мінералів та лізис 

матриксу.  

Щільність остеоцитів на поверхні кортексу була зниженою як 

внаслідок наявності порожніх лакун, так і їх нерівномірного розподілу на 

ділянках. Відмічено формування в кістковому матриксі ділянок без клітин. 

Морфометрічні дослідження. Виконані морфометричні дослідження 

дали змогу встановити значні відмінності організації кісткової тканини 

проксимального та дистального метафізів великогомілкової кістки щурів з 

переломом від аналогічних ділянок кінцівок інтактних щурів.  

Одержані числові показники вимірювальних параметрів приведені в 

табл. 4.3. 

Встановлено, що площа кісткових трабекул у трабекулярній мережі 

дистального метафіза оперованої кінцівки щурів, яким відтворювали 

перелом, була на 15,2 та 17,4 % меншою за показники площі кісткових 

трабекул в аналогічних зонах у щурів інтактної групи та порівняно з 

показниками великогомілкової кістки з транскортикальним дефектом у щурів 

1-ї групи (табл. 4.3). 

Значно меншим (на 20,2 та 22,3 %) був коефіцієнт відношення площі 

кісткових трабекул до площі міжтрабекулярних просторів порівняно з 

інтактними тваринами та кісткою дослідних тварин з дірчастим дефектом. 

Зафіксовано значне зниження товщини кісткових трабекул (на 15,1 %), 

кількості остеоцитів на поверхні трабекул (на 22,0 %) та контактів кісткових 

трабекул з кортексом (на 39,1 %) порівняно з показниками кінцівки інтактних 

тварин. Порівняно з показниками трабекулярної кісткової тканини 
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великогомілкової кістки, де моделювали транскортикальний дірчастий 

дефект, це зниження становило відповідно 17,5; 16,7 та 31,5 %. 

Таблиця 4.3 

Морфометричні показники, які характеризують стан кістки в проксимальних 

метафізах великогомілкових кісток з переломом 

Показник Група тварин 
Інтактні Дослідні 

Площа кісткових трабекул (n = 14) 28,14 ± 1,49 
23,86 ± 1,21 

P < 0,05 
Р2 < 0,05 

Площа міжтрабекулярних просторів (n = 14) 70,86 ± 1,95 76,57 ± 1,65 
P < 0,05 

Відношення площі кісткових трабекул  
до площі міжтрабекулярних просторів  
(n = 14) 

0,397 ± 0,047 
0,317 ± 0,049 

P < 0,05 
Р2 < 0,01 

Товщина кісткових трабекул, мкм (n = 35) 76,71 ± 2,37 
65,14 ± 2,29 

P < 0,01 
Р2 < 0,001 

Середня кількість остеоцитів на кісткових 
трабекулах (n = 35) 19,50 ± 1,18 

15,22 ± 1,05 
P < 0,05 
Р2 < 0,05 

Кількість контактів трабекул з кортексом 
(n = 14) 5,86 ± 0,51 

3,54 ± 0,54 
P < 0,01 
Р2 < 0,05 

Примітки: 

1. Р – вірогідні відмінності від кістки інтактних щурів; 

2. Р2 – вірогідні відмінності від показників проксимального метафіза 

групи щурів з транскортикальним дірчастим дефектом. 

 

Описані якісні зміни структурної організації губчастої кісткової 

тканини у дистальному метафізі великогомілкової кістки з діафізарним 

перелом підтверджуються одержаними морфометричними даними 

досліджених параметрів, які представлені у табл. 4.4. 

Результати, наведені в табл. 4.4 свідчать, що всі досліджувані 

показники стану кістки (площа кісткових трабекул та міжтрабекулярних 
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просторів, співвідношення цих площин, товщина кісткових трабекул та їх 

щільність з компактною кісткою, щільність остеоцитів) у дистальному 

метафізі щурів з переломом були нижчими за показники проксимального 

метафіза щурів з дірчастим дефектом, а також у разі порівняння з 

показниками інтактних тварин. 

Зокрема, площа кісткових трабекул знизилась на 35,7 % відносно 

показників інтактних тварин, а в разі порівняння з губчастою кісткою, 

розташованою в проксимальному метафізі – на 23,4 % (табл. 4.4).  

Отримані дані підтверджують результати морфологічних досліджень 

щодо зменшення кісткової маси на фоні травматичного ушкодження кістки. 

 

Таблиця 4.4 

Морфометричні показники, які характеризують стан кістки  

в дистальних метафізах великогомілкових кісток у тварин з переломом 

Показник Група тварин 
інтактні Дослідні 

Площа кісткових трабекул (n = 14) 28,43 ± 1,52 
18,29 ± 0,81 

P < 0,001 
Р3 < 0,01 

Площа міжтрабекулярних просторів (n = 14) 71,28 ± 1,49 
82,42 ± 1,61 

P < 0,001 
Р3 < 0,05 

Відношення площі кісткових трабекул  
до площі міжтрабекулярних просторів  
(n = 14) 

0,396 ± 0,023 
0,222 ± 0,011 

P<0,001 
Р3<0,001 

Товщина кісткових трабекул, мкм (n = 35) 75,29 ± 1,73 
49,78 ± 1,70 

P < 0,001 
Р3 < 0,001 

Середня кількість остеоцитів на кісткових 
трабекулах (n = 35) 20,86 ± 0,92 

12,71 ± 0,64 
P < 0,001 
Р3 < 0,05 

Кількість контактів трабекул з кортексом  
(n = 14) 6,07 ± 0,39 

2,07 ± 0,29 
P < 0,001 
Р3 < 0,05 

Примітки: 

1. Р – достовірна різниця порівняно з показниками інтактних щурів; 
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2. Р3 – достовірна різниця порівняно з показниками проксимального 

метафізу щурів з переломом. 

Відмічене збільшення площі міжтрабекулярних просторів у 

проксимальних та дистальних метафазах – на 13,5 та 7,1 % відповідно 

порівняно з аналогічними ділянками кінцівки інтактних щурів.  

Зниження коефіцієнта відношення площі кісткових трабекул до площі 

міжтрабекулярних просторів складало 44 та 30 %, а в разі дослідження 

кількості остеоцитів – 39,1 та 16,4 % відповідно до показників губчастої 

кістки інтактних тварин. Зафіксовано значне зменшення кількості контактів 

кісткових трабекул з компактною кісткою, що призводить до зниження 

міцносних характеристик кістки.  Порівняно з кісткою інтактних щурів цей 

показник становив 65,9 %, а з проксимальним метафізом – 42,1 % (табл. 4.4). 

Виконане порівняння показників стану трабекулярної кістки у 

дистальних метафізах щурів з переломом та транскортикальним дирчастим 

дефектом. У вище наведеному морфологічному дослідженні встановлені 

значні відмінності якісних характеристик трабекулярної кістки, а проведені 

морфометричні дослідження виявили значущі відмінності кількісних 

параметрів кістки в однойменних метафізах щурів різних експериментальних 

груп (табл. 4.1-4.4). 

Визначено, що показники площі кісткових трабекул у складі 

трабекулярної кістки, коефіцієнта відношення кісткових трабекул до 

міжтрабекулярних просторів, товщини кісткових трабекул, кількості 

остеоцитів та кількості контактів кісткових трабекул з кортексом у 

дистальному метафазі щурів 2-ї групи були меншими за аналогічні 

показники у щурів 1-ї групи на 24,5; 33,5; 32,6; 23,6 та 55,4 % відповідно. 

Площа міжтрабекулярних просторів була більшою на 14,6 %.  

Відомо, що зниження маси трабекулярної кістки за рахунок 

потоншення кісткових трабекул, формування ізольованих трабекул, 

порушення остеоінтеграції кісткових трабекул з компактною кісткою значно 
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підвищує ризик переломів, тому що трабекулярна кістка несе 50 % 

навантаження [40]. 

Таким чином, на 21 лабораторному щурі виконане морфологічне та 

морфометричне дослідження дистальних метафізів великогомілкової кістки 

після моделювання транскортикального наскрізного дірчастого дефекту 

метафіза та діафізарного перелому. 

У результаті проведеного дослідження виявлені якісні та одержані 

кількісні показники щодо стану кортексу та трабекулярної кістки 

метадіафізів великогомілкової кістки після моделювання транскортикального 

дефекту. 

Доведено, що і травма низької інтенсивності, і перелом впливають на 

стан кісткової тканини в метафізах, розташованих проксимально й дистально 

до ділянки травми, однак вираженість перебудови кістки була значно 

підвищена в дистальному відділі. Це може бути пов’язано з порушенням 

кровопостачання в цій ділянці за рахунок зниження щільності кровоносних 

судин. 

Найбільш виражені післятравматичні остеопенічні зміни 

трабекулярної кістки зафіксовані після діафізарного перелому як у ділянках, 

розташованих проксимально, так і дистально від нього. У кісткових 

трабекулах виявлено зниження кількості остеоцитів на поверхні кісткових 

трабекул за рахунок загибелі клітин, а також остеобластів на крайовій 

поверхні трабекул, зменшення товщини кісткових трабекул, формування 

ізольованих вертикальних трабекул та низьку щільність поперечних 

кісткових трабекул, розширення міжтрабекулярних просторів, що призвело 

до значного зменшення (відносно кістки інтактних тварин та дистального 

метафіза щурів з транскортикальним дефектом) площі кісткових трабекул, 

коефіцієнта відношення площі кісткових трабекул до площі 

міжтрабекулярних просторів. 

Доведено зниження кількості контактів кісткових трабекул губчастої 

кістки з кортексом. Більш виражені зміни виявлені в дистальних метафізах, 
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де зафіксовано (крім зміни кількості остеоцитів) зменшення площі кісткових 

трабекул, що призвело до зниження коефіцієнта відношення площі кісткових 

трабекул до площі міжтрабекулярних просторів. Відмічено також зниження 

товщини кісткових трабекул.  

Встановлені зміни структури та маси кісткової тканини можна 

розглядати як післятравматичну остеопенію.  

Під час порівняння структурної організації трабекулярної кісткової 

тканини в проксимальному та дистальному метафізах великогомілкової 

кістки щурів 1-ї та 2-ї груп встановлені більш виражені остеопенічні зміни в 

щурів, яким моделювали перелом великогомілкової кістки.  

Дані, які отримані в роботі, свідчать що навіть в умовах репаративного 

остеогенезу з нормальним перебігом стадій, тобто без ускладнень, має місце 

негативне ремоделювання кісткової тканини зі значним переважанням 

процесу резорбції, що призводить до остеопенії або остеопорозу залежно від 

важкості травматичного ушкодження. 

У наступному розділі роботи проведено дослідження корекції 

післятравматичної остеопенії в умовах моделювання цього стану в білих 

лабораторних щурів. 
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РОЗДІЛ 5 

РЕГЕНЕРАЦІЯ КІСТКИ У ТВАРИН ІЗ МОДЕЛЬОВАНИМ 

ТРАНСКОРТИКАЛЬНИМ ДЕФЕКТОМ НА ФОНІ ОСТЕОПОРОЗУ 

ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ АЛЬФАКАЛЬЦИДОЛОМ 

 

У попередньому розділі роботи досліджено вплив кісткового дефекту 

та перелому з нормальним перебігом репаративного остеогенезу на 

структурні особливості змін у ділянках кістки, розташованих віще та нижче 

зони травматичного ушкодження.  

Наступним етапом роботи стало вивчення особливостей регенерації 

кістки за умов порушення репаративного остеогенезу в разі модельованого 

остеопорозу. Відомо, що остеопоротичні зміни впливають на регенерацію 

кістки. Загоєння перелому за умов остеопорозу сповільнюється порівняно з 

тваринами без остеопорозу, порушується стадійність репаративного 

остеогенезу та мінералізація кісткової тканини [205-210]. 

У зв’язку з цим в умовах моделювання остеопорозу можна дослідити 

комплексні порушення репаративного остеогенезу після травмування кістки 

та зміни, які розвиваються в ділянках кінцівки, розташованих вище та нижче 

зони перелому. За цих умов доцільно вивчити перебіг загоєння дефекту в разі 

лікуванні тварин активним метаболітом вітаміну D – альфакальцидолом. 

Проведення експериментів з моделюванням остеопорозу було пов'язано 

також з тим, що лікування більшості пацієнтів остеотропними препаратами 

починається в умовах, коли на фоні травматичного ушкодження виникає 

порушення репаративного остеогенезу (сповільнена регенерація або 

формуванням несправжнього суглоба), розвиваються локальні або системні 

прояви остеопенії та остеопорозу. Знання щодо призначення 

альфакальцидолу на різних стадіях остеорепарації, особливостей впливу 

активного метаболіту вітаміну D на регенерацію та кісткову тканину кінцівки 

на фоні системних структурних порушень кістки сприятиме ефективності 

лікування пацієнтів з переломом, які входять у групу ризику розвитку 
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порушення загоєння перелому, а також хворих з післятравматичною 

остеопенією та остеопорозом. 

 

5.1  Морфологічні дослідження 

 

На 3-ю добу в регенераті тварин дослідної серії, яких після відтворення 

дефекту на фоні остеопорозу лікували альфакальцидолом, поряд з клітинами 

запалення – нейтрофілами, лімфоцитами, макрофагами та поодинокими 

плазматичними клітинами, зрідка траплялися фібробласти та остеобласти 

(рис. 5.1). 

 

 
Рис. 5.1. Мікрофото. Остеобласт із ділянки травматичного 

ушкодження. Дослід. Контрастування за Рейнольдсом. Зб. 18000. 

 

Для макрофагів, які виявляли в регенератах тварин дослідної серії, 

характерною була висока фагоцитарна активність (рис. 5.2).  

Виявлені макрофаги з фагосомами, які вміщують кісткову стружку або 

фагоцитують фібрин, що свідчить про очищення кісткової рани. Виявлено 

інтенсивну гетерохроматизацію та фрагментацію лопатей клітинного ядра. 

У контрольній серії щурів (з остеопорозом без лікування) у зоні 

дефекту виявлені тільки клітини запалення та поодинокі макрофаги. 
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У контрольній і дослідній серіях в регенераті відмічали залишки 

кров'яного згустку, розташованого поміж фібриновими тяжами. Однак такі 

ділянки були більшими за площею в групі нелікованих тварин.  

 

  
а б 

Рис. 5.2. Мікрофото: а) макрофаг з фагосомами, які вміщують кісткову 
стружку. Зб. 8000; б) макрофаг, що фагоцитує фібрин. Інтенсивна 
гетерохроматизація та фрагментація лопатей клітинного ядра. Зб. 6000. 
Дослід. Контрастовано за Рейнольдсом. 

 

Крім того, виявлено, що у тварин дослідної групи поблизу кісткових 

відламків та в міжтрабекулярних порожнинах, прилеглих до травмованої 

зони, розташовувалися лімфоцити та клітини фібробластичного диферону. 

Відомо, що в регенераті провідним дифероном є фібробластичний, до якого 

належать клітини різного рівня диференціації та спеціалізації. Присутність 

фібробластів свідчить про підвищення міждиферонної гетероморфії. 

Значущою є поява в регенераті остеокластів. Зона кортексу, прилеглого 

до дефекту, у тварин дослідної групи була з ознаками остеокластичної 

резорбції (рис. 5.3). Остеокласти відрізнялися розмірами, формою, мали 2-3 

ядра, розташовувалися на відламках кістки, формуючи  лакуни резорбції. 

Щільність їх була високою, що свідчить про перебудову кісткових відламків 

та є важливим механізмом для подальшого розвитку репаративного 

остеогенезу. Остеокластична резорбція порушених фрагментів материнської 
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кістки сприяє вростанню гемокапілярів, що супроводжується остеогенезом. 

На території кортексу, прилеглій до зони дефекту, виявлено порожні лакуни. 

У поодиноких лакунах розташовувалися остеоцити в різному 

морфофункціональному стані – з пікнозом ядер або їх лізисом. Лише на 

відстані від зони дефекту остеоцити мали характерну організацію – містили 

невеликі слабкобазофільні ядра, оточені вузькою смугою цитоплазми.  

У контрольних тварин (без лікування) ознак перебудови кісткових 

відламків не виявлено. 

 

 

Рис. 5.3. Фото гістопрепарату. Фрагмент кістки, який прилягає до 
ділянки перелому. Остеокластична резорбція. Гематоксилін та еозин. 
Зб. 400. 

 

На 7-у добу ділянка кісткового дефекту була заповнена грануляційною 

тканиною, фіброретикулярною остеогенного типу, ділянками остеоїду та 

новоутвореними трабекулами, представленими грубоволокнистою кістковою 

тканиною.  

Фіброретикулярна тканина в регенераті була представлена клітинами 

фіброластичного диферону різного ступеня зрілості. Серед них відмічали 

фібробласти зі стрічкоподібними витягнутими ядрами, які ексцентрично 

розташовувалися в клітинах. Гетерохроматин локалізувався поблизу ядерної 

мембрани, у якій відмічали значну кількість ядерних пор. У цитоплазмі таких 

клітин спостерігали розвинену грануляційну ендоплазматичну сітку (гЕПС) з 
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численними канальцями, що свідчить про спрямованість біосинтетичних 

процесів на продукцію білків (рис. 5.4, а). Також серед популяції 

фібробластів відмічали клітини з великими ядрами, каріолема яких 

утворювала інвагінації, а в каріоплазмі містилися ядерця (рис. 5.4, б)  

Міжклітинна речовина навколо клітин фібробластичного диферону 

містила тонкі фібрили різної орієнтації. Фібрил з характерною для зрілого 

колагену смугастістю не виявлено. 

 

  

а б 

Рис. 5.4. Мікрофото. Фібробласти із ділянки дефекту з розвинутою 

гЕПС: а) ядро стрічкоподібної форми. Гетерохроматин локалізований 

навколо ядерної мембрани; б) фібробласт з ядром округлої форми. 

Контрастовано за Рейнольдсом. Зб. 10000. 

 

Серед ділянок фіброретикулярної тканини в зоні дефекту тварин 

дослідної групи виявлено значні території  з високою щільністю остеобластів 

(рис. 5.5, а), розташованих серед колагенових волокон з ознаками 

кальцифікації (рис. 5.5, б). Остеобласти відрізнялися зрілістю. 

Преостеобласти мали центрально розташовано ядро з одним або двома 

ядерцями. Ядерна мембрана містила численні пори. У цитоплазмі 

розташовувалася гЕПС, яка містила численні канальці та цистерни. У зрілих 

остеобластах ядра розташовувалися асиметрично, в більшості з них в 
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цитоплазмі відмічали розвинуті структури канальців гЕПС та численні вільні 

рибосоми та полісоми. 

 

  

а б 
Рис. 5.5. Мікрофото: а) остеобластоподібна клітина, у ядрі якої 

розташовані два крупних ядерця. Канальці гЕПС та численні вільні рибосоми 

і полісоми в цитоплазмі. Зб. 6000; б) остеобласт. Мінералізація колагенових 

волокон. Зб. 8000. Дослід. Контрастовано за Рейнольдсом. 

 

Отримані нами результати співпадають з даними літератури, що  

D-гормон стимулює проліферацію остеобластів та їх диференціацію [211]. Як 

можливий механізм дії автори визначають експресію трансформувального 

фактору росту бета та інсуліноподібного фактору росту-2, який підвищує 

щільність рецепторів інсуліноподібного фактора росту-1, що лежить в основі 

стимулювального ефекту.  

У глибокій зоні дефекту розташовувалися грубоволокнисті кісткові 

трабекули. На поверхні материнської трабекулярної кістки, прилеглої до 

дефекту, виявлений широкий шар новоутвореного остеоїду, що сприяло 

потовщенню кісткових трабекул. 

Перебудова відламків кістки, прилеглих до зони травматичного 

ушкодження, тривала. У кортекс материнської кістки проростали кровоносні 

судини, навколо яких формувалася фіброретикулярна тканина. 
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У тварин контрольної серії ділянки остеоїду виявлені тільки в глибоких 

зонах дефекту, решта території була заповнена фіброретикулярною 

тканиною. Відмічено слабко виражені ознаки перебудови кісткових 

відламків.  Щільність остеобластів у регенераті тварин контрольної групи на 

вказаний термін дослідження була значно нижчою порівняно з тваринами 

дослідної серії. 

На 14-у добу в дослідній групі тварин у регенераті, який заповнював 

дефект, як і в ділянках, прилеглих до кортексу та материнської трабекулярної 

кістки, розташовувалася кісткова тканина різного ступеня зрілості з високою 

щільністю остеобластів у крайових відділах кісткових трабекул та остеоцитів 

на поверхні. 

Новоутворена кісткова тканина перемежовувалася з невеликими 

острівцями фіброретикулярної остеобластичного типу. Остеобласти в складі 

фіброретикулярної тканини були функціонально активними, містили в 

цитоплазмі численні канальці гранулярної та агранулярної ЕПС, розвинутий 

комплекс Гольджі та поодинокі мітохондрії (рис. 5.6). Щільність 

остеобластів була високою. 

 
  

а  б 

Рис. 5.6. Мікрофото: а) функціонально активні остеобласти. Зб. 8000; б) 

остеобласт з численними канальцями гЕПС, розширеним комплексом 

Гольджі та поодинокими мітохондріями. Зб. 15600. Контрастовано за 

Рейнольдсом. 
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У тварин контрольної групи в ділянці дефекту переважала 

фіброретикулярна тканина з фібробластами та макрофагами. 

У процесі електронно-мікроскопічного дослідження виявлено макрофаги 

з численними крупними вторинними лізосомами, які розташовувалися як 

перицелюлярно, так і в центральних відділах цитоплазми (рис. 5.7). Присутність 

таких макрофагів свідчить про затримку фази очищення рани. Найчастіше 

макрофаги контактували з розташованими навколо фібробластами, що 

відображає локальну паракринну дію на рівні клітин. 

 

 
Рис. 5.7. Мікрофото. Фібробласт зі стричкоподібним ядром та 

цитоплазмою. Макрофаг з численними крупними вторинними лізосомами. 

Перицелюлярна та центральна локалізація гранул. Контрастовано за 

Рейнольдсом. Зб. 10000. 

 

У регенераті відмічали грубоволокнисті кісткові трабекули, які 

формували великопетлясту мережу. Останні розташовувалися в основному в 

ділянках прилеглих до материнської губчастої кістки.  

На 21-у та 28-у добу у тварин, яких лікували альфакальцидолом, 

дефект був заповнений кістковою тканиною різної зрілості (рис. 5.8), при 

цьому на 28-у добу в ділянці кортекса переважала новоутворена кісткова 

тканина пластинчастої структури, а у тварин контрольної серії – губчаста 

кісткова тканина. 
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а б 

Рис. 5.8. Фото гістопрепарату. Кісткова тканина в ділянці 

травматичного ушкодження: а) на 21-у добу. Зб. 80; б) на 28-у добу. Зб. 200. 

Дослід. Гематоксилін та еозин. 

 

У зоні губчастої кістки, прилеглої до дефекту, у дослідних тварин 

виявлено формування та нашарування остеоїду на поверхні кісткових 

трабекул (рис. 5.9), що сприяло їх потовщенню та формуванню 

дрібнопетлястої мережі.  

 

 
Рис. 5.9. Фото гістопрепарату. Новоутворений остеоїд на поверхні 

кісткових трабекул губчастої кістки, прилеглої до ділянки травматичного 

ушкодження. Дослід. Гематоксилін та еозин. Зб. 400 
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Компактна кістка була щільно з’єднана з регенератом, однак за 

будовою кісткова тканина регенерату відрізнялася від материнської кістки 

підвищеною кількістю остеоцитів. 

Під час поляризаційно-оптичного дослідження колагену виявлена 

практично однакова його зрілість в материнській кістці та регенераті 

пролікованих альфакальцидолом тварин (рис. 5.10). Колагенові волокна були 

представлені колагеном I типу, характерним для зрілої кісткової тканини. 

Вони формували щільні пучки. 

У дефектах контрольних щурів поряд з колагеном I розташовувалися 

незрілі колагенові волокна Ш типу. 

 

 
Рис. 5.10. Фото гістопрепарату. Колагенові волокна в материнській 

кістці та ділянці травматичного ушкодження. Волокна складаються з 

колагену І типу. Дослід. Поляризаційний мікроскоп Polmy-A. Пікросиріус 

червоний. Зб. 80. 

 

Під час морфометричного дослідження, проведеного на 28-у добу, було 

встановлено, що у тварин, яких лікували альфакальцидолом, ділянка 

травматичного ушкодження була заповнена кістковою тканиною, водночас у 

нелікованих тварин поряд з кістковою тканиною зберігалися осередки 
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фіброретикулярної тканини та кісткового мозку (65,7 і 24,2 % відповідно) 

(рис. 5.11). 

 

 

Рис. 5.11. Діаграма розподілу тканин регенерату (%) на 28-у добу після 

травматичного ушкодження в досліді та контролі. 

 

Стан кісткової тканини в умовах травматичного ушкодження 

кінцівки. 

У наступному підрозділі вивчили вплив травматичного ушкодження на 

стан кісткової тканини в ділянках кінцівки щурів, розташованих вище зони 

перелому.  

Нами досліджено стан губчастої кістки в проксимальному відділі 

стегнової кістки вище ділянки перелому. Виявлено, що у тварин, яких 

лікували альфакальцидолом, товщина кісткових трабекул у дослідженому 

відділі стегнової кістки була на 36 % більшою порівняно з аналогічними 

ділянками тварин контрольною групи.  

Кількість кісткових трабекул на досліджену ділянку була вищою в 

1,5 раза. Важливим показником, що відображує якість кістки, є 

остеоінтеграція губчастої кістки з компактною. Виявлено підвищення 

остеоінтеграції в 2,2 раза. Співвідношення площі дослідженої ділянки 

губчастої кістки до площі кісткових трабекул також підвищилося на 22 %; 
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відношення площі лакун резорбції кістки до площі кісткових трабекул 

зменшилося в 2,8 рази (рис. 5.12, 5.13). 

 

  
а б 

Рис. 5.12. Діаграми: а) співвідношення площі кісткових трабекул до 

площі трабекулярної кістки. б) кількість кісткових трабекул і остеоінтеграція 

з компактною кісткою (ПК – площа губчастої кістки, ПКТ – площа кісткових 

трабекул; TT – товщина кісткових трабекул; К – інтактні тварини; ОП – 

аліментарний остеопороз; АФК – альфакальцидол). 

 

 
Рис. 5.13. Діаграма співвідношення площі кістки з лакунами резорбції 

до площі кісткових трабекул (ПЛР – площа кістки з лакунами резорбції, ПКТ 

– площа кісткових трабекул; К – інтактні тварини; ОП – аліментарний 

остеопороз; АФК – альфакальцидол). 
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Морфологічні дослідження було доповнено вивченням метаболічних 

показників стану організму тварин за умов моделювання остеопорозу та 

травматичного ушкодження, а також після лікування альфакальцидолом.  

 

5.2  Біохімічні дослідження 

 

Результати біохімічного дослідження метаболічних показників білих 

щурів представлені у табл. 5.1.  

Виявлено, що вміст загального білку в сироватці крові як контрольних 

(з модельованим остеопорозом та транскортикальним дефектом у 

метафізарній зоні стегнової кістки), так і дослідних щурів (з остеопорозом, 

транскортикальним дефектом у метафізарній зоні стегнової кістки, 

пролікованих альфакальцидолом) по термінам дослідження не відрізнявся від 

показників інтактних щурів, однак порівняно з референтними нормами 

щурів, знаходився на верхній межі норми. 

Під час дослідження показників метаболізму мінеральної та 

органічної складових кісткової тканини щурів з аліментарним остеопорозом 

відзначено, що впродовж всього експерименту вони відрізнялися змінами 

параметрів метаболізму кальцію від такого в інтактних тварин. Загальний 

кальцій в інтактних, контрольних та дослідних щурів був нижчим за 

референтні норми весь період дослідження. Лікування тварин 

альфакальцидолом сприяло підвищенню показників загального кальцію в 

сироватці крові на 22,14; 24,39, 10,22 та 8,51 % на 3, 5, 7 та 14-у добу. 

Аналогічні результати отримані й для контрольних щурів. Виявлено 

підвищення кальцію на 24,14; 24,03; 21,63 та 22,28 %, однак ці показники не 

перевищували референтні параметри, які отримані іншими дослідниками 

під час аналізу сироватки крові в щурів [212]. Рівень іонізованого кальцію 

під дією альфакальцидолу також був підвищеним на кінцевий термін 

дослідження. Цей показник є важливим, тому що іонізований кальцій  

регулює метаболічні процеси в організмі. 
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У щурів вміст магнію в сироватці крові був вищим за показники 

референтної норми, характерної для щурів, на 14-у добу. У пролікованих 

альфакальцидолом тварин цей показник виявився підвищеним на 24,33 % 

порівняно з контрольними тваринами (табл. 5.1). 

У результаті дослідження вмісту неорганічного фосфору в сироватці 

крові контрольних і дослідних тварин не було визначено достовірної різниці 

як із інтактними тваринами, як і між собою в межах порівнюваних термінів 

дослідження.  

На всі терміни експерименту зафіксовано відсутність достовірних змін 

за вмістом загальних хондроїтинсульфатів у дослідних тварин відповідно до 

такого в контрольних та інтактних щурів. Цей показник є позитивним, він 

свідчить про відсутність негативної дії альфакальцидолу на метаболізм 

сполучної тканини.  

Активність лужної фосфатази в сироватці крові дослідних щурів 

характеризувалася відсутністю достовірної різниці до 14-ї доби від такої в 

інтактної групи тварин. На 14-у добу активність лужної фосфатази була 

підвищеною на 26,2 % порівняно з інтактними тваринами, що може 

відображати активний перебіг остеогенезу, що знайшло підтвердження у разі 

проведення морфологічного дослідження.  

Таким чином, на підставі проведеного експериментального 

дослідження з використанням методів гістологічного аналізу, спрямованого 

на вивчення структурної організації травмованої кістки, та біохімічного  

аналізу метаболічних показників організму, встановлено, що у тварин з 

модельованим остеопорозом (контрольна серія) відбувається затримка 

репаративного остеогенезу. 

Під час морфологічного аналізу регенерату у тварин з остеопорозом 

після лікування альфакальцидолом на всі досліджені терміни (3, 7, 14, 21, 28 

діб) виявлені відмінності структурної організації тканин, що заповнюють 

зону травматичного ушкодження, від групи тварин без лікування. 



 
 

Таблиця 5.1 

Біохімічні показники білих щурів з остеопорозом, у тому числі за умов лікування альфакальцидолом, M ± m 

Примітки:  

1. Р < 0,05 порівняно з показниками інтактної групи; 

2. Р < 0,05 порівняно з показниками контрольної групи відповідного терміну експерименту. 

Показники 
Референтна 

вікова норма 
для щурів  

Інтактні 
щури  
(n = 6) 

3-я доба 5-а доба 7-а доба 14-а доба 
контроль 

(n = 6) 
дослід 
(n = 6) 

контроль 
(n = 6) 

дослід 
(n = 6) 

контроль 
(n = 6) 

дослід 
(n = 6) 

контроль 
(n = 6) 

дослід 
(n = 6) 

Загальний 
білок, г/л 

69,0–76,0 77,26 ± 
3,14 

75,70 ± 
1,83 

79,03 ± 
2,22 

79,93 ± 
1,87 

79,83 ± 
1,30 

82,70 ± 
1,10 

80,63 ± 
1,53 

76,18 ± 
1,53 

77,17 ± 
1,24 

Кальцій 
іонізований 
ммоль/л 

- 0,697 ± 
0,058 

0,717 ± 
0,033 

0,790 ± 
0,023 

0,733 ± 
0,039 

0,790 ± 
0,040 

0,730 ± 
0,010 

0,705 ± 
0,034 

0,745 ± 
0,042 

0,877 ± 
0,0411, 2 

Кальцій 
загальний, 
ммоль/л 

2,35–2,67 1,997 ± 
0,032 

1,515 ± 
0,0131 

1,555 ± 
0,0231 

1,570 ± 
0,0311 

1,510 ± 
0,0711 

1,565 ± 
0,0151 

1,793 ± 
0,0141, 2 

1,552 ± 
0,0201 

1,827 ± 
0,0301, 2 

Магній, 
ммоль/л 

0,601 0,630 ± 
0,040 

0,650 ± 
0,043 

0,687 ± 
0,056 

0,653 ± 
0,060 

0,683 ± 
0,060 

0,665 ± 
0,065 

0,727 ± 
0,087 

0,670 ± 
0,037 

0,833 ± 
0,0601, 2 

Фосфор 
неорганічни
й, ммоль/л 

2,23–3,78 2,700 ± 
0,050 

2,588 ± 
0,059 

2,525 ± 
0,232 

2,588 ± 
0,059 

2,650 ± 
0,050 

2,300 ± 
0,100 

2,575 ± 
0,118 

2,362 ± 
0,063 

2,567 ± 
0,107 

Хондроїтин-
сульфати, г/л 

- 0,442 ± 
0,098 

0,592 ± 
0,087 

0,618 ± 
0,080 

0,596 ± 
0,093 

0,619 ± 
0,076 

0,596 ± 
0,086 

0,648 ± 
0,089 

0,588 ± 
0,074 

0,654 ± 
0,070 

Активність 
лужної 
фосфатази, 
од/л 

- 
730,3 ± 

59,6 
739,5 ± 

61,2 
767,3 ± 

71,9 
718,7 ± 

34,5 
752,0 ± 

40,3 
727,5 ± 

38,5 
858,3 ± 

61,2 
777,3 ± 

65,9 
922,0 ± 
55,51 

106 
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Доведено, що альфакальцидол у тварин з модельованим остеопорозом 

стимулює процес репаративного остеогенезу завдяки підвищенню 

проліферації та диференціації остеобластів у зоні травматичного 

ушкодження, сприяє повноцінній регенерації завдяки формуванню в 

травмованій ділянці кістки колагену І типу та зрілої кісткової тканини. 

У досліджених щурів контрольної групи за результатами 

морфологічного аналізу з використанням методу електронної мікроскопії та 

дослідження метаболічних показників виявлено затримку репаративного 

остеогенезу як на ранніх стадіях процесу, так і на стадії кісткоутворення. 

Препарат не здійснює негативної дії на процес перебудови кісткових 

фрагментів, прилеглих до ділянки перелому, та стимулює кісткоутворення в 

ділянці регенерату. 

Під час оцінювання структурних змін у відділі кістки, розташованому 

вище ділянки перелому, а саме в проксимальному відділі стегнової кістки, 

відмічено підвищення товщини і кількості кісткових трабекул, 

остеоінтеграцію кісткових трабекул губчастої кістки з компактною, зниження 

площі ерозованої кістки до обсягу кісткових трабекул порівняно з тваринами 

з модельованим остеопорозом без лікування.  

Аналогічні зміни виявлено і в дистальному відділі стегнової кістки. 

Доведено, що лікування альфакальцидолом можна розпочинати на ранній 

стадії регенерації – стадії запалення. 

У тварин з модельованим остеопорозом та на фоні відтворення 

кісткового дефекту відмічено зниження загального кальцію в сироватці крові. 

Альфакальцидол у лікуванні тварин з остеопорозом та травматичним 

ушкодженням кістки у вигляді транскортикального дефекту сприяє 

підвищенню рівня загального кальцію в сироватці крові, однак цей показник 

не досягає референтних норм, встановлених для щурів. Це може бути 

пов’язано з коротким терміном дослідження. Загалом, дія альфакальцидолу 

спрямована на підвищення рівня кальцію через покращання його 

всмоктування в кишечнику. 
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Під дією альфакальцидолу обмін фосфору не був порушеним, а 

показники магнію як у контролі, так і в досліді були підвищеними, що може 

відображати перебудову кістки внаслідок травми. Про позитивну дію 

альфакальцидолу свідчило підвищення активності лужної фосфатази, яка 

виступає як маркер кісткоутворення. 

Загалом, необхідно визначити, що травматичне ушкодження кістки – 

дефект або перелом, негативно впливають на стан кісткової тканини, 

наслідком чого може бути повторний перелом. Якщо цей процес обтяжений 

соматичною патологією або метаболічними захворюваннями, серед яких 

значне місце посідає остеопороз, риск повторного перелому значно  

підвищується. 

Дані щодо порушень структурно-метаболічних показників перебігу 

регенерації, які отримані за умов моделювання травматичного ушкодження 

кістки на фоні остеопорозу, спонукали нас провести дослідження мінеральної 

щільності кісткової тканини в пацієнтів з переломами довгих кісток.  

У цьому напрямку на важливу увагу заслуговує дослідження МЩКТ у 

пацієнтів з переломом в анамнезі й порівняння цього показника з 

популяційними даними пацієнтів без перелому в минулому, що представлено 

в наступній главі. 
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РОЗДІЛ 6 

МІНЕРАЛЬНА ЩІЛЬНІСТЬ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ  

В ПАЦІЄНТІВ З ПЕРЕЛОМАМИ ДОВГИХ КІСТОК  

 

Наступним етапом дослідження був аналіз мінеральної щільності 

кісткової тканини на рівні аксіального скелета (поперековий відділ хребта та 

проксимальний відділ стегнової кістки) у 587 жінок, які звернулись з 2009 по 

2014 роки в ДУ «Інститут патології хребта та суглобів НАМН України» з 

метою обстеження на кістковому денситометрі «Holodgic QDR». Основну 

групу склали 276 жінок з переломами довгих кісток (плечової, променевої, 

стегнової та великогомілкової). Як контрольну групи використано дані 311 

жінок без перелому в анамнезі. 

Дослідження МЩКТ з використанням Z- або T-критерію у 

поперековому відділі хребта та проксимальному відділу стегнової кістки за 

даними ВООЗ відображає системні зміни в скелеті, що дає змогу виявити 

остеопенію та остеопороз. 

Було проведено опитування пацієнтів за спеціально розробленою 

анкетою, у якій відображено: вік, стать, зріст, масу тіла, індекс маси тіла 

(ІМТ), термін, коли стався перелом, та соматичний стан. У дослідження 

(основна та контрольна групи) не включали пацієнток із захворюваннями, 

що впливають на метаболізм кісткової тканини, а також жінок, які 

приймають глюкокортикоїди, з ревматоїдним артритом та ортопедичною 

патологією. 

У главі представлено результати дослідження МЩКТ у жінок з 

використанням Z- або T- критерію, яке проведено у трьох напрямках: 

обстеження пацієнток з переломами в анамнезі у порівнянні з контрольною 

групою (жінки без переломів); аналіз даних жінок, які мали перелом до 

формування піку кісткової тканини та на етапі фізіологічної стабільності 

кістки, а також виконано порівняльний аналіз показників жінок різних 

вікових груп з та без перелому в анамнезі. 
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6.1  Стан кісткової тканини в жінок дослідної та контрольної груп 

за показниками мінеральної щільності кісткової тканини та Z- або  

Т-критерію 

 

Розподіл пацієнток основної групи за анатомічною ділянкою перелому 

(за даними анамнезу) представлено у табл. 6.1. 

 

Таблиця 6.1 

Розподіл пацієнток за анатомічною ділянкою перелому  

(за даними анамнезу) 

Ділянка перелому, кістка Кількість пацієнтів % 

Променева  78 28,3 

Стегнова  21 7,7 

Плечова  44 15,9 

Великогомілкова  133 48,1 

Всього 276 100 

 

На першому етапі дослідження серед обстежених на кістковому 

денситометрі 311 жінок контрольної та 276 жінок основної груп сформували 

підгрупи згідно з діагностичним Т- або Z- критерієм ВООЗ за показниками 

норми, остеопенії та остеопорозу. 

Під час обстеження жінок, які мали перелом в анамнезі в різні терміни до 

обстеження, на підставі показників Z- або Т-критерію виявлено високий 

відсоток (69,6 %) остеопенії та остеопорозу (табл. 6.2). У контрольній групі 

кількість пацієнток з остеопорозом була на 19,7 % нижчою в порівнянні з 

основною групою, на 17,3 % було більше жінок з нормальними показниками Z- 

або Т-критерію. Відсоток жінок з остеопенією був однаковий в обох групах. 

У подальшому аналіз проведено залежно від віку пацієнток, коли 

стався перелом, з урахуванням, скільки років пройшло після перелому до 

терміну обстеження на кістковому денситометрі (табл. 6.3-6.4). 
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Таблиця 6.2 

Розподіл пацієнтів з переломом в анамнезі та контрольної групи  

залежно від показників Т- або Z-критеріїв у проекції тіл хребців поперекового 

відділу хребта 

Показники 

Дослідна група Контрольна група 

абс. кількість 

(n = 276) 
% 

абс. кількість 

(n = 188) 
% 

Норма 84 30,4 89 47,3 

Остеопенія 104 37,7 76 40,4 

Остеопороз 88 31,9 23 12,2 

 

Для статистичного аналізу відібрали із загальної кількості жінок з 

перелом у різному віці.  

Досліджено стан МЩКТ у жінок, які мали перелом в анамнезі до 

формування піку кісткової маси, тобто до 25 років. Вибір цієї точки відліку 

пов'язаний з тим, що, за даними різних авторів, пік кісткової маси припадає 

саме на цей вік [213, 214]. Наступні вікові групи були сформовані з жінок, які 

мали перелом у віці від 26 до 40 років, тобто періоду відносної стабільності 

показників МЩКТ, а також після 40 років. За даними літературі, після 40 

років у людини починається фізіологічна втрата кісткової тканини, яка 

складає 0,4-0,8 % на рік. 

У пацієнток, які мали перелом до формування піку кісткової маси, 

(14,74 ±0,88 ) років, на період обстеження (вік становив (51,19 ± 1,83) років) 

виявлено переважання жінок з нормальними показниками МЩКТ, з 

остеопенією – 35,7 %, з остеопорозом – 12 % (табл. 6.3). Під час порівняння з 

контрольною групою жінок відмінностей не виявлено, тобто відновлення 

кісткової тканини після перелому в підлітків перебігає інтенсивніше, що в 

майбутньому не відображається на зниженні показників МЩКТ. 

Під час дослідження жінок з переломом, якій відбувся в фазі 

стабілізації кісткової тканини (у віковій групі 26-40 років, середній вік 
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(33,72 ± 0,73) років), відсоток жінок за оцінювання стану кісткової тканини за 

показником Т-критерію на термін обстеження ((49,31 ± 1,51) років) з 

нормальними показниками був меншим на 7,9 %. Відмічено підвищення 

відсотка жінок з остеопенією на 7,85 %. Показники остеопорозу в жінок 

контрольної та основної групи були однаковими (табл. 6.3). 

 

Таблиця 6.3 

Розподіл жінок з переломом в анамнезі та жінок контрольної групи  

залежно від показників Т- або Z-критеріїв у проекції тіл хребців поперекового 

відділу хребта в різні вікові періоди 

Показники Норма Остеопенія Остеопороз 

Контрольна група жінок  

(вік на момент обстеження (55,02 ± 0,27) років) 

Абс. кількість 66 46 16 

% 51,6 35,9 12,5 

Перелом у жінок до формування піку кісткової маси 

(вік на момент обстеження (51,2 ± 1,8) років) 

Абс. кількість 22 15 5 

% 52,3 35,7 12 

Перелом у жінок у віці 26-40 років  

(вік на момент обстеження (49,3 ± 1,5) років) 

Абс. кількість 14 14 4 

% 43,75 43,75 12,5 

 

Найбільш високий відсоток пацієнток з остеопорозом та остеопенією 

(77,7 %) зафіксовано в групі жінок з переломом після 41 року (табл. 6.4). 

Середній вік жінок на момент обстеження становив (62,2 ± 0,58) років, 

перелом стався у віці (55,7 ± 0,6) років. У контрольній групі жінок з 

нормальними показниками кісткової тканини було на 20,4 % більше, ніж в 

основній. В основній групі на 15,8 % переважали жінки з остеопорозом. 



113 
 

Таблиця 6.4 

Розподіл пацієнток, які мали перелом після 41 року  

(залежно від показника Т-критерію поперекового відділу хребта) 

Показники Основна група Контрольна група 
абс. кількість 

(n = 202) 
% 

абс. кількість 
(n = 75) 

% 

Норма 45 22,3 32 42,7 
Остеопенія 78 38,6 33 44 
Остеопороз 79 39,1 10 13,3 

 

Представлені у табл. 6.2-6.4 дані свідчать, що в пацієнток, які мали 

перелом в анамнезі, з віком значно підвищений відсоток розвитку остеопенії 

та остеопорозу. 

 

6.2  Порівняльний аналіз мінеральної щільності кісткової тканини 

в жінок різних вікових груп з переломом в анамнезі та без перелому 

 

Для поглибленого аналізу наступною ланкою дослідження було 

проведення порівняльного аналізу МЩКТ жінок у підгрупах 41-50, 51-60, 61-

70 та 71-80 років, які мали перелом в анамнезі, та у жінок без перелому. 

Клінічна характеристика пацієнток основної та контрольної груп (від 41 року 

до 80 років) представлено в табл. 6.5. Жінки, які увійшли в дослідження, в 

основній та контрольній підгрупах статистично не відрізнялися за віком, 

зростом та індексом маси тіла.  

Під час дослідження МЩКТ у підгрупі жінок 41-50 років відмінностей 

не виявлено. Однак з підвищенням віку (підгрупа жінок 51-60 та 61-70 років) 

зафіксовано зниження показників МЩКТ на 8,9 та 10,5 % в жінок основної 

групи порівняно з контрольною. 

У підгрупі жінок 71-80 років відмінностей МЩКТ між основною та 

контрольною групою не виявлено. Це може бути пов’язано з тим, що в цьому 

віці в проекції поперекового відділу хребта показники МЩКТ як в основній, 
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так і в контрольній групі жінок можуть бути підвищені через 

спондилоартроз, остеофіти, окостеніння жовтої зв’язки тощо [215]. У зв’язку 

з цим, за рекомендаціями ВООЗ, у жінок похилого та старечого віку 

необхідно досліджувати структурно-функціональний стан іншої ділянки 

скелета. 

Таблиця 6.5 

Досліджені показники жінок основної та контрольної груп 

Показники 
Група жінок 

Основна контрольна 
1 2 3 
Підгрупа жінок 41-50 років (n1 = 27; n2 = 53) 

Вік, роки 46,26 ± 0,51 45,94 ± 0,39 
Зріст, см 161,96 ± 1,19 162,98 ± 0,88 
Маса тіла, кг 79,73 ± 3,45 76,58 ± 1,84 
Індекс маси тіла, кг/м2 30,40 ± 1,31 28,73 ± 0,66 
МЩКТ у проекції поперекового 
відділу хребта, г/см2 

1,007 ± 0,04 0,978 ± 0,02 

Z-критерій -0,40 ± 0,47 -0,60 ± 0,15 
Підгрупа жінок 51-60 років (n1 = 89; n2 = 129) 

Вік, роки 56,28 ± 0,29 55,09 ± 0,27 
Зріст, см 161,17 ± 0,60 161,15 ± 0,50 
Маса тіла, кг 77,80 ± 1,48 78,43 ± 1,32 
Індекс маси тіла, кг/м2 29,89 ± 0,56 30,18 ± 0,47 
МЩКТ у проекції поперекового 
відділу хребта, г/см2 

0,859 ± 0,02 0,943 ± 0,01** 

Т-критерій -1,66 ± 0,14 -0,90 ± 0,12** 
Підгрупа жінок 61-70 років (n1 = 70; n2 = 89) 

Вік, роки 64,34 ± 0,33 65,54 ± 0,26 
Зріст, см 158,23 ± 0,60 158,86 ± 0,60 
Маса тіла, кг 72,25 ± 1,67 78,36 ± 1,42 
Індекс маси тіла, кг/м2 28,89 ± 0,65 31,11 ± 0,55 
МЩКТ у проекції поперекового 
відділу хребта, г/см2 

0,797 ± 0,02 0,890 ± 0,02* 

Т-критерій -2,20 ± 0,14 -1,43 ± 0,14** 
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Продовження табл. 6.5 

1 2 3 
Підгрупа жінок 71-80 років (n1 = 43, n2 = 40) 

Вік, роки 74,23 ± 0,40 74,15 ± 0,30 
Зріст, см 156,14 ± 0,73 156,05 ± 0,99 
Маса тіла, кг 72,66 ± 1,97 77,58 ± 2,39 
Індекс маси тіла, кг/м2 29,83 ± 0,81 31,80 ± 0,91 
МЩКТ у проекції поперекового 
відділу хребта, кг/м2 

0,821 ± 0,02 0,886 ± 0,03 

Т-критерій -2,01 ± 0,20 -1,45 ± 0,29 

Примітки: 

1. n1 – кількість пацієнток в основній групі; 

2. n2 – кількість пацієнток в контрольній групі; 

3. Достовірна різниця між показниками основної та контрольної груп 

пацієнток, * – Р < 0,01, ** – Р < 0,001. 

 

Наступним етапом роботи було дослідження МЩКТ проксимального 

відділу стегнової кістки. Як і в попередньому дослідженні, відмінностей 

МЩКТ у проксимальному відділі стегнової кістки в основній віковій 

підгрупі жінок 41-50 років від контрольної підгрупи не виявлено (табл. 6.6). 

У інших підгрупах (51-60, 61-70 та 71-80 років) виявлено вірогідне зниження 

МЩКТ. Зокрема, у підгрупі жінок 51-60 років цей показник знижений на 

22,2 %, у віковій підгрупі 61-70 років – на 24 %, 71-80 – на 25,4 % порівняно з 

показниками МЩКТ жінок аналогічного віку, які входили в контрольні 

підгрупи.  

Як свідчать результати дослідження, у пацієнток з переломом в 

анамнезі виявлені характерні особливості за показниками МЩКТ і Т-

критерію в проекції тіл хребців поперекового відділу хребта. Пацієнтки у 

віці 41-50 років з переломом довгих кісток в анамнезі мали нормальну 

МЩКТ. У жінок інших вікових груп відзначено розвиток остеопенії 

(показники остеопенії за Т-критерієм: (-1,15), (-1,65), (-2,18)). 
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Таблиця 6.6. 

Показники пацієнток основної та контрольної груп 

Показник 
Групи жінок 

Основна контрольна 
1 2 3 

Підгрупа жінок 41-50 років (n1 = 8; n2 = 10) 
Вік, роки 45,50 ± 1,10 43,90 ± 0,85 
Зріст, см 161,15 ± 1,75 160,80 ± 2,32 
Маса тіла, кг 77,94 ± 7,54 72,87 ± 5,17 
Індекс маси тіла, кг/м2 30,11 ± 3,11 28,29 ± 2,06 
МЩКТ проксимального відділу 
стегнової кістки, г/см2 

0,751 ± 0,06 0,862 ± 0,03 

Z-критерій -0,05 ± 0,41 -0,41 ± 0,21 
Підгрупа жінок 51-60 років (n1 = 28; n2 = 34) 

Вік, роки 56,21 ± 0,49 56,56 ± 0,49 
Зріст, см 161,91 ± 0,94 160,68 ± 0,92 
Маса тіла, кг 80,50 ± 2,26 81,84 ± 3,03 
Індекс маси тіла, кг/м2 30,90 ± 0,92 31,70 ± 1,14 
МЩКТ проксимального відділу 
стегнової кістки, г/см2 

0,720 ± 0,02 0,880 ± 0,02** 

Т-критерій -1,15 ± 0,20 -0,46 ± 0,18* 
Підгрупа жінок 61-70 років (n1 = 24; n2 = 25) 

Вік, роки 64,79 ± 0,63 64,76 ± 0,56 
Зріст, см 157,09 ± 1,06 158,58 ± 1,50 
Маса тіла, кг 77,47 ± 3,08 78,80 ± 2,78 
Індекс маси тіла, кг/м2 31,05 ± 1,27 31,56 ± 1,08 
МЩКТ проксимального відділу 
стегнової кістки, г/см2 

0,665 ± 0,03 0,875 ± 0,03** 

Т-критерій -1,65 ± 0,23 -0,56 ± 0,26* 
Підгрупа жінок 71-80 років (n1 = 16, n2 = 18) 

Вік, роки 75,31 ± 0,81 74,67 ± 0,50 
Зріст, см 157,00 ± 1,42 155,49 ± 1,52 
Маса тіла, кг 76,16 ± 3,86 77,63 ± 3,28 
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Продовження табл. 6.6 

1 2 3 
Індекс маси тіла, кг/м2 30,86 ± 1,46 32,03 ± 1,22 
МЩКТ проксимального 
відділу стегнової кістки,  
г/см2 

0,600 ± 0,02 0,804 ± 0,04** 

Т-критерій -2,18 ± 0,23 -1,15 ±0,30* 

Примітки: 

1. n1 – кількість пацієнток в основній групі; 

2. n2 – кількість пацієнток в контрольній групі; 

3. Достовірна різниця між показниками основної та контрольної груп 

пацієнток, * – Р < 0,01, ** – Р < 0,001. 

 

Наступною частиною роботи було дослідження МЩКТ після перелому 

в різних вікових підгрупах жінок з урахування терміну після перелому до 

моменту обстеження на кістковому денситометрі. У всіх досліджених 

підгрупах жінок, починаючі з 51 року, виявлено остеопенію, виражену 

різною мірою (табл. 6.7). Виняток склала підгрупа жінок віком від 41 до 50 

років. 

 

6.3  Аналіз залежності мінеральної щільності кісткової тканини 

від віку, індексу маси тіла та давності перелому 

 

Надалі проведено кореляційно-регресійний аналіз для визначення 

взаємозв’язку між віком жінок основної та контрольної груп та МЩКТ в 

проекції поперекового відділу хребта (табл. 6.8, рис. 6.1, 6.2). У групах 

пацієнток віком від 41 до 70 років з переломами довгих кісток в анамнезі 

встановлено значущу зворотну кореляцію, тобто зниження показників 

МЩКТ з підвищенням віку. 



 
 

Таблиця 6.7 

МЩКТ і Т-критерій поперекового відділу хребта в пацієнток з переломом в анамнезі в різних вікових групах 

Вікова група/ 
Кількість 

Термін після перелому, роки 
1-5 років (n = 124) 6-10 років (n = 48) 11 та більше років тому (n = 61) 

МЩКТ, г/см2  Т-критерій  МЩКТ, г/см2  Т-критерій  МЩКТ, г/см2  Т-критерій  
41-50 

(n = 27) 
1,018 ± 0,06 -0,66 ± 0,29 0,987 ± 0,05 -0,6 ± 0,48 1,010 ± 0,04 -0,34 ± 0,40 

51-55  
(n = 35) 

0,842 ± 0,04 -1,72 ± 0,24 0,842 ± 0,05 -1,74 ± 0,57 0,943 ± 0,07 -0,92 ± 0,64 

56-60  
(n = 54) 

0,810 ± 0,13 -2,15 ± 0,21 0,871 ± 0,04 -1,50 ± 0,36 0,939 ± 0,04 -0,99 ± 0,34 

61-65  
(n = 50) 

0,819 ± 0,03 -1,9 ± 0,27 0,767 ± 0,03 -2,55 ± 0,28 0,838 ± 0,03 -1,89 ± 0,3 

66-70  
(n = 21) 

0,764 ± 0,02 -2,6 ± 0,22 0,798 ± 0,09 -2,33 ± 0,77 0,750 ± 0,10 -2,43 ± 0,76 

71-75  
(n = 30) 

0,796 ± 0,05 -2,26 ± 0,41 0,909 ± 0,05 -1,11 ± 0,46 0,863 ± 0,05 -1,60 ± 0,46 

76-80  
(n = 16) 

0,797 ± 0,02 -2,38 ± 0,19 0,776 ± 0,09 -2,47 ± 0,76 0,738 ± 0,03 -2,77 ± 0,28 

Всього: 
233 

0,835 ± 0,01 -1,92 ± 0,11 0,861 ± 0,02 -1,64 ± 0,20 0,880 ± 0,02 -1,49 ± 0,18 
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Таблиця 6.8 

Зв’язок показників віку з МЩКТ у проекції поперекового відділу хребта  

в жінок основної та контрольної груп 

Групи жінок Коефіцієнт кореляції 

Основна група (з переломом) -0,40** 

Контрольна група (без перелому) -0,24** 

Примітка. ** – Р < 0,01 

 

За результатами регресійного аналізу підгрупи пацієнток віком 41–50 

років основної та контрольної груп були отримані рівняння: 

у = -0,009x + 1,432,                                 (6.1) 

у = 0,005x + 1,214,                                 (6.2) 

де: у – МЩКТ у проекції поперекового відділу хребта, а х – вік жінок. Вони 

описують кореляційні залежності, які були виявлені між показниками МЩКТ 

та віком у 6 % випадків, відповідно (R2 = 0,06), основної групи – 16 % 

(R2 = 0,16) (рис. 6.1, 6.2). 

 

 

Рис. 6.1. Графік залежності МЩКТ у проекції поперекового відділу 

хребта від віку в контрольній групі жінок. 
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Рис. 6.2. Графік залежності МЩКТ у проекції поперекового відділу 

хребта від віку в основній групі жінок. 

 

Під час оцінювання кореляційного зв’язку ІМТ з показниками МЩКТ, 

виявлено, що показники МЩКТ жінок як контрольної, так і дослідної групи 

мають значиму кореляцію з показниками ІМТ, тобто чим вище маса тіла, тим 

більші показники МЩКТ (табл. 6.9). Не встановлено залежностей серед 

контрольної вікової підгрупи жінок 41-50 років, та дослідної підгрупи 71-80 

років. 

 

Таблиця 6.9 

Зв'язок ІМТ з МЩКТ у проекції поперекового відділу хребта  

в жінок різного віку основної та контрольної груп 

Підгрупи пацієнток 
за віком (роки) 

Коефіцієнт кореляції 
Основна група 
(з переломом) 

Контрольна група 
(без перелому) 

41-50 0,53* 0,20 
51-60 0,43* 0,29* 
61-70 0,44* 0,45* 
71-80 0,29 0,52* 

Примітка. * – Р < 0,01. 
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За результатами регресійного аналізу даних вікової групи жінок 

основної 41-50 років було отримано рівняння: 

у = 0,015x + 0,558,                                   (6.3) 

для вікової групи жінок 51–60 років рівняння складало:  

у = 0,012x + 0,502,                                    (6.4) 

де у – МЩКТ у проекції поперекового відділу хребта, а х – ІМТ пацієнток.  

Рівняння описують кореляційні залежності, які були виявлені між 

показниками МЩКТ та ІМТ у 28 % (R2 = 0,28) та 18 %, відповідно (R2 = 0,18) 

(рис. 6.3, 6.4). 

 

 
Рис. 6.3. Графік залежності МЩКТ поперекового відділу хребта від 

ІМТ у основній групі пацієнток віком 41-50 років. 

 
Рис. 6.4. Графік залежності МЩКТ поперекового відділу хребта від 

ІМТ у основній групі пацієнток віком 51-60 років. 
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Кореляційно-регресійний аналіз залежності МЩКТ у проекції 

поперекового відділу хребта від ІМТ у контрольній групі пацієнток вікової 

групи жінок 51-60 років представлено на рис. 6.5. Рівняння складало: 

у = 0,008x + 0,702,                                         (6.5) 

тобто кореляційна залежність була виявлена у 8 % (R2 = 0,08). 

 

 
Рис. 6.5. Графік залежності МЩКТ поперекового відділу хребта від 

ІМТ у контрольній групі пацієнток віком 51-60 років. 

 
За результатами регресійного аналізу даних вікової підгрупи жінок 

61-70 років (основна та контрольна групи) отримані такі рівняння: 

у = 0,011x + 0,492,                                     (6.6) 

y = 0,014x – 0,498,                                     (6.7) 

де у – МЩКТ поперекового відділу хребта, а х – ІМТ пацієнток. 

Ці рівняння описують кореляційні залежності, виявлені між 

показниками МЩКТ та Т-критерію поперекового відділу хребта та 

показником ІМТ пацієнток у 20 та 27 % випадків, відповідно (R2 = 0,20, 

R2 = 0,27) (рис. 6.6, 6.7). 

За результатами регресійного аналізу даних МЩКТ та ІМТ основної 

вікової групи пацієнток 71-80 років отримано рівняння: 

у = 0,088x – 5,023,                                     (6.8) 

де у – Т-критерій поперекового відділу хребта, а х – ІМТ жінок. 
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Рис. 6.6. Графік залежності МЩКТ поперекового відділу хребта від 

ІМТ в основній групі пацієнток віком 61-70 років. 

 

 
Рис. 6.7. Графік залежності МЩКТ поперекового відділу хребта від 

ІМТ у контрольній групі пацієнток віком 61-70 років. 

 

Одержане рівняння описує кореляційну залежність у 31 % випадків 

(R2 = 0,31) (рис. 6.8). 

Наступним етапом дослідження була оцінка МЩКТ у ділянці шийки 

стегнової кістки в пацієнток з переломами довгих кісток. Розподіл пацієнток 

за віковими групами (абс. кількість, %) і терміном після перелому 

представлено в табл. 6.10, з якої видно, що в пацієнток вікової групи 41-50 

років з переломом у період від 1 до 10 років перед обстеженням МЩКТ у 

шийці стегнової кістки відповідала віковій нормі. В інших вікових групах 

жінок спостерігали остеопенію. 



124 
 

 

 
Рис. 6.8. Графік залежності МЩКТ поперекового відділу хребта від 

ІМТ у контрольній групі пацієнток віком 71-80 років. 

 

Таблиця 6.10 

Показники МЩКТ і Т-критерію шийки стегнової кістки в жінок  

з переломами довгих кісток у вікових групах в різні терміни після перелому 

Вікова 
група 
(роки) 

Термін після перелому, роки 

1-5 (n = 42) 6-10 (n = 16) 
11 та більше років 

тому (n = 18) 
МЩКТ, 

г/см2 
Т-

критерій 
МЩКТ, 

г/см2 
Т-

критерій 
МЩКТ, 

г/см2 
Т-

критерій 
41-50  
(n = 8) 

0,681 ± 0,10 -0,83 ± 0,7 0,809 ± 0,07 -0,34 ± 0,67 – – 

51-60  
(n = 28) 

0,719 ± 0,03 -1,14 ± 0,26 – – 0,733 ± 0,02 -1,08 ± 0,18 

61-70 
(n = 24) 

0,660 ± 0,03 -1,69 ± 0,27 0,625 ± 0,02 -2,02 ± 0,2 0,717 ± 0,09 -1,45 ± 0,95 

71-81  
(n = 16) 

– – 0,607 ± 0,01 -1,98 ± 0,24 0,592 ± 0,05 -2,33 ± 0,42 

 

У групах жінок 41-50 та 51-60 років з переломом довгих кісток в 

анамнезі під час кореляційного аналізу не було виявлено значущих 

залежностей між показниками віку пацієнток, ІМТ шийки стегнової кістки 

(табл. 6.11, 6.12). 
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Таблиця 6.11 

Коефіцієнт кореляції (r, за Пірсоном) у групі пацієнток віком 41-50 років 

Показники, 
статистична 

вірогідність (Р) 

Вік, 
роки 

ІМТ, 
кг/м2 

Термін 
після 

перелому, 
роки 

МЩКТ 
шийки 

стегнової 
кістки, г/см2 

Т-критерій 
шийки 

стегнової 
кістки 

Вік, роки – -0,043 -0,475 -0,206 -0,199 
Р – 0,919 0,281 0,625 0,637 
ІМТ, кг/м2 – – 0,015 0,599 0,660 
Р – – 0,975 0,116 0,075 
Термін після 
перелому, роки 

-0,475 0,015 – 0,295 0,139 

Р 0,281 0,975 – 0,521 0,767 
 

Таблиця 6.12 

Коефіцієнт кореляції (r, за Пірсоном) у групі пацієнток віком 51-60 років 

Показники, 
статистична 
вірогідність 

(Р) 

Вік, 
роки 

ІМТ, 
кг/м2 

Термін після 
перелому, 

роки 

МЩКТ 
шийки 

стегнової 
кістки, г/см2 

Т-критерій 
шийки 

стегнової 
кістки 

Вік, роки – 0,086 0,200 0,043 0,051 
Р – 0,677 0,384 0,829 0,798 
ІМТ, кг/м2 0,086 – -0,093 0,387 0,354 
Р 0,677 – 0,696 0,051 0,076 

 

Під час кореляційного аналізу залежності показників, представлених у 

табл. 6.13, у віковій групі жінок 61-70 років та з переломом довгих кісток в 

анамнезі виявлено, що значення МЩКТ та Т-критерію шийки стегнової 

кістки мають значущу слабку кореляцію з показником ІМТ (r = 0,491 та 

0,493, відповідно), а також середню кореляцію між показником віку 

пацієнток та терміном після перелому (r=0,512) (рис. 6.9, 6.10). Залежностей 

серед інших показників у цій віковій групі не виявлено. 
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Таблиця 6.13 

Коефіцієнт кореляції (r, за Пірсоном) між показниками в групі пацієнток 

віком 61-70 років 

Показники, 
статистична 

вірогідність (Р) 

ІМТ, 
кг/м2 

Термін після 
перелому, 

роки 

МЩКТ шийки 
стегнової 

кістки, г/см2 

Т-критерій 
шийки 

стегнової 
кістки 

Вік, роки 0,011 0,512* -0,256 -0,245 
Р 0,958 0,018 0,227 0,248 
ІМТ, кг/м2 – 0,076 0,491* 0,493* 
Р – 0,744 0,015 0,014 
Термін після 
перелому, роки 0,076 – -0,151 -0,146 

Р 0,744 – 0,514 0,529 
Примітка. * – Р < 0,05 – значуща кореляція. 

 

 
Рис. 6.9. Графік залежності МЩКТ шийки стегнової кістки від ІМТ у 

віковій групі пацієнток 61-70 років. 

 

За результатами регресійного аналізу у віковій групі пацієнток 61-70 

років отримані рівняння: 

y = 0,01x + 0,363,                                     (6.9) 

де у – МЩКТ шийки стегнової кістки, х – ІМТ; 

y = 0,01x + 0,363
R2 = 0,24
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y = 0,09x – 4,36,                                      (6.10) 

де у – показник Т-критерію шийки стегнової кістки, х – ІМТ. 

 

 
Рис. 6.10. Графік залежності Т-критерію шийки стегнової кістки від 

ІМТ у віковій групі пацієнток 61-70 років. 

 

Одержані рівняння описують кореляційні залежності, виявлені між 

показниками МЩКТ та Т-критерію шийки стегнової кістки та показником 

ІМТ у 24 % випадків (R2 = 0,24 для кожної залежності) (рис. 6.11, 6.12). 

 

 
Рис. 6.11. Графік залежності МЩКТ шийки стегнової кістки від віку в 

групі пацієнток віком 71-80 років.  
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Рис. 6.12. Графік залежності Т-критерію шийки стегнової кістки від 

віку в групі пацієнток віком 71-80 років. 

 
У процесі кореляційного аналізу залежності показників, представлених 

у табл. 6.14, у групі жінок віком 71-80 років та з переломом довгих кісток в 

анамнезі виявлено значущу негативну середню кореляцію (r = -0,528 та  

-0,540 відповідно) величин МЩКТ та Т-критерію шийки стегнової кістки з 

показником віку пацієнток. Тобто зі збільшенням віку показники МЩКТ та 

Т-критерію шийки стегнової кістки знижуються (рис. 6.11, 6.12). 

Залежностей серед інших показників у цій віковій групі не встановлено. 

 
Таблиця 6.14 

Коефіцієнт кореляції (r, за Пірсоном) у групі пацієнток віком 71-80 років 

Показники, 
статистична 

вірогідність (Р) 

Вік, 
роки 

ІМТ, 
кг/м2 

Термін 
після 

перелому, 
роки 

МЩКТ 
шийки 

стегнової 
кістки, г/см2 

Т-критерій 
шийки 

стегнової 
кістки 

Вік, роки – -0,238 0,215 -0,528* -0,540* 
Р – 0,374 0,424 0,035 0,031 
ІМТ, кг/м2 -0,238 – 0,117 0,395 0,391 
Р 0,374 – 0,666 0,130 0,135 
Термін після 
перелому, роки 

0,215 0,117 – -0,349 -0,346 

Р 0,424 0,666 – 0,185 0,190 
Примітка. * – Р < 0,05 – значуща кореляція. 

y = 9,22-0,15х
R2 = 0,29

-4,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0
70 72 74 76 78 80 82

Вік

Т-
кр

ит
ер

ій

Вік, роки 
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За результатами регресійного аналізу були отримані рівняння: 

y = 1,74 – 0,015х,                                          (6.11) 

де у – МЩКТ шийки стегнової кістки, а х – вік пацієнток; 

y = 9,22 – 0,15х,                                            (6.12) 

де у – показник Т-критерію шийки стегнової кістки, а х – вік пацієнток. 

 

Вказані рівняння описують кореляційну залежності, виявлені між 

показниками МЩКТ та Т-критерію шийки стегнової кістки та показником 

віку пацієнток у 28 та 29 % випадків відповідно (R2 = 0,28 для МЩКТ шийки 

стегнової кістки, R2 = 0,29 для Т-критерію шийки стегнової кістки). 

Таким чином, переломи довгих кісток впливають на системні прояви 

остеопенії та остеопорозу, про що свідчить зниження МЩКТ на рівні 

аксіального скелета – в кістковій тканини поперекового відділу хребта та на 

рівні проксимального відділу шийки стегнової кістки. Під час аналізу 

встановлено, що перелом, який відбувся до формування піку кісткової маси, 

а також до 40 років, у подальшому негативно не впливав на показники 

МЩКТ та Т-критерію, тобто не призводив до розвитку остеопенії.  

Під час обстеження жінок, які мали переломи в анамнезі, у вікових 

групах, починаючи с 51 року, зафіксовані низькі показники Т-критерію та 

МЩКТ. У різних вікових групах жінок з переломом зазначені показники 

були вірогідно нижчими порівняно з величинами, одержаними в контрольній 

групі жінок без перелому в анамнезі. Виявлено кореляцію між ІМТ та 

МЩКТ, ІМТ та величиною Т-критерію. Ці результати свідчать, що 

підвищений ІМТ запобігає зниженню МЩКТ. Доведено зв’язок між МЩКТ 

та віком пацієнтів у випадку переломів давністю 1-5 років.  

Однак під час обстеження пацієнток старечого віку на кістковому 

денситометрі необхідно враховувати дегенеративні зміни в хребті 

(спондилоартроз, остеофіти, скостеніння жовтої зв’язки тощо), які штучно 

підвищують показники МЩКТ. У проведеному нами дослідженні вірогідною 



130 
 

 

ділянкою для визначення структурно-функціонального стану скелету в 

пацієнтів цієї вікової групі  є шийка стегнової кістки.  

На підставі дослідження аксіального скелета жінок основної групи (з 

переломом в анамнезі) та контрольної групи, а також в експериментальних 

попередніх розділах роботи встановлено, що перелом впливає на структурно-

функціональні якості кісткової тканини та є фактором ризику розвитку 

проявів остеопенії та остеопорозу. 

У зв'язку з цим під час лікування пацієнтів з переломом в анамнезі 

необхідно адекватно підходити до вибору остеосинтезу, визначити коректну 

остеотропну терапію, спрямовану на запобігання негативних наслідків 

перелому, в тому числі розвитку остеопенії та остеопорозу. 

Результати проведеного дослідження визначили шляхи подальших 

розробок. У наступних розділах роботи буде проведена оцінку різнику 

наступного перелому у пацієнток з переломом в анамнезі, а також      

представлені результати лікування пацієнтів з переломами довгих кісток з 

урахуванням як біологічних факторів, так і підходів до вибору методів 

остеосинтезу. 
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РОЗДІЛ 7 

ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ПОДАЛЬШОГО ПЕРЕЛОМУ В ЖІНОК  

З ПЕРЕЛОМОМ ДОВГИХ КІСТОК В АНАМНЕЗІ  

З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ FRAX 

 

Алгоритмізована система FRAX є унікальним інструментом для 

оцінювання 10-річного ризику перелому, а також в умовах відсутності 

кісткових денситометрів дає змогу прийняти рішення про необхідність 

антиостеопоротичної терапії.  

Метою цього підрозділу дослідження було визначення ризику 

подальшого перелому в жінок з переломом довгих кісток в анамнезі 

порівняно з популяцією жінок без перелому. 

Згідно з методичними вказівками FRAX, переломи променевої, 

плечової та стегнової кісток, а також тіл хребців, оцінюють як клінічно 

значущі (визначено як FRAX_Total). Додатково цей метод дає змогу оцінити 

ризик перелому шийки стегнової кістки (визначено як FRAX_Hip). Для 

визначення цього показника можна використовувати дані МЩКТ шийки 

стегнової кістки або провести розрахунок ризику перелому без цього 

показника. 

Проведено розрахунок 10-річного ризику переломів залежно від віку 

жінок. Вибірки жінок основної (з переломами довгих кісток) і контрольної 

(без переломів в анамнезі) груп включали три вікові групи – 41-50, 51-60 та 

61-70 років (табл. 7.1, 7.2). 

У досліджених жінок основної та контрольної груп показники віку, 

зросту та маси тіла достовірно не відрізнялися. У разі оцінювання 10-річного 

ризику перелому за показником FRAX_Total у жінок контрольної групи 

доведено, що  ризик перелому у віковій групі 51-60 років у 1,38 разів вищий 

порівняно з жінками вікової групи 41-50 років та в 2,3 рази вищий за вікову 

групу жінок 61-70 років  (табл. 7.1). 
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У результаті дослідження FRAX_Hip ризик перелому в жінок 

контрольної групи також виявився підвищеним в 2 та 3 рази відповідно 

визначених вікових груп. 

Таблиця 7.1 

10-річний ризик переломів залежно від віку жінок, які не мали перелому  

в анамнезі 

Показник 
Вікові групи (роки) (n = 123) 

41-50 (n = 38) 51-60 (n = 45) 61-70 (n = 40) 

Середній вік, роки 46,5 ± 0,39 54,8 ± 0,42 64,5 ± 0,51 

Зріст, см 164,8 ± 1,00 162,9 ± 0,69 162,2 ± 0,92 

Вага, кг 77,9 ± 2,72 85,5 ± 2,30 81,6 ± 1,60 

ІМТ, кг/м2 28,9 ± 1,05 33,2 ± 1,13 31,1 ± 0,68 

FRAX_Total 3,1 ± 0,09 4,3 ± 0,12 7,2 ± 0,28 

FRAX_Hip 0,2 ± 0,02 0,4 ± 0,03       0,6 ± 0,02 
 

У жінок основної групі також виявлено, що ризик перелому за 

показником FRAX_Total високий, між віковими групами превалює в 1, 44 та 

2,3 раза (табл. 7.2), тобто загальна тенденція можливості отримати перелом в 

досліджених вікових групах (основна та контрольна) достатньо висока. 

Однак  під час проведення порівняльного аналізу результатів дослідження 

між основною та контрольною групою виявлено, що ризик переломів 

(FRAX_Total) був значно вищим у пацієнтів, які мали перелом в анамнезі. 

Зокрема, у дослідній віковій групі 41-50 років ризик всіх клінічно значущих 

переломів був у 2,25 раза вищим, у групі 51-60 років – у 2,3 раза, у групі 61-

70 років – у 2,1 раза порівняно з жінками без переломів.  

Отримані результати свідчать, що загалом ризик перелому в жінок, які 

мали перелом в анамнезі, значно вищій у різних ділянках скелета, ніж у 

пацієнтів без перелому. 

Під час оцінювання вірогідності перелому з використанням FRAX_Hip 

у ділянці шийки стегнової кістки в дослідних групах жінок також виявлено 
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підвищення ризику перелому порівняно з контрольною групою: в 5,5 раза 

(41-50 рік), в 4,5 (51-60 рік), в 7 (61-70 рік). Як свідчать результати 

дослідження, у жінок, які мали перелом в анамнезі, значно підвищується 

ризик переломів шийки стегнової кістки порівняно з ризиком перелому в 

інших ділянках скелета. 

 

Таблиця 7.2 

10-річний ризик переломів залежно від віку жінок, які мали перелом  

в анамнезі 

Показники 
Вікові групи (роки) (n = 136) 

41-50 (n = 17) 51-60 (n = 64) 61-70 (n = 55) 

Середній вік, роки 46 ± 0,7 55,5 ± 0,34 64,2 ± 0,35 

Зріст, см 160,5 ± 1,3 162,2 ± 0,69 158,7 ± 0,69 

Вага, кг 72,4 ± 3,85 77,1 ± 1,61 75,0 ± 2,00 

ІМТ, кг/м2 28,0 ± 1,34 29,3 ± 0,57 29,9 ± 0,70 

FRAX_Total 7,00 ± 0,30 10,1 ± 0,28 15,2 ± 0,77 

FRAX_Hip 1,1 ± 0,12 1,8 ± 0,12 4,2 ± 0,50 

FRAX_Total_1* 8,2 ± 0,47 11,0 ± 0,26 13,9 ± 0,50 

FRAX_Hip1* 1,4 ± 0,28 1,9 ± 0,15 2,9 ± 0,25 

Примітка. * – з використанням показника МЩКТ. 

 

Додатково в жінок з переломом дослідили ризик подальшого перелому 

з використанням показників МЩКТ, отримані під час дослідження жінок на 

кістковому денситометрі. Проведено кореляційний аналіз зв’язку показників 

FRAX з використанням даних МЩКТ та без цього показника. Й у разі 

використання алгоритмізованих систем FRAX_Total та FRAX_Hip з 

урахуванням показника МЩКТ, й без нього високий кореляційний зв'язок 

встановлений у вікових групах жінок 41-50 та 61-70 років (табл. 7.3). У групі 

жінок 51-60 років кореляцію між показниками не виявили, тобто в цій групі 

жінок доцільно використовувати показники FRAX додатково з МЩКТ. 
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Таблиця 7.3 

Показники кореляційного аналізу пацієнток з переломом довгих кісток  

в анамнезі з використанням FRAX з та без МЩКТ 

Коефіцієнт кореляції 
за Спірменом 

Вікові групи (роки) (n = 136) 

41-50 (n = 17) 51-60 (n = 64) 61-70 (n = 55) 
FRAX_Total та 
FRAX_Total_1* 

0,81 
Р = 0,03 

0,09 
Р = 0,71 

0,58 
Р = 0,01 

FRAX_Hip та 
FRAX_Hip1* 

0,74 
P = 0,06 

0,04 
P = 0,87 

0,49 
P = 0,03 

Примітка. * з урахування показників МЩКТ 

 
Наступною ланкою аналізу було дослідження зв’язку між показниками 

FRAX та ІМТ у пацієнток з перелом в анамнезі порівняно з жінками без 

перелому. У всіх досліджених групах жінок виявлено високий негативний 

кореляційний зв'язок між показниками FRAX та ІМТ, тобто зі збільшенням 

ІМТ знижується ризик перелому (табл. 7.4, 7.5). Показники FRAX, згідно з 

даними доказової медицини, можуть бути використані в клінічній практиці 

для прийняття рішення про використання антиостеопоротичної терапії. Для 

визначення чутливості і специфічності цього методу та інтервенційного 

порогу (початку терапії) проводять ROC-аналіз.  

Таблиця 7.4 

Кореляційний зв'язок між показниками FRAX та ІМТ  

у пацієнток з переломом довгих кісток в анамнезі 

Коефіцієнт 

кореляції за 

Пірсоном 

Вікові групи (роки) (n = 136) 

41-50 (n = 17) 51-60 (n = 64) 61-70 (n = 55) 

FRAX_All та ІМТ 
-0,42 

Р = 0,09 

-0,51 

Р = 0,001 

-0,54 

Р = 0,001 

FRAX_Hip та ІМТ 
-0,65 

Р = 0,01 

-0,48 

Р = 0,001 

-0,49 

Р = 0,001 
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Таблиця 7.5 

Кореляційний зв'язок між показниками FRAX та ІМТ пацієнток без перелому 

довгих кісток в анамнезі 

Коефіцієнт 

кореляції за 

Пірсоном 

Вікові групи (роки) (n = 123) 

41-50 (n = 38) 51-60 (n = 45) 61-70 (n = 40) 

FRAX_All та 

ІМТ 

-0,65 

Р = 0,001 

-0,49 

Р = 0,001 

-0,51 

Р = 0,001 

FRAX_Hip та 

ІМТ 

-0,70 

Р = 0,001 

-0,36 

Р = 0,02 

-0,45 

Р = 0,004 

 

Наступним етапом дослідження було проведення ROC-аналізу на 

основі визначення ROC-кривих для оцінки показників FRAX у двох групах 

жінок з наявністю чи відсутністю перелому в анамнезі. 

ROC-криві – це графічне значення, яке дає змогу оцінити  відношення 

між часткою об’єктів від загальної кількості носіїв ознаки (у цьому випадку – 

перелому), що називається чутливістю алгоритму класифікації та часткою 

об’єктів від загальної кількості, які не мають ознаки (тобто перелому), що 

визначають як специфічність алгоритму класифікації. Кількісна 

інтерпретація ROC-кривих – це площа, яка обмежена ROC-кривими та віссю 

частки хибно позитивної класифікації. Чим вищий показник площі під ROC-

кривою, тим більша його значущість. Значення показника 0,5 (50 %) або 

нижче свідчить про непридатність  методу.  

Дані ROC-аналізу представлено у табл. 7.6 і 7.7 та на рис. 7.1. На основі 

аналізу ROC-кривих отримані порогові значення FRAX_Total та FRAX_Hip.  

Визначено, що показники FRAX мають високу чутливість (перевищують 0,9) 

у вікових групах жінок 41-50, 51-60 та  61-70 років. Специфічність 

показників висока (понад 90 %) у вікових групах пацієнток 41-50 та 51-60 

років, а у віковій групі 61-70 років специфічність методу нижча (72,5 %), 

однак знаходиться в межах достовірності аналізу. Виявлені на підставі ROC-
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аналізу порогові значення можуть бути використані для початку 

антиостеопоротичної терапії за відсутності кісткових денситометрів (табл. 

7.6). Однак пацієнтки, порогові значення FRAX у яких нижче представлених 

в таблиці для вікових груп, потребують додаткового дослідження на 

кістковому денситометрі. 

Таблиця 7.6 

Характеристика ROC-кривих, порогових значень, чутливості  

та специфічності показників FRAX_Total 

Вікові 
групи 
(роки) 

Площа під 
кривою 

FRAX_ Total, 
порогові 
значення 

Чутливість,  
% 

Специфічність, 
% 

41-50 
(n = 17) 

1 4,85 94,1 99,9 

51-60 
(n = 64) 

1 6,85 98,4 99,9 

61-70 
(n = 55) 

0,98 7,85 98,2 72,5 

 

Таблиця 7.7 

Характеристика площі ROC-кривих, порогових значень, чутливості  

та специфічності показників FRAX_Hip 

Вікові 
групи 
(роки) 

Площа під 
кривою 

FRAX_Hip, 
порогові 
значення 

Чутливість,  
% 

Специфічність, 
% 

41-50 
(n = 17) 

0,99 0,55 94,1 99,9 

51-60 
(n = 64) 

0,99 0,85 96,9 99,9 

61-70 
(n = 55) 

0,95 1,15 98,2 52,5 
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Рис. 7.1. Особливості ROC-кривих FRAX_Total та FRAX_Hip у 

пацієнток всіх вікових груп. 

 

Таким чином, проведено порівняння ризику перелому в жінок двох 

груп – основної (136 жінок з переломом в анамнезі) та контрольної (123 

особи без перелому в анамнезі). Використано алгоритмізовану систему 

FRAX. Це інформаційний метод, який дає змогу оцінити 10-річний ризик 

перелому з використанням показника МЩКТ шийки стегнової кістки або 

без цього показника.  

Виявлено, що в жінок з переломом значно знижені показники як 

FRAX_Total, так і FRAX_Hip порівняно з контрольною групою жінок 

аналогічного віку без перелому. Отримані результати свідчать, що ризик 

наступного перелому в жінок з переломом в анамнезі значно підвищений – 

у разі оцінювання всіх переломів, які визначені за показником FRAX_Total 

(переломи променевої, плечової та стегнової кісток, а також тіл хребців), 

більш ніж у 2 рази у всіх вікових групах порівняно з жінками без 

перелому. Більш негативні наслідки зафіксовано у процесі оцінювання 
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перелому в проксимальному відділі стегнової кістки. У разі використання 

FRAX_Hip вірогідність перелому шийки стегнової кістки в дослідних 

групах жінок значно вища порівняно з контрольною групою: в 5,5 раза у 

віковій групі 41-50 років, в 4,5 – у віковій групі 51-60 років, в 7 – у групі 

61-70 років.  

Додатково для оцінювання чутливості та специфічності методу FRAX 

було використано ROC-аналіз. Визначено, що показники FRAX мають 

високу чутливість та специфічність у всіх вікових групах пацієнток. 

Отримані порогові значення на підставі ROC-аналізу можуть бути 

використані для початку антиостеопоротичної терапії за відсутності 

кісткових денситометрів.  

Отримані дані про високу чутливість та специфічність FRAX у жінок 

з переломами можуть бути використані як початкові для проведення 

остеотропної терапії. Однак контроль за результатами лікування можливий 

тільки з використанням кісткових денситометрів за визначенням МЩКТ.  

Високий ризик наступного перелому, що зафіксовано в проведеному 

нами досліджені жінок з переломом в анамнезі, потребує удосконалення 

методів оптимізації регенерації та ретельного обстеження пацієнтів з 

використанням сучасних методів, що відображено в наступному розділі 

дослідження.    
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РОЗДІЛ 8 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ  

З ДІАФІЗАРНИМИ ПЕРЕЛОМАМИ ДОВГИХ КІСТОК 

 

8.1  Клінічна характеристика хворих 

 

В основну клінічну групу увійшло 128 хворих з діафізарними 

переломами довгих кісток, хірургічне лікування яких проводили в період з 

2011 до 2015 рр. у травматологічному відділенні КУОЗ «Багатопрофільна 

міська клінічна лікарня № 9» (Запоріжжя). Структура ушкоджень була 

такою: переломи плечової кістки – 33 пацієнта, кісток передпліччя – 26, 

стегнової кістки – 23, кісток гомілки – 46.  

Для порівняння в контрольну групу включено 200 хворих з 

діафізарними переломами кісток кінцівок, які за структурою ушкоджень 

розподілилися так: переломи плечової кістки – 58 пацієнтів, кісток 

передпліччя – 46, стегнової кістки – 24, кісток гомілки – 72. Пацієнтів обох 

груп лікували із застосуванням загальноприйнятих методів – відкритого 

остеосинтезу пластинами, стрижнями, гвинтами, спицями, фіксувальними 

стрижневими АЗФ.  

На підставі рентгенологічного дослідження встановлювали 

локалізацію, тип ушкодження на рівні діафіза кістки, а також ступінь 

порушення МЩКТ, використовуючи морфометричний індекс Сінгха, 

денситометричне дослідження скелета. В умовах госпіталізації усім хворим з 

ушкодженням плечової, стегнової, кісток гомілки монтували скелетне 

витягнення. Упродовж 1-3 діб хворим проводили компенсування крововтрати 

шляхом відновлення загального обсягу крові (трансфузію кристалоїдів в 

об’ємі 1-1,5 л) та профілактику тромбоемболії (низькомолекулярні гепарини). 

Пацієнтам під час госпіталізації крім загальноклінічних та 

рентгенологічних обстежень із залученням необхідних консультантів, 

виконували дослідження МЩКТ скелета. У разі виявлення порушень МЩКТ 
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пацієнтам основної групи призначали остеотропну терапію. Упродовж всього 

терміну лікування з фіксацією змін, пов’язаних з переломом, досліджували 

маркери кісткового метаболізму.  

У контрольну групу були відібрані пацієнти, які не отримували 

препаратів, що впливають на стан кісткової тканини. Це було пов’язано з 

небажанням пацієнтів приймати препарати кальцію або за наявністю 

протипоказань, а саме: прийому бісфосфонатів (гастрит, виразка шлунково-

кишкового тракту), стронцію ранелату (порушення серцево-судинної 

системи тощо). 

Розподіл за локалізацією перелому представлено в табл. 8.1, за віком – 

у табл. 8.2. 

Таблиця 8.1 

Розподіл хворих за локалізацією перелому 

Діафізарний перелом 
Кількість хворих у групах 

основна  контрольна  
абс. % абс. % 

Плечової кістки 33 23 58 29 
Кісток передпліччя 25 17 46 23 
Стегнової кістки 23 15 24 12 
Кісток гомілки 46 45 72 36 
Всього 128 100 200 100 

 
Таблиця 8.2 

Розподіл хворих за віком 

Вік, роки 
Кількість хворих у групах 

основна Контрольна 
абс. % абс. % 

20-40 

41-60 

61-80 

34 

71 

23 

26,5 

53 

20,5 

67 

98 

35 

33,5 

49 

17,5 
Всього 128 100 200 100 
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На першому етапі дослідження сформували групу пацієнтів, яких 

прооперовано з використанням авторського багатоплощинного 

репонувального АЗФ (патент України № 57328). 

 

8.2  Багатоплощинний репонувальний апарат зовнішньої фіксації 

для лікування переломів кінцівок 

 

Під час установлення апарата застосовували епідуральну або 

провідникову анестезію.  

Апарат (рис. 8.1) використовують таким чином: після примірки апарата 

до ушкодженого сегмента кінцівки просвердлюють два канали в 

проксимальному та дистальному фрагментах кістки (усі отвори 

розташовуються в одній площині), куди вкручують різьбленні стрижні. 

 

 
Рис. 8.1. Багатоплощинний репонувальний АЗФ для діафізарних 

переломів кінцівок (патент України № 57328). Позначення цифрових 

показників 1-5 нижче за текстом. 

 

Після введення кортикальної або метафізарної різьби стрижня в 

кістку на розташовану зовні гладко-нарізну частину стрижнів одягається 

кубоподібний двоплощинний стрижнепритискач, який закріплюють 
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гайками (2). Пересуваючи гайку по метричній частині стрижня можна 

усунути як кутові зміщення, так і зміщення по ширині. Нарізна частина 

стрижня виходить за межі м’яких тканин, де і фіксується до зовнішньої 

планки апарата (1).  

Завдяки наявності стрижнів з нарізкою між напівкільцями (3), до яких 

кріпляться багатоотвірні планки зі стрижнями, можлива компресія та 

дистракція, а переміщення міжнапівкільцевих стрижнів з нарізкою на інші 

отвори кілець (4) допомагають усунути ротаційні зміщення. 

Ураховуючи достатню жорсткість фіксувальної конструкції, хворому 

дозволяють навантажувати оперовану кінцівку через 1-1,5 міс. після операції.  

Багатоплощинний репонувальний пристрій забезпечує можливість його 

використання за різних видів діафізарних переломів довгих кісток; закритий 

остеосинтез; уникнення бокових, кутових та ротаційних зміщень відламків 

під час операції та у разі їх вторинного зміщення. Використання апарата дає 

змогу підтримувати динамічну міжвідламкову компресію, ранньої розробки 

суглобів травмованої кінцівки. Демонтаж апарата виконують без труднощів 

та анестезії. 

Результати лікування. Багатоплощинний репонувальний АЗФ 

використаний у 70 хворих основної групи. Для порівняння результатів 

лікування були узяті 67 пацієнтів контрольної групи, яким проведено 

хірургічне втручання з використанням стрижневого АЗФ системи АО без 

репонувальних вузлів. 

Проведено порівняльний аналіз результатів лікування хворих обох груп 

на підставі використання бальної системи визначення анатомо-

функціональних результатів лікування хворих з діафізарними переломами 

кісток кінцівок за Любошицем-Маттісом-Шварцбергом [217], яка включає 

критерії, представлені в табл. 8.3.  

Зазначена система дає змогу ураховувати анатомічні та функціональні 

результати реабілітації хворих, наслідки переломів і ступінь відновлення 

працездатності пацієнтів з переломом. 
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Таблиця 8.3 

Система визначення анатомо-функціональних результатів лікування хворих  

з діафізарними переломами кісток кінцівок за Любошицем-Маттісом-

Шварцбергом 

Показник 
Числове вираження показника (бали) 

1 2 3 

Амплітуда рухів  
у суглобах 

Повна Помірно знижена Різко знижена 

Вид первинної 
травми 

– Закриті переломи Відкриті переломи 

Рентгенологічні 
ознаки 

Зрощення 
Уповільнене 

зрощення 
Незрощення 

перелому 

Деформація Немає До 10° Понад 10° 

Атрофія м’язів  Немає До 2 см Понад 2 см 

Судинні порушення Немає 
Гіпостатичні 

набряки 
Набряки та інші 

порушення 

Неврологічні 
порушення 

Немає Парез нервів Параліч нервів 

Працездатність Відновлена 
Зміна професії, 
інвалідність III 

групи 

Втрата 
працездатності, 

інвалідність  
II або I групи 

 

На підставі використання системи бальної оцінки визначали: хороші 

результати – від 1 до 7 балів, задовільні – від 8 до 15 і незадовільні – від 16 до 

24. 

В основній групі у 125 пацієнтів (97,6 %) отримані хороші результати, 

відповідно хворі у процесі обстеження отримали від 8 до 12 балів, а у 3 

хворих (2,4 %) констатовано результати з позначкою задовільно, тобто 

кількість балів складала від 13 до 17. У контрольній групі у 169 пацієнтів 

(84,5 %) отримані хороші результати, у 13 (6,5 %) констатовано задовільні 
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результати, у 18 постраждалих (9 %) отримано незадовільні результати 

відповідно хворі мали від 18 до 24 балів.  

Проведено статистичну обробку показників балів у контрольній та 

основній групах хворих з переломами з використанням тесту Манна-Уїтні. 

За результатами статистичного аналізу виявлено достовірну  (Р < 0,05) 

різницю між показниками хворих основної та контрольної груп. 

Таким чином, на підставі аналізу лікування пацієнтів з переломами 

довгих кісток з використанням багатоплощинного репонувального АЗФ 

доведено, що застосування цього апарата в порівнянні зі стрижневим 

фіксувальним апаратом системи АО є ефективнішим за показниками 

анатомо-функціональних результатів лікування.  

 

8.3  Використання екстракортикального автотрансплантата в разі 

порушення остеогенезу 

 

Дотепер кісткові трансплантати широко використовують у разі 

порушень консолідації відламків кісток передпліччя [218]. Це пов’язано з 

великою кількістю порушень репаративного остеогенезу в одній або обох 

кістках сегмента. 

Нами розроблена модифікація методу екстракортикальної кісткової 

вільної аутопластики (патент України № 62317). 

Схема розташування і фіксація кісткового трансплантата зображені на 

рис. 8.2. Використання вказаної методики можливе в умовах різноманітних 

ушкоджень довгих кісток. Екстракортикальна вільна кісткова аутопластика з 

фіксацією спицями Кіршнера може бути застосована за різних рівнів та типів 

переломів. Особливо це стосується переломів, які виникають у хворих на 

фоні остеопорозу або зниження МЩКТ та порушення кісткових маркерів 

метаболізму. 

Завдяки різноплощинній фіксації автотрансплантата спицями Кіршнера 

з упорами забезпечується додаткова фіксація перелому, що сприяє інтеграції 
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трансплантата з кортексом кістки і стимулює остеогенні потенції клітин на 

рівні перелому. Таким чином, використання кісткового автотрансплантата в 

умовах зниження остеогенних потенцій кістки в ранні терміни, а також на 

пізніших етапах (незрощення, несправжній суглоб) сприяє оптимізації 

репаративного остеогенезу. 

 

 
Рис. 8.2. Схема екстракортикального розташування автотрансплантата 

в зоні дисрегенерації та його фіксація (патент України № 62317). 

 

Трансплантат виділяли з проксимального відділу великогомілкової 

кістки. Перед закріпленням до кістки його моделювали відповідно до 

поверхні з подальшим закріпленням двома, трьома або чотирма спицями 

Кіршнера з упорами, які проводили в різних площинах, що забезпечує 

відповідну жорсткість фіксації. Видалення спиць після зрощення виконували 

під місцевою анестезією без будь-яких перешкод.  

У разі порушення остеогенезу та зниження МЩКТ (Т-критерій 

дорівнює -1,6), рівня в сироватці крові кісткового ізоферменту лужної 

фосфатази, остеокальцину в 15 (11,7 %) хворих з переломом основної групи 

застосували методику оптимізації регенерації шляхом використання 

кісткової аутопластики над зоною перелому. У цій групі хворих отримано 

зрощення перелому в усіх випадках, незважаючи на знижені показники 

МЩКТ та маркерів метаболізму кісткової тканини, які виявили до операції. 

Водночас, за даними літератури відсоток незрощень у таких хворих 

становить від 2 до 38,7 %.  
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Таким чином, розроблена методика оптимізації регенерації на основі 

використання екстракортикальної кісткової аутопластики є досить 

ефективним методом у лікуванні переломів кінцівок на фоні зниження 

МЩКТ і маркерів остеогенезу, а також може бути використана в пацієнтів, 

які входять до групи ризику розвитку порушень регенерації (використання 

глюкокортикоїдів, цукровий діабет тощо). 

 

8.4  Лікування хворих з використанням остеотропної терапії 

 

Наступним етапом дослідження було оцінювання результатів 

використання остеотропної терапії в пацієнтів з діафізарними переломами 

в умовах хірургічного лікування із застосуванням фіксувальних пристроїв 

порівняно з контрольною групою пацієнтів, які не отримували 

остеотропної терапії через відмову від лікування. Проведення такого 

простого когортного дослідження обумовлено тим, що в попередніх 

розділах роботи було доведено зниження МЩКТ та підвищення ризику 

наступного перелому у випадку травматичного ушкодження різної 

локалізації в анамнезі (розділ 6, 7). У цьому розділі представлені 

результати обстеження пацієнтів безпосередньо після перелому та через 6 

міс. після хірургічного лікування та їх аналіз. 

У післяопераційному періоді хворі отримували таку медикаментозну 

терапію: фізіологічний розчин, розчин Рингера-Локка, реополіглюкін, 

гелофузін, депротеїнізований гемодіалізат (актовегін), діклофенак натрію, 

мелоксиками, цефалоспорини ІІІ або IV покоління, низькомолекулярні 

гепарини, анальгетики.  

Рентгенологічний контроль проводили через 6-8 тижнів. За наявності 

міжвідламкового діастазу (у разі вторинного зміщення, або посттравматичної 

резорбції)  завдяки рухливим вузлам багатоплощинного репонувального 

апарата зовнішньої фіксації створювали компресійне напруження в зоні 

перелому. Процес зрощення, окрім рентгенографічного методу, додатково 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
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оцінювали за показниками в сироватці крові: кальцію, фосфору, кліренсу 

креатинину, вітаміну D, кісткового ізоферменту лужної фосфатази, 

остекальцину. Також проводили обстеження МЩКТ пацієнтів на кістковому 

денситометрі. У разі зниження показників МЩКТ призначали відповідну 

медикаментозну терапію: Алфакальцидол – 1 мкг на добу, Кальцій в формі 

цитрату і карбонату – 500 мг по 1 таблетці 2 рази на добу впродовж 2, 3 та 6 

міс. Якщо у хворих встановлювали остеопороз, їм призначали стронцію 

ранелат у дозі  2 г на добу впродовж 4-6 міс.  

Для вивчення впливу альфакальцидолу у разі лікування 35 пацієнтів з 

переломами довгих кісток нижніх кінцівок проведено вивчення ремоделювання 

кісткової тканини за оцінкою МЩКТ та метаболічних показників. У всіх 

пацієнтів було виявлено системні прояви остеопеніі. Після лікування 

альфакальцидолом через 6 міс. показники МЩКТ були підвищені в грудному 

відділі хребта на 12,8 %, у лівому стегні – на 3,7 %, у правому стегні – на 19 %, 

сумарний показник кістяка підвищено на 5 % . Ці дані свідчать про позитивний 

вплив альфакальцідолу на МЩКТ. 

У разі дослідженні метаболічних показників пацієнтів після лікування 

альфакальцидолом 1 мкг 1 раз на добу (препаратом Альфа Д3-Тева) 

зафіксована активізація формування кісткової тканини, на що вказує 

вірогідне збільшення вмісту лужної фосфатази на 43,45 % та її кісткового 

ізоферменту – на 47,73 %, порівняно з даними до лікування (табл. 8.4). 

Одночасно з цим, слід вказати на зниження вмісту кислої фосфатази в 

сироватці крові на 36,00 %, по відношенню до рівня даного показника до 

лікування (табл. 8.4), але він залишався у межах референтної норми. Це 

свідчить про наявність у пролікованих пацієнтів пригнічення процесів 

кісткової резорбції, активізація яких спостерігалася до лікування. 

Застосування препарату альфакальцідолу сприяло вірогідному 

підвищенню вмісту показників мінерального обміну після лікування, але 

порушень метаболізму не виявлено. Так, після лікування пацієнтів 

досліджуваним препаратом рівень загального кальцію вірогідно збільшився 
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на 16,38 % (табл. 8.4), що можна пов’язати з нормалізацією показників рівня 

загального кальцію на фоні проведеного лікування. Показники залишалися у 

межах референтної норми. 

Рівень іонізованого кальцію після терапії  альфакальцідолом, вірогідно 

підвищився на 30 %, порівняно з рівнем показника до лікування, однак також 

залишався у межах вікової норми (табл. 8.4). 

Рівень магнію і фосфору в сироватці крові пацієнтів після лікування 

альфакальцідолом вірогідно підвищився на 83,08 і 37,14 %, відповідно, 

порівняно з даними до лікування (табл. 8.4), але також залишався у межах 

вікової норми. Оскільки магній приймає участь у процесах кісткоутворення 

та мінералізації, підвищення цього показники вказує на активізацію цих 

процесів у хворих після лікування. 

Під час дослідження рівня вітаміну Д у пацієнтів, яких лікували 

альфакальцідолом на протязі 3 міс. мало місце підвищення цього 

показника на 73,31 % відносно рівня у тих же пацієнтів до лікування 

(табл. 8.4). Діюча речовина препарату представлена активним метаболітом 

вітаміну Д3, який є важливою ланкою при регенерації. Однак, не 

дивлячись на підвищення показника, пацієнти підпадали під «ризик 

недостатнього вживання вітаміну Д» (<30 нг/мл), що потребує подальшого 

продовження лікування. Рівень маркера кісткової тканини – остеокальцину, 

після лікування дослідженим препаратом не зазнав вірогідних змін. Ці дані 

можна пов'язати з тим, що остеокальцин не є специфічним маркером 

кісткоутворення і його рівень характеризується значною варіабельністю.  

Ефективність лікування пацієнтів з остеопорозом або порушенням 

репаративного остеогенезу досягнута у 30 випадках (86 %), помірна – у 3 

(8 %) завдяки включенням до схеми лікування альфакальцидолу. 

Таким чином,  введення  альфакальцідолу у схему лікування пацієнтів з 

переломом, ефективно, що відображено у підвищенні МЩКТ, показників 

метаболізму: лужної фосфатази та її кісткового ізоферменту у сироватці 

крові, а також підвищення рівня вітаміну Д та зниження маркера резорбції  
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кістки (кислої фосфатази) після лікування. 

Таблиця 8.4 

Біохімічні показники пацієнтів з незрощенням переломів довгих кісток на 

фоні остеопорозу до і після лікування препаратом Альфа Д3-Тева 

№ 
з/п Показники 

Одиниці 
вимірю-

вання 

Пацієнти з незрощенням 
переломів (n=36) Референтна 

норма До 
лікування 

Після 
лікування 

1 Загальний білок г/л 74,02±1,28 76,03±1,12 65,00÷85,00 

2 Лужна фосфатаза од/л 230,1±20,1 330,1±20,1 
+43,45 %1

) 100,0÷290,0 

3 
Кістковий 
ізофермент лужної 
фосфатази 

од/л 165,5±18,8 244,5±28,8 
+47,73 %2) 71,0÷206,0 

4 Кисла фосфатаза од/л 5,00±0,21 3,20±0,21 
–36,00 %1) 0,00÷5,40 

5 Кальцій загальний ммоль/л 2,32±0,08 2,70±0,08 
+16,38 %1) 2,20÷2,70 

6 Кальцій іонізований ммоль/л 1,00±0,03 1,30±0,02 
+30,00 %1) 1,08÷1,31 

7 Магній ммоль/л 0,65±0,15 1,19±0,14 
+83,08 %2) 0,70÷1,20 

8 Фосфор 
неорганічний ммоль/л 1,40±0,04 1,92±0,05 

+37,14 %1) 1,00÷1,95 

9 Остеокальцин мг/мл 21,62±1,69 25,86±1,58 11,00÷70,00 

10 
Активний метаболіт 
вітаміну Д3,  
(25–ОН–D3) 

мг/мл 13,64±1,13 23,64±2,34 
+73,31 %1) 11,10÷42,90 

11 Креатинін мкмоль/л 89,6±3,9 92,6±4,1 44,0÷110,0 
12 Глюкоза ммоль/л 5,51±0,18 5,41±0,19 4,20÷6,10 

Примітка: 
1) – статистична вірогідність по відношенню до показників до лікування 

хворих препаратом Альфа Д3-Тева, p<0,001; 
2) – статистична вірогідність по відношенню до показників до лікування 

хворих препаратом Альфа Д3-Тева, p<0,05. 
 
Середній час консолідації переломів склав: плечова кістка – 2,5-3 міс., 

кістки передпліччя – 3,5-4 міс., стегнова – 4-6 міс., кістки гомілки – 3-3,5 міс. 

Завдяки застосуванню розробленого апарата зовнішньої фіксації 
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функціональне відновлення суглобів стало можливим розпочати з 2-3 доби 

після операції. Навантаження по вісі (для нижніх кінцівок) було можливим 

через 1,5-2 міс. після хірургічного лікування, а для верхніх кінцівок – одразу 

після операції.  

В основну групу увійшли 128 пацієнтів, під час хірургічного лікування 

в яких використали: багатоплощинний репонувальний АЗФ – 70 осіб 

(54,6 %), відкриту репозицію кісткових фрагментів з фіксацією стрижневим 

АЗФ – 8 (6,26 %), закритий інтрамедулярний остеосинтез системою БІОС – 6 

(4,7 %), відкритий інтрамедулярний остеосинтез 4-гранним стрижнем з 

блокуванням двострижневим АЗФ – 14 (11 %), LCP-пластини – 15 (11,9 %), 

екстракортикальну кісткову вільну аутопластику – 15 (11,9 %). 

Серед 128 пацієнтів основної групи зрощення переломів отримано в 

125 (97,6 %) у середньо статистичний термін, характерний для відповідного 

травмованого сегмента. У 3 (2,4 %) хворих відмічено уповільнення 

консолідації перелому: стегнової кістки (8 міс.) – 1, плечової (6 міс.) – 1, 

кісток передпліччя (9 міс.) – 1. У двох перших випадках, на нашу думку, 

уповільнення консолідації було пов’язане з тяжкістю ушкодження м’яких 

тканин та багатоосколковим переломом. Уповільнення консолідації відламків 

кісток передпліччя виникло через раннє післяопераційне порушення хворим 

лікувального режиму. 

На підставі аналізу віддалених (від 6 міс. до 1 року) результатів 

лікування 128 хворих з діафізарними переломами верхніх та нижніх кінцівок 

виявлена загальна тенденція поліпшення анатомо-функціональних 

показників у хворих основної групи. Ми розглядаємо цей показник в 

нерозривній єдності з малоінвазивним втручанням, що ґрунтується на 

використанні розробленого апарата зовнішньої фіксації, кісткової 

аутопластики на фоні ранньої функції кінцівки, а також патогенетично 

обґрунтованої остеотропної терапії. 

Під час оцінки результатів лікування 200 хворих контрольної групи з 

діафізарними переломами кісток кінцівок, у яких використані різні 
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загальновідомі методи остеосинтезу, які широко застосовують у 

травматологічній практиці (апарати зовнішньої фіксації системи АО, 

пластини, інтрамедулярні стрижні, гвинти), виявлено до 9 % незадовільних 

результатів лікування через незрощення перелому, що потребувало 

повторних хірургічних втручань, а також збільшення терміну (від 1 до 1,5 

міс.) для функціонального відновлення кінцівки.  

Порівняльна оцінка результатів лікування хворих основної та 

контрольної груп з діафізарними переломами кісток кінцівок наведена в 

табл. 8.5, з якої бачимо, що в основній групі відсоток хороших результатів 

виявився на 13,1 % вищим, ніж у контрольній, задовільних результатів 

було більше на 4,1 % в контрольній групі. Незадовільних результатів в 

основній групі не встановлено, а в контрольній цей показник склав 9 %. 

Порівняння даних на основі визначення χ-квадрат довело, що показники 

статистично достовірні. Крім того, на основі використання тесту Манна-

Уітні доведено високу вірогідність (Р < 0,01) відмінностей результатів 

бального оцінювання за шкалою Любошица-Маттіса-Шварцберга в 

контрольній та основній групах.  

Таблиця 8.5 

Віддалені результати лікування хворих основної і контрольної груп,  

які мали діафізарні переломи кінцівок 

Результат 

Кількість хворих 
 

основна група контрольна група 

абс. % абс. % Х2 Р 

Хороші 125 97,6 169 84,5 3,26 <0,05 

Задовільні 3 2,4 13 6,5 3,1 <0,05 

Незадовільні 0 0 18 9 – – 

Всього 128 100 200 100 – – 
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Таким чином, на підставі аналізу результатів лікування хворих 

основної та контрольної груп з діафізарними переломами кісток верхніх і 

нижніх кінцівок виявлено, що використання запропонованого підходу до 

лікування пацієнтів з діафізарними переломами кісток верхніх і нижніх 

кінцівок із застосуванням багатоплощинного репонувального АЗФ, 

екстракортикальної кісткової аутопластики та обґрунтованої остеотропної 

терапії з моніторингом МЩКТ та біохімічних маркерів остеогенезу отримано 

високий відсоток хороших результатів – 97,6 %, а незадовільних результатів 

не виявлено. Водночас у контрольній групі отримано на 13,1 % менше 

хороших результатів, а показних незадовільних результатів склав 9 %. 

У наступних підрозділах роботи представлено результати лікування 

пацієнтів з переломами кінцівок різних сегментів з урахуванням показників 

МЩКТ та маркерів кісткового метаболізму. 

 

8.5  Лікування хворих з діафізарними переломами плечової кістки 

 

Набір хворих проводили в травматологічному відділенні КУОЗ 

«Міська багатопрофільна клінічна лікарня № 9» (Запоріжжя). 

Характеристика ушкоджень і способи лікування 

Нами проліковано 33 потерпілих з діафізарними переломами плечової 

кістки основної групи та 58 хворих контрольної групи (табл. 8.6). 

 

Таблиця 8.6 

Розподіл хворих з переломом плечової кістки за віком 

Вік, роки 
Кількість хворих у групах 

основна контрольна  
абс. % абс. % 

16-40 
41-60 

 

15 
12 

 

45,4 
36,3 

 

22 
24 

 

38 
41 

 Всього 33 100 58 100 
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Розподіл постраждалих за типом перелому згідно з класифікацією 

АО / ASIF представлено в табл. 8.7, з якої бачимо, що всі хворі мали різні 

типи переломів плечової кістки на рівні діафіза, які не проникали в плечовий 

або ліктьовий суглоби.  

Ці переломи частіше виникали після падіння з невеликої висоти, 

невдало виконаному стрибку, падіння на витягнуту верхню кінцівку або  

з упором на ліктьовий суглоб та ін.  

Слід підкреслити, що 27 потерпілих (81,7 %) основної та 46 хворих 

контрольної групи були молодшими за 60 років та перебували в періоді 

активної трудової діяльності. Високу частоту переломів в осіб молодого і 

зрілого віку можна пов’язати з передчасним зниженням мінеральної 

щільності кісткової тканини скелета.  

Окрім рентгенологічного обстеження, хворим виконували 

денситометричне дослідження кісток скелета для визначення показників 

МЩКТ перед хірургічним лікуванням. У подальшому денситометричне 

дослідження сегментів скелета повторювали в різні терміни після операції. 

Отримані результати порівнювали з попередніми, що відображало динамічні 

зміни в скелеті, а також дозволяло моніторувати остеотропну терапію. 

Таблиця 8.7 

Розподіл хворих по типам переломів плечової кістки на рівні діафіза  

згідно з класифікацією АО/ASIF 

Тип перелому 
Кількість хворих у групах  

основна контрольна  
абс. % абс. % 

12А1 
12А2 
12А3 
12В1 
12В2 
12В3 
12С1 
12С2 
12С3 

3 
4 
2 
4 
9 
6 
2 
2 
1 

10 
12 
6 
12 
27 
18 
6 
6 
3 

6 
8 
4 
6 
13 
8 
4 
5 
4 

10,3 
13,8 
6,9 
10,3 
22,4 
13,8 
6,9 
8,7 
6,9 

Всього 33 100 58 100 
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Залежно від типу перелому і величини зміщення відламків ми 

застосовували різні хірургічні методики лікування (табл. 8.8). 

 
Таблиця 8.8 

Розподіл потерпілих з діафізарними переломами плечової кістки  

за методами лікування 

Метод лікування 
Кількість хворих у групах 
основна контрольна 

абс. % абс. 100 
Закрите вправлення і фіксація відламків 
стрижневим апаратом 22 66,7 22 37,8 

Відкрите вправлення і фіксація відламків 
стрижневим апаратом 

3 9 15 26 

Закритий остеосинтез LCP-пластиною 3 9 8 13,8 
Відкрите вправлення, інтрамедулярний 
остеосинтез стрижнем з блокуванням АЗФ 5 15,3 13 22,4 

Всього 33 100 58 100 
 

Через значне зміщення відламків плечової кістки або неможливість 

утримати їх у стані репозиції в гіпсовій пов’язці були прооперовано 33 

потерпілих основної групи і 58 контрольної. 

У 22 хворих основної групи використали розроблений АЗФ (патент 

України № 57328), який дає змогу виконати закритий остеосинтез перелому 

плечової кістки різного ступеня складності й належить до 

малотравматичного та функціонального остеосинтезу. У 3 хворих 

застосовували пластини, у 5 – інтрамедулярні стрижні з додатковим 

блокуванням останнього двострижневим компресійним апаратом зовнішньої 

фіксації застосовували випадках і у 3 потерпілих виконали відкритий 

остеосинтез плечової кістки з фіксацією АЗФ, пов’язаний з інтерпозицією 

або ризиком перфорації кісткою шкіри.  

У 22 хворих контрольної групи застосовано АЗФ системи АО, відкриту 

репозицію з фіксацією АЗФ застосували у 15 пацієнтів і пов’язану з 
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інтерпозицією м’якими тканинами або наявності перелому в зоні 

променевого нерва, закритий остеосинтез LCP-пластиною використали у 8 

постраждалих; 13 хворим виконали інтрамедулярний остеосинтез стрижнем з 

блокуванням двострижневим АЗФ.  

Представлена розробка і клінічна апробація в основній групі пацієнтів 

методики лікування переломів діафіза плечової кістки з використанням 

авторського АЗФ (патент України № 57328), який передбачає надійну 

фіксацію відламків на фоні високої маневреності вузлів апарата і можливість 

активної функції ушкодженої кінцівки в ранні терміни. 

Багатоплощинно-репонувальний АЗФ для діафізарних переломів 

кінцівок, розроблений у нашій клініці, представлений на рис. 8.3. 

Конструкцію застосовують для лікування всіх типів діафізарних переломів 

плечової кістки з різною складністю зміщення. Для фіксації дрібних 

фрагментів перелому апарат можна доповнювати спицями і гладкими 

стрижнями, фіксованими до зовнішньої частини апарата за допомогою 

затискачів. 

Розроблена методика остеосинтезу передбачає використання 4-6 

різьбових стрижнів діаметром 6,0 мм, які фіксовані гайками до 

репонувальних затисків, необхідними для здійснення точної 

міжфрагментарної компресії відламків.  

Як показала практика, саме використання гладких стрижнів для 

фіксації дрібних фрагментів і така методика компресії виявляється 

найефективнішою для зближення фрагментів і підтримки міжвідламкових 

зусиль упродовж усього періоду лікування.  

Методика хірургічного втручання, конструкції стрижнів, їх кількість і 

компонування зовнішнього апарата залежали від типу перелому згідно з 

класифікацією АО/ASIF.  

У випадку простих переломів типу А вище і нижче перелому плечової 

кістки угвинчували по два стрижні з кортикальною різьбою, потім їх кріпили 

до зовнішньої опори за допомогою репонувальних затисків. 
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Стрижні розташовували по зовнішньобічній поверхні у фронтальній 

площині або з невеликим відхиленням від неї. Після розтину шкіри, фасції і 

окістя просвердлювали обидва коркові шари кістки (діаметр свердла 5,5 мм), 

захищаючи м’які тканини троакаром. Стрижні угвинчували через обидва 

коркові шари так, щоб їх кінці виступали на 3-4 мм з іншого боку кортекса і 

закріплювали до зовнішньої опори апарата. Розташування стрижнів на 

діафізарній частині забезпечує утворення стабільної конструкції, що дає 

змогу здійснювати ранню динамічну і статичну функції ушкодженого 

суглоба та кінцівки. 

У випадку переломів діафіза плечової кістки типу В виконували 

хірургічне втручання, яке полягало у введенні в проксимальний і дистальний 

відділи плеча по два кортикальних стрижня (як за переломів типу А), але для 

фіксації відламка застосовували спицю Ілізарова з упорним майданчиком, 

або гладкий стрижень, зовнішній кінець якого фіксували затискачем до 

планки апарата. 

Переломи типу С з ушкодженням діафіза по всій довжині з мало- і 

великофрагментарними відламками кісткової тканини оперували таким 

чином. Вводили через троакар стрижні з кортикальною і спонгіозною 

різьбою, залежно від рівня плечової кістки, а також в окремі фрагменти, що 

загалом складало від 6 до 8 стрижнів. Після відновлення осі сегмента, 

контрольоване за допомогою рентгенографії в двох проекціях, в деяких 

випадках додатково фіксували фрагменти спицями Ілізарова з упорним 

майданчиком, або гладкими стрижнями з фіксацією їх в зовнішній частині 

апарата. За цих переломів застосовували косиночну пов’язку на верхню 

кінцівку терміном 5-10 днів залежно від ступеня больового синдрому та 

набряку. 

Важливою особливістю вживаної методики остеосинтезу було те, що 

рухи в плечовому і ліктьовому суглобах розпочинали з 3-4 доби після 

операції з подальшим збільшенням їх амплітуди. Лише на початкових етапах 
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лікування було обмеження активної функції вказаних суглобів, пов’язане з 

больовою післяопераційною реакцією.  

Лікувальні заходи в післяопераційному періоді в цій групі хворих 

полягали в наступному. У першу добу призначалися знеболювальні 

наркотичні препарати (омнопон, 1 мл 2 рази на добу). На другу, третю добу 

застосовували ненаркотичні анальгетики (кеталонг, кетанов та інші 

кетаралаки у середньодобових дозах). У продовж перших 5-7 діб 

застосовували антибіотики в профілактичних дозах (цефалоспорини другого 

і третього покоління). Для профілактики післятравматичних ускладнень, а 

саме тромбоемболій судин різного калібру, призначали низькомолекулярні 

гепарини в добових дозах залежно від тяжкості ушкодження на період до 28 

діб. 

Місця введення стрижнів обробляли 0,5% спиртовим розчином йоду і 

закривали стерильними серветками змочених у 96º етиловому спирті. 

Перев’язки виконували кожну добу впродовж 5-7 днів. За цей термін 

пацієнтам проводили інструктаж щодо заходів догляду за АЗФ вдома, а 

також разом з реабілітологом виконували заняття, направлені на відновлення 

функції суглобів верхньої кінцівки, які хворий міг би виконувати самостійно. 

Фізичну культуру для верхньої кінцівки застосовували від 2 до 4 разів на 

добу. Після чого на 7-8 добу хворого виписували на амбулаторне лікування з 

рекомендаціями режиму та вказували терміни повторних досліджень МЩКТ 

скелета і рентгенографії плечової кістки. 

Усім хворим основної і контрольної груп з ушкодженням плечової 

кістки за день до операції виконували дослідження МЩКТ за допомогою 

двохфотонної абсорбціометрії і показників остеорегенераторної і 

резорбтивної активності організму. У подальшому подібне дослідження 

виконували всім пацієнтам основної і контрольної груп через 1,5; 3; 6 та 12 

міс.  

Незалежно від показників денситометрії в основній групі хворих 

застосовували лікарські засоби, спрямовані на стабілізацію остеопенічних 
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або остеопоротичних порушень, а також підтримку МЩКТ на нормальному 

рівні впродовж усього терміну лікування в залежності від виявлених 

показників: 

- Альфакальцидол (вітамін D3) 1 мкг на добу, починаючи з першої 

доби після операції, впродовж 3-6 міс. залежно від ступеня зниження МЩКТ; 

- препарати кальцію, 500-1000 мг на добу впродовж 3-6 міс., або 

Остеогенон, 830 мг на добу, 1 табл. 2 рази на добу впродовж 2-4 міс. після 

операції.  

- 5 % пентоксифілін, 10 мл на 400 мл фізіологічного розчина 

краплинно, впродовж 6-7 діб; 

У разі зменшення МЩКТ скелета з проявами остеопорозу призначали 

Бівалос (2 г на добу) впродовж 4-6 міс. 

У випадку сприятливого перебігу післяопераційного періоду і загоєнні 

ран навколо стрижнів хворих виписували із стаціонару на амбулаторне 

лікування. Знаходячись поза стаціонаром, пацієнти продовжували 

медикаментозне і відновне лікування. Через 1,5; 3; 6 та 12 міс. вони 

з’являлися на контрольний огляд з результатами лабораторних досліджень і 

показниками МЩКТ. Залежно від отриманих результатів досліджень 

(біохімічного та денситометричного) виконували корекцію медикаментозної 

терапії. Після рентгенологічного підтвердження зрощення перелому знімали 

апарат в умовах стаціонару без анестезії та госпіталізації. 

У результаті дослідження МЩКТ тіл хребців у проекції поперекового 

відділу хребта пацієнтів контрольної групи виявлено, що через 6 міс. після 

перелому в чоловіків МЩКТ була вірогідно знижена на 11 %, у жінок – на 

16,6 %. Зафіксовано в жінок та чоловіків помірно виражені ознаки остеопенії. 

В основній групі пацієнтів у жінок та чоловіків початкові показники до та 

після 6 міс. статистично не відрізнялись, що свідчить про ефективність 

терапії. 

В основній та контрольній групах виконували дослідження МЩКТ до і 

через 6 міс. після хірургічного втручання (табл. 8.9). 
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Таблиця 8.9 

Дослідження показників МЩКТ тіл хребців у проекції поперекового  

відділу хребта пацієнтів основної та контрольної груп з переломом  

плечової кістки 

Стать 
МЩКТ  

(початкові) 

Т-критерій  

(початкові) 

МЩКТ 

(6 міс.) 

Т-критерій  

(6 міс.) 

Контрольна група 

Чоловіки 0,996 ± 0,03 0,44 0,887 ± 0,03* -1,4 

Жінки  1,08 ± 0,01 -0,1 0,901 ± 0,02* -1,1 

Основна група 

Чоловіки 1,0 ± 0,04 0,46 1,01 ± 0,01 0,30 

Жінки 1,001 ± 0,02 0,68 0, 998± 0,02 0,18 

Примітка: * Р < 0,001 – достовірні відмінності показників МЩКТ від 

показників пацієнтів контрольної групи (на основі аналізу за Манном-Уїтні). 

 

Результати лікування хворих з ушкодженням діафіза плечової кістки в 

основній та контрольній групах відображені у табл. 8.10. 

 

Таблиця 8.10 

Результати лікування хворих з ушкодженням діафіза плечової кістки  

в основній та контрольній групах 

Показники 
Основна група Контрольна група 

абс. % абс. % 

Хороші 31 97 51 88 

Задовільні 1 3 3 5,2 

Незадовільні 0 0 4 6,8 

Всього 33 100 58 100 
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Як вказано в табл. 8.10, в основній групі у 31 хворого (97 %) 

отримано хороші результатів лікування і у 1 (3 %) відмічено затримку 

зрощення перелому (тип В2) плечової кістки в 5,5 міс. після остеосинтезу 

LCP-пластиною. У контрольній групі у 51 (88 %) хворого отримано хороші 

анатомо-функціональні результати, у 3 (5,2 %) – задовільні через повільне 

зрощення (перелом типу С і два типу В) у 6 та 7,5 міс., 4 пацієнта (6,8 %) 

увійшли в групу незадовільних результатів через утворення несправжніх 

суглобів.  

Для ілюстрації можливості функціонального лікування за допомогою 

запропонованої методики наводимо клінічні спостереження. 

Клінічний приклад 1 

Хворий С., 28 років, історія хвороби № 2136. Отримав травму лівої 

верхньої кінцівки в результаті падіння з висоти 4-5 м.  

Під час госпіталізації виставлено діагноз: закритий відламковий 

перелом середньої третини лівої плечової кістки зі зміщенням фрагментів 

типу А3 (рис. 8.3). 

 

 
Рис. 8.3. Фотовідбитки рентгенограм хворого С., 28 років, (історія 

хвороби № 2136) під час госпіталізації. 
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На другу добу після травми виконано закритий остеосинтез на 

ортопедичному столі під рентгенологічним контролем з використанням 

класичного апарата для переломів типу А (рис. 8.4). 

З 2-ї доби після операції хворий почав дозоване пасивно-активне 

розробляння суглобів лівої верхньої кінцівки під наглядом реабілітолога.  

У продовж 5 діб отримував у профілактичних дозах антибіотики, 

судинні, антитромботичні препарати, остеотропну терапію з контролем 

рівня маркерів кісткового метаболізму в сироватці крові.  

У продовж 7 діб хворому виконували перев’язки ран навколо 

стрижнів зі спиртовими марлевими пов’язками, після чого пацієнт був 

виписаний на амбулаторне лікування з рекомендаціями.  

Через 1,5 і 3 міс. виконали рентгеноконтроль рівня перелому 

плечової кістки.  

Через 3 міс. після хірургічного лікування на рентгенограмах 

констатовано зрощення діафізарного перелому лівої плечової кістки, 

виконаний демонтаж АЗФ (рис. 8.5) 

 

 
 

Рис. 8.4. Фотовідбитки рентгенограм хворого С., 28 років (історія 

хвороби № 2136), після операції. 
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Рис. 8.5. Фотовідбитків рентгенограм хворого С. 28 років (історія 

хвороби № 2136) через 3 міс. після операції. Консолідований відламковий 

перелом середньої третини лівої плечової кістки. 

 

Функція лівої верхньої кінцівки показана на рис. 8.6 через 4 доби 

після демонтажу АЗФ.  

Хворий повернувся до попередньої діяльності. 

 

 
Рис. 8.6. Функція верхньої кінцівки хворого С., 28 років (історія 

хвороби № 2136), через 3 міс. після операції та 4 дні після демонтажу АЗФ. 
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Для вирішення питання про вплив травми плечової кістки на стан 

МЩКТ скелета пацієнтові проводили денситометричне дослідження через 

певні терміни (рис. 8.7). 

 

 Дані пацієнта:  
П.І.Б.: С.  
ID пацієнта:  Дата народжения: 26.02.1984 Зріст: 160,0 cm 
Стать: Маn Дата досліджения: 11.07.2012 Вага: 65,0kg 
      

 Результат дослідження: 

МЩКТ Total Body Total, -1,160 г/см². T-критерій = 0,4 знаходиться в 
межах норми. Ризик переломів низький. У пацієнта Z-критерій = 0,8; 
тобто МЩКТ відповідає показникам вікової референтної норми. 
 

  

 
Зона Об`ект Дата Вік    МЩКТ 

дслідження досідженя дослідження  дослідженого  T-критерій  
otl Body Total 11.07.2012 28,3 N/A 0,4 1,160 

g/cm² 
   

Визачення осеопорозу за ВООЗ (1994) 
Норма: T-критерій > -1 SD 

Остеопенія: -2,5 SD < T-критерій  < -1 SD 
Остеопороз: T-критерій  -2.5 SD 

 

Рис. 8.7. Результати денситометричного обстеження через 3 доби після 

травми.  

Денситометричне обстеження на початку лікування відображувало 

рівень МЩКТ на рівні всього скелета, який відповідав нормі за показником 

Т-критерію (0,4 SD) і Z-критерію (0,8 SD). У подальшому МЩКТ перевіряли 

через 1,5 та 3 міс. й констатували її зниження за показником Т-критерію до 

0,2 SD і Z-критерію до 0,6 SD, але отримані величини залишилися в межах 

референтної норми. Через 6 міс. оцінили МЩКТ на рівні всього скелета та 

виявили помірне зниження показника за Т-критерієм до 0,1 SD, за Z-

критерієм до 0,4 SD, що також відповідало нормі (рис. 8.8). Проте, на нашу 

думку, встановлене зниження МЩКТ на рівні всього скелета, хоча й у межах 

норми, у 28-літнього хворого свідчить про вплив травматичного ушкодження 

сегмента скелета на опорно-рухову систему загалом. 
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МЩКТ Total Body Total, -1,135 г/cм². T-критерій = 0,1 SD, лежить у межах 
норми. Ризик переломів низький. Z-критерій = 0,4 SD, свідчить про те, що 
МЩКТ відповідає показникам норми для цього віку і статі. 
 

 

  
Дані пацієнта:  

П.І.Б.: С. 
ID пацієнта:  Дата народження: 26.02.1984 Зріст: 160,0 cm 
Стать: Чоловіча Дата дослідження: 13.01.2013 Вага: 65,0 kg 
      

 Результати дослідження: 

Зона Об`’кт Дата Вік    МЩКТ 

дослідження дослідження  дослідження  дослідження  T-критерій  

Total od Total 13.01.2013 28,9 N/A 0,1 1,135 g/cm² 
   

Визначення остепорозу за ВОО (1994): 

Норма: T-критерій > -1 SD 

Остеопенія: -2,5 SD < T-критерій  < -1 SD 

Остеопороз: T-критерій < -25 SD 

Рис. 8.8. Показники денситометричного дослідження через 6 міс. після 

травми. 

 
Упродовж всього терміну хворий отримував препарати кальцію і 

альфакальцідол у профілактичних дозах, з подальшими рекомендаціями 

продовжити остеотропну терапію до стабілізації показників МЩКТ за 

даними денситометричного дослідження. 

 

Клінічний приклад 2 

Хвора А., 30 років, історія хвороби № 2747, отримала травму в 

результаті насильницького заведення лівої верхньої кінцівки за спину. 

Діагноз під час госпіталізації: закритий відламковий перелом нижньої 

третини лівої плечової кістки зі зміщенням фрагментів (тип В3 за 

класифікацією АО) (рис. 8.9). 
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Рис. 8.9. Фотовідбиток рентгенограм хворої А., 30 років, історія 

хвороби № 2747, на момент госпіталізації.  

 

Після відповідного обстеження на третю добу виконаний закритий 

остеосинтез за допомогою апарата зовнішньої фіксації, де окрім основних 

стрижнів (по два в проксимальний та дистальний відділи плечової кістки), 

введений один гладкий стрижень для фіксації трикутного відламка 

(рис. 8.10). 

 

Рис. 8.10. Фотовідбиток рентгенограм хворої А. 30 років, історія 

хвороби № 2747, після операції. 
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У післяопераційному періоду хворій виконували перев’язки з 

антисептиками 1 раз на 5-7 днів. Пацієнтка проводила, починаючи з 2 доби 

після операції постійне розробляння рухів у суглобах лівої верхньої 

кінцівки. 

Через 2 міс. після операції було видалено гладкий стрижень, тому що 

на контрольних рентгенограмах виявлена консолідація відламка до 

проксимальної частини плечової кістки (рис. 8.11). 

 

 

Рис. 8.11. Фотовідбитки з рентгенограм хворої А., 30 років, історія 

хвороби № 2747, після 3 міс. фіксації. Консолідований відламковий перелом 

лівої плечової кістки. 

 

На час демонтажу АЗФ функція лівої верхньої кінцівки була 

відновлена практично в повному обсязі (рис. 8.12). 

Після рентгенологічного встановлення зрощення перелому нижньої 

третини лівої плечової кістки апарат зовнішньої фіксації був демонтовано. 

Упродовж наступних 2 тижнів хвора виконували вправи для відновлення 

функції верхньої кінцівки і через 3,5 міс. після операції повернулася до своїх 

звичних справ.  
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Рис. 8.12. Функціональний стан лівої верхньої кінцівки хворої А., 30 

років, історія хвороби № 2747, перед демонтажем АЗФ (3 міс. після операції). 

 

Для виявлення рівня впливу перелому плечової кістки на стан МЩКТ 

скелета хворій виконали денситометричне дослідження перед операцією, а 

також через 1,5; 3; 6 та 12 міс. після хірургічного втручання (рис. 8.13, 8.14). 

Окрім цього, у ці самі терміни проводили дослідження маркерів кісткової 

тканини в сироватці крові (рис. 8.15). 

На рівні тіла LIV хребця в пацієнтки виявлені помірні ознаки зниження 

МЩКТ, а саме: за T-критерієм -1,2 SD, за Z- критерієм – -1,3 SD, що свідчить 

про зменшення показника МЩКТ порівняно з піком кісткової й з віковою 

референтною нормою та дає змогу встановити остеопенію. Пацієнт потребує 

медикаментозної корекції. Тому після виконаного хірургічного втручання 

хворій призначили препарати кальцію і вітаміну D3 у лікувальних дозах (на 

добу 1000 мг кальцію та 800 МО вітаміну D3). 
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 Дані пацієнта:  
ПІБ: А 
ID пацієта:  Дата народження: 01..1982 Зріст: 164,0 см 
Стать: Жіноча Дата дослідження: 107.2012 Вага: 68,0 кг 
      

 

  

Зона Об’єкт Дата Вік  T-критерій  МЩКТ 
дослідження дослідження дослідження     
DuaFeur Neck Left 31.07.2012 30,4 Normal -0,6 0,954 г/см² 
DualFemur Neck Right 31.07.2012 30,4 Normal -0,3 0,995 г/см² 
DualFemur Total Left 31.07.2012 30,4 Normal -0,8 0,913 г/см² 
DualFemur Total Right 31.07.2012 30,4 Normal -0,4 0,960 г/см² 
DualFemur Total Mean 31.07.2012 30,4 Normal -0,6 0,936 г/см² 

       
AP Spine L1 31.07.2012 30,4 Normal -0,1 1,126 г/см² 
AP Spine L2 31.07.2012 30,4 Normal -0,8 1,116 г/см² 
AP Spine L3 31.07.2012 30,4 Normal 0,0 1,218 г/см² 
AP Spine L4 31.07.2012 30,4 Osteopenia -1,2 1,061 г/см² 
AP Spine L1-L4 31.07.2012 30,4 Normal -0,5 1,126 г/см² 

       
DualFemur Wards Left 31.07.2012 30,4 N/A -0,5 0,848 г/см² 
DualFemur Wards Right 31.07.2012 30,4 N/A -0,4 0,862 г/см² 
DualFemur Troch Left 31.07.2012 30,4 N/A -0,9 0,751 г/см² 
DualFemur Troch Right 31.07.2012 30,4 N/A -0,7 0,775 г/см² 

   
Визначення степорозу за ВООЗ (194): 

Норма: T-критерій > –1 SD 
Остеопения: -2,5 SD < T-критерій  < -1 SD 
Остеопороз: T-критерій < -2.5 SD 

Рис. 8.13. Денситометричні показники Т-критерію в різних відділах 

скелета хворої А., 30 років, історія хвороби № 2747, на початку лікування. 

 

Через 1,5 та 3 міс. після операції хворій проведено денситометричне 

обстеження МЩКТ на рівні проксимального відділу стегнової кістки та 

поперекового відділу хребта, на якому виявлене помірне підвищення 

МЩКТ.  

Незважаючи на те, що через 3 міс. зафіксовано зрощення перелому 

плечової кістки, пацієнтка продовжувала прийом препарату і через 6 міс. 

після хірургічного втручання денситометричні показники МЩКТ на рівні 

поперекового відділу хребта та проксимального відділу стегнової кістки 
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повернулися до позначки норми. Це знижує ризик виникнення повторних 

переломів кісток скелета в подальшому (рис. 8.14). 

 

 Дані пацієнта:  
ПІБ: А. 
ID пацієнта:  Дата народження: 01.03.1982 Зріст: 164,0 см 
Стать: Жіноча Дата дослідження: 18.01.2013 Вага: 68,0 кг 

      

Рис. 8.14. Денситометричні показники Т-критерія в різних відділах 

скелета хворої А., 30 років, історія хвороби № 2747, через 6 міс. після 

операції. 

Окрім денситометричного обстеження, у хворої досліджували 

маркери метаболізму кістки в сироватці крові: перед операцією, через 1,5; 

6 та 12 міс. для виявлення рівня регенераторних потенцій дослідного, а 

також для виявлення його зв’язку зі змінами МЩКТ (табл. 8.11). 

 

 

Зона Об’єкт Дата Вік  T-критерій  МЩКТ 
дослідження дослідження дослідження     

DualFemur Neck Left 03.10.2012 30,5 Normal -0,6 0,955 г/см² 
DualFemur Neck Right 03.10.2012 30,5 Normal -0,2 1,004 г/см² 
DualFemur Total Left 03.10.2012 30,5 Normal -0,8 0,901 г/см² 
DualFemur Total Right 03.10.2012 30,5 Normal -0,4 0,955 г/cм² 
DualFemur Total Mean 03.10.2012 30,5 Normal -0,6 0,928 г/cм² 

       
AP Spine L1 03.10.2012 30,5 Normal -0,5 1,079 г/cм² 
AP Spine L2 03.10.2012 30,5 Normal -0,6 1,142 г/cм² 
AP Spine L3 03.10.2012 30,5 Normal 0,0 1,219 г/cм² 
AP Spine L4 03.10.2012 30,5 Normal -1,0 1,093 г/cм² 
AP Spine L1-L4 03.10.2012 30,5 Normal -0,5 1,133 г/cм² 

       
DualFemur Wards Left 03.10.2012 30,5 N/A -0,6 0,835 г/cм² 
DualFemur Wards Right 03.10.2012 30,5 N/A -0,4 0,858 г/cм² 

   
Визначення остеопорозу за ВООЗ (1994): 

Норма: T-критерій > -1 SD 
Остеопенія: -2,5 SD < T-критерій  < -1 SD 
Остеопороз: T-критерій < -2,5 SD 

    
 
 

 

0,378
0,504
0,630
0,756
0,882
1,008
1,134
1,260

20 40 60 80 100

BMD (g/cm?)

Age (years)

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2

YA T-Score
DualFemur: Total

 Normal

 Osteopenia

 Osteoporosis

 Left 

 Right 

0,574
0,703
0,832
0,961
1,090
1,219
1,348
1,477

20 40 60 80 100

BMD (g/cm?)

Age (years)

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2

YA T-Score
AP Spine: L4

 Normal

 Osteopenia

 Osteoporosis



170 
 

 

Таблиця 8.11 

Метаболічні показники досліджено упродовж 6 міс. після травми 

Показники 
2 доба після 

госпіталізації 

Через 1,5 міс. 

після травми 

Через 6 міс.  

після травми 

Кальцій, мМоль/л 2,55  2,48  2,41  

Магній, мМоль/л 0,94  1,09  1,09  

Фосфор, мМоль/л 1,14  0,94  0,94  

Лужна фосфатаза, Од/л 53,1  79,0  118,7  

Остеокальцин, нг/мл 3,3 < 2  4,1  

 

Отримані результати свідчать, що на 2-у добу після травми у хворої 

має місце зниження остеокальцину до 3,3 нг/мг. Показники мінерального 

обміну були в межах референтної вікової норми. Через 1,5 міс. зафіксовано 

зниження остеокальцину (< 2 нг/мл) – маркера кісткоутворення. Через 6 

міс. після травми на фоні медикаментозної терапії рівень остеокальцину 

становив 4,1 нг/мл, однак знаходився на низькому рівні, що свідчить про 

низький рівень органічної складової кістки. Підвищення лужної фосфатази 

118,7 Од/л, через 6 міс. вказує на домінування запального процесу. 

Клінічний приклад 3 

Хвора М., 43 р., історія хвороби № 986. Закритий сегментарний 

перелом плечової кістки ліворуч типу С2 (рис. 8.15). 

З урахуванням тяжкості перелому плечової кістки після обстеження 

хворої на другу добу проведений закритий остеосинтез запропонованим 

АЗФ за схемою (підрозділ 8.1) для переломів типу С. Окрім чотирьох 

різьбових стрижнів, закріплених до зовнішньої планки апарата, 

застосовували додатково виносний вузол для фіксації гладких стрижнів, 

які фіксували фрагменти головки плечової кістки.  

Усі стрижні були закріпленні до репонувальних вузлів апарата 

(рис. 8.16). 
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Рис. 8.15. Фотовідбиток хворої М., 43 р., історія хвороби № 986. 

Закритий сегментарний перелом плечової кістки ліворуч типу С2 зі 

зміщенням. 
 

 
Рис. 8.16. Фотовідбитки з рентгенограм хворої М., 43 р., історія хвороби 

№ 986, після закритого остеосинтезу АЗФ. 

Після операції на 3-ю добу було розпочато лікувальну фізкультуру для 

плечового і ліктьового суглобів. У продовж 10 днів, окрім загальноприйнятої 

медикаментозної терапії, хвора отримувала альфакальцидол (1 мкг на добу) 

та остеогенон (2 таблетки на добу), після чого пацієнтку виписали на 

амбулаторне лікування з рекомендаціями. Через 2 і 4 міс. виконували 
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рентгенологічний контроль. Через 2 міс. після операції був демонтований 

проксимальний модуль апарата з гладкими стрижнями у зв’язку з 

консолідацією відламків на рівні хірургічної шийки і великого горбка 

плечової кістки. Через 4 міс. після операції на контрольній рентгенографії 

виявлено зрощення сегментарного перелому плечової кістки, АЗФ був 

демонтований (рис. 8.17). 

 

  

Рис. 8.17. Фотовідбитки з рентгенограм хворої М., 43 р., історія 

хвороби № 986, через 4 міс. після остеосинтезу – консолідований 

багатовідламковий сегментарний перелом правої плечової кістки. 

 

Після демонтажу АЗФ хвора отримала курсом в продовж 10 днів 

фізіотерапевтичне лікування, спрямоване на відновлення функції суглобів 

правої верхньої кінцівки (рис. 8.18).  

Пацієнтці упродовж всього терміну лікування виконували 

денситометричне дослідження (до операції, через 1,5; 3, 6 та 12 міс.) для 

виявлення впливу перелому плечової кістки на МЩКТ скелета. Також 

досліджено маркери кісткового метаболізму – остеокальцин, вітамин Д та 

лужна фосфатаза. 
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Рис. 8.18. Функція верхньої кінцівки хворої М., 43 роки, історія 

хвороби № 986, через 4,5 міс. після операції. Консолідований 

багатовідламковий, сегментарний перелом правої плечової кістки. 

 

На 4-у добу після травми виконано денситометричне дослідження на 

рівні поперекового відділу хребта та проксимального відділу стегнової кістки 

для встановлення початкового рівня МЩКТ (рис. 8.19). 

Показники МЩКТ за Т- і Z-критеріями були в межах норми, лише на 

рівні тіла хребця LIV (МЩКТ 1,093 г/cм², T-критерій -1,2 SD) виявлено 

зниження МЩКТ (остеопенію). У зв’язку з цим, передбачаючи прогресивне 

зниження МЩКТ упродовж всього терміну зрощення перелому, хворій було 

призначено препарати кальцію і вітаміну D3. 
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 Дані пацієнта:  

ПІБ: М.  
ID пацієнта:  Дата народження: 17.01.1969 Зріст: 150,0 см 
Стать: Жіноча Дата дослідження: 08.08.2012 Вага: 72,0 кг 
      

 Результати дослідження: 
Зона Об`єкт Дата Вік    МЩКТ 

дослідження дослідження дослідження дослідженого  T-критерій  
DualFemur Neck Left 08.08.2012 43,7 Normal -0,8 0,955 г/cм² 
DualFemur Neck Right 08.08.2012 43,7 Normal -0,4 1,004 г/cм² 
DualFemur Total Left 08.08.2012 43,7 Normal -0,9 0,901 г/cм² 

DualFemur Total Right 08.08.2012 43,7 Normal -0,5 0,955 г/cм² 
DualFemur Total Mean 08.08.2012 43,7 Normal -0,6 0,928 г/cм² 

       
AP Spine L1 08.08.2012 43,7 Normal -0,7 1,079 г/cм² 

AP Spine L2 08.08.2012 43,7 Normal -0,6 1,142 г/cм² 
AP Spine L3 08.08.2012 43,7 Normal 0,1 1,219 г/cм² 
AP Spine L4 08.08.2012 43,7 Osteopenia -1,2 1,093 г/cм² 
AP Spine L1-L4 08.08.2012 43,7 Normal -0,6 1,133 г/cм² 

       
DualFemur Wards Left 08.08.2012 43,7 N/A -0,6 0,835 г/cм² 
DualFemur Wards Right 08.08.2012 43,7 N/A -0,4 0,858 г/cм² 

   

Визначення остеопорозу за ВООЗ (1994): 
Норма: T-критерій > -1 SD 

Остеопения: -2,5 SD < T-критерій  < -1 SD 

Остеопороз: T-критерій < -2.5 SD 
 

 

   

Рис. 8.19. Денситометричні показники МЩКТ за Т- і Z-критеріями 

проксимального відділу стегнових кісток хворої М., 43 років, історія хвороби 

№ 986, на 4-у добу після травми. 

 
Через 1,5 та 3 міс. денситометричне дослідження повторили та 

виявили поступове зниження МЩКТ як на рівні шийки стегнової кістки, так і 

на рівні поперекового відділу хребта. Найбільш виражені зміни констатовані 

через 6 міс. після травми (рис. 8.20). 
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Рис. 8.20. Показники МЩКТ за Т- і Z-критеріям проксимального 

відділу стегнових кісток хворої М., 44 років, історія хвороби № 986, через 6 

міс. після травми. 

 

Додатково досліджували МЩКТ поперекового відділу хребта 

(рис. 8.21). 
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Рис. 8.21. Денситометричні показники МЩКТ по Т і Z-критеріям 

поперекового відділу хребта хворої М., 44 років, історія хвороби № 986, 

через 6 місяців після травми. 

 

Зниження МЩКТ практично у всіх дослідних сегментах скелету, є 

наявною ознакою впливу багатоуламкового перелому на мінеральну щільність 

кісткової системи. Хвора продовжувала вживати альфакальцидол (1 мкг/добу) 

та препарати кальцію 1000 мг/добу та 800 МО вітаміну Д3. Через рік після 

травми, денситометрично підтверджено збільшення МЩКТ у всіх дослідних 

сегментах, лише на рівні тіла LIV хребця за Т-критерієм зберігалося зниження   

(-1,2), а також на рівні шийки стегнової кістки правої кінцівки Т критерій (-1,1), 

що відповідає остеопенічним змінам і потребує подальшого моніторингу 

МЩКТ з пролонгацією остеотропної терапії для відновлення цього показника. 

Таким чином, на основі дослідження результатів лікування хворих з 

переломами плечової кістки було виявлено, що в незалежності від віку та 

початкових показників МЩКТ, перелом негативно впливає на показники 
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МЩКТ усього скелету. Показники зниження МЩКТ залежать від: 

початкового рівня МЩКТ, ступеня пошкодження плечової кістки. Більшості 

хворим застосована розроблена методика остеосинтезу діафізарних 

переломів апаратом зовнішньої фіксації. Перевагами даного методу є: 

малоінвазивність, малий час оперативного втручання, висока репонуюча 

маневреність вузлів апарату, можливість ранньої функції пошкодженої 

кінцівки, а також відсутність повторних операцій для видалення фіксаторів. 

Враховуючи порушення МЩКТ, виявлені денситометричним методом, 

і зміни показника кісткоутворення – остеокальцин, а також збільшення 

лужної фосфатази що вказує на підвищені процеси резорбції в кістковій 

тканині в післяопераційному періоді проводили комплексну медикаментозну 

терапію з використанням альфакальцидолу, кальцію з вітаміном Д3 за 

інструкцією. 

Оцінка найближчих та віддалених результатів лікування хворих з 

переломами плечової кістки показала: використання методики остеосинтезу 

апаратом зовнішньої фіксації, моніторинг МЩКТ у поєднанні з 

остеотропною терапією забезпечує збільшення МЩКТ скелета в умовах 

зрощення перелому за терміном. Покращення показників МЩКТ знижує 

ризик рефрактур або інших переломів кісток скелета. 

 

8.6  Лікування хворих з діафізарними переломами кісток 

передпліччя 

 

Проліковано 26 потерпілих, які склали основну групу з діафізарними 

переломами кісток передпліччя. До контрольної групи увійшло 46 осіб, 

порівнянного віку та з аналогічним характером перелому (табл. 8.12). 

Розподіл пацієнтів основної та контрольної груп за типом діафізарних 

переломів кісток передпліччя згідно з класифікацією АО/ASIF наведений у 

табл. 8.13. 
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Таблиця 8.12 

Розподіл хворих основної та контрольної груп за віком 

Вік 
Кількість хворих 

основна група контрольна група 
абс. % абс. % 

16-40 років 

41-60 років 

61-80 років 

14 

10 

2 

53,8 

38,4 

7,8 

23 

15 

8 

50 

32,6 

17,4 

Всього 26 100 46 100 

 

Таблиця 8.13 

Розподіл хворих з переломами кісток передпліччя на рівні діафізу по типах 

згідно класифікації АО/ ASIF. 

Тип перелому 
Кількість хворих 

основна група контрольна група 
абс. % абс. % 

12А1 
12А2 
12А3 
12В1 
12В2 
12В3 
12С1 
12С2 

2 
3 
2 
4 
7 
6 
1 
1 

7,7 
11,6 
7,7 
15,4 
27 
23 
3,8 
3,8  

7 
9 
4 
7 
7 
8 
2 
2 

15,2 
19,5 
8,7 
15,2 
15,2 
17,4 
4,4 
4,4 

Всього 26 100 46 100 
 

З представлених даних видно, що в основній групі хворих найчастіше 

(7 пацієнтів, 27 %) виникали переломи кісток передпліччя на рівні діафіза 

типу 12В2. У контрольній групі найбільша кількість переломів була типу 

12А2 – 9 хворих (19,5 %), а переломи типу 12В1 та 12В2 склали по 12,5 % (по 

7 хворих у кожному випадку).  
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Переломи частіше виникали внаслідок падіння з невеликої висоти на 

витягнуту верхню кінцівку або з упором на передпліччя, рідше отримання 

травмувальної сили в боковому напрямку по типу парирування удару. Слід 

підкреслити, що 14 потерпілих (53,8 %) основної та 23 (50 %) контрольної 

групи були особи у віці до 40 років, тобто в періоді активної трудової 

діяльності.  

Залежно від типу перелому і величини зміщення відламків обирали 

різні хірургічні методики лікування хворих (табл. 8.14). 

 
Таблиця 8.14 

Розподіл пацієнтів основної та контрольної груп з діафізарними переломами 

кісток передпліччя за методами хірургічного лікування 

Спосіб лікування 

Кількість хворих по групам 

основна контрольна 

абс. % абс. % 

Закрите вправлення і фіксація 

відламків:  

– стрижневим апаратом 

– спицевим апаратом 

 

6 

– 

 

20 

– 

 

18 

1 

 

39,1 

2,2 

Відкрите вправлення і фіксація 

відламків стрижнем Богданова 
3 12 14 30,5 

Відкритий остеосинтез LCP-пластиною 2 8 13 28,2 

Відкрите вправлення відламків, 

остеосинтез стрижнем з кістковою 

аутопластикою 

15 60 – – 

Всього 26 100 46 100 

 

Усіх пацієнтів (26 осіб, 100 %) основної групи прооперовано у зв'язку зі 

значним зміщенням відламків кісток передпліччя, або неможливістю їх 

утримати в гіпсовій пов'язці.  
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У 6 хворих використали апарат зовнішньої фіксації (патент України 

№ 57328), який дає змогу виконати закритий остеосинтез перелому кісток 

передпліччя (кожну кістку окремо) різного ступеня складності, що відповідає 

малотравматичному і функціональному остеосинтезу. У 2 хворих 

застосовували LCP-пластини, 3 пацієнтам виконаний інтрамедулярний 

остеосинтез стрижнями Богданова. У 15 випадках застосували відкритий 

остеосинтез кісток передпліччя стрижнями Богданова з кістковою 

аутопластикою в зоні перелому на фоні зниженого мінерального обміну 

кісткової тканини і МЩКТ. Вільну кісткову аутопластику виконували на 

підставі розробленої методики (патент України № 62317). 

У 46 хворих контрольної групи застосували: закриту фіксацію АЗФ 

системи АО – 18 хворих (39,1 %), апаратом Ілізарова – 1 (2,2 %), відкрите 

вправлення і фіксацію відламків стрижнем Богданова – 14 (30,5 %), LCP-

пластину – 13 (28,2 %). Кісткову пластику в цій групі не використовували.  

У хворих основної групи застосовували багатоплощинно-репонуючий 

апарат зовнішньої фіксації для лікування діафізарних переломів кінцівок, 

розроблений у нашій клініці (патент України № 57328).  

Представлена розробка і клінічна апробація методики лікування 

переломів діафіза кісток передпліччя апаратом зовнішньої фіксації 

передбачає закриту фіксацію відламків на фоні високої маневреності вузлів 

апарата і можливість активної функції ушкодженої кінцівки в ранні терміни. 

Розроблена методика остеосинтезу передбачає використання декількох 

4-5-6-різьбових стрижнів діаметром 4,0-6,0 мм, які фіксують гайками до 

репонувальних затисків. 

Методика хірургічного втручання, конструкції стрижнів, їх кількість і 

компонування зовнішнього апарата залежала від типу перелому згідно з 

класифікацією АО/ASIF.  

У випадку простих переломів типу А у ділянки вище і нижче перелому 

кістки угвинчували по два стрижні з кортикальним різьбленням, потім їх 

кріпили до зовнішньої опори за допомогою репонувальних затисків. Стрижні 
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розташовували по зовнішньобічній поверхні у фронтальній площині або з 

невеликим відхиленням від неї. Після розтину шкіри, фасції і окістя 

свердлили обидва кортикальних шари кістки (діаметр свердла 3,2 мм), 

захищаючи м'які тканини троакаром. Стрижні угвинчували через обидва 

кортикальні шари так, щоб їх кінці виступали на 3-4 мм і з’єднували із 

зовнішньою опорою. Розташування стрижнів на діафізарній частині 

забезпечує утворення стабільної конструкції «фіксатор – кістка», що дає 

змогу здійснювати ранню динамічну функцію суглобів ушкодженої кінцівки. 

У декількох випадках за умов переломів кісток передпліччя типу А1 і 

А2 застосовували малоконтактні пластини системи бокової стабілізації (LCP) 

за класичною схемою: по два або три гвинта розміщали вище і нижче 

перелому та закріплювали в пластині. Додаткової зовнішньої фіксації така 

методика не потребує. 

У разі переломів кісток передпліччя типу В застосовували метод 

інтрамедулярного остеосинтезу стрижнем Богданова і в 15 випадках у 

пацієнтів з остеопенією додатково виконували вільну кісткову аутопластику 

в зоні перелому відповідно до авторського методу (патент України № 62317). 

Показанням для застосування кісткової аутопластики вважали зниження 

маркерів мінерального обміну кісткової тканини (остеокальцину, кальцію, 

підвищення кісткової лужної фосфатази), зниження МЩКТ. Відомо, що 

аутокістка в складі має остеогенні клітини та фактори росту, які підвищують 

локальні остеогенні потенції, що в умовах остеопенії є додатковим джерелом 

для регенерації.  

Переломи типу С з ушкодженням діафіза на усій довжині з мало- і 

великофрагментарними відламками кісткової тканини оперували так: через 

троакар вводили стрижні з кортикальною і спонгіозною різьбою залежно від 

рівня введення в кістку, у великі фрагменти кісток передпліччя. Після 

відновлення осі травмованого сегмента скелета під контролем рентгенографії 

в двох проекціях додатково фіксували фрагменти спицями Ілізарова з 

упором, або гладкими стрижнями з фіксацією їх у зовнішній частині апарата. 
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За цих переломів застосовували косиночну пов’язку на верхню кінцівку 

терміном на 10-15 днів. Місця введення стрижнів обробляли спиртовим 

розчином йоду і закривали стерильними серветками. Перев'язки проводили 

один раз в 5-7 днів. 

Важливою особливістю вживаної методики остеосинтезу було те, що 

рухи в плечовому, ліктьовому і променево-зап’ястковому суглобах 

розпочинали з 3-4-ї доби після операції, з подальшим підвищенням їх 

амплітуди. Лише на початкових етапах лікування відмічали обмеження 

активної функції цих суглобів, пов'язане з больовим синдромом. 

Лікувальні заходи в післяопераційному періоді в цій групі хворих 

полягали в наступному: у першу добу призначали знеболювальні наркотичні 

препарати (Омнопон, 1 мл 2 рази на добу). На другу, третю добу 

застосовували ненаркотичні анальгетики (Кеталонг 1,0; дексалгін 2,0). 

протягом перших 5-7 діб застосовували антибіотики (цефалоспорини другого 

і третього покоління) в профілактичних дозах, низькомолекулярні гепарини 

(фраксипарин 0,3; цибор 3500).  

Усім хворим основної та контрольної групи за день до операції 

виконували дослідження МЩКТ на двухфотонному кістковому денситометрі 

і досліджували маркери кісткового метаболізму в сироватці крові. Аналогічні 

обстеження проводили з метою моніторингу показників через 1,5; 3; 6 та 

12 міс. (табл. 8.15). 

На підставі дослідження метаболічних маркерів кісткової тканини та її 

мінеральної щільності за умов їх зниження застосовували лікарські засоби, 

які спрямовані на підвищення МЩКТ протягом усього терміну лікування.  

Хворі, які були включені в основну групу, отримували курс 

спеціального медикаментозного лікування, спрямованого на оптимізацію 

регенерації перелому, за наступною схемою: 

- альфакальцидол (Альфа Д3-Тева) 1 мкг на добу, починаючи з 

першої доби після операції впродовж 3-6 міс. залежно від ступеня зниження 

МЩКТ; 
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- 5 % пентоксифілін по 10 мл на фізіологічному розчині краплинно, 

впродовж 6-7 днів; 

- Кальцемін Сільвер (1000 мг кальцію, 800 МО вітаміну D3), 3-6 міс.;  

- Остеогенон по 1 таблетці 2 рази на добу, 2-4-6 міс. після операції, 

або Стронцію ранелат 2 г на добу впродовж 3 міс. 

 
Таблиця 8.15 

Дослідження показників МЩКТ у проекції тіл хребців поперекового відділу 

хребта пацієнтів основної та контрольної груп з переломами кісток 

передпліччя 

Стать 
На початку лікування Через 6 міс. лікування 

МЩКТ Т-критерій МЩКТ Т-критерій 

Контрольна група 

Чоловіки 0,860 ± 0,03 -1,0 0,698 ± 0,03* -1,5 

Жінки 1,18 ± 0,01 0,1 0,872 ± 0,02* -1,1 

Основна група 

Чоловіки 1,11 ± 0,04 0,46 1,06 ± 0,03 0,30 

Жінки  0,990 ± 0,02 0,68 0, 998 ± 0,02 0,32 

Примітка. * Р < 0,001 – достовірність відмінностей показників МЩКТ 

пацієнтів основної групи від контрольної (на основі аналізу за Манном-

Уїтні). 

 

У випадку сприятливого перебігу післяопераційного періоду і 

загоєння ран навколо стрижнів хворих виписували із стаціонару на 

амбулаторне лікування в середньому на 8-10 день після хірургічного 

втручання. Знаходячись поза стаціонаром, пацієнти продовжували 

медикаментозне і відновне лікування. Після рентгенологічно 

підтвердженого зрощення знімали апарат в умовах стаціонару без 

застосування анестезії. 
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У процесі дослідження МЩКТ виявлено, що в чоловіків контрольної 

групи, які мали пограничні значення «норма – остеопенія» (Т-критерій 

дорівнює -1,0), через 6 міс. достовірно знижувалися показники МЩКТ на 

18,9 % (Т-критерій становив -1,5). У жінок контрольної групи зниження 

МЩКТ зафіксовано на 26,1 %. У пацієнток основної групи показники до та 

після лікування вірогідно не відрізнялися. 

Результати лікування хворих з ушкодженням діафіза кісток 

передпліччя в основній та контрольній групах відображені у табл. 8.16. 

 
Таблиця 8.16 

Результати лікування хворих з ушкодженням діафіза кісток передпліччя  

в основній та контрольній групах 

Результати 
Основна група Контрольна група 

абс. % абс. % 

Хороші 25 97 35 76,1 

Задовільні 1 3 3 6,5 

Незадовільні 0 0 8 17,4 

Всього 26 100 46 100 

 

Як вказано в табл. 8.16, в основній групі у 25 хворих (97 %) отримано 

хороші результатів лікування і 1 (3 %) мав затримку зрощення перелому 

ліктьової кістки до 5 міс. після остеосинтезу стрижнем Богданова. У 

контрольній групі хороші результати отримано у 35 хворих (76,1 %), 

задовільні через повільне зрощення – у 3 (6,5 %), незадовільні (несправжні 

суглоби) – у 4 (6,8 %). 

Для ілюстрації ефективності запропонованих методів лікування 

пацієнтів з переломами кісток передпліччя наводимо наступні клінічні 

спостереження. 
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Клінічний приклад 1 

Хворий А., 42 роки, історія хвороби № 836. Закритий перелом 

середньої третини ліктьової кістки лівого передпліччя зі зміщенням 

фрагментів типу А2 (рис. 8.22). 

 

 
Рис. 8.22. Фотовідбитки рентгенограм хворого А., 42 роки, історія 

хвороби № 836. Закритий перелом середньої третини ліктьової кістки лівого 

передпліччя зі зміщенням фрагментів типу А2 на момент госпіталізації. 

 
На третю добу після травми виконано закрите вправлення відламків, 

остеосинтез АЗФ за схемою, застосованого для переломів типу А. Закритий 

остеосинтез виконаний на ортопедичному столі під рентгенологічним 

контролем, використано класичне компонування апарата для переломів 

типу А (рис. 8.23). 

Після операції хворий з 2-ї доби почав дозоване пасивно-активне 

розробляння суглобів верхньої кінцівки ліворуч. Протягом 5 діб отримував у 

профілактичних дозах антибіотики, судинні, антитромботичні препарати, 

остеотропну терапію з контролем рівня маркерів кісткової тканини в 

сироватці крові. Упродовж 7 діб пацієнтові виконували перев'язки ран 

навколо стрижнів зі спиртовими марлевими пов'язками, після чого його було 

виписано на амбулаторне лікування з рекомендаціями.  
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Рис. 8.23. Фотовідбитки рентгенограм хворого А., 42 роки, історія 

хвороби № 836. Закритий перелом середньої третини ліктьової кістки лівого 

передпліччя зі зміщенням фрагментів типу А2 після закритого остеосинтезу 

стрижневим АЗФ. 

 

Через 1,5 і 2,5 міс. на контрольному огляді виконували рентгенологічне 

дослідження рівня перелому ліктьової кістки. Через 2,5 міс. після 

хірургічного втручання констатовано зрощення діафізарного перелому 

ліктьової кістки лівого передпліччя (рис. 8.24). 

 

 
Рис. 8.24. Фотовідбитки рентгенограм хворого А., 42 роки, історія 

хвороби № 836. Закритий перелом середньої третини ліктьової кістки лівого 

передпліччя зі зміщенням фрагментів типу А2. Через 2,5 міс. після операції – 

консолідація перелому ліктьової кістки. 



187 
 

 

Через 2,5 міс. апарат зовнішньої фіксації демонтований, функція лівої 

верхньої кінцівки відновлена в повному обсязі (рис. 8.25). 

Упродовж 6 міс. після травми хворому виконували денситометричне 

дослідження кісток усього скелета за схемою: до операції, через 1,5; 3 та 6 

міс. Показники МЩКТ на момент травми наступні (рис. 8.26). 

 

 
Рис. 8.25. Фото хворого А., 42 роки, історія хвороби № 836, перед 

демонтажем АЗФ через 2,5 міс. після операції. 

 

 Дані пацієнта:  
ПІБ: А.  
ID пацієнта:  Дата народження: 26.02.1971 Зріст: 168,0 см 
Стать: Чоловіча Дата дослідження: 11.02.2013 Вага: 71,0 кг 
      

 Результати дослідження: 
МЩКТ Total Body Total 1,140 г/cм², T-критерій = 0,2; Z-критерій = 0,5; 

що відповідає референтній нормі норми. Ризик переломів низький. 

 

Рис. 8.26. Показники МЩКТ хворого А., 42 роки, історія хвороби 

№ 836, на час госпіталізації. 
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Total Body Total 11.02.2013 42,3 N/A 0,2 1,140 г/cм² 
   

Визначення остеопорозу за ВООЗ (1994): 
Норма: T-критерій > -1 SD 

Остеопенія: -2,5 SD < T-критерій < -1 SD 
Остеопороз: T-критерій < -2.5 SD 
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Через 1,5 и 3 міс. денситометрію повторювали, але суттєвих змін 

МЩКТ не виявлено. Більш інформативними були показники Т- і Z- критерію 

через 6 міс. після травми (рис. 8.27). 

Порівнюючи попередні дані МЩКТ хворого з показниками через 6 міс. 

після травми, виявлено зниження МЩКТ скелета, хоча і в межах 

референтних показників. 

 

 Дані пацієнта:  
ПІБ: А.  
ID пацієнта:  Дата народження: 26.02.1971 Зріст: 168,0 см 
Стать: Чоловіча Дата дослідження: 12.08.2013 Вага: 71,0 кг 
      

 Результати дослідження: 

МЩКТ Total Body Total -1,137 г/cм², T-критерій = 0,4, що відповідає 
показникам норми. Ризик переломів низький. 
Z-критерій = 0,1, що відповідає показникам норми для відповідного віку і 
статі. 

  

 
Зона Об`єкт Дата Вік T-критерій МЩКТ 

   Total Body Total 12.08.2013 42,9 0,4 1,137 г/c  
 

         Визначення остеопорозу за ВООЗ (1994): 
Норма: T-критерій > -1 SD 
Остеопенія: -2,5 SD < T-критерій < -1 SD 
Остеопороз: T-критерій < -2.5 SD 

 

 

Рис. 8.27. Показники МЩКТ хворого А., 42 роки, історія хвороби 

№ 836, через 6 міс. після травми. 

 

Клінічний приклад 2 

Хворий Х., 43 роки, історія хвороби № 2161, отримав травму в 

результаті падіння з упором на ліве передпліччя. Госпіталізовано в 

травматологічне відділення КУОЗ «Міська багатопрофільна клінічна лікарня 

№ 9» з діагнозом: відкритий відламковий перелом нижньої третини ліктьової 

кістки лівого передпліччя зі зміщенням та дефектом кісткової тканини (тип 

В1) (рис. 8.28). 

Після відповідного обстеження виконано хірургічне втручання: 

відкритий остеосинтез кісток передпліччя стрижнями Богданова (рис. 8.29). 
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У післяопераційному періоді хворому виконували перев'язки з 

антисептиками, шви було знято на 10-у добу. Ліву верхню кінцівку 

іммобілізували гіпсовою пов’язкою до середньої третини плечової кістки. 

Через 1,5 міс. після операції гіпсова іммобілізація зняли і пацієнт почав 

активне розроблення суглобів кінцівки. Через 4 міс. після операції на основі 

об'єктивних рентгенологічних показників констатоване зрощення перелому 

(рис. 8.30), металеві імплантати видалили. 

 

 
Рис. 8.28. Фотовідбитки рентгенограм хворого Х., 43 роки, історія 

хвороби № 2161, на момент госпіталізації. 

 

 
Рис. 8.29. Фотовідбитки рентгенограм хворого Х., 43 роки, історія 

хвороби № 2161. Остеосинтез перелому ліктьової кістки лівого передпліччя 

стрижнем Богданова з екстракортикальною кістковою аутопластикою (патент 

України № 62317). 
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Рис. 8.30. Фотовідбитки рентгенограм хворого Х., 43 роки, історія 

хвороби № 2161. Консолідований перелом нижньої третини ліктьової кістки 

лівого передпліччя через 4 міс. після хірургічного втручання. 

 

Хворому Х. упродовж 6 міс. проводили денситометричне дослідження 

скелета і аналізували маркери метаболізму кісткової тканини в сироватці 

крові в динаміці, на момент травми (рис. 8.31), через 1,5; 3 та 6 міс. 

Як показано на рис. 8.31, МЩКТ на рівні поперекового відділу хребта 

виявилася в межах норми, а на рівні проксимального відділу стегнових 

кісток зафіксовано зниження по Т-критерію від -1,1 до -1,4 SD.  

Через 1,5 і 3 міс. дослідження МЩКТ повторювали. Зафіксовано помірне 

зниження МЩКТ за показником Т-критерію як в поперековому відділі хребта, 

так і в проксимальному відділі стегнових кісток. Доцільно відмітити, що з 

моменту травми у зв’язку зі зниженими показниками МЩКТ і очікуванням на 

фоні перелому ще більшого його зменшення хворому було призначено 

остеотропне лікування («Кальцемін Сільвер» 1000 мг кальцію таз 800 МО 

вітаміну D3, альфакальцидол (Альфа Д3-Тева) 1 мкг на добу).  

Найбільш значущі зміни відображені в показниках денситометричного 

дослідження через 6 міс. після травми. Зважаючи на показники МЩКТ на 

рівні поперековому відділу хребта порівняно з попередніми даними, 

встановлено остеопенію на рівні LІ-LIV тіл хребців з максимальною втратою 

мінералів за Т-критерієм -2,0 SD на рівні тіла хребця LIV. У результаті 

обстеження проксимального відділу стегнових кісток встановлено зниження 
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показника МЩКТ, що відповідало остеопенії з обох боків за Т-критерієм: -

1,6 SD у шийці стегнової кістки лівої кінцівки та -1,9 SD у зоні вертлюга. 

 

 

 

 
Рис. 8.31. Результат денситометричного обстеження хворого Х., 43 

роки, історія хвороби № 2161. МЩКТ поперекового відділу хребта і 

проксимального відділу стегон на момент госпіталізації. 

 

Показники Т-критерію шийки стегнової кістки правої кінцівки становили 

-1,1 SD, зони вертлюга -1,4 SD. Слід відмітити, що в лівій кінцівці остеопенічні 
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зміни в проксимальному відділі стегнової кістки виявилися вагомішими, на наш 

погляд, через переломи обох кісток передпліччя також ліворуч.  

Представлений клінічний приклад з відображенням змін МЩКТ у 

динаміці за Т-критерієм свідчить, що перелом будь-якої локалізації впливає 

на МЩКТ усього скелета, а це в свою чергу впливає на процеси регенерації 

на рівні перелому і збільшує ризик виникнення повторних переломів в інших 

сегментах скелету (рис. 8.32). 

 

 

 

 
Рис. 8.32. Результати денситометричного дослідження хворого Х., 43 

роки, історія хвороби № 2161. МЩКТ поперекового відділу хребта і 

проксимального відділу стегон через 6 міс. після госпіталізації.  
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Для відображення рівня регенерації у хворого виконували дослідження 

маркерів остеогенезу в сироватці крові згідно з планом: момент травми, 1,5; 

3, 6 та 12 міс. після неї. Показники магнію, фосфору та кальцію були в межах 

вікової норми. Остеокальцин був на нижній межі референтних показників 

(табл. 8.17). 

 

Таблиця 8.17 

Метаболічні показники у сироватці крові 

Показник 

Термін дослідження 

2-а доба після 

госпіталізації 

1,5 міс.  

після травми 

6 міс.  

після травми 

Кальцій, мМоль/л 2,53 2,76 2,58 

Магній, мМоль/л 0,89 0,88 0,86 

Фосфор, мМоль/л 1,46 1,48 1,49 

Лужна фосфатаза, Од/л 67,8 72,0 108,4 

Остеокальцин, нг/мл 2,2 1,6 4,6 

 

Отримані результати свідчать, що на 2-у добу після травми у хворого 

був знижений вміст остеокальцину в сироватці крові до 2,2 нг/мг. 

Показники мінерального обміну були в межах референтної вікової норми. 

Через 1,5 міс. зафіксовано зниження вмісту в сироватці крові маркера 

кісткоутворення остеокальцину (1,6 нг/мл) і збільшення кальцію 

(2,76 мМоль/л), що свідчить про перебіг процесу резорбції кісткової 

тканини.  

Через 6 міс. після травми на фоні медикаментозної терапії рівень 

остеокальцину становив 4,6 нг/мл, однак залишався зниженим, що свідчить 

про низький рівень органічної складової кістки. Підвищення лужної 

фосфатази (118,7 Од/л) через 6 міс. після травми свідчить про перебіг 

запального процесу.  
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Клінічний приклад 3 

Постраждала С., 55 років, історія хвороби № 550, поступила в клініку 

після ДТП, з приводу закритого багатовідламкового перелому діафізарної 

частини обох кісток лівого передпліччя і променевої кістки в типовому місці 

зі зміщенням фрагментів (типу С2), та вивихом лівого передпліччя 

(рис. 8.33). 

 

 

Рис. 8.33. Фотовідбитки з рентгенограм хворої С., 55 років, історія 

хвороби № 550. Багатовідламковий перелом діафізарної частини обох кісток 

лівого передпліччя і променевої кістки в типовому місці зі зміщенням 

фрагментів (типу С2), вивих лівого передпліччя. Момент госпіталізації.  

 

На другу добу після травми виконано закритий остеосинтез відламків 

АЗФ Ілізарова з одночасним вправленням вивиху передпліччя (рис. 8.34). 

Окрім цього, проведена закрита діафіксація перелому променевої кістки в 

типовому місці спицею Ілізарова під контролем рентгенографії.  

Після операції хвора впродовж 4 днів знаходилася в пов’язці «косинка», 

після чого почали заняття ЛФК для розроблення плечового та променево-

зап’ясткового суглобів, через 4 неділі почали ЛФК ліктьового суглоба. 

Упродовж 10 днів, окрім загальноприйнятої медикаментозної терапії, хворій 

призначили альфакальцидол (Альфа Д3-Тева) 1 мкг на добу та остеогенон, 

після чого пацієнтку виписали на амбулаторне лікування з рекомендаціями.  
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Рис. 8.34. Фотовідбитки з рентгенограм хворої С., 55 років, історія 

хвороби № 550, після операції. 

 
Через 1,5 і 3,5 міс. виконували рентгенологічний контроль. Через 

1,5 міс. після хірургічного втручання видалили спицю із дистального 

епіметафіза променевої кістки у зв’язку з консолідацією перелому. Через 

3,5 міс. після операції АЗФ демонтований у зв’язку з рентгенологічними 

признаками зрощення переломів передпліччя (рис. 8.35). 

 

 
Рис. 8.35. Фотовідбитки з рентгенограм хворої С., 55 років, історія 

хвороби № 550. Консолідований багатовідламковий перелом діафізарної 

частини обох кісток лівого передпліччя (тип С2), 3,5 міс. після операції, АЗФ 

демонтований. 
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Хворій за день до операції виконали дослідження МЩКТ (рис. 8.36). 

Встановлено, що МЩКТ скелета 1,103 г/cм² за T-критерієм (-0,3 SD) 

знаходиться в межах референтної норми. Ризик переломів низький. 

 

 Дані пацієнта:  
ПІБ: С.  
ID пацієнта:  Дата народжения: 30.03.1958 Зріст: 168,0 см 
Стать: Female Дата дослідження: 09.07.2013 Вага: 75,0 кг 

 

 
Зона Об`єкт Дата Вік    МЩК

Т 
дослідження дослідження дослідження дослідженого  T-критерій  

Total Body Total 09.07.2013 55,3 N/A -0,3 1,103 
г/cм² 

   
Визначення остеопорозу по ВООЗ (1994): 

Норма: T-критерій > -1 SD 
Остеопенія: -2,5 SD < T-критерій  < -1 SD 
Остеопороз: T-критерій < -2.5 SD 

 

Рис. 8.36. Результат денситометричного дослідження хворої С., 55 

років, історія хвороби № 550, на момент госпіталізації.  

 
Повторні дослідження МЩКТ виконані через 1,5 та 3 міс., значних зсувів 

МЩКТ не виявлено, але у результаті обстеження пацієнтки з використанням 

кісткового денситометру через 6 міс. встановлено зниження МЩКТ (рис. 8.37). 

Відповідно були вичислені ризики можливих переломів (рис. 8.38). 

Окрім денситометричного дослідження, хворій виконано аналіз вмісту 

кальцію, магнію, фосфору, остеокальцину та лужної фосфатази в сироватці 

крові сироватки для з’ясування змін мінерального обміну відразу, через 1,5; 3 

та 6 міс. після травми (табл. 8.18). 

Таблиця 8.18 

Дослідження метаболічних показників хворої С. упродовж 6 міс.  

після травми 

Показник 
Термін дослідження 

2-а доба після 
госпіталізації 

1,5 міс.  
після травми 

6 міс.  
після травми 

Кальцій, мМоль/л 2,58 2,79 2,55 
Магній, мМоль/л 0,58 0,55 0,57 
Фосфор, мМоль/л 1,05 1,09 1,08 
Лужна фосфатаза, Од/л 56,7 79,0 81,2 
Остеокальцин, нг/мл 5,9 < 2 3,1 

0,72 5
0,80 5
0,88 5
0,96 5
1,04 5
1,12 5
1,20 5
1,28 5

20 40 60 80 10 0

B MD (g/cm ?)

Age (years)

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2

YA T -S core
T otal B od y: T o ta l
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 Дані пацієнта:  
ПІБ: С.  
ID пацієнта:  Дата народження: 30.03.1958 Зріст: 168,0 см 
Стать: Жіноча Дата дослідження: 12.01.2014 Вага: 75,0 кг 

 
Зона Об`єкт Дата Вік    МЩКТ, г/cм² 

дослідження дослідження дослідження дослідженого  T-критерій  
DualFemur Neck Left 23.11.2012 55,9 Osteopenia -1,2 0,870  
DualFemur Neck Right   Normal -0,3 0,999  
DualFemur Total Left   Normal 0,6 1,082  
DualFemur Total Right   Normal 1,1 1,152  
DualFemur Total Mean   Normal 0,9 1,117 

       
AP Spine L1   Normal -0,9 1,032  
AP Spine L2   Normal 0,5 1,273  
AP Spine L3   Normal 0,5 1,279  
AP Spine L4   Normal -0,1 1,209  
AP Spine L1-L4   Normal 0,1 1,202  

       
DualFemur Wards Left   N/A -1,9 0,663  
DualFemur Wards Right   N/A -1,1 0,765 
DualFemur Troch Left   N/A 0,9 0,949  
DualFemur Troch Right   N/A 1,3 0,995  

       
   

Визначення остеопорозу по ВООЗ (1994): 
Норма: T-критерій > -1 SD 

Остеопенія: -2,5 SD < T-критерій  < -1 SD 
Остеопороз: T-критерій < -2.5 SD 

 

Рис. 8.37. Результати денситометричного дослідження хворої С., 55 

років, історія хвороби № 550, через 6 міс. після травми. 

 

Порівнюючи рівень остеокальцину як маркеру кісткоутворення в 

сироватці крові на момент госпіталізації (2-а доба, 5,9 нг/мл) і через 1,5 міс. 

після травми, бачимо значне його зниження (менш ніж 2 нг/мл). Через 6 міс. 

після травми на фоні медикаментозної терапії рівень остеокальцину складав 

3,1 нг/мл, однак не досягав початкових показників, що свідчить про низький 

рівень органічної складової кістки. 

0,526
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0
1
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 Ризик переломів: 
Тип перелому Прогноз ризику переломів на 

наступні 10 років (для цього 
пацієнта) у віці: 54, 

Середньостатистичний прогноз 
ризику переломів на наступні  

10 років у віці: 54,6 
Будь-який 7 % 7 % 

Стегнова кістка < 1 % < 1 % 
 
Note: Fracture risk estimates are derived from published information from Kanis (Lancet. 2002 Jun 1;359(9321):1929-36) and are 
based on age and bone density only. Overall fracture risk will depend on many additional factors which should be considered 
before making diagnostic or therapeutic recommendations. 

 Результати дослідження: 
МЩКТ Femur Neck Left 0,870 г/cм², T-критерій = -1,2 SD. Згідно з рекомендаціями 
ВООЗ у пацієнта діагностована остеопенія. Ризик переломів помірний. МЩКТ у межах 
10-25 % нижче за норму. Рекомендовано лікування. 
 
МЩКТ Femur Wards Left 0,663 г/cм², T-критерій = -1,9 SD, розглядається як помірно 
низька. Помірний ризик переломів. За наявності інших факторів ризику рекомендовано 
лікування. 
 
МЩКТ Femur Wards Right 0,765 г/cм², T-критерій = -1,1 SD, повинна розглядатися як 
помірно низька. Помірний ризик переломів. За наявності інших факторів ризику 
рекомендовано лікування. 
 
Z-критерій = -0,9 SD, що свідчить про значення показника МЩКТ у межах норми для 
відповідного віку і статі. 

Рис. 8.38. Результат денситометричного дослідження хворої С., 55 

років, історія хвороби № 550. Ризики переломів кісток скелета на підставі 

показників МЩКТ через 6 міс. після травми. 

 

З приводу відносно низького рівня МЩКТ і остеокальцину впродовж 

6 міс. хвора продовжувала отримувала остеотропну терапію за приведеною 

вище схемою. 

Використання методики остеосинтезу апаратом зовнішньої фіксації, 

кісткова аутопластика на інтрамедулярному стрижні у поєднанні з 

комплексом медикаментозної терапії забезпечують підвищення показників 

МЩКТ, або припиняють розвиток остеопенії. Крім того, нормалізується 

рівень остеокальцину в сироватці крові, що сприяє консолідації перелому. 

Запропонована методика лікування АЗФ дозволяє ефективно проводити 

лікувальну гімнастику ушкодженої кінцівки в ранньому післяопераційному 

періоді, що запобігає розвитку контрактур у суглобах вище і нижче 

перелому. 
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8.7  Лікування хворих з діафізарними переломами стегнової 

кістки 

 

Клінічне дослідження ґрунтується на досвіді лікування 23 

постраждалих основної групи та 24 контрольної. До цих груп увійшли 

пацієнти різні за віком, при чому і в основній, і в контрольній групах 

більшість постраждалих були у віці від 41 до 60 років – 12 (52,1 %) та 11 

(45,9 %) відповідно (табл. 8.19). 

 

Таблиця 8.19 

Розподіл хворих основної та контрольної груп за віком 

Вік, роки 
Кількість хворих у групах 

основна контрольна 
абс. % абс. % 

16-40 

41-60 

61-80 

8 

12 

3 

34,8 

52,1 

13,1 

9 

11 

4 

37,5 

45,9 

16,6 

 Всього 23 100 24 100 

 

Пацієнти розрізнялися за ступенем травматичного ушкодження діафіза 

стегна: від простих (тип А) переломів до сегментарних багатовідламкових 

(тип С) за класифікацією AO/ASIF. Найбільша кількість переломів в основній 

та контрольній групі припала на переломи типу В3, В1, А3 – 52,1 та 54,2 % 

відповідно (табл. 8.20). 

У потерпілих з переломами діафіза стегнової кістки лікувальна тактика 

визначали з огляду на обсяг ушкодження, величину первинного зміщення 

відламків, їх кількість і розміри. 

У табл. 8.21 представлено способи лікування і виді хірургічних 

втручань. 
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Таблиця 8.20 

Розподіл хворих основної та контрольної груп по типах ушкодження 

стегнової кістки згідно класифікації АО 

Тип перелому 
Кількість хворих 

основна група контрольна група 
абс. % абс. % 

12А1 
12А2 
12А3 
12В1 
12В2 
12В3 
12С1 
12С2 
12С3 

1 
3 
3 
4 
2 
6 
1 
2 
1 

4,4 
13 
13 

17,4 
8,7 
26 
4,4 
8,7 
4,4 

1 
2 
3 
5 
4 
4 
0 
3 
2 

4,2 
8,3 
12,5 
20,8 
16,7 
16,7 

0 
12,5 
8,3 

Всього 23 100 24 100 
 

Таблиця 8.21 

Розподіл потерпілих з діафізарними переломами стегнової кістки за 

способами хірургічного лікування 

Спосіб хірургічного лікування 
Кількість хворих у групах 

основна контрольна 
абс. % абс. % 

Закрите вправлення і фіксація відламків 
стрижневим апаратом 

2 8,7 3 12,5 

Відкрите вправлення і фіксація відламків 
інтрамедулярним стрижнем з блокуванням 
апаратом 

9 39,1 8 33,3 

Закритий остеосинтез LCP-пластиною 7 30,5 7 29,2 
Відкрите вправлення відламків, остеосинтез 
блокувальним стрижнем 

5 21,7 6 25 

Всього 23 100 24 100 
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Хворих з діафізарними переломами стегнової кістки відразу після 

госпіталізації укладали на систему постійного витягнення за горбистість 

великогомілкової або надвиросткову зону стегнової кістки з вантажем по осі 

6-8 кг. Упродовж першої доби пацієнтам окрім загальноприйнятих обстежень 

проводили оцінювання вмісту маркерів кісткового метаболізму (лужна 

фосфатаза та її кістковий ізофермент, остеокальцин, кальцій, фосфор) в 

сироватці крові, визначали МЩКТ скелета.  

Якщо закрите вправлення відламків виявлялося не ефективним, у разі 

інтерпозиції м’якими тканинами, виконували відкритий остеосинтез. 

Зазвичай, це були переломи типу 32В3, 32С1, 32С2. У 9 пацієнтів (39,1 %) 

основної групи і 8 (33,3 %) контрольної виконали відкрите вправлення і 

фіксацію відламків стрижнем з блокуванням різьбовим двострижневим АЗФ.  

Меншій частині хворих застосовували напівзакриті і закриті методики 

остеосинтезу з використанням LCP-пластин – 7 (30,5 %) пацієнтів основної 

та 7 (29,2 %) контрольної групи. Блокувальні стрижні застосовували у 5 

(21,7 %) хворих основної та 6 (25 %) контрольної групи. Авторський 

стрижневий апарат зовнішньої фіксації (патент України № 57328) 

використали у 2 (8,7 %) пацієнтів основної групи та у 3 хворих застосували 

фіксувальний АЗФ системи АО.  

Більша кількість відкритого остеосинтезу пов’язана з простотою, 

швидкістю та невисокою ціною метода інтрамедулярного остеосинтезу з 

блокуванням стрижневим апаратом. Вказана методика остеосинтезу 

стабільно жорстка щодо циклічного навантаження кінцівки, дає змогу 

виконувати дозовану компресію на рівні перелому, передбачає мінімальне 

термін використання апарата на стегні (6-8 тижнів). Після демонтажу 

двострижневого АЗФ зрощення перелому відбувається на інтрамедулярному 

стрижні.  

Складнішими у лікуванні є багатовідламкові високоенергетичні 

переломи діафіза стегнової кістки типу 33В, 33С, які виникали внаслідок 

падіння з висоти. Здебільшого це були осколкові переломи, які неможливо 
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було репонувати одночасно закритим шляхом. Тому в цих випадках 

застосовували як підготовчий передопераційний етап тракційний метод на 

системі скелетного витягнення з рентгенологічним контролем ділянки 

перелому. Проте скелетне витягнення за таких переломів, зазвичай, не 

призводило до вправлення відламків, особливо в разі великосегментарних 

переломів типу С, що пов’язано з наявністю відламків, на які не 

передаються повноцінно тракційні зусилля. Окрім цього, скелетне 

витягнення необхідно проводити з метою зменшення подальшої 

травматизації м’яких тканин кістковими фрагментами. Положення на шині 

Белера із загальноприйнятою медикаментозною терапією дозволяє 

уникнути компартмент синдрому. Цю передопераційну підготовку у 

випадку важких багатовідламкових переломів проводять у період від 3 до 

5 діб. У подальшому в лікуванні цієї категорії хворих ми використали 

авторський апарат зовнішньої фіксації (патент України № 57328). 

Методика лікування діафізарних переломів стегнової кістки за 

допомогою апарата зовнішньої фіксації застосована у 2 хворих. Операцію 

здійснювали в найближчу добу після травми. Передопераційна підготовка 

передбачала підбір стрижнів і апарата зовнішньої фіксації згідно з довжиною 

і об’ємом стегна. Хірургічне втручання виконували під провідниковою 

анестезією. Апарат дає змогу виконати точну репозицію за короткий 

операційний час, але незначна кількість прооперованих пов’язана з 

труднощами післяопераційного нагляду за АЗФ, які виникають у пацієнтів 

після виписки зі стаціонару. Для отримання зрощення в середньому 

необхідно 3,5-4 міс. після операції, але на такому сегменті як стегно з 

великою кількістю м’яких тканин дуже складно утримати АЗФ без процесів 

запалення навколо стрижнів упродовж цього часу. Загалом проблема 

пов’язана з повноцінними перев’язками АЗФ, яку пацієнт виконує, в 

основному, самостійно.  

Пацієнтам основної та контрольної груп виконували дослідження 

МЩКТ до операції і через 6 міс. після неї (табл. 8.22). 
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Таблиця 8.22 

Дослідження показників МЩКТ тіл хребців в проекції поперекового відділу 

хребта пацієнтів основної та контрольної груп з переломами стегнової кістки 

Стать 
МЩКТ 

(початкові) 

Т-критерій 

(початкові) 

МЩКТ 

(6 міс.) 

Т-

критерій  

(6 міс.) 

Контрольна група 

Жінки 1,016 ± 0,02 -0,67 0,789 ± 0,04* -1,42 

Чоловіки 1,1 ± 0,03 -0,41 0,896 ± 0,02* -1.35 

Основна група 

Жінки 1,021 ± 0,02 -0,78 0,1011 ± 0,02* -0,16 

Чоловіки 1,056 ± 0,02 -0,66 1,113 ± 0,01* -0,20 

Примітка. * Р < 0,001 – достовірність відмінності показників МЩКТ 

порівняно з контрольною групою (на основі аналізу за Манном-Уїтні). 

 

У процесі дослідження МЩКТ тіл хребців у проекції поперекового 

відділу хребта пацієнтів контрольної групи виявлено, що через 6 міс. після 

перелому мінеральна щільність кісткової тканини вірогідно на 22,4 % 

знижена в жінок, на 18,6 % – у чоловіків. Зафіксовано розвиток остеопенії. 

В основній групі в жінок до та після перелому визначено підвищення 

показника МЩКТ на 9,9 %, у чоловіків – на 5,4 %. Це свідчить проте, що на 

фоні лікування остеотропними препаратами відбувається підвищення 

показника МЩКТ, водночас у пацієнтів контрольної групи, які з тієї чи іншої 

причини відмовилися від остеотропної терапії, зафіксовано зниження цього 

показника в жінок і чоловіків.  

Результати лікування хворих з ушкодженням діафіза стегнової кістки в 

основній та контрольній групах відображені у табл. 8.23. 

Як бачимо з табл. 8.23, в основній групі хворих у 22 (97 %) пацієнта 

отримані хороші результати лікування і в 1 (3 %) зафіксовано затримку 
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зрощення перелому стегнової кістки до 5 міс. після остеосинтезу LCP-

пластиною. У контрольній групі у 18 (75 %) хворих отримані хороші 

результати, у 4 (16,7 %) – задовільні через уповільнене зрощення кісток 

гомілки від 5 до 6 міс., 2 (8,3 %) пацієнта увійшли в групу незадовільних 

результатів у зв’язку з формуванням несправжніх суглобів. 

 

Таблиця 8.23 

Результати лікування хворих з ушкодженням діафіза стегнової кістки в 

основній та контрольній групах 

Показники 
Основна група Контрольна група 

абс. % абс. % 

Хороші 22 97 18 75 

Задовільні 1 3 4 16,7 

Незадовільні 0 0 2 8,3 

Всього 23 100 24 100 

 

Для ілюстрації методики закритого вправлення відламків у випадку 

переломів діафіза стегнової кістки приводимо клінічне спостереження.  

Клінічний приклад 1 

Хворий Д., 23 роки, історія хвороби № 133, отримав травму в 

результаті падіння з мотоциклу. Поступив у травматологічне відділення з 

приводу закритого перелому середньої третини лівої стегнової кістки зі 

зміщенням фрагментів (32 А1 за класифікацією АО) (рис. 8.39). Після 

госпіталізації хворий укладений на систему постійного скелетного 

витягнення за виростки стегнової кістки з вагою по осі 7 кг. 

Хворому призначено анальгетики, інфузійну терапію для покращення 

мікроциркуляції та відновлення об’єму циркулюючої крові і 

тромбопрофілактики, проводили перев'язки з антисептиками м’яких тканин 

навколо спиці та виконували необхідні клінічні обстеження. 
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Рис. 8.39. Фотовідбиток рентгенограми хворого Б., 23 роки. історія 

хвороби № 133. закритий перелом середньої третини лівої стегнової кістки 

зі зміщенням (32 А1). 

 
На третю добу була проведена операція відкритого остеосинтезу лівої 

стегнової кістки чотиригранним стрижнем і блокування двострижневим АЗФ 

(рис. 8.40). 

 

 
Рис. 8.40. Фотовідбиток рентгенограми хворого Б., 23 роки, історія 

хвороби № 133. Відкритий остеосинтез перелому стегнової кістки (32 А1) 

чотиригранним стрижнем з блокуванням АЗФ. 
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У післяопераційному періоді хворому проводили краплинне введення 

судинних препаратів: пентоксифілін, реополіглюкін, рефортан; 

внутрішньом’язово вводили протизапальні засоби, антибіотики широкого 

спектру дії впродовж 7-10 днів. Підшкірно вводили низькомолекулярні 

гепарини. З 3-ї доби пацієнт почав ЛФК суглобів та дозоване навантаження 

лівої нижньої кінцівки. Функція колінного суглоба становила 180º/80º, у 

надп’ятково-гомілковому суглобі відмічено функцію в повному обсязі.  

За два тижні хворий виписаний на амбулаторне лікування, де з третього 

тижня після остеосинтезу почав приймати вітамін D3 (1 мкг на добу) і 

препарати кальцію (850 мг на добу), остеогенон двічі на день упродовж трьох 

місяців. Рухатися з однією милицею зі збільшенням навантаження 

травмованої кінцівки дозволено через 1,5 міс. після операції. Для повторного 

огляду хворий звертався через 1,5; 3; 6 та 12 міс. У результаті 

рентгенографічного обстеження було встановлено первинне зрощення 

перелому через 2 міс. після операції та АЗФ демонтували. Хворому надано 

рекомендації щодо вправ для відновлення функції ушкодженої кінцівки. 

Консолідацію відламків зафіксовано в термін 3,5 міс. після операції, 

інтрамедулярний стрижень на цей термін було видалено (рис. 8.41). 

 

 
Рис. 8.41. Фотовідбиток рентгенограми хворого Б., 23 роки, історія 

хвороби № 133, через 3,5 міс. після операції. Консолідований перелом 

середньої третини діафіза лівої стегнової кістки. 
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На момент виписки хворий рухався без додаткових елементів опори, 

функція суглобів нижньої кінцівки в повному обсязі. Хворий повернувся на 

колишню роботу. 

Упродовж лікування хворому виконували денситометричне 

дослідження МЩКТ кісток скелета і біохімічний аналіз маркерів кісткового 

метаболізму в динаміці (під час госпіталізації, через 1,5; 3, 6 та 12 місяців). 

Показники МЩКТ на момент госпіталізації приведено на рис. 8.42. 

Вони знаходилися на нижній межі норми. 

 

 

 

Рис. 8.42. Результат денситометричного обстеження хворого Б., 23 

роки, історія хвороби № 133, на момент госпіталізації. 

 

Наступне денситометричне дослідження виконано через 3 міс. після 

операції (рис. 8.43). У результаті проведення денситометричного 

дослідження скелета в пацієнта виявлена остеопенія (Т-критерій – -1,6 SD,  

Z-критерій – -1,3 SD). У ділянці поперекового відділу хребта Т-критерій 

дорівнював -1,7 SD, Z-критерій – -1,5 SD. У зоні проксимального відділу 
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стегнової кістки Т-критерій відповідав показникам вікової норми. За 

результатами аналізу МЩКТ встановлено, що пацієнт знаходиться в групі 

ризику прогресування остеопенії, що вимагає остеотропної терапії, однак від 

прийому призначених препаратів пацієнт відмовився. 

 

 

 
Рис. 8.43. Результат денситометричного дослідження хворого Б., 23 

роки, історія хвороби № 133, через 3 міс. після травми. 
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Розширений результат денситометричного дослідження по сегментам і 

загальну втрату мінералів кістковою тканиною після травми представлено на 

рис. 8.44. 

 

 

 
Рис. 8.44. Денситометричне дослідження хворого Б., історія хвороби 

№ 133, 23 роки, через 3 міс. після травми (посегментарна і загальні втрати 

МЩК). 



210 
 

 

Показники МЩКТ вказують на високий ризик перелому на рівні тіла LІ 

поперекового хребця за Т-критерієм -2,0 (остеопенія), а також помірні ризики 

перелому на рівнях тіл LІІ–LIV за Т-критерієм -1,7 і -1,5. У проксимальному 

відділі правої стегнової кістки втрата МЩК на рівні великого вертлюга за Т-

критерієм становила -1,2, що належить до помірного ризику перелому у цій 

ділянці. Зафіксовано загальну втрату МЩКТ на 13,5 %, що не є характерним 

для цього віку і статі. 

Упродовж 6 міс. після травми хворому виконували дослідження 

сироватки крові на вміст маркерів метаболізму кісткової тканини (табл. 8.24). 

 

Таблиця 8.24 

Метаболічні показники маркерів кісткового метаболізму в сироватці крові 

хворого 

Показники 

Термін дослідження 

2-а доба після 

госпіталізації 

1,5 міс. після 

травми 

6 міс. після 

травми 

Кальцій, мМоль/л 2,13 2,46 2,48 

Магній, мМоль/л 0,83 0,76 0,79 

Фосфор, мМоль/л 1,42 1,20 1,21 

Лужна фосфатаза, Од/л 145,87 68,1 151,81 

Остеокальцин, нг/мл 33,43 < 2 < 2 

 

Отримані результати свідчать, що на 2-у добу після травми у хворого 

підвищився вміст у сироватці крові лужної фосфатази до 145,17 Од/л, яке 

відображує домінування запального процесу. Показники мінерального 

обміну були у межах референтної вікової норми. Через 1,5 міс. зафіксовано 

зниження остеокальцину – маркера кісткоутворення. Низькі показники 

остеокальцину зафіксовано також через 6 міс. після травми, що свідчить про 

низький рівень органічної складової кістки. 
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Клінічний приклад 2 

Хвора Х., 62 роки, історія хвороби № 135, у результаті падіння з 

висоти 1 м отримала закритий спіральний перелом нижньої третини правої 

стегнової кістки зі зміщенням фрагментів типу 32В1 за класифікацією АО 

(рис. 8.45). 

 

 

Рис. 8.45. Фотовідбитки рентгенограм хворої Х., 62 роки, історія 

хвороби № 135, на момент госпіталізації. Закритий спіральний перелом 

нижньої третини правої стегнової кістки зі зміщенням фрагментів. 

 

Під час госпіталізації в стаціонарі пацієнтці змонтовано систему 

постійного скелетного витягнення за горбистість великогомілкової кістки з 

тягою по осі 6 кг на шині Бєлера. Після загально клінічного обстеження, 

денситометрії скелета і консультації кардіолога на 4-у добу виконано 

хірургічне втручання – відкритий остеосинтез нижньої третини лівої 

стегнової кістки малоконтактною пластиною (рис. 8.46). Хвора отримувала 

анальгетики, інфузійну терапію з приводу покращення мікроцеркуляції, 

замісної терапії і тромбопрофілактиці, перев'язки з антисептиками, 

проведено необхідні клінічні обстеження. 
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У післяопераційному періоді хворій проводили краплинне введення 

судинних препаратів: пентоксифіліну, реополіглюкіну, рефортану; 

внутрішньом’язово протизапальні засоби, низькомолекулярні гепарини, 

антибіотики широкого спектру дії упродовж 7-10 діб. 

 

 
Рис. 8.46. Фотовідбитки рентгенограм хворої Х., 62 роки, історія 

хвороби № 135, після остеосинтезу мало контактною пластиною. 

 

На 11-у добу хворій знято шви і виписано на амбулаторне лікування. 

Больовий синдром був відсутній, хвора самостійно пересувалася за допомогою 

милиць. Функції колінного суглоба становили 180/90º. Навантажувати праву 

нижню кінцівку пацієнтці дозволили через 1,5 міс. після хірургічного втручання 

та виконання контрольної рентгенографії. Для повторного огляду хвора 

зверталась через 3, 6 та 12 міс. Повне навантаження ушкодженої кінцівки 

дозволено через 3 міс. після операції. Через 5 міс. після хірургічного лікування 

на контрольних рентгенограмах встановлено зрощення багатовідламкового 

перелому нижньої третини лівої стегнової кістки (рис. 8.47). 

Після загоєння післяопераційної рани на момент виписки зі стаціонару 

хвора навантажувала нижню кінцівку в повному обсязі, амплітуда рухів у 

суглобах правої нижньої кінцівки була в межах норми. Хвора повернулася до 

своїх попередніх справ. 
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Рис. 8.47. Фотовідбитки рентгенограм хворої Х., 62 роки, історія 

хвороби № 135. Консолідований спіральний перелом нижньої третини 

правої стегнової кістки після видалення пластини. 

 

Упродовж всього терміну лікування пацієнтці виконували 

дослідження змін мінеральної щільності кісткової тканини за допомогою 

денситометрії, а також оцінювали маркери кісткового метаболізму в 

сироватці крові: відразу після травми, через 1,5; 3, 6 та 12 міс. 

На третю добу після травми виконане денситометричне дослідження 

хворої Х., історія хвороби № 135, 62 років (рис. 8.48). 

Отримані показники денситометричного дослідження за Т- і Z-

критеріями на час госпіталізації дали змогу констатувати зниження 

мінеральної щільності кісткової тканини на рівні шийки правої стегнової 

кістки – (-1,1 SD) за Т-критерієм і (-1,0 SD за Z-критерієм, тіл хребців 

поперекового відділу хребта – (-1,3 SD) за Т-критерієм і (-1,8 SD) за Z-

критерієм, що характеризує стан кісткової тканини як остеопенію. Через 

1,5 і 3 міс. повторили дослідження МЩКТ – прояви остеопенії помірно 

збільшилися й прогресували до 6 міс. (рис. 8.49). 
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Рис. 8.48. Фотовідбитки денситометричного дослідження хворої Х., 62 

роки, історія хвороби № 135, 3-я доба після травми. 

 

Через 6 міс. після травми в результаті денситометричного 

дослідження скелета на рівні тіл хребців поперекового відділу хребта 

зареєстровано значне зниження МЩКТ за Т-критерієм (-1,5 SD на рівні LІ 

та -1,8 на рівні LІІ), що відповідає остеопенії. У процесі дослідження шийки 

лівої стегнової кістки виявили, що Т-критерій дорівнює (-1,4 SD) і 

відноситься до остеопенії та свідчить про підвищення ризику перелому в 

цій ділянці. Денситометрія проксимального відділу правої стегнової кістки 

встановило, що на рівні шийки Т-критерій становить (-2,1 SD) і відповідає 

остеопоротичному зниженню МЩКТ, що свідчить про високий ризик 

перелому в цій ділянці.  
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Рис. 8.49. Фотовідбитки денситометричного дослідження хворої Х., 62 

роки, історія хвороби № 135, через 6 міс. після травми. 

 

Упродовж всього періоду після хірургічного втручання хвора 

отримувала стронцію ранелат (2 г на добу). Через 12 міс. денситометричне 

дослідження було повторено (рис. 8.50). 

Денситометричне дослідження через 12 міс. після операції встановило 

збільшення показників мінеральної щільності кісткової тканини порівняно з 

попередніми термінами, що ми пов’язуємо із проведеним 

антиостеопоротичним лікуванням. Хоча на цей термін дослідження ще 

відмічено зменшення МЩКТ на рівні поперекового відділу хребта та 

проксимального відділу обох стегнових кісток за Т-критерієм (-1,0 SD на 



216 
 

 

рівні тіла LІ хребця, -1,1 SD на рівні шийки стегнової кістки зліва та -1,7 SD в 

зоні шийки правої стегнової кістки), що відповідає остеопенії і є певним 

ризиком виникнення наступних переломів. 

 

 
Рис. 8.50. Результат денситометричного дослідження хворої Х., 62 

роки, історія хвороби № 135, через 12 міс. після травми. 

 

Окрім денситометричного дослідження, хворій виконували біохімічний 

аналіз сироватки крові щодо вмісту остеокальцину та маркерів мінерального 

обміну – після травми, через 1,5; 3 та 6 міс. (табл. 8.25). У проведених 
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дослідженнях маркерів кісткового метаболізму в сироватці крові хворої Х. 62 

років, історія хвороби №135, на момент госпіталізації виявлено відносно 

низький рівень остеокальцину – 3,67 нг/мл. Показники мінерального обміну 

були без порушень. 

 
Таблиця 8.25 

Дослідження маркерів кісткового метаболізму в сироватці крові хворого Х. 

упродовж 6 міс. після травми 

Показники 

Термін дослідження 

2-а доба після 

госпіталізації 

1,5 міс. після 

травми 

6 міс. після 

травми 

Кальцій, мМоль/л 2,23 2,22 2,27 

Магній, мМоль/л 0,73 0,67 0,70 

Фосфор, мМоль/л 1,15 1,18 1,21 

Лужна фосфатаза, Од/л 68,1 111,2 128,1 

Остеокальцин, нг/мл 3,67 3,09 2,8 

 

Порівнюючи рівень остеокальцину в сироватці крові в динаміці, 

бачимо поступове його зниження впродовж 6 міс.: на момент госпіталізації – 

3,67 нг/мл, через 1,5 міс. після травми – 3,09 нг/мл, через 6 міс. після травми, 

на фоні медикаментозної терапії рівень остеокальцину становив 2,8 нг/мл, 

однак був нижчим за показники норми, що свідчить про низький рівень 

органічної складової кістки на фоні перелому стегнової кістки. 

З приводу відносно низького рівня МЩКТ і рівня остеокальцину 

впродовж 6 міс. хвора продовжувала отримувала остеотропну терапію за 

приведеною вище схемою.  

Збільшення у сироватці крові вмісту кісткової лужної фосфатази від 

68,1 Од/л (на час госпіталізації) до 128,1 Од/л (6 міс. після операції) свідчить 

про домінування резорбційних процесів у кістковій тканині над 

кісткоутворенням. 
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Таким чином, на підставі вивчення показників мінеральної щільності 

кісткової тканини в динаміці доведено, що перелом стегнової кістки є 

фактором ризику розвитку остеопенії та остеопорозу в різних сегментах 

скелета. Ступінь ушкодження кісткової тканини, травматичний остеосинтез, 

вік хворого в сукупності призводять до зниження показників МЩКТ, що 

відображає системні зміни скелета. Застосування остеотропної 

медикаментозної терапії сприяє уповільненню втрати мінеральної щільності 

кісткової тканини або підвищенню цього показника, що запобігає розвитку 

остеопорозу та знижує ризик наступного перелому.  

У середньому покращення стану МЩКТ відбувається в період від 6 до 

12 міс. з моменту травми на фоні остеотропної терапії та ранньої функції 

ушкодженої кінцівки.  

Клінічний приклад 3 

Хворий Д., 50 років, історія хвороби № 3052, у результаті падіння з 

висоти отримав закритий багатовідламковий перелом типу 32С3 за 

класифікацією АО (рис. 8.51). 

 

 
Рис. 8.51. Фотовідбитки рентгенограм хворого Д., 50 років, історія 

хвороби № 3052, на момент госпіталізації. Закритий багатовідламковий 

перелом нижньої третини лівої стегнової кістки зі зміщенням фрагментів. 
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У стаціонарі пацієнту змонтовано систему постійного скелетного 

витягнення за горбистість великогомілкової кістки з тягою по осі 6 кг на 

шині Бєлера. Після обстеження на 3-у добу виконано хірургічне втручання – 

відкритий остеосинтезу нижньої третини лівої стегнової кістки кондилярною 

пластиною (рис. 8.52). Хворий отримував анальгетики, інфузійну терапію з 

приводу покращення мікроциркуляції, замісної терапії і тромбопрофілактиці, 

перев'язки з антисептиками, проведено необхідні клінічні обстеження.  

У післяопераційному періоді хворому проводили краплинне введення 

судинних препаратів: пентоксифіліну, реополіглюкіну, рефортану; 

внутрішньом’язово протизапальні засоби, низькомолекулярні гепарини, 

антибіотики широкого спектру дії упродовж 5-7 діб. 

 

 
Рис. 8.52. Фотовідбитки рентгенограм хворого Д., 50 років, історія 

хвороби № 3052, стан після операції. 

 
За два тижні хворий виписаний на амбулаторне лікування. Больовий 

синдром відсутній. Функції колінного суглоба 180/90º. Навантажувати 

ногу дозволено через 1,5 міс. після операції. Для повторного огляду 

хворий звернувся через 1,5; 3 та 6 міс. Через 6 міс. після операції на 

контрольній рентгенографії встановлено зрощення багатовідламкового 

перелому нижньої третини лівої стегнової кістки (рис. 8.53). 



220 
 

 

 
Рис. 8.53. Фотовідбитки рентгенограм хворого Д., 50 років, історія 

хвороби № 3052, перед видаленням кондилярної пластини, 6 міс. після 

операції. 

 

Було прийнято рішення про видалення пластини. Однак 

інтраопераційно виявлений несправжній суглоб, у зв’язку з чим виконана 

фіксація нижньої третини лівого стегна стрижневим АЗФ (рис. 8.54). 

 

 
Рис. 8.54. Фотовідбитки рентгенограм хворого Д., 50 років, історія 

хвороби № 3052, після повторної операції: реостеосинтез несправжнього 

суглоба нижньої третини лівої стегнової кістки стрижневим АЗФ. 
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Післяопераційний період проходив без запальних процесів. Через 11 

діб хворий виписаний на амбулаторне лікування. 

Через 3,5 міс. на контрольній рентгенограмі відмічено зрощення 

несправжнього суглоба. Проведена клінічна проба, яка була негативною, у 

зв’язку з чим АЗФ був демонтований (рис. 8.55). 

 

 
Рис. 8.55. Фотовідбитки рентгенограм хворого Д., 50 років, історія 

хвороби № 3052. Консолідований несправжній суглоб нижньої третини 

лівої стегнової кістки. 

 

Після зняття АЗФ хворого виписано на амбулаторне лікування для 

відновлювання функції лівої нижньої кінцівки. Через 4 міс. на фоні 

повного осьового навантаження та повної функції суглобів лівої нижньої 

кінцівки, хворий отримав травму нижньої кінцівки в результаті падіння. 

Унаслідок чого констатовано рефрактуру нижньої третини лівої стегнової 

кістки (рис. 8.56). 

Хворому на 3-у добу після травми виконали закритий остеосинтез 

стегнової кістки зліва авторським багатоплощинним репонувальним АЗФ 

(рис. 8.57). 

Фіксація рефрактури відбувалася впродовж 2,5 міс., після чого 

проведена клінічна проба, яка була негативною, але з урахуванням 
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неодноразового травматичного ураження нижньої третини стегнової кістки, 

після демонтажу АЗФ ліва нижня кінцівка фіксована жорстким ортезом з 

шарніром на рівні колінного суглоба. Зовнішня іммобілізація тривала 

впродовж 6 тижнів на фоні осьового навантаження. На контрольній 

рентгенограмі (загалом 4 міс. після останньої операції) отримані признаки 

зрощення рефрактури в нижній третині лівої стегнової кістки (рис. 8.58). 

 

 
Рис. 8.56. Фотовідбитки рентгенограм хворого Д., 50 років, історія 

хвороби № 3052, рефрактура нижньої третини лівої стегнової кістки. 

 

 
Рис. 8.57. Фотовідбитки рентгенограм хворого Д., 50 років, історія 

хвороби № 3052, стан після операції: закритого остеосинтезу рефрактури 

нижньої третини лівої стегнової кістки компресійно-дистракційним АЗФ. 
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Рис. 8.58. Фотовідбитки рентгенограм хворого Д., 50 років, історія 

хвороби № 3052, стан після демонтажу АЗФ з лівої стегнової кістки. 

 

Хворий повернувся до своїх попередніх справ. 

Упродовж всього терміну лікування пацієнтові виконували 

дослідження змін МЩКТ за допомогою двохфотонної абсорбціометрії, а 

також оцінювали маркери кісткового метаболізму у сироватці крові: в 

момент травми, через 1,5; 3, 6 та 12 міс. 

На третю добу після травми виконане денситометричне дослідження 

хворого Д., історія хвороби № 3052, 50 років (рис. 8.59). 

Числові показники денситометричного дослідження за Т-критерієм, на 

момент госпіталізації показали: зниження МЩКТ на рівні шийки лівої 

стегнової кістки (-1,6 SD), МЩКТ на рівні тіл хребців поперекового відділу 

хребта в межах норми. Через 1,5 міс. повторили дослідження МЩКТ – 

прояви остеопенії помірно збільшилися и прогресували до 3 міс. 

(рис. 8.60). 

Через 3 міс. після травми у результаті денситометричного дослідження 

тіл хребців поперекового відділу хребта виявлено значне зниження МЩКТ за 

Т-критерієм (-1,5 SD), що відповідає остеопенії.  
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Рис. 8.59. Фотовідбитки денситометричного дослідження хворого Д., 

50 років, історія хвороби № 3052, 3-я доба після травми. 

 

У процесі дослідження шийки лівої стегнової кістки виявили, що Т-

критерій дорівнює (-2,5 SD), що відповідає остеопорозу та свідчить про 

підвищення ризику перелому в цій ділянці. Дослідивши проксимальний відділ 

правої стегнової кістки, виявили, що на рівні її шийки Т-критерій становить  

(-1,1 SD), що також відповідає остеопенії.  
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Рис. 8.60. Результат денситометричного дослідження хворого Д., 50 

років, історія хвороби № 3052, через 3 міс. після травми. 

 

Хворому призначали протизапальні, знеболювальні та 

антибактеріальні препарати. Упродовж всього періоду після хірургічного 

втручання хворий отримував активний альфакальцидол (1 мг на добу) і 

стронцію ранелат (2 г на добу). Через 6 міс. денситометричне дослідження 

будо повторено (рис. 8.61). 
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Рис. 8.61. Результат денситометричного дослідження хворого Д., 50 

років, історія хвороби № 3052, через 6 міс. після операції. Остеопороз на 

рівні проксимального відділу лівої стегнової кістки. 

 

Денситометричне дослідження через 12 міс. після операції встановило 

збільшення МЩКТ порівняно з попереднім дослідженням, завдяки 

проведеному антиостеопоротичному лікуванню (рис. 8.62). 

Показники на рівні шийки лівої стегнової кістки за Т-критерієм склали 

-2,5 SD, що свідчить про остеопоротичні порушення.  

Окрім денситометричного дослідження, хворому виконували 

біохімічний аналіз сироватки крові щодо вмісту остеокальцину та маркерів 

мінерального обміну – після травми, через 1,5; 3 та 6 міс. (табл. 8.26).  
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Рис. 8.62. Результат денситометричного дослідження хворого Д., 50 

років, історія хвороби № 3052, через 12 міс. після операції.  

 

У проведених дослідженнях маркерів кісткового метаболізму в 

сироватці крові хворого Д. на момент госпіталізації виявлено відносно 

низький рівень остеокальцину – 4,07 нг/мл (табл. 8.26). Показники 

мінерального обміну без порушень. 

Порівнюючи рівень остеокальцину, бачимо поступове його зниження 

впродовж 6 міс.: на момент госпіталізації 4,7 нг/мл, через 1,5 міс. після 

травми 2,27 нг/мл, через 6 міс. після травми, на фоні медикаментозної терапії 

рівень остеокальцину складав 2,1 нг/мл, однак знаходився на низькому рівні, 
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що свідчить про низький рівень органічної складової кістки на фоні 

псевдоартрозу стегнової кістки. 

 

Таблиця 8.26 

Дослідження маркерів кісткового метаболізму в сироватці крові хворого С. 

упродовж 6 міс. після травми 

Показники 

Термін дослідження 

2-а доба після 

госпіталізації 

1,5 міс. після 

травми 

6 міс. після 

травми 

Кальцій, мМоль/л 2,35 2,27 2,31 

Магній, мМоль/л 0,78 0,55 0,72 

Фосфор, мМоль/л 1,16 1,15 1,28 

Лужна фосфатаза, Од/л 66,2 106,4 134,3 

Остеокальцин, нг/мл 4,7 2,27 2,1 

 

З приводу відносно низького рівня МЩКТ і рівня остеокальцину 

впродовж 6 міс. хворий продовжував отримувала остеотропну терапію за 

приведеною вище схемою.  

Збільшення кісткової лужної фосфатази з 66,2 Од/л (на момент 

госпіталізації) до 134,3 Од/л (6 міс після операції) – свідчить про домінування 

резорбційних процесів у кістковій тканині над кісткоутворенням. 

Таким чином, на підставі вивчення МЩКТ доведено, що перелом 

стегнової кістки є підвищеним фактором ризику розвитку остеопенії та 

остеопорозу. Виявлено, що в разі збалансованого хірургічного лікування, 

своєчасно проведеного з урахуванням принципу малотравматичного 

остеосинтезу, перебігу післятравматичного періоду без ускладнень 

знижуються показники МЩКТ, що відображує системні зміни скелета. 

Зокрема, через 6 міс. після перелому МЩКТ виявилася вірогідно зниженою в 

пацієнтів без лікування остеотропними препаратами. Коректна 
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медикаментозна терапіє сприяє зменшенню втрати МЩКТ або підвищенню 

цього показника, що запобігає розвитку остеопорозу та знижує ризик 

наступного перелому. 

 

8.8  Лікування хворих з діафізарними переломами кісток гомілки 

 

Клінічне дослідження ґрунтується на лікуванні 46 постраждалих 

основної групи і 72 пацієнтів контрольної з діафізарними переломами кісток 

гомілки за даними травматологічного відділення КУОЗ «Багатопрофільна 

міська клінічна лікарня № 9» м. Запоріжжя.  

До цієї групи увійшли пацієнти з різною мірою травмованими 

діафізами великогомілкової та малогомілкової кісток від простих (А) 

переломів до сегментарних багатовідламкових (С). Розподіл хворих за віком 

представлений в табл. 8.27. 

 

Таблиця 8.27 

Розподіл хворих основної та контрольної груп за віком 

Вік, роки 

Кількість хворих у групах 

основна  контрольна  

абс. % абс. % 

16-40 

41-60 

61-80 

14 

17 

5 

37,5 

46 

16,5 

23 

34 

15 

31,9 

47,3 

20,8 

Всього 46 100 72 100 

 

Для характеристики типів діафізарних переломів кісток гомілки нами 

використана класифікація AO/ASIF (табл. 8.28). Найбільша кількість 

постраждалих в основній групі припала на переломи типу А3, В2, С1 

(49,3 %). 
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Після госпіталізації хворим з діафізарними переломами кісток гомілки 

виконували витягнення за п’яткову кістку з вантажем по осі 5-7 кг. Упродовж 

першої доби хворим, окрім загальноклінічних аналізів, виконували 

дослідження рівня лужної кісткової фосфатази, остеокальцину, кальцію і 

вітаміну D (активної форми) у сироватці крові. 

 

Таблиця 8.28 

Розподіл хворих основної та контрольної груп за типами переломів кісток 

гомілки згідно з класифікацією АО(ASIF) 

Тип перелому 

Кількість хворих у групах 

основна  контрольна  

абс. % абс. % 

12А1 
12А2 
12А3 
12В1 
12В2 
12В3 
12С1 
12С2 
12С3 

6 
3 
7 
4 
8 
6 
7 
4 
2 

13 
6,2 
15,1 
8,1 
17,2 
13 

15,1 
8,1 
4,2 

8 
7 
10 
9 
11 
7 
9 
7 
4  

11,1 
9,8 
13,8 
12,5 
15,2 
9,8 
12,5 
9,8 
5,5 

Всього 46 100 72 100 

 

Окрім рентгенологічного обстеження, хворим після оперативного 

лікування на 2-5-у добу виконували денситометричне дослідження МЩКТ у 

ділянці тіл хребців поперекового відділу хребта. Цей показник 

використовували для виявлення системних змін у скелеті. У нашому 

дослідженні він був початковим. У наступному виконано порівняння з 

початковим показником МЩКТ та після 6 міс. лікування хворих основної і 

контрольної груп.  
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Усі переломи супроводжувалися зміщенням відламків. У потерпілих з 

переломами діафізів кісток гомілки лікувальну тактику визначали, 

враховуючи обсяг ушкодження, величину первинного зміщення відламків, їх 

кількість та розміри. 

У табл. 8.29 наведені використані нами способи лікування пацієнтів і 

проведені види оперативних втручань. У більшості випадків (40 пацієнт, 87 %), 

лікування полягало в проведенні закритої репозиції відламків з використанням 

провідникової анестезії і подальшої фіксації великогомілкової кістки 

запропонованим АЗФ (патент України № 57328). 

 

Таблиця 8.29 

Розподіл пацієнтів з ушкодженнями діафізів кісток гомілки за способами 

лікування і видами оперативних втручань 

Спосіб лікування і види оперативних 

втручань 

Кількість хворих у групах 

основна контрольна 

абс. % абс. % 

Закрите вправлення і фіксація відламків 

стрижневим апаратом 
40 87 51 70,8 

Відкрите вправлення і фіксація 

відламків стрижневим апаратом 
2 4,3 8 11,1 

Закритий остеосинтез LCP-пластиною 3 6,5 9 12,6 

Відкрите вправлення відламків, 

остеосинтез блокуючим стрижнем 
1 2,2 4 5,5 

Всього 46 100 72 100 

 

Якщо закрите вправлення відламків виявлялося неефективним, 

виконували відкритий остеосинтез. Зазвичай, це були переломи типу 42В3, 

42С1, 42С2. Для цього з медіального доступу типу Кохера, виконували 

вправлення і остеосинтез АЗФ, пластинами, або блокувальним стрижнем.  
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Певні труднощі виникали під час лікування відламкових 

високоенергетичних переломів діафіза великогомілкової кістки (43В, 43С), 

які виникали внаслідок падіння з висоти або ДТП і характеризувалися 

значнішими за площею тяжкими ураженнями м’яких тканин і кістки. 

Здебільшого це були відламкові переломи, які неможливо було репонувати 

одночасно закритим шляхом. Тому ми застосовували як підготовчий 

передопераційний етап тракційний метод з використанням системи 

скелетного витягнення під рентгенологічним контролем. Застосування 

скелетного витягнення із загальноприйнятою медикаментозною терапією 

дозволяє уникнути компартмент-синдрому. Ця передопераційна підготовка 

за важких багатовідламкових переломів займає від 3 до 5 діб. У подальшому 

в процесі лікування цієї категорії хворих ми використали запропонований 

АЗФ (Патент України № 57328). 

У АЗФ передбачені два основні модулі: проксимальний і дистальний. 

На обидва модулі фіксують по два різьбові стрижні з кортикальним і 

спонгіозним різьбленням. Окрім стандартної компоновки, особливо за 

уламкових переломів типу 43В, 43С, додатково використали стрижні або 

спиці з упорними майданчиками, фіксованими до АЗФ для стабілізації 

відламків. 

Методика лікування діафізарних переломів кісток гомілки за 

допомогою багатоплощинно-репонуючого АЗФ застосована нами у 40 (87 %) 

хворих основної групи і у 51 (70,8 %) пацієнта використані фіксувальні АЗФ 

системи АО. Операцію здійснювали, зазвичай, у найближчу добу після 

травми. Хворих перед операцією обстежували, обирали індивідуальні 

стрижні і АЗФ. Хірургічне втручання виконували з використанням 

передуральної анестезії. Також у пацієнтів основної групи робили відкрите 

вправлення відламків з фіксацію: у 2 (4,3 %) – АЗФ, у 3 (6,5 %) – пластинами, 

у 1 (2,2 %) – блокувальним стрижнем. У контрольній групі 8 (11 %) хворим 

застосували відкритий остеосинтез АЗФ, 9 (12,6 %) – LCP-пластини і у 4 

(5,5 %) – блокувальні стрижні. 
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Залежно від показників маркерів кісткового метаболізму в сироватці 

крові та МЩКТ застосовували лікарські засоби, спрямовані на корекцію 

остеопенічних або остеопоротичних порушень кісток скелета (основна група). 

Дослідження показників МЩКТ пацієнтів з діафізарними переломами 

кісток гомілки контрольної та основної груп представлено в табл. 8.3. 

 
Таблиця 8.30 

Дослідження показників МЩКТ тіл хребців у проекції поперекового відділу 

хребта пацієнтів в основній та контрольній групах з переломами кісток 

гомілки 

Стать 
МЩКТ 

(початкові) 

Т-критерій 

(початкові) 

МЩКТ 

(6 міс.) 

Т-критерій  

(6 міс.) 

Контрольна група 

Чоловіки 1,002 ± 0,01 -0,57 0,894 ± 0,04* -1,38 

Жінки 1,079 ± 0,03 -0,71 0,863 ± 0,02* -1.2 

Основна група 

Чоловіки 1,077±0,03 -0,30 1,123 ± 0,048* 0,46 

Жінки 0,997 ± 0,01 -0.49 0,1011 ± 0,02 0,13 

Примітка. *Р < 0,001 – достовірність відмінностей показників МЩКТ 

пацієнтів контрольної і основної груп (на основі аналізу за Маном-Уїтні). 

 

У процесі дослідження МЩКТ тіл хребців у проекції поперекового 

відділу хребта пацієнтів основної та контрольної груп виявлено, що через 

6 міс. після перелому у хворих контрольної групи мінеральна щільність 

кісткової тканини вірогідно на 10,8 % знижена у чоловіків, на 20,1 % – у 

жінок. Зафіксовано розвиток остеопенії. 

В основній групі у жінок показники МЩКТ до та після перелому 

вірогідно не відрізнялись. Це свідчить, що на фоні лікування остеотропними 

препаратами відбувається стабілізація показника МЩКТ. У чоловіків 

основної групи виявлено вірогідне підвищення МЩКТ на 11,5 %. 
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Результати лікування хворих з ушкодженням діафіза кісток гомілки в 

основній та контрольній групах відображені у табл. 8.31. 

 

Таблиця 8.31 

Результати лікування хворих з ушкодженням діафіза кісток гомілки  

в основній та контрольній групах 

Показники 
Основна група Контрольна група 

абс. % абс. % 

Хороші 46 100 65 90,3 

Задовільні 0 0 3 4,2 

Незадовільні 0 0 4 5,5 

Всього 46 100 72 100 

 

Як вказано в табл. 8.31, у 46 хворих (100 %) основної групи отримано 

хороші результати лікування. У контрольній групі у 65 (90,3 %) хворого 

отримано хороші результати, у 3 (4,2 %) – задовільні через уповільнене 

зрощення (великогомілкової кістки після остеосинтезу АЗФ і LCP-

пластиною), 4 (5,5 %) пацієнта увійшли в групу незадовільних результатів 

через розвиток несправжніх суглобів. 

Таким чином, у хворих з діафізарними переломами кісток гомілки, 

яким застосовано хірургічне лікування, потребують моніторингу МЩКТ з 

метою запобігання системних знижень цього показника і уникнення розвитку 

остеопенії або остеопорозу. 

Для ілюстрації результатів лікування хворих з діафізарними 

переломами кісток гомілки у разі використання методики закритого 

остеосинтезу АЗФ відламків приводимо клінічні спостереження. 

Клінічний приклад 1 

Хворий Д., 50 років, історія хвороби № 133, отримав закритий перелом 

кісток гомілки у середній третині після удару бетонної плити. Поступив у 

травматологічне відділення КУОЗ «Багатопрофільна міська клінічна лікарня 
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№ 9» м. Запоріжжя з діагнозом: закритий перелом середньої третини кісток 

правої гомілки (42 А1 за класифікацією АО) (рис. 8.63). По надходженню в 

клініку кінцівку розмістили на шині Беллера з тягою 5 кг по осі за п’яткову 

кістку. Хворий отримував анальгетики, інфузійну терапію з метою 

покращення мікроциркуляції і профілактики тромбозу. 

 

 
Рис. 8.63. Фотовідбитки з рентгенограм правої гомілки хворого Д., 50 

років, історія хвороби № 133, на час госпіталізації. 

 

На п'яту добу виконано хірургічне втручання – закрите вправлення і 

остеосинтез відламків кісток гомілки апаратом зовнішньої фіксації на основі 

стрижнів по два в кожен фрагмент (рис. 8.64). 

У післяопераційному періоді хворому проводили краплинне введення 

судинних препаратів: пентоксифіліну, реополіглюкіну, рефортану; 

внутрішньом’язово отримував протизапальні засоби, низькомолекулярні 

гепарини, антибіотики широкого спектру дії. З 2-ї доби дозволене ЛФК 

суглобів правої нижньої кінцівки. 

За тиждень хворого було виписано на амбулаторне лікування.  

Набряк гомілки і стопи був незначним. Больовий синдром відсутній. 

Функція надп’ятково-гомілкового суглоба становила 30/0/40. Знаходячись на 

амбулаторному лікуванні, з третього тижня після остеосинтезу хворий почав 
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приймати вітамін Д3 і кальцій в добовій дозі 1 мг, остеогенон двічі на день 

впродовж трьох місяців. Навантажувати ногу дозволено через 1,5 міс. після 

операції. Для повторного огляду хворий звернувся через 1,5; 3, 6 і 12 міс.  

Через 3 міс. виконано рентгенографічне обстеження, у результаті якого 

встановлено зрощення перелому кісток правої гомілки (рис. 8.65). Апарат 

було демонтовано і хворого відправлено на амбулаторне відновлення функції 

правої нижньої кінцівки. 

 

 
Рис. 8.64. Фотовідбитки з рентгенограм правої гомілки хворого Д., 50 

років, історія хвороби № 133, після закритого остеосинтезу АЗФ. 

 

 
Рис. 8.65. Фотовідбитки з рентгенограм правої гомілки хворого Д., 50 

років, історія хвороби № 133, консолідований перелом кісток гомілки, 3 міс. 

після операції. 
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Упродовж чотирьох тижнів хворий збільшував навантаження на 

ушкоджену кінцівку. По закінченню цього терміну рухи в надп’ятково-

гомілковому і колінному суглобах були в повному обсязі, осьове 

навантаження повне, безболісне. Працездатність хворого відновлена. 

Денситометричне дослідження МЩКТ скелета виконано на момент 

госпіталізації (рис. 8.66), через 1,5; 4, 3, 6 та 12 міс. 

Як свідчать результати дослідження, на час надходження до стаціонару 

показники МЩКТ відповідали нормі за Т- і Z-критеріями. 

 

 Дані о пацієнті:  
ПІБ: Д.  
ID пацієнта:  Дата народження: 26.02.1962 Зріст: 160,0 cм 
Стать: чоловіча Дата дослідження: 11.07.2012 Вага: 65,0 кг 
      

 Результат дослідження: 
 
МЩКТ Total Body Total – 1,160 г/cм², T-критерієм = 0,4, що відповідає норми. 
Ризик переломів низький. 
Z-критерій = 0,8 SD свідчить, що МЩКТ відповідає нормі для відповідного 
віку і статі.  
 

  

 
Зона Об`єкт Дата Вік    МЩКТ 

дослідження дослідження дослідження   T-критерій  
Total Body Total 11.07.2012 50,3 N/A 0,4 1,160 

г/cм² 
   

Визначення остеопорозу зо ВООЗ (1994): 
Норма: T-критерій > -1 SD 

Остеопенія: -1 SD < T-критерій < -2.5 SD 
Остеопороз: T-критерій < -2.5 SD 

 

 

Рис. 8.66. Результат дослідження МЩКТ хворого Д., 50 років, історія 

хвороби № 133, на час госпіталізації. 

 

Упродовж 6 міс. показники помірно знижувалися, хоча й у межах 

норми. Через 6 міс. за показником МЩКТ всього скелета визначено 

остеопенію (рис. 8.67) за Т-критерієм (-1,1 SD). 
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 Дані пацієнті:  
ПІБ: Д.  
ID пацієнта:  Дата народження: 26.02.1962 Зріст: 160,0 см 
Стать: Чоловіча Дата дослідження: 10.01.2013 Вага: 65,0 кг 
      

 Результат дослідження: 
МЩКТ Total Body Total 1,032 г/см², T-критерій = -1,1 SD, показник помірно 
низький. Ризик переломів помірний. 
Z-критерій = -0,9 SD свідчить, що МЩКТ знаходиться в межах норми для 
відповідного віку і статі.  
 

 

 
Зона Об`єкт Дата Вік    МЩКТ 

дослідження дослідження дослідження дослідного  T-критерій  

TotalBody Total 10.01.2013 50,9 N/A -1,1 1,032 
г/cм² 

   
Визначення остеопорозу зо ВООЗ (1994): 

Норма: T-критерiй > -1 SD 
Остеопения: -1 SD < T-критерій < -2.5 SD 
Остеопороз: T-критерій < -2.5 SD 

 

 

Рис. 8.67. Результат денситометричного дослідження МЩКТ хворого 

Д., 50 років, історія хвороби № 133, через 6 міс. після травми. 

 

Окрім денситометричного дослідження, хворому виконували 

дослідження вмісту остеокальцину та показників мінерального обміну в 

сироватці крові – після травми, через 1,5; 3 та 6 міс. (табл. 8.32). 

 
Таблиця 8.32 

Дослідження метаболічних показників у сироватці крові хворого Д. 

упродовж 6 міс. після травми 

Показники 

Термін дослідження 

2-а доба після 

госпіталізації 

1,5 міс.  

після травми 

6 міс.  

після травми 

Кальцій, мМоль/л 2,34 2,42 2,52 

Магній, мМоль/л 0,97 0,88 0,89 

Фосфор, мМоль/л 0,94 0,84 0,90 

Лужна фосфатаза, Од/л 42,0 116,4 118,1 

Остеокальцин, нг/мл < 2 < 1 < 2 
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У результаті виконаного біохімічного дослідження вмісту маркерів 

кісткового метаболізму в с сироватці крові хворого Д. на час госпіталізації 

виявлений відносно низький рівень остеокальцину (менш ніж 2 нг/мл) 

(табл. 8.32). Показники мінерального обміну без порушень.  

Порівнюючи рівень остеокальцину, бачимо поступове його зниження 

впродовж 6 міс.: на момент госпіталізації – менш ніж 2 нг/мл, через 

1,5 міс. після травми – менш ніж 1 нг/мл, через 6 міс. після травми на фоні 

медикаментозної терапії рівень остеокальцину становив менш ніж 2 нг/мл, 

що свідчить о низькому рівні органічної складової кістки на фоні. 

З приводу зниження МЩКТ та остеокальціну хворому призначено 

отримувала відповідне остеотропне лікування: альфакальцидол (1 мг на 

добу), препарати кальцію (850 мг на добу) у 6 місяців. 

Збільшення кісткового ізоферменту лужної фосфатази від 42,2 Од/л 

(на час госпіталізації) до 118,1 Од/л (6 міс. після операції) відображує 

домінування резорбційних процесів у кістковій тканині над 

кісткоутворенням. 

Відомо, що ці показники підтримуються завдяки достатнього 

надходження кальцію в організм, а також резорбції в кістці. В умовах 

остеопенії та остеопорозу ці показники відображують в основному 

резорбційні процеси в кістках, у першу чергу – в губчастій.  

Клінічний приклад 2 

Постраждалий М., 44 роки, історія хвороби № 4744, внаслідок 

падіння з висоти отримав закритий перелом кісток гомілки в середній 

третині зі зміщенням відламків типу 42В1 за класифікацією АО (рис. 8.68). 

На третю добу після травми хворому проведено хірургічне 

лікування – закрите вправлення відламків та остеосинтез за допомогою 

авторського АЗФ. У дистальний і проксимальний відламки були введені 

кортикальні стрижні, які закріплювалися до репонувальних вузлів апарата 

(рис. 8.69).  
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Рис. 8.68. Фотовідбитки рентгенограм хворого М., 44 роки, історія 

хвороби № 4744, під час госпіталізації. 

 

 
Рис. 8.69. Фотовідбитки з рентгенограм лівої гомілки хворого М., 44 

роки, історія хвороби № 4744, після операції закритого остеосинтезу 

стрижневим АЗФ. 

 

Додатково для фіксації трикутного відламка використали спицю 

Ілізарова, яку закріпили до зовнішньої планки апарата, з попереднім 

натягуванням для міжвідламкової компресії. 
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На другу добу після операції хворий почав ходити за допомогою 

милиць, рухи в надп’ятково-гомілковому і колінному суглобах були в 

повному обсязі (рис. 8.70). 

 

 
Рис. 8.70. Загальний вигляд хворого М., 44 роки, історія хвороби 

№ 4744, в апараті зовнішньої фіксації. 7-а доба після операції. 

 
На 7-у добу після операції хворого виписано на амбулаторне лікування. 

З 6 тижня пацієнту дозволяли дозоване навантаження на ушкоджену 

кінцівку. Після зрощення відламків великогомілкової кістки (2,5 міс.), що 

підтверджено рентгенологічно, апарат був демонтований (рис. 8.71).  

 

 
Рис. 8.71. Фотовідбитки з рентгенограм лівої гомілки хворого М., 44 

роки, історія хвороби № 2581, через 4 міс. після операції. 
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Повне відновлення функції суглобів і кінцівки відмічено через 11 

тижнів після операції. Хворий повернувся до роботи. 

Під час госпіталізації хворому виконане денситометричне дослідження 

МЩКТ (рис. 8.72). Показники МЩКТ виявилися в межах норми. 

 

 Дані пацієнта:  
ПІБ: М.  
ID пацієнта:  Дата народження: 07.09.1968 Зріст: 171,0 см 
Стать: Чоловіча Дата дослідження: 01.02.2012 Вага: 78,0 кг 
      

 
Рис. 8.72 Денситометричне дослідження МЩКТ хворого М., 44 роки, 

історія хвороби № 2581, на час госпіталізації. 

 
Через 1,5 і 3 міс. повторювали денситометричне дослідження. Показники 

зменшувалися, але залишалися в межах референтної норми. Інформативнішими 

виявились дослідження через 6 міс. після травми (рис. 8.73). 

 
 Дані пацієнта:  

ПІБ: М.  
ID пацієнта:  Дата народження: 07.09.1968 Зріст: 171,0 см 
Стать: Чоловіча Дата дослідження: 07.08.2012 Вага: 78,0 кг 
      

 

Рис. 8.73. Денситометричне дослідження МЩКТ хворого М., 44 роки, 

історія хвороби № 2581, через 6 міс. після травми. 
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Виявлено зниження МЩКТ за Т-критерієм (-1,1 SD) на рівні тіл 

хребців поперекового відділу хребта, а також у проксимальному відділі 

правої стегнової кістки, що свідчить про розвиток остеопенії. 

Окрім денситометричного дослідження, у хворого вивчали вміст 

остеокальцину та маркерів мінерального обміну кісткової тканини в 

сироватці крові – відразу після травми, через 1,5; 3 та 6 міс. (табл. 8.33). У 

результаті проведених досліджень маркерів кісткового метаболізму в 

сироватці крові хворого М. під час госпіталізації виявлено відносно 

низький рівень остеокальцину 4,07 нг/мл (табл. 8.33). Показники 

мінерального обміну без порушень. 

 

Таблиця 8.33 

Дослідження метаболічних маркерів кісткової тканини в сироватці крові 

хворого М. упродовж 6 міс. після травми 

Показники 

Термін дослідження 

2-а доба після 

госпіталізації 

1,5 міс.  

після травми 

6 міс.  

після травми 

Кальцій, мМоль/л 2,41 2,54 2,56 

Магній, мМоль/л 0,77 0,79 0,80 

Фосфор, мМоль/л 0,93 0,84 л 0,91 

Лужна фосфатаза, Од/л 93,0 108,4 116,4 

Остеокальцин, нг/мл 16,2 < 2 < 2 

 

Порівнявши рівень остеокальцину на етапах дослідження, виявили 

поступове його зниження впродовж 6 міс.: під час госпіталізації – 16,2 нг/мл, 

через 1,5 міс. після травми – менш ніж 2 нг/мл, через 6 міс. після травми на 

фоні медикаментозної терапії рівень остеокальцину був меншим за 2 нг/мл, 

знаходився на низькому рівні, що свідчить про низький рівень органічної 

складової кістки. 
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З приводу відносно низького рівня МЩКТ і рівня остеокальцину 

впродовж 6 міс. хворий отримував остеотропну терапію за приведеною вище 

схемою.  

Збільшення кісткового ізоферменту лужної фосфатази від 93,9 Од/л (на 

час госпіталізації) до 116,4 Од/л (6 міс. після операції) свідчить про 

домінування резорбційних процесів у кістковій тканині над 

кісткоутворенням. 

Клінічний приклад 3 

Хвора К., 58 років, історія хвороби № 1576, поступила в лікарню з 

приводу побутової травми (підвернула ногу). Діагностовано: закритий 

відламковий перелом середньої третини гомілкових кісток справа (тип 42С2 

за класифікацією АО) (рис. 8.74). Для хворої було змонтовано систему 

скелетного витягнення за п’яткову кістку з тягою по осі 5кг. 

 

 
Рис. 8.74. Фотовідбитки з рентгенограм правої гомілки хворої К., 58 

років, історія хвороби № 1576, на час госпіталізації. 

 

На другу добу в дистальних відділах гомілки з'явилися дрібні 

епідермальні пухирі. Хвора отримувала анальгетики, перев'язки з 

антисептиками, інфузійні судинні препарати, протинабрякові, кристалоїди в 

об'ємі до літра на добу, зроблені необхідні клінічні обстеження.  
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На 6-у добу, після поліпшення стану шкіри і зменшення набряку, 

виконали операцію: закрите вправлення і остеосинтез відламків за 

запропонованою нами методикою за допомогою АЗФ на основі стрижнів з 

різьбленням. Усі стрижні проведені в сагітальній площині (рис. 8.75). 

 

 
Рис. 8.75. Фотовідбиток з рентгенограм правої гомілки хворої К., 58 

років, історія хвороби № 1576, після закритого остеосинтезу стрижневим 

АЗФ. 

 

У післяопераційному періоді хворій проводили краплинне введення 

судинних препаратів, продовжувала отримувати альфакальцидол та 

препарати кальцію. За два тижні хвора виписана на амбулаторне лікування. 

Набряк стопи незначний. Функції надп’ятково-гомілкового суглоба 30/0/40. 

Ходить на милицях з 3-ї доби самостійно. Частково навантажувати ногу 

дозволяли через 1,5 міс. після операції. 

Незважаючи на малотравматичну операцію, спостерігали повільне 

зрощення перелому кісток гомілки.  

Апарат було демонтовано через 6 міс. після операції (рис. 8.76) на фоні 

повного осьового навантаження впродовж останніх 2 міс. Після закінчення 

цього терміну обсяг рухів у надп’ятково-гомілковому і колінному суглобах 

був відновлений.  
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Рис. 8.76. Фотовідбиток з рентгенограми правої гомілки хворої К., 58 

років, історія хвороби № 1576, через 7 міс. після операції. 

 

До хірургічного лікування пацієнтці було поставлено діагноз: 

остеопороз (денситометричне обстеження МЩКТ за Т-критерієм – -3,3, за Z-

критерієм – -3,2) (рис. 8.77) Крім того, під час визначення 

дезоксипіридиноліну в сечі виявлено підвищення цього показника 

(12,1 ммоль DPD/мМ креатиніну), тоді як норма складає 3,0-7,4 ммоль 

DPD/мМ креатиніну, підвищена кісткова лужна фосфатаза 156,1 Од/л, а 

також збільшення рівня кальцію – 3,04 ммоль/л. Це свідчить про високу 

активність резорбційних процесів, які перебігають у кістковій тканині. 

Показники мінерального обміну (магнію, кальцію, фосфору) не були 

порушені. Тому вже на етапі госпіталізації хвора приймала остеогенон, а 

через 1 міс. після хірургічного лікування їй призначено стронцію ранелат у 

дозі 2 г на добу з препаратами кальцію та вітаміну Д3 за стандартною схемою 

лікування остеопорозу. 

Показники МЩКТ через 6 міс. після операції на фоні 

антиостеопоротичної терапії покращилися, однак діагноз остеопороз не 

виключено (Т-критерій становив -2,7 SD) (рис. 8.78). 
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Рис. 8.77. Денситометричні показники хворої К., 58 років, історія 

хвороби № 1576, на момент госпіталізації показники. Остеопороз. 
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 Дані пацієнта:  
ПІБ: К. 
ID пацієнта:  Дата народження: 12.05.1954 Зріст: 163,0 см 
Стать: Жіноча Дата дослідження: 01.07.2013 Вага: 83,0 кг 

 Результат дослідження: 
МЩКТ Total Body Total 0,905 г/см², T-критерій -2,7 SD, низька. Ризик 
переломів високий. Для моніторингу застосованої терапії рекомендується 
проведення денситометрії один раз на рік. 
 

  

 
Зона Об`єкт Дата Вік    МЩКТ 

дослідження дослідження дослідження   T-критерій  
Total Body Total 01.04.2013 58,8 N/A -2,7 0,905 г/см² 

   
Визначення остеопорозу зо ВООЗ (1994): 

Норма: T-критерiй > -1 SD 
Остеопенія: -1 SD < T-критерій < -2.5 SD 
Остеопороз: T-критерій < -2.5 SD 

 

Рис. 8.78. Денситометричні показники хворої К., 58 років, історія 

хвороби № 1576, через 6 міс. після операції. Остеопороз 

 
Показники МЩКТ через 12 міс. після операції на фоні прийому 

препарату стронцію ранелату (2 г на добу) підвищилися, однак діагноз 

остеопороз залишався (рис. 8.79). 

 

 
Рис. 8.79. Денситометричне дослідження хворої К., 58 років, історія 

хвороби № 1576, через 12 міс. після травми.  
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Для відображення перебігу регенерації у хворого, виконували 

дослідження мінерального обміну та вмісту маркерів кісткового метаболізму 

в сироватці крові згідно з планом: друга доба після госпіталізації, 1,5 і 6 міс. 

після неї (табл. 8.34). 

 

Таблиця 8.34 

Метаболічні показники кісткової тканини у сироватці крові хворої К. 

Показники 

Термін дослідження 

2-а доба після 

госпіталізації 

1,5 міс.  

після травми 

6 міс.  

після травми 

Кальцій, мМоль/л 3,04 2,72 2,63 

Магній, мМоль/л 0,78 0,75 0,74 

Фосфор, мМоль/л 1,02 1,07 1,08 

Лужна фосфатаза, Од/л 156,1 133,0 106,8 

Остеокальцин, нг/мл 7,4 4,6 6,8 

 

Отримані результати дослідження вмісту маркерів метаболізму 

кісткової тканини впродовж 6 міс. у сироватці крові хворої К. свідчать про 

значне підвищення показників резорбції кісткової тканини на момент 

госпіталізації та через 1,5 міс. після травми: кальцію 3,04 та 2,72 мМоль/л 

відповідно, лужної фосфатази – 156,1 та 133,0 Од/л відповідно, що також 

вказує на зміщення кісткового метаболізму в бік резорбції. Остеокальцин був 

в межах норми, однак показник був низьким, що свідчить про низький рівень 

кісткоутворення. 

Величини показників вмісту маркерів метаболізму кісткової тканини у 

сироватці крові через 6 міс. після травми покращилися порівняно з 

попередніми термінами, але залишалися активними резорбтивні процеси в 

кістках скелета. 
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Таким чином, отримані результати свідчать, що у випадку 

використання апаратів зовнішньої фіксації можливі ранні дозовані рухи 

травмованої кінцівки, на відміну від методів, які припускають її повну 

іммобілізацію упродовж перших 6-8 тижнів після травматичного 

ушкодження. Результати дослідження хворих, в яких застосовували методику 

фіксації апаратом зовнішньої фіксації, стверджують можливість раннього 

навантаження та функції суглобів. Доведено, що у хворих контрольної групи 

після діафізарних переломів кісток гомілки відбувається зниження 

показників МЩКТ у тілах хребців поперекового відділу хребта. Після 

призначення остеотропної терапії (за показниками МЩКТ) показники 

МЩКТ підвищувалися або стабілізувалися. Цілеспрямований огляд змін у 

кістковій тканині скелета за допомогою запропонованого обстеження в 

динаміці відкриває об’єктивні шляхи корекції порушень, пов’язаних з 

переломом. Завдяки чому хворому своєчасно призначали медикаментозні 

засоби, які покращують стан кісткової тканини, оптимізують кісткову 

регенерацію і є хорошим профілактичним засобом повторних переломів 

кісток скелета.  
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РОЗДІЛ 9 

РЕПАРАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПАЦІЄНТІВ  

З ПЕРЕЛОМАМИ ДОВГИХ КІСТОК 

 

Метою дослідження цього розділу роботи було визначення 

репаративного потенціалу пацієнтів з переломами довгих кісток на основі 

використання в дослідженні росту культури клітин сироватки крові, яку 

застосовано як компонент живильного середовища. Постановка такого 

експерименту обумовлена тим, що за даними літератури в різні терміни після 

перелому в умовах ускладнення консолідації відламків відбувається зміна 

складу сироватки крові щодо вмісту циркулюючих факторів росту та 

морфогенетичних білків, що складає репаративний потенціал пацієнта [219]. 

Також відомо, що в умовах остеопенії та остеопорозу, а також з віком 

знижується кількість стромальних клітин кісткового мозку (СККМ), які 

беруть участь у регенерації [220]. У зв’язку з цим, у представленому розділі 

роботи також оцінений взаємозв’язок репаративних якостей сироватки крові 

з мінеральною щільністю кісткової тканини у пацієнтів з переломом довгих 

кісток.  

 

9.1  Методика визначення репаративного потенціалу пацієнтів з 

переломом 

 

Репаративний потенціал пацієнтів з порушення консолідації відламків 

на різні терміни після перелому довгих кісток визначали in vitro в умовах 

культивування стромальних клітин кісткового мозку. Використали 

особливості цих клітин утворювати в процесі культивування колонії, 

кількість та розміри яких залежать як від характеристики самих клітин, так і 

від складу живильного середовища, насамперед від якості сироватки крові 

пацієнта, яка була компонентом живильного середовища. 
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У пацієнтів також вивчали мінеральну щільність кісткової тканини 

поперекового відділу хребта на остеоденситометрії «Explorer QDR W» 

(Hologic). 

Проведено визначення репаративного потенціалу 10 пацієнтів з 

порушенням консолідації відламків після перелому довгих кісток, які 

поступили в клініку відділу травматології та відновлюваної хірургії ДУ 

«Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН 

України» (вік пацієнтів становив від 18 до 57 років, табл. 9.1). Серед 

пацієнтів було 3 жінки та 7 чоловіків. Показники МЩКТ, що відповідають 

нормі, зафіксовані в чотирьох пацієнтів, зниження МЩКТ, що характеризує 

остеопенічні та остеопоротичні порушення, були в шістьох пацієнтів 

(табл. 9.1). 

У зв’язку з тим, що культура СККМ тварин є універсальним об’єктом 

для дослідження якості сироватки крові, матеріалом для нашого дослідження 

служили культури СККМ молодих (3-4-місячних) щурів із додаванням у 

живильне середовище сироватки крові пацієнтів замість стандартної 

сироватки крові телят. СККМ щурів були використані, виходячи з того, що 

взяття клітин кісткового мозку в пацієнтів (із крила клубової кістки чи ін.) 

супроводжується додатковим травмуванням та болісністю. Заміна клітин 

кісткового мозку людини на клітини тварин (щура) була апробована нами під 

час відпрацювання методики [221].  

Кров для одержання сироватки відбирали в пацієнтів з переломами 

довгих кісток із вени один раз у кількості 50 мл (зранку, натще) за 1-2 дні 

перед хірургічним лікуванням з приводу порушення консолідації відламків. 

Клітини кісткового мозку вилучали із довгих кісток щурів та готували 

їх до культивування за спеціальною методикою [223]. Висівали клітини у 

пластикові флакони для культивування адгезивних культур (Falcon) із 

розрахунку 5×105 клітин на 1 см2 і культивували до 7 доби в однакових 

умовах (температура 37°С, газова суміш із 5 % вмістом СО2, вологість 95 %) 

з додаванням у живильне середовище DMEM стандартної сироватки крові 
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ембріонів телят (20 %) та зміною живильного середовища через добу і 

наступні 3 доби (для дослідних та контрольних культур СККМ). Сироватки 

крові для живильного середовища (як ембріонів телят, так і дослідну, 

зберігали при -20°С). 

Під час зміни живильного середовища на 7 добу у контрольну культуру 

СККМ додавали 2,5 мл стандартної сироватки крові ембріонів телят, а у 

дослідну культуру СККМ – сироватку крові досліджуваного пацієнта. 

Продовжували культивування клітин ще 10 діб, змінюючи через кожні 3 доби 

живильне середовище з відповідною сироваткою крові. При кожному 

дослідному та контрольному культивуванні клітин було поставлено 3 

паралельні культури.  

На 17-у добу культивування клітин живильне середовище зливали, 

клітини у флаконах фіксували 96° етиловим спиртом, фарбували за 

Романовським-Гімза та проводили цитологічний аналіз стану культур за 

допомогою світлового мікроскопу «Micros-50». Визначали кількість крупних 

утворених клітинних колоній у препараті (збільшення об’єктиву ×4). У 

крупних колоніях (не менше ніж 20 клітин у кожній колонії) підраховували 

кількість клітин (збільшення об’єктиву ×20). Вивчали цитологічну 

характеристику клітин у колоніях: форму клітин та ядра, цілісність клітинної 

мембрани, стан цитоплазми та ядра (збільшення об’єктиву ×40). Кількість 

утворених клітинних колоній та їх цитологічні характеристики в дослідних 

культурах порівнювали із показниками контрольних культур. Якщо в 

дослідних культурах кількість клітинних колоній була рівною або більшою за 

кількість колоній у контролі, це відповідало високому репаративному 

потенціалу сироватки крові пацієнта. Показники кількості колоній у 

дослідних культурах менші за показники контролю вказують на знижений 

репаративний потенціал. Усі цифрові показники були опрацьовані методами 

варіаційної статистики. Відмінності даних між парними вибірками оцінювали 

за допомогою t-критерію Стьюдента. Результати вважали статистично 

значущими за умови Р < 0,05. 
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9.2  Результати дослідження  

 

Через 17 діб культивування в контрольній і дослідних культурах 

спостерігали великі (більш ніж 20 клітин) та мали колонії кістковомозкових 

клітин. Додатково проведено порівняння показників репаративних якостей 

сироватки крові з показниками МЩКТ цих же пацієнтів. 

У контрольній та дослідних культурах із сироваткою крові пацієнтів 

з показниками МЩКТ, що відповідають нормі, клітини були зібрані 

переважно в крупні колонії, які містили від 20 до 50 клітин (рис. 9.1). 

Місцями траплялись і менші колонії – від 7 до 18 клітин. У контрольній 

культурі кількість колоній становила 13,21 ± 0,68, у дослідних культурах – 

їх кількість коливалась залежно від показників МЩКТ. Найменші 

показники були характерні для сироватки крові пацієнтів зі зниженою 

МЩКТ (табл. 9.1). 

 

  
а Б 

Рис. 9.1. Фото цитопрепаратів культивованих СККМ. Крупні колонії 

клітин: а) контрольна культура, клітини культивовані з ембріональною 

сироваткою крові телят; б) дослідна культура, клітини культивовані з 

сироваткою крові пацієнтки Д. (Z-критерій = 0,2; МЩКТ відповідає нормі; 17 

діб після травми). Забарвлення за Романовським-Гімза. Зб. 100. 

 



 

 

Таблиця 9.1 

Показники МЩКТ досліджених пацієнтів та кількісні дані, які характеризують стан культур СККМ 

Пацієнт Вік, 
роки 

Стать Давність 
перелому 

Показники остеоденситометричного 
обстеження 

Досліджувані показники культури 
СККМ (M ± m, n = 5) 

МЩКТ, 
г/см2 

Z- (Т-) 
критерії, SD Оцінка МЩКТ кількість 

колоній 
кількість клітин у 

колоніях 
Пацієнтка Д. 21 Ж 17 діб 1,074 0,2 

Норма 

11,84 ± 0,78 45,36 ± 1,65 
Пацієнт Д. 40 М 7 діб 0,997 -0,7 (-0,9) 12,51 ± 0,81 40,75 ± 1,16 

Пацієнт С. 30 М 4 міс. 1,054 -0,3 (-0,3) 10,52 ± 0,82 
Р < 0,05 

35,31 ± 1,36 
P < 0,01 

Пацієнтка К. 34 Ж 4,5 міс. 0,983 -0,5 (-0,6) 
11,04 ± 0,69 

P < 0,05 
37,45 ± 1,45 

P < 0,05 

Пацієнтка Б. 42 Ж 4 міс. 0,867 -1,3 (-1,6) 

Остеопенія 

11,95 ± 0,71 
P < 0,05 

35,41±1,23 
P<0,01 

Пацієнт Ш. 30 М 17 міс. 0,863 -2,1 (-2,1) 
5,15±0,54 
P<0,001 

30,55±1,26 
P<0,001 

Пацієнт Ш. 35 М 14 міс. 0,830 -2,4 (-2,4) 7,45±0,53 
P<0,001 

32,25±1,47 
P<0,01 

Пацієнт Т. 18 М 17 міс. 0,792 -2,4 6,55±0,56 
P<0,001 

33,65±1,21 
P<0,01 

Пацієнт Г. 57 М 23 міс. 0,751 2,3 (-2,9) 
Остеопороз 

3,41±0,39 
P<0,001 

26,65±1,54 
P<0,001 

Пацієнт Л. 43 М 20 міс. 0,751 -2,9 (-3,1) 3,95±0,37 
P<0,001 

23,25±0,98 
P<0,001 

Примітка. P – статистично значуща різниця з показником контрольної культури. 255 
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У табл. 9.1 представлені зведені результати аналізу кількісних 

характеристик дослідних та контрольної культур, а також дані обстеження 

пацієнтів на кістковому денситометрі за визначенням МЩКТ поперекового 

відділу хребта. Аналіз кількісних характеристик виконано залежно від 

показників мінеральної щільності кісткової тканини пацієнта (норма, 

остеопенічні та остеопоротичні порушення), а також враховуючи період часу 

після перелому до надходження до інституту та обстеження на кістковому 

денситометрі. 

У процесі порівняння кількості колоній у культурах не встановлено 

статистично значущої різниці між показниками контролю та дослідними 

культурами, в яких використовували сироватку крові двох пацієнтів з 

нормальною МЩКТ (Z-критерій = -0,7 та 0,2) (табл. 9.1). 

Водночас у двох інших пацієнтів з нормальними значеннями МЩКТ (Z-

критерій = -0,3 та -0,5), але збільшеними термінами післятравматичного періоду 

внаслідок порушення консолідації відламків (давність 4 та 4,5 міс., відповідно) 

спостерігали статистично значущі відмінності, а саме зменшення на 20,4 та 

16,4 % кількості колоній у дослідних культурах порівняно з контролем, що 

свідчить про знижений репаративний потенціал цих пацієнтів (табл. 9.1). 

Отже, одержані результати вказують на те, що в пацієнтів з нормальними 

показниками МЩКТ репаративний потенціал виявляє залежність від давності 

перелому, а отже, терміни незрощення кісток впливають на склад сироватки 

крові. Ці результати узгоджуються з даними літератури про те, що в сироватці 

крові пацієнтів з різними термінами уповільненого загоєння перелому (4 та 

7 міс.) концентрація кісткового морфогенетичного білка була меншою саме в 

пацієнтів із більшим терміном незрощення [224]. 

У пацієнтів зі зниженими показниками МЩКТ, які трактують як 

остеопенічні та остеопоротичні, та збільшеними термінами від моменту 

перелому виявлено значну меншу кількість клітинних колоній у дослідних 

культурах СККМ, культивованих з сироваткою крові цих пацієнтів. Зокрема, у 

дослідних культурах із сироваткою крові пацієнтів з порушенням консолідації 

відламків, у яких значення Z- або T-критерію та терміни після перелому 
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становили: Z-критерій = -1,3 (термін після перелому 4 міс.); Т-критерій = -2,1 

(термін після перелому 17 міс.); Т-критерій = -2,4 (термін після перелому 

14 міс.); Т-критерій = -2,4 (термін після перелому 17 міс.); Т-критерій = -2,9 

(термін після перелому 23 міс.) та Т-критерій = -2,9 (термін після перелому 

20 міс.), кількість колоній була меншою порівняно з контролем на 9,5; 61,1; 

43,6; 50,4; 74,2 та 70,1 % відповідно (табл. 9.1). Отже, у пацієнтів були різні 

показники Z- та Т-критеріїв, а показники кількості клітинних колоній у 

дослідних культурах із сироваткою крові пацієнтів з остеопенічними та 

остеопоротичними змінами були статистично значуще зменшеними не тільки 

порівняно з показником контрольної культури, а й з показниками в дослідних 

культурах із застосовуванням сироватки крові пацієнтів з нормальними 

значеннями МЩКТ та нетривалими термінами після перелому (табл. 9.1). 

Одержані результати відображують низький репаративний потенціал у 

пацієнтів цієї групи. Найнижчі показники кількості колоній у дослідних 

культурах (3,41±0,39 та 3,95±0,37) отримані в разі використання сироватки 

крові пацієнтів з незрощенням перелому тривалістю після травми 23 та 

20 міс. відповідно) та найнижчими показниками МЩКТ (Т-критерій 

дорівнював -2,9 та -3,1, відповідно). Це також свідчить про значний вплив 

(опосередковано через склад сироватки крові) МЩКТ та термінів 

незрощення кісток на репаративний потенціал. 

У літературі є дані про прямий кореляційний зв'язок показників МЩКТ 

з остеогенним потенціалом, який визначали за активністю лужної фосфатази 

та експресією остеобласт-специфічного гена RT-PCR у культивованих СККМ 

пацієнтів з виконаним спондилодезом тіл хребців [225]. Автори встановили, 

що зниження показників МЩКТ до остеопоротичних порушень 

супроводжувалось статистично значущим зниженням показників 

остеогенного потенціалу. 

Вік пацієнтів з остеопенічними та остеопоротичними порушеннями 

становив від 18 до 57 років. У цій групі пацієнтів не встановлено залежності 

показників МЩКТ та кількості клітинних колоній у культурах від віку 

пацієнтів. Проте це може бути пов’язано з невеликою кількістю пацієнтів. 
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Раніше був досліджений взаємозв’язок МЩКТ пацієнтів з дегенеративними 

захворюваннями хребта з їх віком та кількістю клітинних колоній у 

культурах з сироваткою крові цих пацієнтів і була доведена пряма залежність 

зниження показників МЩКТ пацієнтів, кількості клітинних колоній у 

культурах зі збільшенням віку пацієнтів [226].  

Як у контролі, так і в дослідних культурах колонії були представлені 

клітинами, які відрізнялися за формою, розмірами та ядерно-цитоплазматичним 

відношенням, що свідчить про їх різний ступень диференціації. При цьому в 

клітинних колоніях різних пацієнтів співвідношення клітин за вказаними 

показниками коливалось. Частина клітин у колоніях та за їх межами мали 

виражено витягнуту форму з довгими цитоплазматичними відростками, за 

допомогою яких клітини контактували між собою. Ядра таких клітин, 

розташовані в центрі цитоплазми, були невеликих розмірів, переважно овальної 

форми зі щільним гетерохроматином. У ядрі визначали одне або два щільних 

ядерця (рис. 9.2).  

 

  
а Б 

Рис. 9.2. Фото цитопрепаратів культивованих СККМ. Кістковомозкові 

фібробласти: а) контрольна культура з ембріональною сироваткою крові 

телят; б) дослідна культура з сироваткою крові пацієнта С. (Z-критерій -0,3; 

МЩКТ відповідає нормі; 4 міс. після травми). Забарвлення за 

Романовським-Гімза. Зб. 400. 
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Такі клітини ми відносили до диференційованих, це – типові 

кістковомозкові фібробласти.  

Інша частина клітин у колоніях мала полігональну форму 

(ромбоподібну, овальну, округлу). Ядра таких клітин також розташовувались 

у центрі цитоплазми, були крупними, переважно округлими та, на відміну від 

попередньо описаних клітин, були гіпохромними. У ядрах цих клітин 

виявляли декілька щільних ядерець. Це – молоді незрілі клітини (рис. 9.3). 

 

 
Рис. 9.3. Фото цитопрепарату культивованих СККМ з сироваткою крові 

пацієнтки К. (Z-критерій -0,5; МЩКТ відповідає нормі; 4,5 міс. після травми). 

Крупні клітини полігональної форми. Забарвлення за Романовським-Гімза. Зб. 

400. 

 

У контрольних і дослідних культурах спостерігали фігури мітозу, 

тобто клітини знаходились у різних стадіях мітотичного поділу (рис. 9.4), 

що свідчить про їх проліферативну активність. Водночас визначали 

поодинокі клітини з пікнотичними ядрами або вакуолізованою 

цитоплазмою. Кількість деструктивних клітин була незначною і не 

встановлено значущої різниці у їх кількості між дослідними та 

контрольною культурами. За результатами аналізу кількості клітин у 

колоніях встановлено, що їх кількість була високою у контрольній 

культурі СККМ (42,95 ± 2,16) та дослідних культурах стромальних клітин 
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кісткового мозку із використанням сироватки крові пацієнтів з 

нормальними значеннями мінеральної щільності кісткової тканини та 

давністю перелому до 4,5 міс. (більше ніж 35 клітин). 

 

  
а Б 

Рис. 9.4. Фото цитопрепаратів культивованих СККМ. Клітини з фігурами 

мітозу: а) контрольна культура, культивована з ембріональною сироваткою 

крові телят; б) дослідна культура, культивована з сироваткою крові пацієнта Д. 

(Z-критерій -0,7; МЩКТ відповідає нормі; 7 діб після травми). Клітина на стадії 

метафази (стрілка) та анафази (подвійна стрілка). Забарвлення за 

Романовським-Гімза. Зб. 400. 

 

Зокрема, не встановлено вірогідних відмінностей за цим показником 

між контрольною культурою та дослідними культурами з сироваткою 

крові пацієнтів з порушення консолідації відламків після перелому, в яких 

були нормальна мінеральна щільність кісткової тканини та невеликі 

терміни давності після перелому, тоді як у дослідних культурах з 

сироваткою крові пацієнтів з нормальною мінеральною щільністю 

кісткової тканини, але незрощенням перелому тривалістю 4 та 4,5 міс. 

після травми, кількість клітин у колоніях порівняно з контрольною 

культурою була статистично значуще меншою на 17,8 та 12,8 %, 

відповідно. 
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Найбільшу кількість клітин у колоніях спостерігали у дослідній 

культурі стромальних клітин кісткового мозку, культивованих з 

сироваткою крові пацієнта молодого віку (21 рік), в якого була нормальна 

МЩКТ і давність незрощення перелому після травми становила 17 діб 

(табл. 9.1).  

Показники кількості клітин у колоніях інших дослідних культур 

(культивованих з сироваткою пацієнтів з нормальною МЩКТ) статистично 

значуще відрізнялись від показника цієї дослідної культури і були нижчими 

на 10,2; 22,2; 17,4 % відповідно у хворих з незрощенням перелому 

тривалістю 7 діб, 4 міс. та 4,5 міс. після травми. 

У дослідних культурах стромальних клітин кісткового мозку, 

культивованих з сироваткою крові пацієнтів зі зниженими показниками 

МЩКТ (остеопенічні та остеопоротичні порушення), переважали клітині 

колонії невеликих розмірів (рис. 9.5). Їх кількісні характеристики 

відрізнялись як від контрольної культури, так і від дослідних культур 

пацієнтів з різними значеннями мінеральної щільності кісткової тканини. 

 

 
Рис. 9.5. Фото цитопрепарату. СККМ культивовані з сироваткою крові 

пацієнта Л. (Z-критерій -2,9; МЩКТ відповідає остеопоротичним 

порушенням; 20 міс. після травми). Невелика колонія кістковомозкових 

фібробластів. Забарвлення за Романовським-Гімза. Зб. 100. 
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Зокрема, кількість клітин у колоніях дослідних культур з сироваткою 

крові пацієнтів з порушенням консолідації відламків, які мали показники Z- 

або T-критерію -1,3 (давність 4 міс. після перелому); -2,1 (давність 17 міс. 

після перелому ); -2,4 (давність 14 міс. після перелому); -2,4 (давність 17 міс. 

після перелому); -2,9 (давність 23 міс. після перелому) та -2,9 (давність 

20 міс. після перелому), була меншою ніж у контрольній культурі на 17,6; 

28,9; 24,9; 21,7; 38,0 та 45,9 %, відповідно. Статистично значущими були 

відмінності показників кількості клітин у колоніях культур цих пацієнтів 

порівняно з дослідними культурами пацієнтів з нормальними значеннями 

МЩКТ та невеликими термінами незрощення після перелому (табл. 9.1). 

Низькі показники кількості клітинних колоній та кількості клітин у 

колоніях дослідних культур пацієнтів зі зниженими показниками МЩКТ 

(остеопенічні та остеопоротичні зміни) вказують на низький репаративний 

потенціал, що може бути пов’язано зі зміною в цих пацієнтів складу 

сироватки крові. Подібні дані наведені і в літературі [227-230]. 

Зокрема, в експериментах на мишах зі змодельованою остеопенією та 

старих за віком було встановлено, що підвищення рівня факторів росту у 

сироватці крові призводить до збільшення мінеральної щільності кісткової 

тканини [227]. 

Доведено також, що порушення метаболічного стану організму в 

умовах травми, захворювань та старіння супроводжується зміною вмісту 

трансформувального фактору росту-β (ТФР-β) та фракційного складу 

глікозаміногліканів, білків та ліпопротеїдів у сироватці крові [228, 230], що 

може провокувати розлади репаративного остеогенезу на різних його стадіях.  

В експериментах на культурі стромальних клітин кісткового мозку 

щурів було доведено, що остеопенічні порушення кісткової тканини 

(змодельована гіпокінезія) призводять до зниження (порівняно з 

контрольною культурою) кількості клітинних колоній та клітин у колоніях 

[108]. У нашому дослідженні ми одержали аналогічні результати: саме у 

культурах клітин, культивованих з сироваткою крові пацієнтів з 



263 
 

 

остеопенічними змінами, спостерігалось не тільки зменшення кількості 

колоній, але й зменшення загальної кількості клітин у колоніях. Це 

узгоджується з даними R.O. Oreffo та співавт. [231], які в дослідженнях щодо 

модуляції остеогенезу сироваткою крові людини в культурі клітин кісткового 

мозку показали, що сироватка крові людини має у своєму складі фактори, 

котрі виявляють ключову дію на диференціацію клітин кісткового мозку в 

остеогенному напрямку. G. Zimmermann та співавт. [33] було встановлено, 

що в пацієнтів з переломами кісток, особливо з уповільненим зрощенням, 

рівень ТФР-β1, кісткових морфогенетичних білків 2 та 4 у сироватці крові 

були статистично значуще нижчими за їх рівень у пацієнтів контрольної 

групи. Під час вивчення перебігу остеорепарації в експериментах на щурах (в 

умовах оваріоектомії) було також встановлено, що недостатнє системне 

забезпечення факторами росту призводить до втрати кісткової тканини і 

уповільнення диференціації остеобластів [232, 233]. 

Таким чином, виконане дослідження щодо визначення взаємозв’язку 

репаративного потенціалу пацієнтів з показниками мінеральної щільності 

кісткової тканини та терміном незрощення після травми показало, що в 

культурах СККМ, культивованих із сироваткою крові пацієнтів, 

спостерігається різна кількість клітинних колоній та клітин у них залежно від 

значень МЩКТ та терміну після перелому.  

Зниження показників мінеральної щільності кісткової тканини в 

досліджених пацієнтів та тривале незрощення перелому після травми 

супроводжується в культурах СККМ зменшенням кількості клітинних 

колоній та клітин у колоніях. Більш виражені зміни відмічено в пацієнтів з 

незрощенням перелому тривалістю від 4 до 20 міс. після травми. При цьому 

порушена придатність стромальних клітин кісткового мозку  формувати 

клітинні колонії в культурах з сироваткою крові пацієнтів порівняно з 

контрольними культурами клітин, які зростали під впливом універсальної 

для всіх типів культур телячої сироватки, яка містить біологічно активні 

речовини та фактори росту. Тобто зміни складових сироватки безпосередньо 
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впливають на репаративний потенціал організму, що виявлено в пацієнтів з 

тривалим терміном незрощення перелому після травми.  

Одержані результати можуть свідчити про зміну в цих пацієнтів складу 

сироватки крові, а саме зниження вмісту компонентів, які впливають на 

остеогенні потенції організму – факторів росту, морфогенетичних білків 

тощо, і, як наслідок, склад сироватки крові не забезпечує достатню 

проліферацію та диференціацію культивованих стромальних клітин 

кісткового мозку. Крім того, слід ураховувати, що значущим фактором 

порушення репаративного остеогенезу є показники мінеральної щільності 

кісткової тканини, а саме: остеопенічні, або остеопоротичні зміни впливають 

на СККМ, що також можна розглядати як складову зниження репаративних 

потенцій організму. Тобто визначення МЩКТ може забезпечити одержання 

додаткових (скринінгових) даних для оцінювання репаративного потенціалу 

пацієнтів у клініці. 

Отримані результати цього розділу дослідження, на наш погляд, мають 

як наукове, так і практичне значення та можуть бути використані під час 

обстеження пацієнтів з порушенням консолідації відламків після перелому 

для виявлення груп ризику та своєчасного призначення медикаментозної 

терапії.  
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ВИСНОВКИ 
 

На підставі експериментально-клінічних досліджень виявлені основні 

фактори ризику та патогенетичні механізми розвитку післятравматичної 

остеопенії. Під час проведення ретроспективного аналізу результатів 

лікування 780 пацієнтів з діафізарними переломами встановлено, що 

незадовільні наслідки лікування діафізарних переломів кінцівок пов’язані як 

з технічними, так і біологічними факторами, серед яких асептична 

нестабільність металевого імплантата. Вона може бути наслідком порушення 

структурної організації кісткової тканини. Виходячи з проведеного аналізу 

результатів лікування хворих з діафізарними переломами кінцівок і виниклих 

ускладнень (незрощення кісткових відламків, повторні переломи), доведена 

необхідність адекватного вибору методу остеосинтезу з урахуванням 

біологічних потенцій кісткової тканини. Зниження МЩКТ після перелому 

також може бути викликане іммобілізацією, у зв’язку з чим ключовими 

чинниками уникнення післятравматичної остеопенії та остеопорозу може 

бути оптимізація репаративного остеогенезу, швидке відновлення м’язово-

скелетних тканин, короткий період іммобілізації і раннє навантаження на 

травмовану кінцівку. 

У результаті експериментальних досліджень на тваринах показано, що 

прояви остеопенії можуть бути пов’язані з особливостями травматичного 

ушкодження кістки, що було досліджено на двох моделях: відтворення у 

щурів травматичного ушкодження (транскортикальний наскрізний 

діафізарний дефект) та діафізарного перелому великогомілкової кістки. 

 Доведено, що навіть за умов репаративного процесу з нормальним 

перебігом у вище та нижче розташованих ділянках кістки розвиваються 

остеопенічні прояви, які полягають у зниженні площі губчастої кістки, 

формуванні лакун резорбції, зниженні кількості остеоцитів, активізації 

остеокластичної резорбції, тобто порушується рівновага процесу «резорбція 

– кісткоутворення» у бік підвищення резорбції. Це призводить до зменшення 
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кісткової маси та порушення структури кортексу після перелому і може 

виступати фактором ризику асептичної нестабільності фіксуючої 

конструкції. 

У тварин з остеопорозом на фоні відтворення кісткового дефекту 

виявлено зниження загального кальцію в сироватці крові, що свідчить про 

порушення мінерального обміну та перебігу репаративного остеогенезу. 

Одним із підходів до встановлення деяких механізмів 

післятравматичної остеопенії було проведення аналізу МЩКТ у пацієнтів з 

переломом в анамнезі. На підставі виконаного дослідження виявлено, що 

переломи впливають на МЩКТ (у нашому дослідженні на рівні поперекового 

відділу хребта та проксимального відділу стегнової кістки). Тобто після 

перелому у віддалений термін відбуваються зміни не тільки в кінцівці, а й 

системні зміни в скелеті. Доведено, що у значної кількості пацієнтів після 

перелому на різний термін обстеження розвивалася остеопенія та остеопороз. 

Порівняння проведено з використанням даних анамнезу 311 жінок без 

переломів та 276 жінок з переломом. Під час обстеження жінок, які мали 

перелом в анамнезі, у різні терміни виявлено високий відсоток (69,6 %) 

остеопенії та остеопорозу, водночас у контрольній групі кількість пацієнток з 

остеопорозом була на 19,7 % нижчою порівняно з основною групою. На 

17,3 % у контрольній групі було більше жінок з нормальними показниками 

Z- або Т-критерію. Найбільш вираженими були показники остеопенії в групі 

пацієнток з переломом в анамнезі, який стався у термін до 5 років перед 

обстеженням.  

У результаті проведення кореляційно-регресійного аналізу встановлено 

в різних вікових групах пацієнток виражену різною мірою кореляцію між 

ІМТ, МЩКТ та Т-критерієм. Підвищення ІМТ сприяло зниженню ризику 

переломів. Доведено зв’язок між МЩКТ та віком пацієнтів з переломами 

давністю 1-5 років. Наступною частиною роботи було дослідження МЩКТ 

після перелому в різних вікових підгрупах жінок з урахування терміну після 

перелому до моменту обстеження на кістковому денситометрі. У всіх 
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досліджених підгрупах жінок, починаючі з 51 року, виявлено остеопенію, 

виражену. Виняток склала підгрупа жінок віком від 41 до 50 років. Також 

доведено, що перелом, якій стався до формування піку кісткової маси, у 

подальшому не впливає на показники МЩКТ. Це свідчить про високий 

потенціал до відновлення  кісткової тканини в дітей та підлітків.  

Унікальним інструментом для оцінювання 10-річного ризику перелому 

є алгоритмізована система FRAX. Використання цієї системи в жінок з 

переломом та без перелому в анамнезі дало змогу визначити, що ризик 

наступного перелому (переломи променевої, плечової та стегнової кісток, а 

також тіл хребців) у жінок, які мали перелом в анамнезі, підвищений у 2 рази 

порівняно з жінками без перелому. З використанням FRAX для оцінювання 

перелому проксимального відділу стегнової кістки доведено, що імовірність 

перелому в жінок різного віку з переломом в анамнезі у 3-5 разів вища 

порівняно з аналогічною контрольною групою. Висока чутливість та 

специфічність FRAX у жінок з переломами можуть бути використані як 

вихідні для початку проведення остеотропної терапії, що важливо в умовах 

відсутності кісткових денситометрів.  

Серед механізмів розвитку післятравматичної остеопенії, як було 

доведено в наших дослідженнях, значущим у хворих з переломом може бути 

порушення мінерального обміну. Значущим фактором ризику зниження  

МЩКТ та підвищення ризику наступного перелому є низький рівень 

вітаміну D, зниження репаративного потенціалу, що було оцінено шляхом 

використання сироватки крові хворих з переломом, ускладнених 

незрощенням відламків. Доведено, що сироватка крові пацієнтів з 

переломом, зокрема в умовах культивування з СККМ, впливає на 

репаративний потенціал. Виявлено взаємозв’язок остеорепаративного 

потенціалу пацієнтів з показниками МЩКТ та терміном незрощення після 

перелому. Зниження показників МЩКТ у досліджених пацієнтів та 

збільшення терміну від моменту перелому супроводжується в культурах 

СККМ зменшенням кількості клітинних колоній та клітин у них, що свідчить 
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про низький рівень проліферативної активності клітин. Одержані результати 

можуть відображати зміну складу сироватки крові в цих пацієнтів, а саме 

зниження біосинтезу локальних та системних біологічних активних речовин, 

які впливають на остеогенні потенції організму – факторів росту, 

морфогенетичних білків тощо, і, як наслідок, склад сироватки крові не 

забезпечує достатню проліферацію та диференціацію культивованих СККМ. 

Цей напрямок дослідження потребує  подальшого розвитку.  

Провідну роль у профілактиці післятравматичної остеопенії і 

виникнення на цьому фоні повторних переломів відіграє адекватна 

остеотропна терапія, яка сприяє підвищенню МЩКТ, що показано як в 

експериментальному, так і клінічному дослідженні з оцінювання впливу 

альфакальцидолу, який має множинний ефект дії на організм та, зокрема, і на 

метаболізм  кісткової тканини.  

Безумовно, проведене дослідження повністю не розкриває складні 

механізми структурно-функціональних порушень скелета після перелому. 

Дослідження потребують й інші чинники – баланс ендокринного фону в 

результаті стрес-реакції на травму, вивчення гемодинаміки і проникності 

судин, прояви рефлекторної дистрофії. Повніше розуміння механізмів 

порушення метаболізму кісткової тканини потенційно може сприяти 

розкриттю цілої низки проблем, пов’язаних з розвитком зниження МЩКТ та 

у подальшому виникненням остеопенії та остеопорозу з підвищенням віку. 

 

1. Інформаційно-аналітичні дослідження доказали актуальність 

проблеми дослідження структурно-функціонального стану скелета в 

пацієнтів з переломом довгих кісток. Складовими ланками зниження МЩКТ 

та розвитку порушень у кістковій тканині є визначення механізмів втрати 

МЩКТ після перелому, вивчення біологічних механізмів, які контролюють 

зміни МЩКТ, репаративний потенціал організму та системні фактори. З 

огляду на зазначене, проблема може бути вирішена через експериментальні 

дослідження структурних змін кістки в умовах перелому для визначення 
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механізмів ремоделювання, додаткових досліджень структурно-

функціонального стану кісткової тканини, оцінювання ризику наступного 

перелому в разі обстеження пацієнтів з переломом, адекватного вибору 

методів остеосинтезу та коректної медикаментозної терапії. 

2. На підставі ретроспективного аналізу 780 пацієнтів з діафізарними 

переломами верхніх та нижніх кінцівок встановлено порушення регенерації у 

8,7 % хворих від загальної кількості прооперованих пацієнтів. Виявлено, що 

повторні переломи були у 29 (3,7 %) пацієнтів. З них у 7 хворих (0,8 %) 

повторний перелом виник вище або нижче зони зрощення попереднього, у 22 

пацієнтів (2,8 %) відмічено переломи іншої локалізації. Повторні переломи 

кісток спостерігали через 6 міс., 1 та 1,5 роки з моменту виникнення 

первинного перелому, що відбувалося на фоні остеопенії та остеопорозу.  

3. Переломи довгих кісток, які мали пацієнти в різні терміни до 

обстеження на кістковому денситометрі, призводять до системних проявів 

остеопенії та остеопорозу: у 276 жінок з переломами довгих кісток (плечової, 

променевої, стегнової та великогомілкової) виявлено високий відсоток 

(69,6 %) остеопенії та остеопорозу. У контрольній групі (311 жінок) кількість 

пацієнток з остеопорозом була на 19,7 % нижчою порівняно з основною 

групою, на 17,3 % у цій групі було більше жінок з нормальними показниками 

МЩКТ. Найбільший відсоток пацієнток з остеопорозом та остеопенією 

(77,7 %) зафіксовано в групі жінок з переломом після 41 року. Середній вік 

жінок на момент обстеження становив (62,2 ± 0,58) років, перелом стався у 

віці (55,7 ± 0,6) років. У контрольній групі жінок аналогічного віку на 20,4 % 

було більше жінок з нормальними показниками МЩКТ, ніж в основній групі. 

Встановлено кореляційну залежність між мінеральною щільністю кісткової 

тканини, індексом маси тіла та віком у жінок з переломами довгих кісток в 

анамнезі залежно від віку та терміну перелому. 

4. Ризик наступного перелому в жінок, які мали перелом в анамнезі, 

значно підвищений і становить у разі оцінювання всіх переломів, які 

визначені за показником FRAX_Total (переломи променевої, плечової та 
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стегнової кісток, а також тіл хребців) більш ніж в 2 рази у всіх вікових групах 

порівняно з жінками без перелому. У разі використання FRAX_Hip 

вірогідність перелому шийки стегнової кістки в дослідних групах жінок 

значно вища порівняно з контрольною: у віковій групі 41-50 років – у 5,5 

раза, 51-60 років – у 4,5 раза, 61-70 років – у 3 рази. Отримані дані про високу 

чутливість та специфічність FRAX у жінок з переломами можуть бути 

використані як початкові для проведення остеотропної терапії. 

5. На підставі експериментального дослідження стану кісткової 

тканини в щурів з діафізарним переломом великогомілкової кістки та 

дефектом у метафізарній зоні стегна, загоєння яких перебігало без 

ускладнень, встановлено прогресування остеопенічних проявів у ділянках, 

розташованих проксимально та дистально від місця травми порівняно з 

тваринами без перелому. Підвищення остеопенічних змін зафіксовано в 

дистальному відділі кінцівки тварин порівняно з проксимальним.  

6. У тварин з порушенням терміну репаративного остеогенезу шляхом 

моделювання остеопорозу і травматичним ушкодженням кістки доведено, що 

лікування альфакальцидолом стимулює процес репаративного остеогенезу 

завдяки підвищенню диференціації остеобластів у ділянці травматичного 

ушкодження, не порушує процес перебудови кісткових фрагментів, прилеглих 

до ділянки перелому і стимулює кісткоутворення. У проксимальному відділі 

стегнової кістки (над зоною травматичного ушкодження) відмічено 

підвищення товщини й кількості кісткових трабекул, остеоінтеграції губчастої 

кістки з компактною, щільності кісткових трабекул, зниження співвідношення 

площі резорбційних лакун до площі кісткових трабекул у порівнянні з 

тваринами із модельованим остеопорозом без лікування.  

7. Висока ефективність лікування пацієнтів з остеопорозом або 

порушенням репаративного остеогенезу досягнута у 30 випадках (86 %), 

помірна – у 3 (8 %) завдяки включенням до схеми лікування 

альфакальцидолу. Прогресування остеопенії в сегменті скелета, 

розташованому вище ділянки травматичного ушкодження, не виявлено, 
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зафіксовано підвищення МЩКТ. Встановлено підвищення у сироватці крові 

маркерів кісткоутворення (лужної фосфатази та її кісткового ізоферменту), 

зниження маркера резорбції кістки (кислої фосфатази), а також підвищення 

рівня вітаміну D у разі його дефіциту після лікування. 

8. Зниження показників МЩКТ у пацієнтів з незрощенням перелому та 

збільшенням терміну після перелому супроводжується в культурах СККМ 

зменшенням кількості клітинних колоній та клітин у колоніях. Стан якості 

кістки, зокрема її МЩКТ, а також процес зрощення перелому, 

опосередковано через склад сироватки крові пацієнтів пов’язані з 

регенераторним потенціалом людини. 

9. На підставі аналізу результатів лікування хворих основної групи з 

діафізарними переломами кісток кінцівок отримано високий відсоток 

хороших результатів 97,6 %, незадовільні результатів не встановлено. 

Водночас у групі порівняння хороших результатів було на 13,1 % (84,5 %) 

менше, а кількість незадовільних випадків становила 9 %. На підставі 

проведеного аналізу результатів лікування пацієнтів з діафізарними 

переломами кісток верхніх і нижніх кінцівок встановлено, що використання 

розробленого стрижневого апарату (патент України № 57328) і вільної 

кісткової аутопластики (патент України № 62317) дало змогу отримати до 

97,6 % хороших результатів лікування порівняно з групою хворих, в яких 

застосували загальноприйняті методи остеосинтезу.  

10. На підставі результатів дослідження МЩКТ в проекції тіл хребців 

поперекового відділу хребта в пацієнтів з переломами плечової та стегнової 

кісток, кісток передпліччя і гомілки виявлені зниження цього показника. У 

разі перелому плечової кістки в жінок МЩКТ виявилася зниженою через 3-

6 міс. після перелому на 16 %, у чоловіків на 11 %; кісток передпліччя – у 

чоловіків на 18,9 %, у жінок на 26,1 %, стегнової кістки – у жінок на 22,4 %, у 

чоловіків – на 18,6 %, кісток гомілки – у чоловіків на 10,8 %, у жінок на 

20,1 %. Застосування остеотропної терапії призводило до стабілізації або 

підвищення показника МЩКТ. 
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11. У результаті виконаного дослідження доведено, що пацієнти з 

перелом в анамнезі після 40 років, входять у групу підвищеного ризику 

виникнення післятравматичної остеопенії. Серед механізмів розвитку 

необхідно визначити зниження вітаміну D, порушення рівноваги процесу 

«резорбція – кісткоутворення» у напрямку підвищення резорбції, що 

призводить до зниження кісткової маси. Факторами ризику виступають 

неадекватний вибір фіксатора, недотримання пацієнтами режиму після 

хірургічного лікування, асептична нестабільність фіксуючого пристрою, 

низький індекс маси тіла пацієнтів, давність перелому та вік. Провідну роль у 

профілактиці післятравматичної остеопенії і виникнення на цьому фоні 

повторних переломів відіграє остеотропна медикаментозна терапія.  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Для виявлення системних змін МЩКТ у скелеті в пацієнтів з 

переломом з метою запобігання розвитку остеопенії або остеопорозу 

необхідно призначати обстеження на кістковому денситометрі.  

2. Пацієнти зі змінами маси кісткової тканини після перелому, 

відображенням якої є зниження МЩКТ, повинні знаходитися під пильною 

увагою лікаря для своєчасного проведення комплексного лікування з метою 

запобігання потенційного ризику виникнення наступного перелому. 

3. Використання алгоритмізованої системи FRAX у пацієнтів з 

переломом необхідно для виявлення пацієнтів, які входять у групу ризику 

наступного перелому та оцінки його ризику з 10-річною ймовірністю. На 

основі даних FRAX можна своєчасно призначити антиостеопоротичну 

терапію.  

4. До схеми обстеження пацієнтів з переломом необхідно ввести 

визначення показників метаболізму кісткової тканини, а також активного 

метаболіту вітаміну D з метою запобігання ризику розвитку порушення 

репаративного остеогенезу та зниження МЩКТ. 
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119 
120 
121 
122 
123 

Мінькина О.М. 
Рябинський М.М. 
Мжевска Л.В. 
Щербин А.М. 
Бельмаха М.М. 
Григоренко І.В. 
МосковченкоВ.А. 
Гулєєв К.Ю. 
Свидченко В.В. 
Семченко В.С. 
Васюк М.А. 
Жолоб А.В. 
Гордиєнко І.І. 
Кривуля І.П. 
Кобецький А.А. 
Роксанова Л.А. 
Левченко А.П. 
Беспалий А.Г. 
Беспалий А.Г. 
Голедкина Р.І. 
Задорожна І.В. 
Д`яченко С.Є. 
Волочай Д.Ю. 
Тратьков А.Є. 
Кузнецова М.П. 
Косик В.Ф. 
Купах Н.І. 
Фененко А.І. 
Афанас`єв А.А. 
Жилинський І.Ю. 
Ялонська В.В. 
Макаренко А.А. 
Думитро М.С. 
Артакова Т.М. 
Рождественский А.С. 
Арканова Т.М. 
Ширата М.М. 
Вельмякина М.К. 
Смиян А.М. 
Гинатумина Є.Н. 
Величко Б.М. 
Демченко Д.В. 
Нерушенко В.С. 
Гайдаш А.В. 
Нерушенко В.С. 

1207 
96 

2213 
2785 
3103 
336 
1170 
2492 
2536 
2928 
2327 
2411 
2968 
1248 
2015 
1999 
55 

2658 
2658 
1415 

3 
3128 
3130 
3217 
2081 
2103 
1765 
259 
3218 
1800 
3696 
2265 
1810 
1848 
3904 
4039 
2124 
2322 
2234 
2333 
2325 
1546 
777 
394 
4343 

2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006
2006
2006 
2006 
2006
2006
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 

124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 

Приходько В.П. 
Косодрова В.Ф. 
Гайдаш А.В. 
Касая Л.В. 
Заєць С.В. 
Пустовий А.П. 
Рябов В.А. 
Шаповалов І.В. 
Дуркина Є.Г. 
Вовчко М.Ф. 
Розумовская І.В. 
Савчук Р.В. 
Савчук Р.В. 
Голіков А.А. 
Голіков А.А. 
Лук`янова І.А. 
Лук`янова І.А. 
Головчак А.В. 
Бородавка Ж.Г. 
Савалга Є.В. 
Решта А.М. 
Тамкович І.А. 
Тологурі Є.А. 
Рось А.С. 
Глозур Є.А. 
Галушка А.А. 
Камнис А.В. 
Колесников М.В. 
Багадист А.В. 
Огаркин А.В. 
Кирилов С.Г. 
Красніков В.М. 
Правило В.Г. 
Козловська А.С. 
Шос П.І. 
Левченко М.Г. 
Холодна М.П. 
Огий Є.А. 
Шрамко В.М. 
Бабицька Є.А. 
Луцик В.В. 
Чемерис Ю.А. 
Чемерис Ю.А. 
Бедрик А.В. 
Гнусина З.С. 

2493 
2823 
4698 
4244 
3734 
2482 
4431 
2697 
2747 
3794 
2680 
361 
5097 
339 
4743 
1265 
5007 
5233 
933 
5193 
5079 
4932 
56 
5220 
5062 
2854 
3014 
3055 
2837 
3332 
3380 
5647 
3355 
3127 
2539 
3597 
5401 
3644 
5997 
5612 
5420 
2302 
5683 
3230 
2697 

2006
2006 
2006 
2006
2006
2006 
2006 
2006
2006
2006 
2006 
2006
2006
2006 
2006 
2006
2006
2006 
2006 
2006
2006
2006 
2006 
2006
2006
2006 
2006 
2006
2006
2006 
2006 
2006
2006
2006 
2006 
2006
2006
2006 
2006 
2006
2006
2006 
2006 
2006
2006 
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1 2 3 4 1 2 3 4 

169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 

Черненко В.І. 
Гергель В.Д. 
Будна С.І. 
Черевань Д.В. 
Вергизов А.А. 
Чернова Т.А. 
Аржанов В.А. 
Зивенко Ю.С. 
Каптюх Є.Г. 
Полищук В.В. 
Павленко В.М. 
Кипа В.М. 
Остапец В.І. 
Сидоренко В.М. 
Титаренко Ф.О. 
Мухортов В.Г. 
Мухортов В.Г. 
Гордиенко В.В. 
Степаненков Є.А. 
Оленєв А.Г. 
Медведенко С.М. 
Степаненко Є.О. 
Тройно Л.А. 
Тройно Л.А. 
Жатько М.О. 
Денисенко І.М. 
Новицька Л.Д. 
Шевцов В.В. 
Поліщук В.В. 
Бабич М.В. 
Поляков Л.А. 
Поляков Д.В. 
Давидов Ю.В. 
Богомолова М.В. 
Тарасов Р.А. 
Носова Є.К. 
Гавриленко Є.В. 
Голик А.М. 
Квас А.І. 
Тирх М.М. 
Грищенко В.В. 
Марченко М.І. 
Савостин А.А. 
Адамчук О.В. 
Шарата М.М. 

5918 
3128 
5215 
3444 
5994 
3447 
5562 
3696 
6111 
6166 
5622 
3368 
6160 
5942 
3424 
6361 
4054 
6324 
3681 
1620 
3821 
6227 
5357 
2206 
6627 
163 
100 
253 
141 
763 
333 
462 
6466 
341 
340 
749 
234 
330 
94 
547 
371 
248 
474 
505 
332 

2006 
2006 
2006
2006
2006 
2006 
2006
2006
2006 
2006 
2006
2006
2006 
2006 
2006
2006
2006 
2006 
2006 
2007
2007 
2007 
2007
2007 
2007 
2007
2007 
2007 
2007
2007 
2007 
2007
2007 
2007 
2007
2007 
2007 
2007
2007 
2007 
2007
2007 
2007 
2007
2007 

214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 

Димов Д.Д. 
Руспа О.Ю. 
Моісеєва Т.А. 
Плескачева Є.Ю. 
Косолапов Д.А. 
Дерев`янченко А.А. 
Мінькіна О.М. 
Кириченко М.А. 
Кондрат`єв А.О. 
Лук`яненко О.В. 
Григоренко І.В. 
Ткаченко В.В. 
Беліахи М.М. 
Сьоміна О.А. 
Баранник М.І. 
Кириченко В.А. 
Железнов Е.А. 
Калякова Т.В. 
Бедрик А.В. 
Рева М.К. 
Луб`янцев В.А. 
Ярема М.Г. 
Аршапов В.А. 
Авраменко Л.П. 
Линев О.П. 
Линев О.П. 
Бугаєва Г.І. 
Бигнюк В.А. 
Хижняк О.М. 
Шевченко Ю.І. 
Колот М.В. 
Моргун С.А. 
Моргун С.А. 
Рябинський М.М. 
Федоренко В.С. 
Писаренко І.Г. 
Величко В.І. 
Остапец В.В. 
Смольников Є.М. 
Рибачков В.В. 
Костюченко В.В. 
Процушина Г.М. 
Лагода В.А. 
Дубина І.М. 
Толмачова Т.І. 

624 
489 
1322 
1561 
879 
1996 
1824 
2003 
1909 
2006 
3737 
1830 
1615 
1805 
1031 
1743 
240 
1300 
649 
1033 
1537 
1575 
1942 
1183 
2637 
585 
2098 
1210 
3887 
1215 
2329 
2378 
269 
2867 
3034 
1303 
2026 
1486 
2824 
2620 
2827 
1341 
1175 
2470 
1337 

2007 
2007
2007 
2007 
2007 
2007
2007 
2007 
2007 
2007
2007 
2007 
2007 
2007
2007 
2007 
2007 
2007
2007 
2007 
2007 
2007
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
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259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 

Тарасов В.А. 
Толичева Т.І. 
Чехонадска М.А. 
Чехонадска М.А. 
Немич С.А. 
Кашкин А.І. 
Кашкин А.І. 
Коверня А.І. 
Беисман А.П. 
Свешніков Є.А. 
Рашмид О.А. 
Очкуренко Т.М. 
Опашко С.М. 
Степанов А.В. 
Журавльов Є.Ю. 
Ващенко Г.П. 
Протасов А.М. 
Кошель І.А. 
Корниенко Є.В. 
Бломонова М.В. 
Вередип Л.А. 
Жукова М.В. 
Жукова М.В. 
Пилипенко Є.В. 
Естаф`єв І.Є. 
Синеоков В.А. 
Колобухов В.І.  
Демченко Д.В. 
Демченко Д.В. 
Кильдеева Ф.Ш. 
Степаненко Д.В. 
Бесма В.В. 
Процько Ю.П. 
Якименко М.М. 
Сличний А.П. 
Щетинин Г.М. 
Гнедаш Т.В. 
Башук Д.В. 
Нос М.Т. 
Нос М.Т. 
Нос М.Т. 
Курочкин М.Ю. 
Нестеренко М.Г. 
Кусдвий В.І. 
Цюнь Л.В. 

3670 
2180 
1111 
385 
3818 
1868 
524 
3504 
3514 
2091 
3027 
2379 
2358 
3466 
1971 
1627 
3083 
1541 
3334 
1911 
4355 
4424 
2231 
4942 
2704 
1770 
2755 
2856 
465 
4718 
2649 
3942 
4007 
2596 
2681 
4163 
4149 
2464 
4153 
289 
3940 
2864 
4429 
4282 
4534 

2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 

304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 

Семенова С.В. 
Ронін Д.А. 
Микая Є.В. 
Котеленець Ю.П. 
Волошинський С.І. 
Якуб Д.П. 
Самеопенко Є.Ф. 
Колесниченко М.В. 
Якуб Д.П. 
Тришин Д.В. 
Ляхов В.П. 
Васил`єв А.В. 
Васил`єв А.В. 
Михайлов Б.Г. 
Дудка В.В. 
Подзолкова В.І. 
Подзолкова В.І. 
Єрмакова Л.Ф. 
Горбач А.В. 
Урлапов А.Ю. 
Єрмакова Л.Ф. 
Ступак І.В. 
Шиман Д.С. 
Кравець О.В. 
Кузнецов Л.В. 
Єрмоленко Ю.М. 
Крутова М.І. 
Большакова І.В. 
Бондарев А.А. 
Бойко А.М. 
Кукулка Л.М. 
Гармаш С.П. 
Герцик Я.В. 
Глушкин А.М. 
Залогина І.В. 
Пентий Є.Д. 
Кузьменко М.Я. 
Кузьменко М.Я. 
Кополенич Д.А. 
Кополенич Д.А. 
Сидоров В.М. 
Сидоров В.М. 
Куприна О.В. 
Куприна О.В. 
Барсуков А.Г. 

2895 
2820 
2901 
3030 
2780 
2636 
1874 
4990 
4938 
4947 
5029 
4924 
5101 
3037 
5142 
5133 
5218 
3256 
4357 
4714 
3063 
3401 
310 
3326 
3236 
3173 
5922 
3282 
3110 
3471 
3360 
3389 
3353 
3490 
5539 
5375 
5824 
2366 
5910 
1828 
5956 
1224 
5828 
215 
5304 

2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
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349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 

Маслюченко П.І. 
Баклицкий Є.А. 
Баклицкий Є.А. 
Шапошник А.А. 
Шапошник А.А. 
Гороховський С.Ю. 
Гороховський С.Ю. 
Величко Л.В. 
Величко Л.В. 
Імигель І.П. 
Кучаєнко М.І. 
Чесенко Є.І. 
Кирилов С.Г. 
Июнь Л.В. 
Новиков В.А. 
Мордовський М.В. 
Карпенко С.А. 
Лесогор С.Л. 
Рябчук М.В. 
Мхитарян М.Е. 
Трашилов А.Є. 
Тищенко С.К. 
Ривков В.Є. 
Тищенко С.Г. 
Ревуцька В.В. 
Дзюба М.І. 
Головатенко В.В. 
Ващенко Г.П. 
Понамаренко Є.А. 
Востриков А.В. 
Валеев Р.Х. 
Ковальчук Г.М. 
Левченко А.М. 
Середа М.А. 
Скачков В.Л. 
Гура М.М. 
Недовесов Г.В. 
Пархоменко І.Р. 
Чугуєв В.Д. 
Брилиста Є.В. 
Березенко Р.І. 
Ганжа А.М. 
Нестеров А.Є. 
Савчик М.Е. 
Галопов Г.В. 

5396 
3466 
1107 
6323 
232 
6552 
2603 
6193 
2240 
6547 
3790 
379 
6168 
6625 
6351 
3812 
3699 
3681 
3763 
6398 
6149 
6331 
6393 
3574 
2904 
278 
350 
479 
471 
3795 
534 
2973 
223 
3932 
310 
6227 
6758 
24 
3951 
157 
188 
3940 
3871 
49 
67 

2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2008 
2008 
2008 
2008 
2008 
2008 
2008 
2008 
2008
2008 
2008
2008 
2008 
2008 
2008 
2008
2008 
2008 
2008 
2008 

394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 

Дем`янов А.В. 
Найден Ю.В. 
Горпач І.В. 
Отрубухова Т.І. 
Овчинніков В.В. 
Грищенко А.І. 
Алиєв Е.Г. 
Бальбот Р.О. 
Швегель М.М. 
Яковиді Ю.К. 
Глейда Л.А. 
Ведмідь А.А. 
Дудка В.В. 
Визер Т.В. 
Склифасовський 
І.Ю. 
Верпаховський А.В. 
Верпаховський А.В. 
Музичекнко І.В. 
Ляхов В.П. 
Гулаго В.М. 
Чугуєнко М.В. 
Захаренко Є.Т. 
Степанко Д.В. 
Журавеч В.В. 
Очкуренко Т.М. 
Гусак М.В. 
Осоченко Ю.А. 
Копоненко І.М. 
Стешенко Ю.В. 
Филимонова Т.В. 
Дорошенко Р.І. 
Наливайко О.М. 
Колочайда В.Г. 
Коршинова В.І. 
Фомін С.Д. 
Панченко М.П. 
Опашко С.М. 
Повстяная Є.О. 
Трущенко В.А. 
Вальгун С.М. 
Гребенюк А.А. 
Хижняк О.М. 
Ратушник А.Д. 
Ронин Д.А. 

63 
1 
3744 
84 
222 
41 
257 
60 
596 
756 
571 
357 
460 
76 
846 
175 
306 
2254 
1318 
2083 
731 
594 
570 
1407 
533 
1059 
1146 
506 
1001 
1063 
465 
1925 
1778 
929 
2110 
1564 
1056 
1413 
1017 
1859 
2465 
1926 
2287 
1313 
2292 

2008
2008 
2008 
2008 
2008 
2008
2008 
2008 
2008 
2008 
2008
2008 
2008 
2008 
2008 
2008
2008 
2008 
2008 
2008 
2008
2008 
2008 
2008 
2008 
2008 
2008 
2008 
2008 
2008
2008 
2008 
2008 
2008
2008 
2008 
2008 
2008
2008 
2008 
2008 
2008
2008
2008 
2008 
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439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 

Зикова О.П. 
Савченко К.Ю. 
Горенський О.С. 
Бараболін А.Л. 
Шаповал А.Є. 
Гритпенко В.А. 
Пархоменко  І.Л. 
Курочкин М.Ю. 
Билименко Є.А. 
Ілющенко А.М. 
Іванов Є.А. 
Пахомова В.С. 
Гусарев В.С. 
Ярошин М.П. 
Сукачева О.М. 
Варварова Л.І. 
Яковенко В.І. 
Галкин А.В. 
Сердюк А.В. 
Жукова Н.В. 
Дорошенко Т.Л. 
Олейніков С.П. 
Лебедєва А.А. 
Антонова М.І. 
Антонов В.П. 
Чумак А.А. 
Мозоленко Г.І. 
Большаков М.А. 
Середа С.С. 
Грищук Г.Г. 
Грищук Г.Г. 
Бабухадзе К.І. 
Восковцов А.М. 
Степаненко А.С. 
Степаненко А.С. 
Савченко М.В. 
Бесла В.В. 
Маренкова Т.Ф. 
Черкасов О.В. 
Котова Т.М. 
Джоголь М.В. 
Поцик А.В. 
Михайловська В.В. 
Безверха А.П. 
Онищенко А.Г. 

2615 
1365 
1385 
1524 
2307 
1421 
2283 
3496 
2123 
2085 
1935 
2036 
2017 
1985 
3481 
3312 
1869 
2160 
2024 
3655 
3331 
3026 
3241 
1709 
240 
3252 
3009 
3206 
1863 
3248 
51 
3049 
1605 
3466 
570 
1635 
2850 
1549 
2888 
2118 
1772 
2983 
2608 
2644 
2649 

2008
2008 
2008 
2008 
2008
2008 
2008 
2008 
2008
2008 
2008 
2008 
2008
2008 
2008 
2008 
2008
2008 
2008 
2008 
2008
2008 
2008 
2008 
2008
2008 
2008 
2008 
2008
2008 
2008 
2008 
2008 
2008
2008 
2008 
2008 
2008
2008
2008 
2008 
2008 
2008
2008
2008 

484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 

Бережная І.В. 
Приходько Л.З. 
Приходько Л.З. 
Гончаренко М.Г. 
Сушинин В.І. 
Теличко М.М. 
Гемта В.С. 
Мавроді С.А. 
Мавроді С.А. 
Анохин Ю.А. 
Анохин Ю.А. 
Анохин Ю.А. 
Бекетова А.Г. 
Бекетова А.Г. 
Голкупова Л.М. 
Дружинина О.В. 
Дружинина О.В. 
Кувика В.А. 
Криворучка А.В. 
Іванников І.В. 
Деревин А.А. 
Деревин А.А. 
Черкес Р.П. 
Черкес Р.П. 
Жукова Н.В. 
Лихолат В.Я. 
Руденко Д.П. 
Ковальов В.С. 
Матюха М.Ю. 
Остапенко Л.А. 
Коваленко В.П. 
Гнедаш Т.В. 
Лосипед Д.М. 
Шеремет О.І. 
Шеремет О.І. 
Берков Д.Г. 
Сиваш А.І. 
Гуминська В.В. 
Степаненко А.С. 
Балабуха В.А. 
Єрмаков Н.В. 
Асай О.Н. 
Гарковенко В.В. 
Куров Г.В. 
Ротару О.А. 

4130 
1289 
1289 
2762 
2739 
2814 
3841 
914 
3814 
42 
3100 
4444 
1069 
4418 
2502 
1427 
4030 
4004 
2961 
3919 
2166 
2166 
776 
3762 
2412 
2181 
2382 
4081 
4331 
2331 
2105 
4446 
4233 
2521 
4325 

5878 
5850 
3447 
5922 
3443 
5899 
6037 
3600 
5422 
5943 

2008 
2008 
2008
2008
2008 
2008 
2008 
2008
2008
2008 
2008 
2008 
2008
2008
2008 
2008 
2008 
2008 
2008
2008 
2008 
2008 
2008
2008
2008 
2008 
2008 
2008
2008
2008 
2008 
2008 
2008 
2008 
2008 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
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Продовження додатку А 
1 2 3 4 1 2 3 4 

529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 

Козловський В.В. 
Стещенко М.М. 
Скильсара Т.Д. 
Авилкин В.Б. 
Хохлова Т.Б. 
Симонова Є.Г. 
Лук`янова Є.С. 
Жифарський М.С. 
Павленко В.М. 
Колокин О.В. 
Коваль А.А. 
Кузименко М.І. 
Саклакова І.М. 
Лаврик Г.В. 
Вітер І.П. 
Шабельник Є.І. 
Кизименко М.І. 
Проскура Д.І. 
Черкасов А.В. 
Грунина А.В. 
Бацан В.В. 
Самарська С.І. 
Смаляна В.А. 
Разумовський Л.М. 
Лиходед А.М. 
Симонова Є.Г. 
Шапошник Є.Ю. 
Некрасов А.В. 
Кузаконь В.Г. 
Самофалов С.С. 
Самофалов С.С. 
Мироненко С.В. 
Вакуленко С.А. 
Пуша І.А. 
Малолетка В.М. 
Холичко Є.У. 
Лавриненко В.А. 
Ильминский І.Х. 
Юхневич С.і. 
Ставицький А.Г. 
Коваленко Л.Л. 
Буряк В.М. 
Пограничний А.В. 
Ткаченко В.П. 
Чуйко В.С. 

3289 
5772 
5756 
3434 
5641 
2633 
4710 
4333 
2693 
2754 
2799 
4535 
2009 
3410 
3825 
2375 
2509 
83 

3922 
168 
6675 
3808 
3888 
36 
901 
246 
1695 
1884 
3251 
1844 
1844 
1138 
592 
553 
1263 
1321 
1032 
3294 
1341 
589 
1969 
3070 
1592 
3080 
5041 

2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 

574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 

Поцуха І.П. 
Сергиєнко Є.А. 
Проскуренко С.І. 
Єременко С.А. 
Осин Д.В. 
Факун Л.П. 
Д`якуненко Д.І. 
Галоши А.І. 
Южаков А.В. 
Гримкевич М.І. 
Коробка Д.І. 
Ревякина Т.Н. 
Борчанинова Є.Ю. 
Єременко С.А, 
Маслова С.А. 
Чмсадзе В.І. 
Цихамчук В.В. 
Гордик В.І. 
Кирпичев В.А. 
Клеменчук А.О. 
Устимова О.С. 
Маяков М.М. 
Болдирев В.Ю. 
Савинкова Л.І. 
Голубєв М.В. 
Невенчана С.А. 
Пугач Є.В. 
Чихадзе В.І. 
Гончаренко Н.Г. 
Євстюнич О.І. 
Мирошин С.В. 
Юрченко М.А. 
Беклер Д.С. 
Двицов А.В. 
Леймерг В.А. 
Степаненко Є.М. 
Кармазь Т.П. 
Смелянинова Є.Т. 
Єфименко А.В. 
Кравченко Л.Г. 
Середа В. Я. 
Волонтов С.В. 
Ткаченко І.А. 
Дудка А.І. 
Бабенко О.В. 

4799 
3116 
2606 
3396 
3193 
3516 
2344 
2395 
701 
103 
158 
3807 
52 
40 
67 

3876 
40 

1505 
128 
913 
195 
270 
255 
2957 
496 
614 
547 
1130 
418 
1185 
2395 
4070 
1026 
1030 
1092 
1191 
1366 
3587 
905 
3588 
1251 
382 
505 
838 
532 

2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
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Продовження додатку А 
1 2 3 4 1 2 3 4 

610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 

Новикова М.В. 
Дубачева Л.Д. 
Наливкин В.А. 
Ерзаєв А.О. 
Попов В.А. 
Просвиркина М.С. 
Гринь Є.В. 
Пипа А.А. 
Шкуро М.І. 
Рижих Л.П. 
Мороз А.В. 
Пазюк М.М. 
Майсак А.В. 
Руденко А.А. 
Токмак С.А. 
Дехтяренко В.В. 
Богоцерковська Р.А. 
Бахарєв М.А. 
Близнюк М.М. 
Даниленко Е.Б. 
Бондарева В.М. 
Доброва Р.М. 
Чунабун В.Є. 
Кондибка В.А. 
Шулико Л.Т. 
Вейкова В.В. 
Мухачева Р.Г. 
Прищепа І.Е. 
Вельможко І.А. 
Коваль М.О. 
Асаль Т.В. 
Лихолат В.А. 
Житниц Р.Є. 
Мамай О.П. 
Ревуцька С.Г. 
Проскурин В.К. 
Музикова М.В. 
Кулик І.С. 
Беляков В.А. 
Ляшко І.С. 
Акимов В.М. 
Хопта В.В. 
Куртева О.І. 
Інайтус І.І. 
Годня Н.Є. 

3667 
16 

3672 
3636 
137 
65 
47 
392 
68 
298 
264 
197 
247 
475 
614 
481 
704 
374 
363 
3678 
144 
171 
181 
699 
361 
3601 
3681 
433 
710 
1126 
1210 
469 
493 
706 
590 
902 
1271 
1333 
1342 
982 
1127 
1895 
1252 
1190 
1201 

2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 

655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
683 
684 
685 
6866
87 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
699 
700 

Мальцева Г.Г. 
Шворак П.І. 
Куц Н.Т. 
Сирота Є.Г. 
Матвєєв Р.С. 
Сергиєнко М.М. 
Риженко А.А. 
Гончаренко І.А. 
Подольский А.П. 
Запара Г.В. 
Компанієць С.В. 
Ледовський С.В. 
Жовнир А.К. 
Глуховська С.М. 
Герасименко А.І. 
Диєв О.А. 
Гринь Є.В. 
Худенков М.С. 
Бедлецька М.М. 
Маслов І.О. 
Палюшкин А.М. 
Пугач Є.В. 
Рибалка Л.Г. 
Веременко В.М. 
Сидорин С.М. 
Авакумова В.І. 
Малих Д.І. 
Авилкин В.Б. 
Акимов В.М. 
Голуб В.П. 
Коробчук Ю.Ю. 
Серов М.А. 
Билик М.В. 
Ігнатов В.А. 
Шапошников Є.Ю. 
Мамай О.П. 
Лаврик Г.В. 
Кобиляцька Л.М. 
Ветрова Л.П. 
Журавель В.В. 
Васильченко М.С. 
Ситченко В.Є. 
Коваленко С.І. 
Ведмедь С.Г. 
Малєєва Л.К. 

1206 
1308 
2330 
2306 
3413 
3434 
1814 
1274 
2538 
1554 
1599 
2720 
2663 
2508 
1521 
2800 
2482 
1508 
1545 
1558 
1412 
2438 
1493 
2440 
2441 
2970 
1859 
2917 
1836 
1819 
1888 
2163 
2232 
2063 
3373 
3337 
3235 
3304 
3257 
3260 
3380 
2522 
2523 
3624 
2507 

2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010
2010 
2010 
2010
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010
2010 
2010 
2010
2010 
2010 
2010
2010 
2010 
2010 
2010 
2010  
2010
2010 
2010 
2010 
2010
2010 
2010 
2010
2010
2010 
2010 
2010 
2010
2010  
2010 
2010
2010
2010 
2010 
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Продовження додатку А 
1 2 3 4 1 2 3 4 

701 
702 
703 
704 
705 
706 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
744 

Ферко А.І. 
Кириченко О.А. 
Гарковенко В.В. 
Поплужская І.В. 
Овсяников В.В. 
Петришин С.П. 
Сидорин С.Н. 
Коваль М.О. 
Мухичева Р.Г. 
Тенета О.А. 
Рибальченко В.В. 
Ільченко І.Х. 
Гордиєнко С.В. 
Крашенінніков В.В. 
Мороз А.В. 
Недєлька А.С. 
Годня Н.Є. 
Рибалка Л.Г. 
Д`яченко Є.Ю. 
Гавриленко Є.А. 
Веременко В.В. 
Пилюков Г.Є. 
Бакул С.Л. 
Скорук М.А. 
Серков М.Л. 
Рижих Л.П. 
Тататриков Є.А. 
Волоктов С.В. 
Верейкина М.М. 
Микарь С.В. 
Моисеєнко М.В. 
Сотникова М.Д. 
Сирота Є.Г. 
Сергиєнко М.М. 
Матвєєв Р.С. 
Киц М.Т. 
Лук`янова Є.С. 
Шевченко С.С. 
Бакулина О.М. 
Паскалов С.А. 
Кириченко О.А. 
Мацандра В.П. 
Бондаренко А.Л. 
Лимарь С.В. 
Кобиляцька Л.М. 

3544 
3746 
3781 
2471 
2662 
3759 
3758 
4388 
4303 
2800 
4198 
4275 
2824 
2845 
4097 
3993 
4236 
4081 
3940 
4315 
3916 
4056 
2715 
4109 
2571 
3867 
3534 
3445 
3491 
3550 
2275 
2329 
2306 
3434 
3413 
2320 
3072 
2224 
2064 
2110 
1920 
3617 
2897 
4502 
4255 

2010 
2010
2010
2010 
2010 
2010
2010
2010
2010 
2010 
2010
2010
2010
2010 
2010 
2010 
2010
2010
2010
2010 
2010 
2010 
2010
2010
2010
2010 
2010 
2010 
2010
2010
2010
2010 
2010 
2010 
2010
2010
2010
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 

745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
789 
790 

Доброва Р.М. 
Решетняк Я.І. 
Залозная Є.С. 
Гавриш А.А. 
Иванченко М.М. 
Курнева О.І. 
Мацапура В.П. 
Горгуленко С.В. 
Синеченко І.В. 
Наливкин В.А. 
Серков М.Л. 
Чуприна Т.А. 
Реуцький М.А. 
Гончаренко В.К. 
Савченко І.Ф. 
Малєєва Л.К. 
Житнич Р.Є. 
Луцик А.Ф. 
Фот І.В. 
Нємцова Л.І. 
Троцький Г.І. 
Сарафанюк А.І. 
Ляшко І.С. 
Бірюк Ю.А. 
Рябцев С.П. 
Панов В.А. 
Колин В.М. 
Дем`яненко М.В. 
Гиренко О.В. 
Поляков С.Ф. 
Фот І.В. 
Кудієнко С.В. 
Степаненко Є.Б. 
Дорошенко Є.Л. 
Зуєва І.А. 
Хілова Л.Г. 
Цуля Р.В. 
Марахова І.М. 
Порожняк Л.В. 
Педченко Т.І. 
Макогон Д.С. 
Прокудин В.К. 
Череп М.С. 
Михайличенко Ю.В. 
Сахно В.І. 

4581 
3066 
3051 
3559 
989 
1252 
2149 
2949 
4728 
4729 
2571 
3220 
3382 
5098 
1968 
5229 
4881 
3180 
4829 
3239 
4971 
3249 
4944 
4731 
4895 
4805 
4763 
288 
4969 
674 
605 
236 
250 
173 
217 
460 
248 
298 
449 
335 
595 
435 
321 
249 
287 

2010 
2010
2010
2010
2010 
2010 
2010 
2010
2010
2010
2010 
2010 
2010 
2010
2010
2010
2010 
2010 
2010
2010
2010
2010 
2010 
2010
2010
2010
2010 
2011 
2011
2011
2011
2011 
2011 
2011
2011
2011
2011 
2011 
2011
2011
2011
2011 
2011 
2011
2011 
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Продовження додатку А 
1 2 3 4 1 2 3 4 

791 
792 
793 
794 
795 
796 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 

Горгуленко С.В. 
Тешта О.А. 
Смирнова Т.Ф. 
Комарная Н.В. 
Несвит І.М. 
Максимцева М.В. 
Машкова Є.М. 
Белецький К.А. 
Плотнікова С.В. 
Сапа М.І. 
Герасименко А.І. 
Ферко А.І. 
Баришникова І.В. 
Ведмідь С.Г. 
Горлов А.В. 
Інайтус І.І. 
Гранкин А.А. 
Бацан В.В. 
Саващенко С.М. 
Васил`ев І.М. 
Ковальчук В.П. 
Гужва Ю.В. 
Коробка Д.Г. 
Малий В.В. 
Овсянников С.В. 
Калашник В.В. 
Чмитенко З.І. 
Никитина І.Є. 
Бут С.І. 
Дакушенко Д.І. 
Інайтус І.І. 
Соболєв Д.В. 
Алексєєв А.А. 
Баталін А.О. 
Притула Л.В. 
Третен В.Л. 
Свиридова Л.С. 
Долгушина М.М. 
Горенський О.С. 
Онищенко А.В. 
Губарь Є.М. 
Чумаченко І.В. 
Чудновський О.В. 
Сумаруков С.В. 
Брежнєва І.В. 

888 
376 
3788 
3723 
3729 
3775 
16 

3812 
114 
341 
666 
382 
145 
381 
187 
917 
939 
816 
577 
1004 
526 
536 
791 
603 
549 
383 
986 
715 
1797 
869 
883 
1564 
897 
91 

1473 
1449 
1916 
1659 
1012 
1961 
1049 
32 

2159 
3061 
3396 

2011
2011
2011 
2011
2011
2011
2011 
2011 
2011
2011
2011
2011 
2011 
2011
2011
2011
2011 
2011 
2012
2012
2012
2012 
2012 
2012
2012
2012
2012
2012 
2012
2012
2012
2012 
2012 
2012
2013
2013 
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013 
2013 

837 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
868 
869 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 

Ковальчук В.П. 
Несвіт І.М. 
Попов В.В. 
Аббакумов А.В. 
Маленко Є.В. 
Малиш Д.І. 
Ткаченко О.В. 
Павличенко А.М. 
Плотникова С.В. 
Бацан В.В. 
Кондратюк В.И. 
Саликина Т.В. 
Стулов А.С. 
Алимасова Л.В. 
Іхтияров К.П. 
Шокарева Н.С. 
Деморецький В.В. 
Деморецький В.В. 
Галкина Л.А. 
Корогодська Н.В. 
Ісаєва Є.О. 
Тарасенко А.М. 
Хиль А.В. 
Митина А.К. 
Токманський С.А. 
Залозная Є.С. 
Семенюта М.А. 
Шалимов Р.А. 
Красилов С.Є. 
Сахно В.І. 
Молокинас Т.П. 
Жадавко К.П. 
Лабанова М.Г. 
Никифоров В.В. 
Погорелий П.А. 
Семенюта М.А. 
Назилюк А.В. 
Єгрус В.А. 
Когот В.М. 
Басенко С.А. 
Черняк І.М. 
Хилова Л.Г. 
Кудинова О.Є. 
Орлов А.С. 
Русанов М.А. 

3288 
3360 
2274 
2150 
3435 
3603 
2003 
3724 
3012 
3287 
3709 
3074 
1766 
3060 
3237 
3225 
3345 
3052 
3014 
1739 
1834 
2994 
3259 
2745 
1777 
3123 
2919 
3290 
2814 
4094 
3984 
2846 
2779 
2706 
2857 
3602 
2907 
2514 
2568 
2710 
4067 
3990 
2997 
4521 
4314 

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014 
2014
2014
2014
2014
2014
2014 
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014 
2014 
2014 
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882 
883 
884 
885 
886 
887 
888 
889 
890 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 

Гутник С.І. 
Дайнега В.А. 
Кромаренко К.С. 
Политратенко А.А. 
Улитенко З.І. 
Лисенко Є.М. 
Галкина Л.А. 
Митина А.К. 
Бондарь С.М. 
Корогодська М.В. 
Михайличенко Ю.В. 
Бондаренко М.Ф. 
Компонієць С.В. 
Сименюта М.А. 
Милованов М.Г. 
Ілишко В.М. 
Белий Д.А. 
Белий Д.А. 
Темрякова Є.С. 
Доаш В.І. 
Литовка А.О. 
Хиль А.В. 
Гончаренко В.В. 
Крук Р.М. 
Шумскій Д.В. 
Щербина Л.А. 
Фещенко А.М. 
Фітхуліна А.Х. 
Явдокименко Г.А. 
Яскунов Г.І.  
Абдурахімова С.С. 
Адамчук Т.О. 
Алєксєєва О.О. 
Аль-Наджор А.М. 
Андрієнко О.О. 
Анохіна І.М. 
Афоніна В.М. 
Баліков Д.В. 
Батрак Л.О. 
Башков Д.В. 
Бєлоус О.А. 
Бобошко С.Ф. 
Богач М.М. 
Божко Т.І. 
Божко Т.І. 

3029 
3126 
4309 
3171 
3050 
4444 
4508 
4888 
4577 
5250 
4910 
3304 
5210 
4868 
3254 
3581 
3356 
3356 
5307 
3475 
3292 
5551 
5050 
5028 
3625 
3894 
438 
3953 
5599 
533 
2347 
3775 
661 
1574 
2329 
4747 
828 
4786 
2085 
1144 
3344 
1924 
862 

1335 
3032 

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015 
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015 
2015 
2015 
2015 
2015 
2015 
2015 
2015 
2012 
2012 
2013 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2013 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 

927 
928 
929 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
948 
949 
950 
951 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
965 
966 
967 
968 
969 
970 
971 

Бондарь С.М. 
Бондаренко Н.Ф. 
Бондаренко С.А. 
Бражник Р.С. 
Бузиян О.В. 
Васил`єва Л.О. 
Василець В.І. 
Веремєєнко В.М. 
Войтаник Н.В. 
Волошин Д.М. 
Ворко С.С. 
Воронов В.М. 
Герман А.Я. 
Герман А.Я. 
Говтвян В.М. 
Гончар В.І. 
Горенкова В.А. 
Горлова А.Є. 
Грамаковский Д.М. 
Гребенюк П.І. 
Гриша Ю.Ю. 
Громова Л.І. 
Гулий В.С.  
Гумінська В.В. 
Гутник Г.І. 
Даалі В.І. 
Даниленко А.Є. 
Денисенко М.В. 
Дмитренко Н.В. 
Домановський П.В. 
Домановський П.В. 
Євстратов Г.А. 
Єфремов В.О. 
Жифарська Т.А. 
Жмурко Л.М. 
Жовнерчук В.М. 
Зинченко О.П. 
Золотарьова О.Ю. 
Золотарьова О.Ю. 
Іванов А.Ю. 
Іванов С.В. 
Іринчук С.Ю. 
Кальченко В.Г. 
Капінус В.С. 
Каптюх Л.І. 

1077 
1594 
1326 
723 
517 
210 
898 
716 
2521 
619 

8 
3634 
1269 
2764 
791 
1955 
3509 
592 
3229 
3132 
3992 
1715 
2543 
1957 
2852 
3063 
4194 
1395 
1663 
336 
4410 
3826 
1559 
1086 
1140 
3972 
586 
1317 
1468 
3636 
1379 
1354 
1207 
5211 
2444 

2012 
2012 
2012 
2013 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2013 
2013 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2013 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2013 
2012 
2012 
2012 
2012 
2013 
2012 
2013 
2012 
2012 
2012 
2012 
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971 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
989 
990 
991 
992 
993 
994 
995 
996 
997 
998 
999 
1000 
1001 
1002 
1003 
1004 
1005 
1006 
1007 
1008 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1014 
1015 

Кашельний Ю.А. 
Кашин Ф.В. 
Каширська Н.І. 
Кіричок О.В. 
Клєвцов В.В.  
Клєвцов В.В. 
Коваленко С.І. 
Козирєва О.А. 
Козирєва О.А. 
Козиряцький Г.В. 
Коз`янин А.О. 
Коротін М.О. 
Косаренко О.А. 
Конопльов Г.О. 
Кольвах В.А. 
Кравченко О.М. 
Криворука С.С. 
Крижевський С.О. 
Крюкова Н.А. 
Кудрін О.М. 
Кузьміна Т.П. 
Кулагина Л.В. 
Кулешін В.В. 
Кулік В.Г. 
Левковський О.В.  
Левковський О.В 
Лисенко І.В. 
Лобанов Д.О. 
Лобанов Д.О. 
Лобанов Д.О. 
Лобанов Д.О. 
Лузовський Л.М. 
Любімов О.О. 
Лях М.Ф. 
Мазур І.І. 
Макаренко Р.Ю. 
Маковецький Д.В. 
Максимов В.В. 
Максимов В.В. 
Малиш Є.В. 
Мартиненко Я.А.  
Мартинов В.Г. 
Мартишенко Я.А. 
Матайло В.Г. 
Матвієнко Є.М. 

883 
1116 
2823 
749 
5713 
2954 
1242 
474 
3400 
537 
2 
632 
1188 
2334 
2738 
258 
1091 
428 
445 
1333 
214 
352 
754 
4767 
57 
2638 
1323 
484 
3793 
3137 
4501 
879 
1922 
211 
2847 
353 
800 
3828 
3983 
1999 
1687 
520 
4209 
640 
327 

2013 
2013 
2012 
2013 
2012 
2012 
2013 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2013 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2013 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2013 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 

1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
1023 
1024 
1025 
1026 
1027 
1028 
1029 
1030 
1031 
1032 
1033 
1034 
1035 
1036 
1037 
1038 
1039 
1040 
1041 
1042 
1043 
1044 
1045 
1046 
1047 
1048 
1049 
1050 
1051 
1052 
1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 
1059 
1060 

Маценко Н.О. 
Мехвашев Р.А. 
Мимріна Л.А. 
Миткова О.Ю. 
Михайленко Д.В. 
Михайлова Н.Д. 
Михайлов Є.В. 
Мишохід А.І. 
Моісеєнко А.А. 
Моргун І.В. 
Морозов В.А. 
Морозов Г.П. 
Музика А.В. 
Муткур А.П. 
Найда Ю.Ю. 
Найдьонова А.В. 
Налисний А.О. 
Недорцев В.С. 
Никитина Н.І. 
Носов І.М. 
Носов І.М. 
Однороманенко Ю.В. 
Олексієнко А.О. 
Омельченко Є.В. 
Омельченко Є.В. 
Павлин П.В. 
Пашко С.В. 
Петріщак Р.В. 
Пискун С.С. 
Повідаш С.П. 
Повідаш С.П. 
Повстяная В.В. 
Полікарповна Л.В. 
Поліщук А.М. 
Поліщук І.В. 
Прицепа А.І. 
Пронина Є.С. 
Прошкін А.П. 
Путнік Г.І. 
Рак В.М. 
Резніков К.Є. 
Резніченко Л.О. 
Рихлов В.В. 
Ромалійський О.В. 
Романчук Г.М. 

600 
755 
3957 
1516 
4764 
307 
444 
5035 
532 
3978 
1890 
2546 
950 
3838 
2197 
3080 
1597 
3607 
1667 
346 
346 
3213 
1753 
3330 
2499 
615 
5501 
1211 
5332 
1393 
3491 
2371 
419 
442 
2852 
4682 
216 
277 
1642 
1349 
1269 
1246 
5031 
1340 
382 

2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2013 
2012 
2012 
2012 
2013 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2013 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2013 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
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1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
1067 
1068 
1069 
1070 
1071 
1072 
1073 
1074 
1075 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1081 
1082 
1083 
1084 
1085 

Савенкова С.І. 
Савченко М.С. 
Савел`єв А.В. 
Савченко Є.О. 
Савченко Є.О. 
Саликіна Т.В. 
Самсонова Ю.О. 
Сардак О.В. 
Сарская І.І. 
Свист О.В. 
Сємєнюта М.А. 
Сємєнюта М.А. 
Сердюк Н.І. 
Семенов О.В. 
Сідорін С.М. 
Сідорін С.М. 
Слівская А.З. 
Стадніченко А.Б. 
Станкевич І.Л. 
Сторушкін С.Г. 
Тапаєв Р.Р. 
Татунов К.В. 
Тат`янін П.П. 
Твердохлеб Л.Б. 
Темрякова Є.С. 

1821 
2880 
715 
6091 
2061 
317 
4068 
594 
1040 
1755 
1191 
1885 
2989 
2898 
1136 
5216 
3999 
2227 
1251 
526 
4112 
2965 
2158 
737 
1126 

2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2013 
2013 
2012 
2012 
2013 
2012 
2012 
2012 
2012 
2013 
2012 
2012 
2012 
2012 
2013 

1086 
1087 
1088 
1089 
1090 
1091 
1092 
1093 
1094 
1095 
1096 
1097 
1098 
1099 
1100 
1102 
1103 
1104 
1105 
1106 
1107 
1108 
1109 
1110 
1111 

Тенета О.А. 
Ткаченко А.А. 
Тесленко О.Т. 
Ткаченко В.Г. 
Ткаченко В.Г. 
Ткаченко Ю.В. 
Токарєва О.І. 
Травенко А.А. 
Третьяк С.Ф. 
Трофіменко Є.А. 
Тупіков І.Ю. 
Усенко С.М. 
Харь Є.І. 
Харь Є.І. 
Хіжняк А.С. 
Чубарь Д.С. 
Шаповал О.В. 
Шарікова Л.Г. 
Шевченко С.С. 
Шевченко Р.В. 
Шевченко Т.В. 
Шестаков О.Г. 
Шилова О.Ю. 
Широбокова Т.О. 
Шкарупіло А.В. 

2481 
2786 
1059 
2786 
5480 
2060 
2327 
247 
3951 
1114 
169 
1672 
2939 
2161 
468 
3300 
4437 
5489 
763 
3269 
5113 
4887 
1533 
262 
1466 

2012 
2012 
2013 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2013 
2012 
2012 
2012 
2012 
2013 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
2013 
2012 
2013 

 

 

Матеріали, використані в дисертаційному дослідженні (історії хвороби, 

рентгенограми) знаходяться в архіві КУ «Запорізька міська багатопрофільна 

клінічна лікарня № 9».  

 

 

Головний лікар КУ «Запорізька міська 
багатопрофільна клінічна лікарня № 9», 
к. мед. н.         Нерянов К.Ю. 
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Список хворих № 2 

 
№ 
з/п П.І.Б. Номер ID № 

з/п П.І.Б. Номер ID 

1 2 3 4 5 6 
1 Абдулава Н.Ш. 7299 39 Бондаренко В.И. 5726 
2 Абдулаева А. 6606 40 Борисенко Н.М. 6870 
3 Абросимова Н.С. 4775 41 Борисова Н.Н. 7038 
4 Агабенин М. 7384 42 Брантоу А.В. 4431 
5 Агаркова В.В. 6853 43 Братолюб Н.А. 2908 
6 Агасьян Г.М. 1397 44 Бредун С.Т. 4002 
7 Агеева Р.П. 393 45 Бритикова Г.И. 6933 
8 Алексеева И.Н. 7189 46 Брыкина Т.П. 5460 
9 Андреева О.А. 7302 47 Бугай Т.Т. 6738 

10 Арабадиси З.П. 3904 48 Булавина А.В. 3602 
11 Арсеничук В.В. 6832 49 Булат А.И. 7418 
12 Артемова Л.Л. 5358 50 Булая Л.Н. 7469 
13 Асканевич А.И. 7762 51 Бурдюч Г.И. 7425 
14 Аушева Н.Е. 7225 52 Буряченко Р.А. 2231 
15 Афанаскина Г.В. 5605 53 Бутырская Т.А. 6820 
16 Афонина В.В. 7610 54 Буянская В.И. 6111 
17 Бабкина Л.А. 4612 55 Валова О.В. 2217 
18 Балабаева Л.Б. 7388 56 Валова Т.И. 4917 
19 Бандура Т.И. 7146 57 Валовик Л.Ф. 6892 
20 Баранник Т.А. 6097 58 Варвуль О.В. 7009 
21 Басова Л.К. 5753 59 Васадзе О.Р. 2219 
22 Бебит Г.П. 4471 60 Василькова Н.И. 7566 
23 Безрукавая В.И. 7796 61 Велиева Б.Х. 6421 
24 Белан З.Р. 4034 62 Веноцерколец В.Н. 4460 
25 Беличенко М.Н. 3869 63 Вергун В.В. 7656 
26 Белобров Н.Н. 2934 64 Винник А.И. 6475 
27 Белоглазова Л.А. 6709 65 Виноградская Н.И. 4339 
28 Беломестная Л.Ф. 5674 66 Владимирова Е.А. 7193 
29 Беляева Л.В. 6627 67 Власенко Е.И. 6897 
30 Бережная О.Д. 5546 68 Власова Ю.Д. 6655 
31 Бескаравайная Е.И. 7470 69 Возацкая А.А. 7660 
32 Бессчастная Н.Н. 7037 70 Возная Л.И. 7813 
33 Блажко О.Д. 5574 71 Волкова Т.Н. 4433 
34 Бобровская Т.Н. 5941 72 Волковая Р.Д. 6681 
35 Богун Э.Н. 6898 73 Волобуева В.Н. 5979 
36 Бодрова В.Л. 5925 74 Волохова В.И. 6947 
37 Боева Е.М. 7480 75 Волощенко Л.В. 5986 
38 Бомарина Н.И. 1259 76 Волынская М.И. 2074 
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77 Воронина Н.И. 3508 118 Гуркаленко Л.Ф. 5973 
78 Вылежанина Т.А. 5515 119 Гурская Н.Н. 5310 
79 Выхованец Е.Н. 6787 120 Гусева Л.В. 6137 
80 Выходцева М.И. 7658 121 Гуторова С.В. 7344 
81 Гагуненко Л.М. 4995 122 Гушпет Л.М. 5749 
82 Гаевская Н.И. 5573 123 Давискиба Л.В. 7373 
83 Гайденко В.В. 4463 124 Давыдова С.Л. 7546 
84 Гамбулатова Л.И. 6796 125 Даниер Э.В. 6495 
85 Гарбуз Р.А. 3859 126 Данилевская В.Д. 6170 
86 Герасимчук А.П. 6923 127 Даньшина Л.Г. 6503 
87 Гергель С.П. 3519 128 Дароса Л.Н. 7759 
88 Геренко Л.Г. 6061 129 Дафтян А.А. 3303 
89 Гикало В.А. 5417 130 Дацковская Т.В. 7238 
90 Гилун Л.П. 6175 131 Дегтярева Т.И. 6842 
91 Гирич З.И. 6821 132 Деймек Л.Н. 5921 
92 Гирская Т.А. 7000 133 Демьяненко Е.А. 3841 
93 Гладкова В.В. 7757 134 Демяник Т.Д. 4455 
94 Глушко Т.А. 6644 135 Денисенко Т.Н. 3872 
95 Голенищева Р.К. 5679 136 Деркач Л.П. 7357 
96 Голуб Н.А. 3618 137 Детерев А.Н. 1789 
97 Гончаренко Л.М. 6067 138 Дзеверина Н.И. 3058 
98 Гончаров Д.С. 3093 139 Добровольская Е. 4665 
99 Гончарова И.Ф. 7506 140 Долгодум Л.Б. 3883 

100 Горбачева З.С. 6178 141 Домашенко Л.И. 7595 
101 Горобец Л.В. 5105 142 Домбровская Ж 5099 
102 Горова Л.И. 6053 143 Драгенцева И.И. 7797 
103 Городецкая Н.С. 6875 144 Дробат Л.Ф. 6732 
104 Горшенина М.П. 6962 145 Дроздова И.П. 5768 
105 Грабковская Т.Н. 7661 146 Дуброва Н.И. 5140 
106 Гребенюк А.И. 7771 147 Дягилева В.М. 4971 
107 Грибенюк А.С. 3827 148 Евшелова Т.В. 7218 
108 Гринева М.В. 3148 149 Енифанова М.В. 7451 
109 Гринченко А.Н. 2540 150 Ермакова Л.С. 318 
110 Грицай Т.А. 7094 151 Ермакова Р.В. 6944 
111 Грицан Т.И. 4394 152 Ерошина Л.В. 1679 
112 Грицаненко Н.П. 6230 153 Есманская В.М. 5946 
113 Гришина Г.Ф. 2950 154 Ефимова Е.Н. 7194 
114 Грищенко В.Н. 5966 155 Жаворонкова Р.А.  1705 
115 Грищенко Т.Н. 3072 156 Жилина Т.С. 6957 
116 Гроховская Т.П. 4676 157 Жмака А.М. 7806 
117 Губская А.А. 5933 158 Журавель А.П. 7347 
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Продовження додатку А 

1 2 3 4 5 6 
159 Завадская Н.С. 7190 200 Катаева Т.А 5471 
160 Завацкая А.И. 7250 201 Кашарова М.И. 6500 
161 Загний Р.Г. 5911 202 Кашковская Н.М. 7475 
162 Загоруйко О.П. 7275 203 Кашпур Л.А. 5165 
163 Заец Е.Е. 4709 204 Кириинова Г.А. 7678 
164 Заика Е.Н. 5166 205 Клименко Ю.Г. 6046 
165 Зайцева Т.С. 4787 206 Климова Н.П. 4699 
166 Запорожец А.И. 1325 207 Климчук Т.Д. 4594 
167 Затолока Н.И. 6375 208 Клочко Л.А. 6770 
168 Захарова Р.С. 4706 209 Клочко С.М. 6523 
169 Захарченко Ю.А. 3057 210 Клягина Н.М. 6797 
170 Заяц В.П. 4780 211 Кобченко Н.А. 7590 
171 Зверева Л.В. 4318 212 Ковалева Г.В. 6499 
172 Звигунов А.А. 2244 213 Ковалева Л.А. 6070 
173 Звягинцева А.И. 5750 214 Ковалева М.Н. 6785 
174 Здесенко Н.В. 5476 215 Ковалевская Л.Г. 3825 
175 Земнюк Л.Н. 3229 216 Коваленко Н.В. 7148 
176 Зубрич Н.А. 5864 217 Ковалюх А.А. 7031 
177 Зыкова Н.И. 6559 218 Ковтун 5451 
178 Зюбан Т.М. 3049 219 Козаровская Н.М. 3709 
179 Ивакина Т.Н. 6684 220 Козленко В.Д. 6099 
180 Иваненко С.А. 6576 221 Козлов Ю.А. 2534 
181 Иванова Р.В. 5688 222 Козловская В.Н. 3867 
182 Ильченко А.П. 1823 223 Кокарева А.Ф. 424 
183 Инешина Г.Д. 7139 224 Колбасенко С.А. 7767 
184 Иноземцева З.М. 4589 225 Колодяжная А.А. 6139 
185 Исай Л.В. 7001 226 Колонтаевская Н.П. 7731 
186 Исакова О.Г. 1870 227 Колыхаева И.В. 5614 
187 Исаченко В.П. 6535 228 Колядинская В.В. 6582 
188 Искандарова С.Т. 7014 229 Комир Л.В. 5220 
189 Ищенко В.Г. 7280 230 Коник А.Д. 6824 
190 Кабальнова З.П. 7594 231 Коновалова В.Н. 7274 
191 Кабачная Л.И. 7070 232 Кононенко Н.П. 7205 
192 Казина В.А. 7413 233 Кононенко Т.М. 5657 
193 Калашник Н.М. 6750 234 Концева С.Ф.  4376 
194 Калашникова Г.Ю. 5045 235 Конытко Л.Г. 7367 
195 Калитенко В.А. 2492 236 Коробко М.А. 2232 
196 Калитина Л.И. 4509 237 Косинова С.Н. 5837 
197 Канская Ю.В. 5663 238 Костенко В.Б. 4272 
198 Караченцева В.Д. 6450 239 Костицины В.Г. 7107 
199 Карельцева В.В. 1344 240 Костнко О.М. 5715 



317 
 

 

Продовження додатку А 
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241 Косынка Н.Б. 7068 282 Куцына А.В. 7341 
242 Котляревская З.В. 5989 283 Кучеренко Т.В. 4308 
243 Котова О.Я. 5493 284 Кучмасова О.И. 7633 
244 Кошнаниец Н.Н. 6586 285 Кучур В.М. 7748 
245 Кошнова Л.Г. 4218 286 Лаврова Н.В. 7742 
246 Кошова И.А. 6666 287 Лебедева Н.М. 6144 
247 Кравец Е.Б. 5636 288 Левадная Л.Н. 2733 
248 Кравченко Н.П. 6935 289 Левченко Е.Г. 7085 
249 Кравченко Т.И 5035 290 Левченко М.О. 6628 
250 Крайник Л.В. 6913 291 Ленивеч З.В. 7637 
251 Крайнюк Л.Н. 5799 292 Ленунова Г.Б. 7084 
252 Крамник Е.Г. 4792 293 Лепесткова Л.Т. 7444 
253 Красикова Н.С. 7706 294 Лесная В.Г. 7237 
254 Краснокутская В. 3184 295 Лесничая Е.П. 7509 
255 Красюк Л.С. 4577 296  Лесняк З.И. 1723 
256 Крашевина Л.А. 6742 297 Лещинская Е.В. 4771 
257 Кращенко Г.И. 6714 298 Ликеева Г.И. 6854 
258 Кривич Ю.С. 3240 299 Лимекина А.Д. 3580 
259 Криворучко Л.В. 7553 300 Линник В.А. 5468 
260 Криницкая Л.А. 5827 301 Липовская В.Ф. 6338 
261 Крыжний И.М. 6884 302 Лисецкая Е.К. 6753 
262 Крылова Е.А. 7466 303 Лисик И.А. 5811 
263 Кудлай В.Г. 7746 304 Литвин Р.Н. 7211 
264 Кудрей Л.Н. 6104 305 Литвинова Т.Ф. 6696 
265 Кудрявцева Л.В. 3861 306 Лишенко Н.Б. 6871 
266 Кузина В.А. 3133 307 Лобакева Н.П.  7620 
267 Кузнецова В.Ф. 7544 308 Лобова И.А. 3480 
268 Кузнецова Л.А. 7446 309 Лозовягина Л.В. 7424 
269 Кузнецова Н.П. 3854 310 Локтева Т.М. 5027 
270 Кузуб Н.И. 7529 311 Лошакова В.М. 7685 
271 Кульбидюк Л.Г. 4305 312 Лукашевская М.В. 7643 
272 Кульша Л.С. 2466 313 Лукашова В.Л. 3860 
273 Кундо Г.С. 5559 314 Лукина Т.Н. 6203 
274 Курбатова Л.Е. 2485 315 Лукьянова И.П. 7526 
275 Куровская Г.И. 4937 316 Луценко С.И. 863 
276 Курочка В.В. 5607 317 Лысенко Т.А. 5287 
277 Курочкина Т.В. 7030 318 Лычагина Т.И. 355 
278 Кухленко А.Т. 7145 319 Ляшко Т.А. 5537 
279 Кухтина Т.Н. 4551 320 Макаренко О.И. 7814 
280 Куц И.В. 1605 321 Макогон М.Д. 4898 
281 Куценко Е.Д. 6981 322 Максимова Т.С. 4406 
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Продовження додатку А 
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323 Малкова О.Я. 3339 364 Мысик Н.Н. 4120 
324 Малышкина С.В. 4610 365 Мышак А.Т. 7093 
325 Маматова В.А. 4604 366 Мякота О.В. 5076 
326 Мамедова К.Р. 7843 367 Назаренко В.В. 6659 
327 Мамедова Н.В. 6847 368 Назаренко Н.Т. 7417 
328 Мамонтова Н.А. 1185 369 Назарова Р.И. 7226 
329 Мамотина Т.У 5827 370 Науменко А.С. 7527 
330 Манык А.Р. 6179 371 Нелюб Л.П. 6788 
331 Мартиросян Р.Х. 2625 372 Несповитій А.А. 3060 
332 Мартыненко В.М. 7668 373 Нестеровская А.К. 6942 
333 Мартюшева В.В. 694 374 Нетеса В.Л. 6079 
334 Маршова Т.В. 7255 375 Нечипоренко И.В. 5592 
335 Масковнина З.Ф. 7234 376 Нещеретная Н.А. 1841 
336 Маслова Р.А. 5257 377 Никифорова В.Д. 3217 
337 Матушкина В.П. 5884 378 Николаенкова Т.К. 5969 
338 Махинина Н.Ю. 6031 379 Николенко Л.В. 6425 
339 Махно М.К. 2628 380 Новакова С.С. 5195 
340 Мацепа Т.Б. 6228 381 Новикова Н.Е. 3673 
341 Медведева Л.И. 6204 382 Новикова Н.К. 7780 
342 Мезенцева Н.А. 6633 383 Новосельская С.А. 4448 
343 Меренкова Н.А. 5148 384 Носова Л.П. 4249 
344 Мизяк В.В. 7032 385 Овчаренко А.А. 4065 
345 Милеш В.И. 7515 386 Овчарова И.Е. 4916 
346 Миллер Т.В. 6646 387 Оглевич Л.Г. 4192 
347 Минакова Н.В. 4673 388 Огородников А.В. 2446 
348 Минченко В.Н. 7525 389 Одилова Ф. 7063 
349 Миргородская Л.М. 5503 390 Озерова-Завгородняя Л.И. 5815 
350 Миронова Т.А. 6948 391 Олейник Н.И. 6096 
351 Мирошниченко Л.И. 7675 392 Омельченко О.В. 6063 
352 Михай А.П. 3252 393 Онипко Т.Ю. 5315 
353 Михайленко О.Д. 4051 394 Остапенко О.А. 3889 
354 Михайлова Н.С. 5549 395 Остапчук В.Н. 5453 
355 Мнева О.С. 4949 396 Остричевняя Н.М 4107 
356 Мозговая А.Л. 4173 397 Островерхова А.С. 6777 
357 Молохова Н.А. 3124 398 Ощаковская Л.И. 7099 
358 Молчанов Р.И. 2527 399 Павленко М.Н. 7381 
359 Мороз В.И. 7565 400 Падалко В.П. 6695 
360 Москалева Н.Д. 7086 401 Панбог А.А. 1786 
361 Москаленко И.П. 4487 402 Панкратова Л.И. 6551 
362 Москвина Л.С. 6314 403 Пасечник М.Т.  3429 
363 Муранова Е.А. 6950 404 Пасько О.Г. 6694 



319 
 

 

Продовження додатку А 
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405 Паськова З.А. 7294 446 Резниченко Л.А. 4687 
406 Перекопская Н.П. 4250 447 Ренешевская Р.А. 6496 
407 Перепелкина Н.В. 6814 448 Рогозянова Г.Ф. 7356 
408 Персияненко Л.Г. 6568 449 Родионова Т.Л. 5719 
409 Петренко Е.Д. 3891 450 Роенко А.С. 4732 
410 Петренко Т.Г. 5216 451 Рожков С.В. 1426 
411 Петренко Т.М. 6388 452 Романенко Е.Г. 7177 
412 Петрушкова Е.В. 6244 453 Ротко А.А. 2655 
413 Пикарык А.А. 4629 454 Рубановская Т.А. 7564 
414 Пиковец Л.Я. 6674 455 Рудина Н.Г. 6505 
415 Пименова Л.А. 5436 456 Рудковская Н.Н. 3587 
416 Плоткина Г.Г. 3330 457 Рудниченко Р.А. 4454 
417 Плохуджа Н.Ю. 7501 458 Рудчева Л.Н. 7176 
418 Поберенник Л.А. 3090 459 Румянцева М.В. 3890 
419 Погребняк И.Б. 6286 460 Ручко Л.И. 4290 
420 Погребняк Н.И. 2842 461 Рыбалко Л.И. 7699 
421 Подзоркова М.М. 4302 462 Рыбальченко Л.И. 7452 
422 Подопрыгора Л.Д. 6038 463 Рябинина Н.В. 5256 
423 Половинка Н.В. 7733 464 Садко Л.Н. 6374 
424 Половянская Л.И. 2464 465 Самойленко О.В. 6103 
425 Полохова Л.А. 4098 466 Самойлова Н.А 7387 
426 Полякова И.А. 3968 467 Самошкина Л.Д. 5810 
427 Пономаренко В.Т. 7756 468 Саначина В.И. 1723 
428 Попова В.И. 7019 469 Сапина Т.И. 6297 
429 Попович Т.А. 3814 470 Саркисян А.С. 6757 
430 Потапенко Г.С. 3936 471 Свергун Е.Г. 6967 
431 Потебня Л.А. 6729 472 Севастьянов Е.А. 1902 
432 Потимкова Л.О. 7770 473 Семенихина С.Н. 3468 
433 Похилько Н.М. 742 474 Семенова В.Н. 6120 
434 Похожаева В.В. 3182 475 Семенцова Е.В. 7185 
435 Починовская О.П. 5427 476 Семидоцкая Ж.Д. 4866 
436 Пристава М.Г. 7150 477 Семченко А.В. 5031 
437 Притула А.М. 1342 478 Сенчурина В.П. 5850 
438 Притула В.Ф. 6464 479 Сербина Т.М. 7416 
439 Пронская М.Н. 7543 480 Сергиенко Л.Ю. 7106 
440 Протокопова В.Е. 3121 481 Сережечкина В.А. 6148 
441 Проценко Н.В. 6812 482 Сероус Л.М 6278 
442 Пущина Л.В. 4060 483 Сиденко О.И. 2651 
443 Разугина Л.В. 7758 484 Сидоренко Л.П. 3062 
444 Резник Е.Н. 6792 485 Сикорская Т.М. 4688 
445 Резникова В.Н. 4112 486 Симонян Э.А. 6918 
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Продовження додатку А 
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487 Сипневский И.А. 2010 528 Ткаченко В.П. 7370 
488 Скоробагач Л.Ф. 3251 529 Ткаченко Л.Н. 5017 
489 Скрипина М.В. 6946 530 Токарчина В.И. 6381 
490 Слепомарая А.С. 6951 531 Токарь А.С. 6862 
491 Слета В.Д. 6985 532 Токарь Н.М. 6371 
492 Смосленская С.А. 7283 533 Толмачева М.Р. 7555 
493 Сологуб Р.М. 7834 534 Толстикова Е.Н. 5485 
494 Соломыкина Е.Ю. 7558 535 Труфанова Г.Н. 6466 
495 Соляник Н.А. 4148 536 Турич В.Н. 3808 
496 Сорока В.Н. 7015 537 Турчинова В.Е. 7386 
497 Сорокина Е.А. 7311 538 Тютюнник Т.Б. 5164 
498 Старикова С.Л. 7703 539 Уланова Н.А. 7134 
499 Стародубцева Л.К. 4525 540 Уланова С.М. 4176 
500 Степаненко С.П. 5235 541 Ухина К.П. 7664 
501 Стеценко А.А. 2664 542 Ушакова Л.П. 5814 
502 Струкова Л.Н. 6867 543 Федина О.Л. 5651 
503 Студенникова Л.С. 4322 544 Федорова В.И. 5970 
504 Ступак Т.Н. 5899 545 Федорова Е.А. 5272 
505 Сугокон В.В. 1755 546 Федоровская Г.А. 3920 
506 Сумар В.А. 3800 547 Федченко О.П. 6052 
507 Суркова Г.И. 3116 548 Фендрикова Е.Д. 3215 
508 Сухачева Н.И. 7632 549 Филипкова Н.Н. 6966 
509 Сухора Г.М. 6840 550 Филипкова Р.К. 7140 
510 Тактаулова Т.В. 7465 551 Фоменко Г.В. 4600 
511 Танькут Л.Б. 5645 552 Фомина В.М. 5797 
512 Тарасова В.А. 356 553 Халина Н.С. 4270 
513 Тарасова Н.Н. 4387 554 Ханкишеева Г.А. 7359 
514 Тарасова Р.И. 7430 555 Харасик Е.И. 7702 
515 Тарковская Л.А. 6737 556 Харитонва Е.Б. 4070 
516 Татарко В.Г. 6596 557 Хворост Т.Т. 6287 
517 Теличко Д.А. 5812 558 Хованская И.Н. 7617 
518 Темчук-Олейник М.П. 5513 559 Холод Т.В. 6242 
519 Теплицкая Н.Ю. 4215 560 Холопова Е.Н. 6313 
520 Терековская А.В. 6761 561 Хоменко И.И. 4969 
521 Терновая С.В. 5151 562 Хомяк С.Н. 7669 
522 Тимашевская Л.А. 7575 563 Хохлова Н.М. 663 
523 Тимофеев Н.П. 2705 564 Христенко Н.П. 5682 
524 Тимофеева Л.М. 7626 565 Цагарева Т.И. 7502 
525 Тимофеева С В. 5056 566 Целик Н.А 7683 
526 Тимошевская С.А. 7360 567 Целковская С.В. 6872 
527 Тищенко Л.В. 6720 568 Цовна Н.М. 7765 
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569 Чаговец Е.И. 7764 595 Шестопалов А.Е. 3026 
570 Чегарко М.И. 7505 596 Шестопалова И.А. 1569 
571 Червонный А.Н. 2641 597 Шеховцова ТМ. 6140 
572 Червяк Г.А. 1454 598 Шехонина А.Н. 7732 
573 Чередник Л.Н. 3818 599 Шилова Л.Н. 7539 
574 Черемуш Т.Ф. 6552 600 Шимель В.В. 6725 
575 Черкашина В.М. 4052 601 Шинднес Л.Г. 3947 
576 Черкашина И.М. 7187 602 Ширий Н.Н. 5527 
577 Черная Р.Г. 3628 603 Шихашина А.Н. 6741 
578 Чернокова Т.П.  5191 604 Шкалета О.Н. 6294 
579 Чернышева А.И. 6986 605 Шкаруба Н.Н. 5600 
580 Чернышова А.Б. 1285 606 Шматко В.Г. 4468 
581 Чила Л.А. 3490 607 Шнайдер И.Н. 6119 
582 Чиркова Л.Н. 6441 608 Шовкопляс И.Б. 5119 
583 Чистякова Г.А. 7216 609 Шостак Л.К. 527 
584 Чучимова Е.М. 6866 610 Шусь В.А. 6929 
585 Шаловая М.М. 6894 611 Щубко Л.П. 5179 
586 Шаповаленко Е.Б. 5694 612 Эберия С.М. 7007 
587 Шаповаленко Н.Д. 5902 613 Юнусова Т.Д. 6573 
588 Шаталова В.С. 5908 614 Яковенко Л.М. 4955 
589 Шевелева Л.А. 5839 615 Яковенко Л.П. 7467 
590 Шевченко А.А. 6192 616 Яковчук А.Л. 4518 
591 Шевченко Г.Н. 6634 617 Якубовский А.В. 5556 
592 Шевченко Л.В. 6759 618 Яневская А.И. 6639 
593 Шевченко Н.В. 452 619 Ярошева Т.А. 2003 
594 Шемшура С.В. 6525 620 Яцкевич А.А. 7695 

 

Всі матеріали, використані в дисертаційному дослідженні 

(денситометричні скани) зберігаються в архіві Державної установи «Інститут 

патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка Національної 

академії медичних наук України». 

 

 

Заступник директора 
з науково-лікувальної роботи 
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів 
ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», 
доктор мед. наук, професор       О.Є. Вирва 
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	ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»
	Із пацієнтів травматологічного відділення КУ «Запорізька багатопрофільна міська клінічна лікарня № 9» в основну клінічну групу увійшло 128 хворих з діафізарними переломами довгих кісток.
	Пацієнтам до госпіталізації виконували окрім загальноклінічних обстежень дослідження МЩКТ з фіксацією змін у скелеті, пов’язаних з переломом, виявляли ступінь ризику повторних переломів на тлі запропонованих методів обстеження і лікування.
	Структура травматичних  ушкоджень була такою: переломи плечової кістки мали 33 пацієнта, кісток передпліччя – 26, стегнової кістки – 23, кісток гомілки – 46 пацієнтів.
	Таблиця 5.1
	Біохімічні показники білих щурів з остеопорозом, у тому числі за умов лікування альфакальцидолом, M ± m

	Високий ризик наступного перелому, що зафіксовано в проведеному нами досліджені жінок з переломом в анамнезі, потребує удосконалення методів оптимізації регенерації та ретельного обстеження пацієнтів з використанням сучасних методів, що відображено в ...
	Кількість хворих у групах
	контрольна 
	основна 
	Діафізарний перелом
	%
	абс.
	%
	абс.
	29
	58
	23
	33
	Плечової кістки
	23
	46
	17
	25
	Кісток передпліччя
	12
	24
	15
	23
	Стегнової кістки
	36
	72
	45
	46
	Кісток гомілки
	100
	200
	100
	128
	Всього
	Розподіл хворих за віком
	На першому етапі дослідження сформували групу пацієнтів, яких прооперовано з використанням авторського багатоплощинного репонувального АЗФ (патент України № 57328).
	8.2  Багатоплощинний репонувальний апарат зовнішньої фіксації для лікування переломів кінцівок
	Під час установлення апарата застосовували епідуральну або провідникову анестезію.
	Апарат (рис. 8.1) використовують таким чином: після примірки апарата до ушкодженого сегмента кінцівки просвердлюють два канали в проксимальному та дистальному фрагментах кістки (усі отвори розташовуються в одній площині), куди вкручують різьбленні стр...
	Рис. 8.1. Багатоплощинний репонувальний АЗФ для діафізарних переломів кінцівок (патент України № 57328). Позначення цифрових показників 1-5 нижче за текстом.
	Після введення кортикальної або метафізарної різьби стрижня в кістку на розташовану зовні гладко-нарізну частину стрижнів одягається кубоподібний двоплощинний стрижнепритискач, який закріплюють гайками (2). Пересуваючи гайку по метричній частині стриж...
	Завдяки наявності стрижнів з нарізкою між напівкільцями (3), до яких кріпляться багатоотвірні планки зі стрижнями, можлива компресія та дистракція, а переміщення міжнапівкільцевих стрижнів з нарізкою на інші отвори кілець (4) допомагають усунути ротац...
	Ураховуючи достатню жорсткість фіксувальної конструкції, хворому дозволяють навантажувати оперовану кінцівку через 1-1,5 міс. після операції.
	Багатоплощинний репонувальний пристрій забезпечує можливість його використання за різних видів діафізарних переломів довгих кісток; закритий остеосинтез; уникнення бокових, кутових та ротаційних зміщень відламків під час операції та у разі їх вторинно...
	Результати лікування. Багатоплощинний репонувальний АЗФ використаний у 70 хворих основної групи. Для порівняння результатів лікування були узяті 67 пацієнтів контрольної групи, яким проведено хірургічне втручання з використанням стрижневого АЗФ систем...
	Проведено порівняльний аналіз результатів лікування хворих обох груп на підставі використання бальної системи визначення анатомо-функціональних результатів лікування хворих з діафізарними переломами кісток кінцівок за Любошицем-Маттісом-Шварцбергом [2...
	Зазначена система дає змогу ураховувати анатомічні та функціональні результати реабілітації хворих, наслідки переломів і ступінь відновлення працездатності пацієнтів з переломом.
	Таблиця 8.3
	Система визначення анатомо-функціональних результатів лікування хворих  з діафізарними переломами кісток кінцівок за Любошицем-Маттісом-Шварцбергом
	На підставі використання системи бальної оцінки визначали: хороші результати – від 1 до 7 балів, задовільні – від 8 до 15 і незадовільні – від 16 до 24.
	В основній групі у 125 пацієнтів (97,6 %) отримані хороші результати, відповідно хворі у процесі обстеження отримали від 8 до 12 балів, а у 3 хворих (2,4 %) констатовано результати з позначкою задовільно, тобто кількість балів складала від 13 до 17. У...
	Проведено статистичну обробку показників балів у контрольній та основній групах хворих з переломами з використанням тесту Манна-Уїтні.
	За результатами статистичного аналізу виявлено достовірну  (Р < 0,05) різницю між показниками хворих основної та контрольної груп.
	Таким чином, на підставі аналізу лікування пацієнтів з переломами довгих кісток з використанням багатоплощинного репонувального АЗФ доведено, що застосування цього апарата в порівнянні зі стрижневим фіксувальним апаратом системи АО є ефективнішим за п...
	8.3  Використання екстракортикального автотрансплантата в разі порушення остеогенезу
	Дотепер кісткові трансплантати широко використовують у разі порушень консолідації відламків кісток передпліччя [218]. Це пов’язано з великою кількістю порушень репаративного остеогенезу в одній або обох кістках сегмента.
	Нами розроблена модифікація методу екстракортикальної кісткової вільної аутопластики (патент України № 62317).
	Схема розташування і фіксація кісткового трансплантата зображені на рис. 8.2. Використання вказаної методики можливе в умовах різноманітних ушкоджень довгих кісток. Екстракортикальна вільна кісткова аутопластика з фіксацією спицями Кіршнера може бути ...
	Завдяки різноплощинній фіксації автотрансплантата спицями Кіршнера з упорами забезпечується додаткова фіксація перелому, що сприяє інтеграції трансплантата з кортексом кістки і стимулює остеогенні потенції клітин на рівні перелому. Таким чином, викори...
	Рис. 8.2. Схема екстракортикального розташування автотрансплантата в зоні дисрегенерації та його фіксація (патент України № 62317).
	Трансплантат виділяли з проксимального відділу великогомілкової кістки. Перед закріпленням до кістки його моделювали відповідно до поверхні з подальшим закріпленням двома, трьома або чотирма спицями Кіршнера з упорами, які проводили в різних площинах,...
	У разі порушення остеогенезу та зниження МЩКТ (Т-критерій дорівнює -1,6), рівня в сироватці крові кісткового ізоферменту лужної фосфатази, остеокальцину в 15 (11,7 %) хворих з переломом основної групи застосували методику оптимізації регенерації шляхо...
	Таким чином, розроблена методика оптимізації регенерації на основі використання екстракортикальної кісткової аутопластики є досить ефективним методом у лікуванні переломів кінцівок на фоні зниження МЩКТ і маркерів остеогенезу, а також може бути викори...
	Наступним етапом дослідження було оцінювання результатів використання остеотропної терапії в пацієнтів з діафізарними переломами в умовах хірургічного лікування із застосуванням фіксувальних пристроїв порівняно з контрольною групою пацієнтів, які не о...
	У післяопераційному періоді хворі отримували таку медикаментозну терапію: фізіологічний розчин, розчин Рингера-Локка, реополіглюкін, гелофузін, депротеїнізований гемодіалізат (актовегін), діклофенак натрію, мелоксиками, цефалоспорини ІІІ або IV поколі...
	Рентгенологічний контроль проводили через 6-8 тижнів. За наявності міжвідламкового діастазу (у разі вторинного зміщення, або посттравматичної резорбції)  завдяки рухливим вузлам багатоплощинного репонувального апарата зовнішньої фіксації створювали ко...
	Ефективність лікування пацієнтів з остеопорозом або порушенням репаративного остеогенезу досягнута у 30 випадках (86 %), помірна – у 3 (8 %) завдяки включенням до схеми лікування альфакальцидолу.
	Таким чином,  введення  альфакальцідолу у схему лікування пацієнтів з переломом, ефективно, що відображено у підвищенні МЩКТ, показників метаболізму: лужної фосфатази та її кісткового ізоферменту у сироватці крові, а також підвищення рівня вітаміну Д ...
	кістки (кислої фосфатази) після лікування.
	Середній час консолідації переломів склав: плечова кістка – 2,5-3 міс., кістки передпліччя – 3,5-4 міс., стегнова – 4-6 міс., кістки гомілки – 3-3,5 міс. Завдяки застосуванню розробленого апарата зовнішньої фіксації функціональне відновлення суглобів ...
	В основну групу увійшли 128 пацієнтів, під час хірургічного лікування в яких використали: багатоплощинний репонувальний АЗФ – 70 осіб (54,6 %), відкриту репозицію кісткових фрагментів з фіксацією стрижневим АЗФ – 8 (6,26 %), закритий інтрамедулярний о...
	На підставі аналізу віддалених (від 6 міс. до 1 року) результатів лікування 128 хворих з діафізарними переломами верхніх та нижніх кінцівок виявлена загальна тенденція поліпшення анатомо-функціональних показників у хворих основної групи. Ми розглядаєм...
	Під час оцінки результатів лікування 200 хворих контрольної групи з діафізарними переломами кісток кінцівок, у яких використані різні загальновідомі методи остеосинтезу, які широко застосовують у травматологічній практиці (апарати зовнішньої фіксації ...
	Таблиця 8.5
	Віддалені результати лікування хворих основної і контрольної груп,  які мали діафізарні переломи кінцівок
	Розподіл хворих з переломом плечової кістки за віком
	Розподіл хворих основної та контрольної груп за віком

	контрольна 
	основна
	контрольна 
	основна
	Всього
	основна група
	контрольна група
	основна група
	контрольна група

	Всього
	основна
	контрольна
	основна група
	контрольна група
	4,4
	13
	13
	17,4
	8,7
	26
	4,4
	8,7
	4,4
	1
	2
	3
	5
	4
	4
	0
	3
	2
	4,2
	8,3
	12,5
	20,8
	16,7
	16,7
	0
	12,5
	8,3

	Всього
	основна 
	контрольна 
	6
	3
	7
	4
	8
	6
	7
	4
	2
	13
	6,2
	15,1
	8,1
	17,2
	13
	15,1
	8,1
	4,2
	8
	7
	10
	9
	11
	7
	9
	7
	4 
	11,1
	9,8
	13,8
	12,5
	15,2
	9,8
	12,5
	9,8
	5,5

	Всього

